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Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 
εκδοθείσες 
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει : 

• Τις δηλώσεις των εκπροσώπων του Δ.Σ. , 

• Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• Την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή , 

• Τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , 

• Τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων , 
 Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005 . 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. στις 25 Ιουλίου 2018 
και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο δικτυακό τόπο της εταιρείας, στη διεύθυνση 
www.boutarigroup.gr  
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E 
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.:  
 

1. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 
 
2. Ελένη Κ. Μπουτάρη: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
3. Χριστίνα Κ. Μπουτάρη: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.», δηλώνουμε και 
βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.- Ανώνυμος 
Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων» για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 
2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 
θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007. 

 
β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο συμπεριλαμβανομένης και της 
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 
6 του άρθρου 4 του ν.3556/2007. 

 
 

Στενήμαχος, 25 Ιουλίου 2018  
Οι δηλούντες-βεβαιούντες 

 
  

 

 Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης  Χριστίνα Κ. Μπουτάρη Ελένη Κ. Μπουτάρη 

   

   

   

Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνων 

Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E.  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

5 
 

 
 

Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών  Καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

Εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Εταιρείας «Ι. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και των 

θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση 

και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και 

τις ενοποιούμενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 

γνώμη μας. 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται 

αναφορά μεταξύ άλλων αφενός στους εντοπισμένους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται κυρίως με την 

έλλειψη ρευστότητας και με την πιθανή άσκηση προσφυγής από τις θιγόμενες πιστώτριες τράπεζες 

κατά της συμφωνίας εξυγίανσης του άρθρου 106β του ν.3588/2007, στην οποία έχει υπαχθεί η 

βασική εταιρεία του ομίλου ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία προσφυγή προϋποθέτει τελεσίδικη  

δικαστική απόφαση προκειμένου να  καταπέσει η συμφωνία αυτή και αφετέρου, στις ενέργειες της 
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διοίκησης για την υπογραφή νέας συμφωνίας με τις τράπεζες στα πλαίσια του Ν. 3588/2007. Τα 

παραπάνω, εκτενώς αναφερόμενα στην σημείωση 2.2, είναι λόγοι που υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη 

δυνατότητα της Εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν 

τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου  

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, 

ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου 

των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της 

γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. Εκτός από το θέμα 

που περιγράφεται στην παράγραφο της έκθεσης μας “Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη 

συνέχιση δραστηριότητας”, έχουμε διαπιστώσει ότι τα θέματα που περιγράφονται κατωτέρω είναι τα 

σημαντικότερα θέματα του ελέγχου που πρέπει να γνωστοποιούνται στην έκθεσή μας. 

Σημαντικότερα  θέματα ελέγχου Αντιμετώπιση  ελεγκτικού θέματος 

Αποτίμηση  αποθεμάτων   

  

Τα αποθέματα του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2017, 

ανέρχονται στο ποσό των 16,2 εκατ. Ευρώ (16,6 

εκατ... ευρώ κατά την 31.12.2016) και αποτελούν 

πάνω από το 22% των περιουσιακών στοιχείων. 

Θεωρούμε τα αποθέματα τέλους χρήσεως και το 

κόστος παραγωγής της περιόδου, ως ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα ελέγχου κυρίως λόγω των 

εκτιμήσεων που απαιτούνται τόσο στην αποτίμηση  

της αξίας των αποθεμάτων, όσο και στον  λόγω του 

υπολογισμού του κόστους παραγωγής - παλαίωσης, 

και της σημαντικής τους επίπτωσης στην 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Η αποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων βασίζεται 

σε εκτιμήσεις της διοίκησης για τις οποίες 

λαμβάνονται υπ΄ οψη μεταξύ των άλλων, η κίνηση 

των αποθεμάτων κατά την διάρκεια της χρήσης, ο 

χρόνος ζωής τους, και η δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης ή ρευστοποίησης των 

βραδέως κινουμένων αποθεμάτων  

Ο Όμιλος αποτιμά τα αποθέματα στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής 

τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση 

τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων. 

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου αναφορικά με τη 

λογιστική πολιτική που εφαρμόζεται για την 

αποτίμηση των αποθεμάτων περιλαμβάνονται στη 

σημείωση 2.16 των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ των άλλων 

και τις ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες: 

- Κατανοήσαμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά  με το κύκλωμα παρακολούθησης της 

αποθήκης, της κοστολόγησης των προϊόντων, 

των απογραφών και της επιμέτρησης της αξίας 

των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης. 

- Έγιναν δειγματοληπτικές επανακαταμετρήσεις με 

σκοπό την επιβεβαίωση των αποθεμάτων τέλους 

χρήσεως.  

- Διενεργήσαμε συμφωνία  λογιστικού υπολοίπου 

με το αναλυτικό ισοζύγιο αποθήκης. 

- Εξέταση δείγματος αποθεμάτων με σκοπό την 

επιβεβαίωση του ορθού υπολογισμού του 

κόστους κτήσης τους σύμφωνα με τα τιμολόγια 

αγορών και ελέγξαμε τον  ορθό επιμερισμό των 

εξόδων παραγωγής.  

- Εξετάσαμε την ορθότητα και τη συνέπεια στην 

εφαρμογή των αρχών λογισμού του κόστους. 

- Υπολογίσαμε  δειγματοληπτικά την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία με βάση τις τρέχουσες 

τιμές πώλησης  συγκρίνοντας με το κόστος του 

τελικού αποθέματος. 

- Αξιολογήσαμε  την διενεργηθείσα απομείωση 

των αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη,  την 

κίνηση των αποθεμάτων και τη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης ή ρευστοποίησης τους. 

- Λάβαμε διαβεβαιώσεις από Οινολόγο και από τη 

διοίκηση της εταιρείας για την εμπορευσιμότητα 



 
 
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E.  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

7 
 

 των αποθεμάτων τέλους χρήσεως και  ότι η τιμή 

του κόστους παραγωγής τους δεν υπερβαίνει την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.  

- Επιβεβαίωση της επάρκειας και της 

καταλληλότητας των γνωστοποιήσεων στη 

σημείωση 11 των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Αποτίμηση αξίας οικοπέδων κτιρίων, αμπελώνων 

και μηχανολογικού εξοπλισμού   Αντιμετώπιση  ελεγκτικού θέματος 

    

Κατά την 31/12/2017, ο Όμιλος εμφανίζει στις 

οικονομικές καταστάσεις του ενσώματα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα, κτίρια, αμπελώνες 

και μηχανολογικό εξοπλισμό)  ύψους € 18,2 εκ 

ευρώ. ( 18,6 εκ ευρώ κατά την 31/12/2016) τα οποία 

αποτελούν το 43,87 % του συνολικού ενεργητικού 

του Ομίλου.  

Η τελευταία εκτίμηση τόσο των ακινήτων όσο και 

των μηχανημάτων και των αμπελώνων του ομίλου 

που αποτιμώνται σε εύλογη αξία, διενεργήθηκε με 

ημερομηνία αναφοράς την 1 Ιανουαρίου 2014. 

Αυτή η περιοχή ελέγχου κρίνεται ως σημαντική 

λόγω του σημαντικού ύψους των μεγεθών, αλλά και 

των σημαντικών παραδοχών, κρίσεων και 

εκτιμήσεων που εφαρμόζει η διοίκηση σχετικά με τη 

διαδικασία εκτίμησης της εύλογης αξίας. Οι 

εκτιμήσεις της εύλογης αξίας βασίσθηκαν κυρίως 

στη Συγκριτική Μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες που καθορίζουν την αξία των ανωτέρω 

ενσώματων παγίων, συμπεριλαμβανομένων των 

συγκριτικών τιμών πωλήσεων καθώς και τις τάσεις 

της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων.                                                          

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου σχετικά με το θέμα 

αυτό περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.11 των 

ενοποιημένων καταστάσεων. 

Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου 

αναφορικά με τη λογιστική πολιτική που 

εφαρμόζεται για τον έλεγχο απομείωσης και την 

αναγνώριση των επενδύσεων περιλαμβάνονται στις 

σημειώσεις 2.11 και 2.9. 

Στη χρήση 2014, είχαμε διενεργήσει τις παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες : 

- Στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

μοντέλων υπολογισμού που εφαρμόζει η 

διοίκηση. 

- · Στην αξιολόγηση του εύλογου των σημαντικών 

παραδοχών στις μελέτες εκτιμήσεων των 

ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτιμητών που 

χρησιμοποιήθηκαν από τη Διοίκηση και 

- · Στον έλεγχο των λογιστικών εγγραφών για την 

εξακρίβωση της ορθής καταχώρησης της εύλογης 

αξίας κάθε ακινήτου. 

Σε συνέχεια προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες : 

- Στην αξιολόγηση των παραδοχών της διοίκησης 

ότι δεν υφίσταται ανάγκη επανεκτίμησης της 

εύλογης αξίας των περιουσιακών αυτών 

στοιχείων. 

Επιπλέον, αξιολογήσαμε την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων των σημειώσεων 5 και 6 στις 

οικονομικές καταστάσεις που κατάρτισε η Διοίκηση για 

την περίοδο αναφοράς,  

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 

“Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 

ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 

πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα 

διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η 

ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε 

εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε 

το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.  

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται 

με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον 

Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το 

να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της 

διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν 

είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα 

δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των 
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χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας 

και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 

αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την 

γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας και του Ομίλου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις 

των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να 

λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 

και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την 

έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 

υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο 

εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
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εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 

σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις 

σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και 

τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα 

θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα 

θέματα ελέγχου.  

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην 

έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 

(μέρος Β), σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του 

κ.ν. 2190/1920 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 

(περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 

με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου”. 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι 

συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που 

προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014  

 

4. Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 30.06.2010 

απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει 

αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο οκτώ ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες 
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αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των. 

 
Αθήνα, 16 Αυγούστου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Γ.1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE" 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 

 
Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς και έχουν εφαρμογή στην κλειόμενη χρήση, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2017. 
 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 

παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις αποφάσεις µε αριθμούς 

1/434/03.07.2007 και 7/448/11.10.2007. 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού: 

- Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 

οικονομική χρήση 2017 

- Για τα σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης και την επίδραση τους στις  

οικονομικές καταστάσεις. 

- Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την εταιρεία κατά το πρώτο  

εξάμηνο της επόμενης οικονομικής χρήσης  

-   Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών 

(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). 

 

 
(1) ΤΟ ΜΑΚΡΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Το  2017  η  Ελληνική  οικονομία  παρουσίασε ανάπτυξη μετά από πολυετή περίοδο ύφεσης με  
εξαίρεση το 2014. Ο ρυθμός  αύξησης  του  Α.Ε.Π. διαμορφώθηκε  στο 1,4% σε σχέση  με  το 2016 
καταδεικνύοντας σημάδια  ανάκαμψης της Ελληνικής  οικονομίας, ενώ προβλέπεται να κινηθεί σε 
υψηλότερους ρυθμούς ( πάνω  από το 2,5% )  για  τα επόμενα  έτη.   
 Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε ωστόσο στάσιμη ( αύξηση 0,1%) με σχετική βελτίωση  που 
σημειώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Ανάκαμψη παρουσίασαν οι λιανικές  πωλήσεις στα 
Σουπερ Μάρκετ κατά  1,3% σε σχέση με το 2016, ενώ η κατηγορία  τροφίμων και ποτών κατέγραψε 
αύξηση 1,1%.  Ο πληθωρισμός παρουσίασε  αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το  2016.  
Ο τουρισμός και το 2017 παρουσίασε  αύξηση στις  αφίξεις  κατά 9,7%% σε σχέση  με το 2016, ενώ τα  
τουριστικά  έσοδα  αυξήθηκαν κατά  10,1%. 
 
Ειδικότερα η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2016 
ακολουθώντας την γενικότερη τάση  του κλάδου των ποτών παρά τη θετική επίδραση του τουρισμού. Η 
κατανάλωση του χύμα κρασιού  διατηρείται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο 
ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία διατήρησε τα  μερίδια  της στην 
αγορά των Σ/Μ, θέτοντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2018. 
 
Στο περιβάλλον αυτό o Όμιλος συνέχισε  και το 2017 τις προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και 
εξυγίανση  της  παραγωγικής εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ  & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  Α.Ε.  Στα πλαίσια αυτά   
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ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε την 30/12/2016 
τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η οποία βασίζεται στο επιχειρηματικό 
σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρίας που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων 
επιχειρήσεων Deloitte & Touche. 
 
Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς. Η 
συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί 
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588/2007) στο  Πρωτοδικείο 
Ημαθίας και η οποία  συζητήθηκε  την  8η Φεβρουαρίου 2017 και επικυρώθηκε στις 22/5/2017 με την υπ’ 
αριθ. 12/ΕΠ/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου.  

Στα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπεται:  

- H ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων 
αναγκών της εταιρείας. 

- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. 
- Κοινή αναλογική δανειοδότηση €500.000 για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. 
- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη 

διάρκεια.  
- Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι. 
- Πώληση θυγατρικών εταιρειών. 
- Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας. 
 
Όπως τονίστηκε και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η συμφωνία αυτή είναι η βάση για την πλήρη 
ανάκαμψη της εταιρείας και την αποπληρωμή σταδιακά όλων των πιστωτών και προμηθευτών της. 
 
Η υλοποίηση της συμφωνίας αυτής, δυστυχώς, καθυστέρησε λόγω: 
α.  της αδυναμίας πώλησης μέχρι 31/12/2017 της θυγατρικής εταιρίας Millesime S.A. στη Νότιο Γαλλία 
και του ακινήτου ιδιοκτησίας του κυρίου μετόχου Κωνσταντίνου Μπουτάρη, λόγω κυρίως του 
περιρρέοντος αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, 
β.  της μη εκταμίευσης του δανεισμού των €500.000 από τις Τράπεζες [πλην της Alpha (€63.000)], αλλά 
και  
γ.  της αβεβαιότητας και της περιορισμένης ρευστότητας που δημιουργήθηκε μέχρι την επικύρωση της 
συμφωνίας την 22/5/2017. 
 
Αποτέλεσμα των (β) και (γ) (δανειοδότηση και ρευστότητα) ήταν να δυσκολευθεί ιδιαίτερα η λειτουργία 
του Ομίλου καθ΄ όλη  πλέον τη διάρκεια του έτους. 
 
Παρόλα αυτά ο Όμιλος επέτυχε: 
α.  αύξηση μεν των πωλήσεων κατά 4,6% στην εσωτερική αγορά και κατά 2% στο σύνολο, 
β.  μείωση των ζημιών από (€3.094 το 2016) σε (€149) το 2017 κα αύξηση του EBITDA σε €1.136 χιλ. 
έναντι ζημιογόνου (€1.368) το 2016. 
 
Μετά τις εξελίξεις που περιεγράφηκαν  παραπάνω, η Διοίκηση προχώρησε στο α΄ εξάμηνο του 2018 σε 
νέα σειρά  διαβουλεύσεων με τις Τράπεζες για την τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας.  Προτάθηκε 
από τις Τράπεζες ένα νέο σχέδιο εμπορικής συμφωνίας, με τρίτο συνεργάτη – επενδυτή, η οποία 
προβλέπει και ταχύτερες και ασφαλισμένες minimum πληρωμές στα τραπεζικά ιδρύματα. 
 
Την πρόταση αυτή επεξεργάστηκε ο Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρίας Deloitte Business Solutions 
S.A. και σε συνεργασία με τη Διοίκηση υπέβαλε προς έγκριση, μαζί με νέο επιχειρηματικό σχέδιο, στις 
Τράπεζες τον Ιούνιο 2018.  Παράλληλα, οι προσπάθειες συνεχίζονται για την πώληση της Milliesime 
S.A. και του ακινήτου του κου Μπουτάρη με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας εντός του 2018. 
 
Όπως περιγράφουμε και στη βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Υπάρχει ο κίνδυνος 
προσφυγής εκ μέρους των τραπεζών κατά της συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία έχει υπαχθεί η βασική 
θυγατρική ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.  Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της 
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ισχύουσας συμφωνίας εξυγίανσης. Η ενδεχόμενη αυτή προσφυγή θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. 
Στην περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο 
εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια, 
τοποθετείται μετά την 31.12.2018 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της 
εταιρείας και του ομίλου  για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις και προτάσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες θα 
αποτρέψουν τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο. 
 
 
 
(2) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

 
Κύκλος Εργασιών 
Η συνολική κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελληνική  αγορά  παρέμεινε στάσιμη  το 2017 
μετά από την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς οι πωλήσεις 
στην αγορά  της επιτόπιας κατανάλωσης (εστίαση) παρέμεινε  σταθερή  σε  σχέση με το 2016 με ελαφρά 
ανοδική τάση. Στην αγορά των σημείων λιανικής πώλησης (S/M κλπ) σημειώθηκε μικρή αύξηση σε αξία 
γεγονός που  δείχνει την σχετική μεταστροφή των καταναλωτών στα υψηλότερης  ποιότητας  
εμφιαλωμένα κρασιά. Η εταιρία, στο πλαίσιο αυτό, διατήρησε  τα μερίδια της στην αγορά των S/M. 

 
Στο περιβάλλον αυτό ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2017  παρουσίασε αύξηση κατά 
2,0%  σε σχέση με την χρήση 2016  και διαμορφώθηκε στα € 11.331χιλ.  έναντι  €11.109 χιλ.. την 
προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά της 
παραγωγικής εταιρίας του Ομίλου κατά 4,6% ενώ αντίθετα σημειώθηκε  μείωση στις  εξαγωγές της κατά 
3,9%. Το  ποσοστό των πωλήσεων εξωτερικού αποτελεί το 28,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της 
παραγωγικής θυγατρικής εταιρίας και διαμορφώθηκε  στα € 3.019  χιλ. 

 
Μικτό Περιθώριο Κέρδους 
Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) μειώθηκε  κατά 1,9% την χρήση 2017  και 
ανήλθε  στο ποσό των € 3.774 χιλ, ή ποσοστό 33,3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι € 3.910 
χιλ.  και ποσοστού 35,2% της προηγούμενης χρονιάς.  

 
Έσοδα - Έξοδα 
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν σημαντικά το 2017 και διαμορφώθηκαν στα  €2.551 χιλ έναντι  
€331 χιλ. το 2016. Η αύξηση αφορά κυρίως  θυγατρική εταιρία του Ομίλου για την ωφέλεια κατά € 1.832 
χιλ από την προεξόφληση σε παρούσα αξία των ρυθμισμένων υποχρεώσεων σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους, λόγω, κυρίως, της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα άλλα έξοδα 
αντίστοιχα  μειώθηκαν κατά € 608 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε  € 915 χιλ. το 2017 από  €1.524 χιλ το 
2016. Η μείωση αυτή, αφορά κυρίως θυγατρική εταιρία του Ομίλου και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
επιβάρυνση  με τόκους και προσαυξήσεις ποσού 938 χιλ. ευρώ λόγω απώλειας των ρυθμίσεων (σε 100 
δόσεις) με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο στην χρήση 2016. Οι οφειλές αυτές στην κλειόμενη χρήση 
ρυθμίσθηκαν με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης  

 
Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) παρέμειναν σταθερά  στην τρέχουσα χρήση και 
διαμορφώθηκαν σε € 4.821 έναντι  € 4.819 χιλ. το 2016.  
 
Χρηματοοικονομικά 
Το χρηματοοικονομικό κόστος το 2017 μειώθηκε σημαντικά στη χρήση κατά € 468 χιλ και διαμορφώθηκε  
στο  ποσό των € 628 χιλ .από €1.096 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση Επισημαίνεται ότι στην χρήση 
2016 το χρηματοοικονομικό κόστος θυγατρικής  εταιρίας του Ομίλου αυξήθηκε λόγω της  
κεφαλαιοποίησης των πρόσθετων τόκων €405 χιλ. με βάση την κατατεθείσα την 30/12/2016 συμφωνία 
αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης  

 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα  

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης 
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διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων €149 χιλ. από ζημίες € 3.094 χιλ. το 2016. Η μείωση των ζημιών 
κατά  € 2.945 χιλ. την τρέχουσα χρήση  οφείλεται κυρίως στην  αύξηση  των εκτάκτων  εσόδων  κατά 
€1.832 χιλ θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου (Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.) και αφορούν την 
ωφέλεια προεξόφλησης σε παρούσα αξία των ρυθμισμένων υποχρεώσεων σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής  τους λόγω της  συμφωνίας εξυγίανσης, και στην μείωση κατά  € 
748χιλ. των τόκων περιόδου σε σχέση  με την προηγούμενη χρήση. Το EBITDA διαμορφώθηκε θετικά το 
2017 στο ποσό των  € 1.136  χιλ.  έναντι ζημίας €1.368 χιλ. το 2016. 
 
  
 

Α.  ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Κύκλος Εργασιών 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας  αυξήθηκε  κατά  € 212 χιλ. και διαμορφώθηκε στα €10.752 
χιλ. έναντι € 10.540 χιλ. το 2016. Η αύξηση προέρχεται κατά 4,6% στην αύξηση των πωλήσεων στην 
εσωτερική αγορά και σε αντίστοιχη μείωση κατά 3,9% των πωλήσεων εξωτερικού. Οι πωλήσεις στις 
αγορές του εξωτερικού αποτελούν το 28,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας.  

 
Μικτά Κέρδη  
Τα μικτά κέρδη της εταιρίας, χωρίς την επιμέτρηση των βιολογικών, μειώθηκαν κατά € 162 χιλ. και 
διαμορφώθηκαν σε € 3.506 χιλ. το 2017 έναντι €3.668 χιλ. το 2016.  Ο συντελεστής μικτού  περιθωρίου 
διαμορφώθηκε  στο 32,6%  έναντι 34,8% την προηγούμενη  χρήση. 

 
Δαπάνες 
Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας παρέμειναν σταθερές στην τρέχουσα χρήση και 
διαμορφώθηκαν σε €4.188 χιλ. το 2017 έναντι  € 4.181 εκ. το 2016.  
 
Έσοδα - Έξοδα 
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν το 2017 και  διαμορφώθηκαν στα  €2.244 χιλ έναντι  €271 χιλ. 
το 2016. Η αύξηση αφορά κυρίως  την ωφέλεια κατά € 1.832 χιλ από την προεξόφληση σε παρούσα αξία 
των ρυθμισμένων υποχρεώσεων σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής  τους λόγω της 
επικυρωθείσας  συμφωνίας εξυγίανσης. Τα άλλα έξοδα  αντίστοιχα  μειώθηκαν σε  €837 χιλ. το 2017  
από  €1.404  χιλ το 2016. Η μείωση  αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση της χρήσης 2016 κατά 
€938 χιλ. με τόκους και προσαυξήσεις λόγω απώλειας ρυθμίσεων (σε 100 δόσεις). Την 30/12/2016 
υπογράφηκε η συμφωνία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης η οποία επικυρώθηκε στις 22/5/2017 με την 
υπ’ αριθμ. 12/ΕΠ/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας.  
 
 
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες  
 
Οι συνολικές χρηματοοικονομικές δαπάνες στη χρήση μειώθηκαν κατά €461 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε  
€577  χιλ. έναντι  € 1.038  χιλ. το 2016.  Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός  στα μειωμένα  επιτόκια της 
συμφωνίας εξυγίανσης για την τρέχουσα χρήση και αφετέρου στην  κεφαλαιοποίηση τόκων λόγω  της 
συμφωνίας ρύθμισης με τις τράπεζες που καταλογίστηκε  στην χρήση 2016 .   
 
Οικονομικά αποτελέσματα 
 
Τα αποτελέσματα  προ φόρων το 2017 διαμορφώθηκαν  σε κέρδη  € 116 χιλ. έναντι ζημιών € 2.580 χιλ., 
της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή οφείλεται αφενός όπως σημειώνεται  παραπάνω κυρίως στην 
αύξηση των άλλων εσόδων κατά €1.832 χιλ. και αφετέρου στην μείωση του χρηματοοικονομικού 
κόστους κατά €461 χιλ και στην μείωση των άλλων εξόδων κατά €567 χιλ λόγω του ότι η προηγούμενη 
χρήση είχε επιβαρυνθεί με τόκους και προσαυξήσεις απωλεσθέντων ρυθμίσεων ποσού 938 χιλ. ευρώ. 
Το EBITDA διαμορφώθηκε θετικά το 2017 στο ποσό των  € 1.084  χιλ.  έναντι ζημίας €1.131 χιλ. το 
2016. 
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Β.  MILLESIME 
Ο κύκλος εργασιών της Γαλλικής θυγατρικής  εταιρίας  ήταν € 579 χιλ. το 2017 έναντι € 569 χιλ. το 2016, 
Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά €26 χιλ. την τρέχουσα  χρήση και διαμορφώθηκε στα € 268 χιλ. 
έναντι  € 242 χιλ. το 2016 Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά € 57 χιλ. και διαμορφώθηκαν στα € 23 
χιλ. έναντι κερδών € 80 χιλ. το 2016.  Το EBITDA διαμορφώθηκε στο ποσό των  € 123  χιλ. το 2017 
έναντι € 177 χιλ. το 2016.   
 
 
Τα θετικά αποτελέσματα, στην επόμενη χρήση εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σημαντικά, λόγω της 
καταστροφής (παγετός) που συνετελέσθη σε ένα μεγάλο ποσοστό του κτήματος τον Ιούνιο 2017.  Ο 
παγετός ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένος και έπληξε όλες της περιοχές της Γαλλίας. 
 
 
 
 Γ.  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
Οι υπόλοιπες αδρανείς εταιρίες του Ομίλου το 2017 (ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΑΜΠΑΣ, ΜΙΔΑΣ, ΚΥΜΗ) 
παρουσίασαν συνολική ζημία (προ φόρων) σε  € 49,2 χιλ. έναντι ζημίας € 100,7 χιλ. το 2016 οι οποίες  
οφείλονται αποκλειστικά στις δαπάνες ελέγχων και λοιπών  εξόδων. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ («ΕΔΜΑ») 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό και τον λειτουργικό σχεδιασμό του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ 
εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του 
Ομίλου και της χρηματοοικονομικής του θέσης. Οι εναλλακτικού δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 
«Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων»: 
 
Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων προσαρμοσμένα για 
χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων) και εξαιρούμενης της επίδρασης ειδικών κονδυλίων όπως: α) 
απομείωση αξίας συμμετοχών και β) τα κέρδη/ζημίες από συγγενή εταιρία. 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (149)  (3.094)  (332)  (511) 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 610  630  95  95 

Ζημία απομείωσης αξίας θυγατρικής -  -  -  17 

Ζημία από συγγενή εταιρεία 47  -  -  - 

Χρηματοοικονομικά αποτ/τα 628  1.096  48  54 

EBITDA 1.136  (1.368)  (189)  (345) 

 
«Σχέση Καθαρού χρέους προς ίδια Κεφάλαια» 
Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος αυτό ως τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμα και 
βραχυπρόθεσμα δάνεια), αφαιρούμενων των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων ως ποσοστό των 
Ιδίων Κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός δίνει τη δυνατότητα στην Διοίκηση του Ομίλου βα αξιολογήσει την 
κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη δυνατότητα μόχλευσης. 
 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 20.746  -  -  - 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 4.318  24.777  -  - 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 161  274  4  5 

Καθαρό χρέος 25.002  24.503  (4)  (5) 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (5.572)  (5.473)  17.261  17.857 

Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια 
κεφάλαια (4,49)  

 
(4,48)  -  - 

 
«Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας του ομίλου» 
Ο δείκτης αυτός αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης του Ενεργητικού από τα Ίδια κεφάλαια και 
προκύπτει ως εξής: 
 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (5.572) 
 

(5.473) 
 

17.261 
 

17.857 

Σύνολο ενεργητικού 41.436  41.966  28792  29.002 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 161 
 

274 
 

4 
 

5 

 41.597  42.240  28.796  29.007 

        
Σχέση ιδίων κεφαλαίων/ Σύνολο ενεργητικού 
χωρίς μετρητά και ισοδύναμα (13,39%)  (12,96%)  59,94%  61,56% 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2018 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον δείχνει να βελτιώνεται σταδιακά ο σταθερά αυξανόμενος 
εξωτερικός τουρισμός και η ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου θα επηρεάσουν όλους τους δείκτες 
θετικά, συμπέρασμα στο οποίο συμφωνούν όλοι οι μεγάλοι, διεθνείς, εγχώριοι, οικονομικοί οργανισμοί. 

Στο περιβάλλον αυτό η εταιρεία θα προσπαθήσει να βελτιώσει την θέση της στην εσωτερική αγορά με 
συντελεστές ανάπτυξης άνω του 10% και να επαναφέρει σε θετική τροχιά την ανάπτυξη των εξαγωγών.  
Παράλληλα, προχωρεί στην αναδιοργάνωση των παραγωγικών λειτουργιών της και προετοιμάζει τη νέα 
περίοδο που έχει σχεδιάσει στον χώρο της εμπορίας και επικοινωνίας. 

Στο χώρο της αναδιάρθρωσης  όλων των υποχρεώσεων της, η διοίκηση πιστεύει ότι η πιθανή επέκταση 
της συμφωνίας θα εξυπηρετήσει στο μέγιστο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και θα απελευθερώσει όλες τις 
δυνάμεις ώστε η εταιρεία να αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς και να επιτύχει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
1. Μέχρι σήμερα η εξέλιξη των αμπελιών της Millesime S.A. στη Γαλλία είναι, προς το παρόν, 

ενθαρρυντική και εκτιμάται ότι θα καλύψει σε ένα σημαντικό βαθμό τη ζημιά λόγω παγετού στους 
αμπελώνες που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2017. 

2. Τιμητική διάκριση στην ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ σαν  «Οινοποιείου της Χρονιάς 2018» για 18η φορά. 
 

 

Δ) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, που είναι 

γνωστοί και συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή 

δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει 

σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς. 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται από µία ευρεία πελατειακή βάση εντός και εκτός Ελλάδος. Ο κύκλος εργασιών του 

Ομίλου συνίσταται σε ένα σημαντικό ποσοστό 30% περίπου σε συναλλαγές με τα  Σούπερ Μάρκετ με 

σχετικά ψηλό δείκτη φερεγγυότητας.  

 

Ποσοστό 28% περίπου του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές και διασπορά πελατολογίου  µε 

αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις, µε τις οποίες υφίσταται ως επί το πλείστον 

μακροχρόνια συνεργασία σε 25 χώρες σημαντικότερες των οποίων είναι Η.Π.Α, Καναδάς, Χώρες 

κεντρικής Ευρώπης, Αυστραλία  και Κίνα. Το υπόλοιπο ποσοστό περίπου 40% του κύκλου εργασιών 

αφορά σημαντική διασπορά πελατών στην εγχώρια αγορά. 

 

Σημειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω κίνδυνος είναι μεν υπαρκτός ιδίως σε σχέση µε 

πελάτες εντός της ελληνικής επικράτειας γεγονός όμως που δεν επηρέασε την μέχρι σήμερα καλή 

εισπραξιμότητα των απαιτήσεων αυτών. Για τους παραπάνω λόγους η εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι ο 

συνολικός   πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι υψηλός. 

 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Η ρευστότητα εξακολουθεί να είναι το υπ’ αριθμ. 1 πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και η Εταιρεία, 

και σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αδυναμία στήριξης όλων των επιχειρήσεων από το τραπεζικό 

σύστημα. 

 

Η προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων, οι πολύ καλές σχέσεις με τους προμηθευτές και η 

συστηματική βελτίωση των όρων είσπραξης των πωλήσεων, εξασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό τη 

ρευστότητα της εταιρείας. Ήδη γίνονται σημαντικές κινήσεις για τη δραστική λύση του προβλήματος 

αυτού στα πλαίσια της συμφωνίας εξυγίανσης. 

 

(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές στις τιμές 

των επιτοκίων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν  τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται 

σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. Με βάση την επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης της 

παραγωγικής εταιρείας του Ομίλου, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση των επιτοκίων τόσο στην 

μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υφισταμένων δανείων όσο και στη νέα χρηματοδότηση γεγονός που 

μειώνει σημαντικά και μακροπρόθεσμα την έκθεση της εταιρείας σε ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων.  

 

(δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιμιών και με δεδομένο ότι το σύνολο σχεδόν των 

συναλλαγών που πραγματοποιεί ο Όμιλος είναι σε Ευρώ, ο εν λόγω κίνδυνος θεωρείται προς το παρόν 

ελεγχόμενος και δεν εκτιμάται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 

(ε) Λοιποί Κίνδυνοι 

 

Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του ομίλου, επηρεάζονται 

σημαντικά από την εξέλιξη της συνολικής Ελληνικής οικονομίας και κυρίως από το διαμορφούμενο κάθε 

χρονιά διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, αλλά και από την εξέλιξη των  εξαγωγών των Ελληνικών 

προϊόντων κρασιού στις διεθνείς αγορές Η συνεχιζόμενη υψηλή φορολογική επιβάρυνση των 
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νοικοκυριών ενδέχεται να επηρεάσει την κατανάλωση και ειδικότερα  στον κλάδο που δραστηριοποιείται  

ο Όμιλος. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της  μεταμνημονιακής  εποχής από την Ελληνική 

πολιτεία είναι πιθανόν να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, με αποτέλεσμα οι 

δαπάνες του να επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη. Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες 

στην οικονομία γενικότερα αλλά  και στο  διεθνές περιβάλλον, όπως επιβράδυνση της οικονομίας, 

αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 

 

Ένας σημαντικός κίνδυνος επίσης είναι, το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής για οποιονδήποτε λόγο 

καταγγελίας από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον πιστωτές (Τράπεζες) για ακύρωση της συμφωνίας 

εξυγίανσης της Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε..  Η προσφυγή αυτή θα κριθεί βέβαια από το αρμόδιο 

δικαστήριο. Στην περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων, ο εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε 

τέτοια ενέργεια, τοποθετείται μετά την 31.12.2018 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της 

δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου  για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις και προτάσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες θα 

αποτρέψουν τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  

 

Εργασιακά 

 

Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και 

φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.  

Εργαζόμαστε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος της ομάδας, μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και 

εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 δεν συνέβη κανένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. 

 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξαν σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και συμβάσεις στις οποίες 

να περιλαμβάνονταν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε 

κανένα παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Περιβάλλον 

 

Εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

προσπαθούμε να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας 

στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και υπευθυνότητα. 

 

Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Η εταιρεία μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο συλλογικό φορέα 

ανακύκλωσης την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην 
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διαχείριση της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας που προκύπτουν από την παραγωγική 

διαδικασία. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την λειτουργία των σταθμών και των 

κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση 

συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης. 

 

Στερεά Απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα (στέμφυλα και βότρυς) μεταφέρονται σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ), όπου με κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε λίπασμα.  Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις οινολάσπες. 

 

Ακόμα όλα τα στερεά απόβλητα συσκευασίας (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό) διατίθενται σε εξειδικευμένες 

εταιρείες συλλογής τέτοιων υλικών για περαιτέρω επεξεργασία ανακύκλωσης. 

 

Όλα τα παραπάνω καταγράφονται αναλυτικά σε ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) που 

συμπληρώνουμε ετησίως στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα (νερά πλύσης) μετά από κατάλληλη επεξεργασία διοχετεύονται στο αποχετευτικό 

δίκτυο του δήμου. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς 
ή και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. 

 
Τα έσοδα της εταιρείας από τα συνδεδεμένα μέλη αφορούν παροχή υπηρεσιών, royalties (σήμα 
Μπουτάρη και Καμπά) και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 

Οι αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες εξηρτημένης εργασίας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τα 
συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24. 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. - - 9.622 9.085 

MILLESIME S.A. 1.021 1.021 - - 

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 1.554 1.549 - - 

ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 1.858 1.849 - - 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. - - 166 164 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 3.885 3.928 - - 

ARROW GRAFIS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙς Α.Ε. 12 
120 

     - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 8.330 8.347 9.788 9.249 

 
    
 

 
 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 284 281 2 2 
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MILLESIME S.A. - - - - 

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2 2 - - 

ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2 2 - - 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2 2 - - 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. - - - - 

ARROW 2 2 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 292 289 2 2 

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 
της διοίκησης 

31/12/2017 31/12/2016 

ΌΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών (αμοιβές 
εξηρτημένης εργασίας) 

 
1.023 

 
342 

 
974 

 
380 

ΣΥΝΟΛΟ 1.023 342 974 380 

 

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ 

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 

 
24 

 
20 

 
239 

 
- 

ΣΥΝΟΛΟ 24 20 239 - 

     

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της Διοίκησης 178 63 250 86 

 

Από τη μητρική εταιρεία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης οφειλόμενων 
ποσών από συνδεδεμένα μέρη ποσού €5.510 χιλ. Το ποσό αυτό απαλείφεται κατά την ενοποίηση. 
 
Τα ποσά των εσόδων – εξόδων και απαιτήσεων – υποχρεώσεων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 
 
Η Μητρική καθώς και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου όπως επίσης και ο βασικοί μέτοχοι της Μητρικής 
είναι εγγυητές της συμφωνίας εξυγίανσης που υπέγραψε η βασική θυγατρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. με τις τράπεζες. 
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Γ.2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
H παρούσα δήλωση συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 2 του Ν. 3873/2010 και 
της παρ. 7 και 8 του αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ΔΣ της 
Εταιρείας) 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η Εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής 
οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο τη 
μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με 
αυτήν. 
 
Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης 
υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και 
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη 
λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 
Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο 
Νόμος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, ο Νόμος 
3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις 
γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής τους Συνέλευσης και ο 
Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών 
 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω 
αναφερομένων νομοθετικών κειμένων οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 
Κατά το παρόν χρονικό στάδιο η Εταιρεία μας βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας, ενός Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες πρακτικών διακυβέρνησης στις 
οποίες θα υπάγεται εφεξής η Εταιρεία. 
 
Το σχετικό τυπικό κείμενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας ενώ θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
η παραπομπή σε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης θα αναφέρεται στον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες. 
 
Κατά συνέπεια, έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εργασίας, η Εταιρεία έχει αποφασίσει 
αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος  εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός 
βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 
 
Η εταιρία πέραν των απαιτήσεων του νόμου και του Κώδικά δεν έχει υιοθετήσει άλλες πρακτικές. 
Οι εφαρμοζόμενες αρχές και πρακτικές από την εταιρεία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον 
εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και εφόσον κατά περίπτωση κρίνεται σκόπιμο σε άλλους κανονισμούς 
ή πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της. 
Το καταστατικό της εταιρείας είναι αναρτημένο στον ισότοπό της: www.boutarigroup.gr. 
 

 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ιδίως 
τους ν. 3016/2002, 4449/2017 και 3884/2010 καθώς και τους ν. 3556/2007, 3340/2005, όπως εκάστοτε 
ισχύουν) οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
http://www.boutarigroup.gr/
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οργανωμένη αγορά. 
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) 
στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και σειρά από επιπλέον (πέρα 
των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές 
και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης 
της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και 
επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές. Σχετική αναφορά για την μη εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων γίνεται και από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) για εταιρείες που δεν ανήκουν 
στον FTSE-20 και FTSE-40. 
 
Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρμόζει στο σύνολό τους ορισμένες διατάξεις του Κώδικα 
οι οποίες επισημαίνονται κατωτέρω. 

 

• Αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΔΣ: 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη 
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και προετοιμάζει προτάσεις προς το ΔΣ όσον 
αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η 
πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. A.IΙ (1.2). 

 

• Αναφορικά με το ρόλο και τις απαιτούμενες ιδιότητες του Πρόεδρου του ΔΣ: 

 
α) δεν θεσπίζεται διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
επειδή η λειτουργική δομή της Εταιρείας δεν καθιστά σκόπιμη τη δημιουργία μιας τέτοιας διάκρισης. A.IΙI 
(3.1) 
β) το ΔΣ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά 
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ και η επίτευξη των 
στόχων της Εταιρείας. Σχετική αναφορά ως προς την μη εφαρμογή από εταιρείες που δεν ανήκουν στον 
FTSE-20 και FTSE-40 περιλαμβάνεται και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ. A.IΙI (3.3) 

 

• Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ: 
η Εταιρεία δεν έχει κρίνει απαραίτητη την δημιουργία επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών του ΔΣ 
Α.V (5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) 

 

• Αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του ΔΣ: 
α) δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, καθώς οι διατάξεις του υφιστάμενου 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται επαρκείς για την λειτουργία του ΔΣ Α.VI 
(6.1) 
 
β) το ΔΣ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και δωδεκάμηνο 
πρόγραμμα δράσης, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ΔΣ καλύπτεται επαρκώς από τον 
υφιστάμενο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του Α.VI (6.1) 
 
γ) δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ 
και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά 
την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα αμοιβών είναι σαφώς 
καθορισμένα από τον υφιστάμενο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται 
παρουσία όλων των μελών του ΔΣ Α.VI (6.5) 
 
δ) δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ 
αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι 
προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του ΔΣ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία 
και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες. Α.VI (6.6) 

 

• Αναφορικά με την αξιολόγηση του ΔΣ: 
Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ, μέσω της Έκθεσης Διαχείρισης, η οποία εγκρίνεται από την ετήσια 
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Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των 
αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Α.VII (7.1 & 7.2). 

 

• Αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ, η οποία συστάθηκε από 
την Γενική Συνέλευση της 24/08/2017. Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν και 
εφαρμόζονται όλα όσα αναφέρονται στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4449/2017 άρθρο 44 και την υπ’ 
αριθμ 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

• Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών: 
Οι αμοιβές του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των μελών του ΔΣ, 
εκτελεστικών και μη, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις επιτροπές αυτού, 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Γ.I (1.4). 
 

• Αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων: 
α) Η τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 
20, 21, 22, 26 και 29 με σκοπό την εναρμόνισή του με τις επιταγές του Ν. 3884/2010 
β) Όσον αφορά στην εφαρμογή της ειδικής πρακτικής της ηλεκτρονικής ψήφου ή της ψήφου δι’ 
αλληλογραφίας, η εφαρμογή της αναστέλλεται έως την έκδοση των αντίστοιχων υπουργικών 
αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο Ν. 3884/2010. Δ.II (1.2). 

 
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας 
απαρτίζεται από την Επιτροπή Ελέγχουν για την οποία γίνεται λόγος ανωτέρω και το τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου. 
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα της εταιρίας. Ο διορισμός των 
εσωτερικών Ελεγκτών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στην 
Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διορίστηκε από την 18/5/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ο κ. Ηλίας Χωρεμιώτης. 
 
Πρωταρχικός σκοπός του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της 
εταιρείας έτσι ώστε να αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των σημείων εσωτερικού ελέγχου 
της εταιρείας, καθώς και για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία 
της. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η σύννομη λειτουργία της Εταιρίας, η τήρηση των διαδικασιών και των 
κατευθυντηρίων γραμμών της Διοίκησης, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της καθώς και η 
δυνατότητα έγκαιρης ανάληψης διορθωτικής δράσης για την πρόληψη ή καταστολή ενεργειών που είναι 
δυνατόν να εκθέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της εταιρείας οφείλουν να παρέχουν στους εσωτερικούς ελεγκτές 
όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού 
ελέγχου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση 
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρείας και 
να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας. 
 
Εφαρμόζονται επιπλέον δικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και 
χρηματοοικονομικών αναφορών ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων και 
μεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών. 
Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με την κατάρτιση 
των χρηματοοικονομικών αναφορών και οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

• Οργάνωση – Κατανομή Αρμοδιοτήτων 

• Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη Διοίκηση της εταιρείας όσο και 
στα μεσαία και κατώτερα στελέχη της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούμενου διαχωρισμού 
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αρμοδιοτήτων. 
• Κατάλληλη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών με άτομα που διαθέτουν την απαιτούμενη 
τεχνική γνώση και εμπειρία για τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. 
• Ύπαρξη κανονισμού επιπέδων έγκρισης (στο εκάστοτε πρακτικό εκπροσώπησης και παροχής 
εξουσιών του Δ.Σ.), στον οποίο περιγράφονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα στελέχη της εταιρείας για 
διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωμές, εισπράξεις, δικαιοπραξίες, κλπ). 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Γ.Σ.) 
Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων της Εταιρείας. Συνέρχεται 
υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζουν 
διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που έχει 
αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο. 
 
Η Εταιρεία σχετικά με τη Γ.Σ. των μετόχων (ιδίως σε θέματα όπως πρόσκληση, δημοσιότητα, ημερήσια 
διάταξη, δικαιώματα μετόχων, δικαιούμενοι συμμετοχής, απαρτία, δικαιώματα ψήφου, αρχή ισότητας, 
δικαιώματα μειοψηφίας, εξουσιοδότηση, πρακτικά συνεδρίασης κλπ.) εφαρμόζει πλήρως την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνει κάθε αναγκαία πρόνοια για την διευκόλυνση της συμμετοχής και την 
ενημέρωση των μετόχων. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος παρίστανται στην Γ.Σ. των μετόχων προκειμένου να 
παρέχουν πληροφόρηση επί των θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση. 
 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και του 
καταστατικού της εταιρείας. 
 
Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει - μεταξύ άλλων – κυρίως περί : 
Τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεων – μειώσεων Μετοχικού Κεφαλαίου, εκλογής των 
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., εκλογής ορκωτών ελεγκτών, έγκρισης ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων, διάθεσης κερδών, απαλλαγής μελών του Δ.Σ. & ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης, προέγκρισης και έγκρισης αμοιβών μελών του Δ.Σ., όσων προβλέπει επιπλέον το 
Καταστατικό και ο 2190 / 1920. 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας είναι η διαρκής 
επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού 
εταιρικού συμφέροντος. 
 
Ειδικότερα το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση και εκπροσώπηση της 
Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του επιχειρηματικού, εμπορικού 
και οικονομικού σκοπού της Εταιρείας στο πλαίσιο των διατάξεων των νόμων 2190/1920, 3016/2002 και 
του Καταστατικού της Εταιρείας. 
 
Το σημερινό Δ.Σ., το οποίο εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων  στις 24.08.2017 για διετή 
θητεία απαρτίζεται από τους κάτωθι : 
 

 Διοικητικό Συμβούλιο  

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος 

Μπουτάρη Κ.Χριστίνα Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος 

Μπουτάρη Κ.Ελένη Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

Λεκάκης Ν. Εμμανουήλ Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

 
Το Δ.Σ. έχει ειδικότερα ευθύνη για : 
Την στρατηγική, τα επιχειρηματικά σχέδια και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Την έγκριση και παρουσίαση 
των οικονομικών καταστάσεων . 
Την υιοθέτηση και λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Την παρακολούθηση 
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των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει από 5 έως 9 μέλη. 
 

Το Δ.Σ. περιλαμβάνει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων ορισμένα έχουν την ιδιότητα 
του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση. 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. συνεδριάζει με την απαραίτητη συχνότητα προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
επιτέλεση των καθηκόντων του και πάντως όχι λιγότερο από μια φορά τον μήνα κατά μέσο όρο. Κατά την 
διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων. 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. ενεργεί συλλογικά και με τις αποφάσεις του αφενός καθορίζει το επιχειρηματικό, εμπορικό και 
οικονομικό πλαίσιο, εντός του οποίου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αφετέρου ασκεί την διοίκηση της 
Εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 
 
Την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων έχουν τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. Επίσης το Δ.Σ. 
δύναται να αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε στελέχη της Εταιρείας, 
μέλη του ή όχι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 
 
Ανεξαρτήτως αυτών, όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμβάλλουν στη διοίκηση της Εταιρείας και στην λήψη των 
κατάλληλων αποφάσεων για την λειτουργική ανάπτυξη της επιχείρησης και την υλοποίηση των 
επιχειρηματικών της σκοπών. 
 
Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της 
Εταιρείας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν μάλιστα να αναφέρουν, με 
έγγραφη δήλωσή τους στο Δ.Σ. κάθε μορφής σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της 
Εταιρείας, όπως επίσης και τα συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από γνωστές σε 
αυτούς σημαντικές συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους. 
 
Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. τις προθέσεις τους για την διενέργεια σημαντικών 
συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και με 
βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. 
 
Θέματα, που αφορούν κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και 
τους εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και η γενικότερη πολιτική αμοιβών του προσωπικού αποφασίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η Επιτροπή Ελέγχου (Επιτροπή) ορίζεται από τη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας, είναι τριμελής και 
απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
το οποίο πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ο Διευθυντής 
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας επικουρεί την Επιτροπή στη λειτουργία της. Η. Τ.Γ.Σ. στην από 
24.08.2018 συνεδρίασή της εξέλεξε Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ Εμμανουήλ Λεκάκη ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , τον κ. Ελευθέριο Αρτόπουλο ανεξάρτητο με εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 
την κ. Αναστασία Αρτοπούλου μη μέλος του Δ.Σ. ως μέλη. 
 
Ενδεικτικά αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου είναι : 
 
α) η παρακολούθηση διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
 
β) η παρακολούθηση αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας 
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εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, 
 
γ) η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων 
δ) η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό 
γραφείο. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Δικαίωμα παραστάσεως στην τακτική ή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, που κατέχει 
τουλάχιστον μία (1) μετοχή μετά ψήφου. Κάθε μετοχή, πλην των προνομιούχων άνευ ψήφου, παρέχει 
δικαίωμα μίας ψήφου, ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών. 

 
Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την 
προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου 
πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της 
πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική 
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην 
Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον 
όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη 
Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
 
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την 
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει 
την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα 
στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος 
κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, 
ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις 
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. 
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο 
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα 
πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση 
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

 
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η 
οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
 

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον 
έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της Εταιρείας, 
 
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή 
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άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, 
 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως 
άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 
 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης. 

 
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε 
(45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση 
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς 
και η ημερήσια διάταξη. 
 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα 
πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το 
άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190 / 20 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα 
αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής 
Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη 
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας. 
 
Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο 
φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για 
τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν 
μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η 
επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να 
μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος 
Καταστατικού.  
 
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο 
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι 
τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε 
αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται 
στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων 
μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, 
όπως ισχύει. 
 
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης 
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παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του 
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη 
σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 
 
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής 
Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και 
τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη 
αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο 
της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις 
πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή 
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να 
έχουν γίνει σε χρόνο που δεν ξεπερνάει τη τριετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων 
λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 

 
Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης 
παραγράφου, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας. 
 
Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων, πρέπει να έχουν καταθέσει τις 
μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή στην Τράπεζα 
της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να μην τις αναλάβουν μέχρι 
να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή της αιτήσεως. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Γ), Δ), ΣΤ), Η) ΚΑΙ Θ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ακύρωση, 233.710 ιδίων κοινών μετοχών την 20.06.2012, 

η οποία αποφασίσθηκε μεν από την 2
η 

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
28.07.2010 ολοκληρώθηκε δε την 14.06.2012 (παρ. 5.3.11 του Κανονισμού του Χ. Α.), ανέρχεται σε 
16.031.784,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.719.640 ανώνυμες  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η 
κάθε μία. Από τις παραπάνω 26.719.640 μετοχές της Εταιρείας, 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά 
ψήφου (94,24 %) και 1.540.000 μετοχές (5,76%) είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. Το 
προνόμιο των παραπάνω μετοχών συνίσταται: 
 
1) στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος που 
ανέρχεται σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) πάνω στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στην 
απόληψη, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές, προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα καταβληθεί με 
οποιαδήποτε μορφή   
 
2) στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία ή 
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περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος ή τη συμπλήρωση 
αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων, 

 
3) στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους τωνπρονομιούχων 
μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην περίπτωση λύσεως της 
Εταιρείας. Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή, αναλογικά στο 
προϊόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το 
νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας 
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μιας κατηγορίας, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους 
μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση δικαιώματος από τους μετόχους της 
κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο 
της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της 
τιμής, που υποβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 
Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του εταιρικού καταστατικού 
και των σύμφωνα με το Καταστατικό λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι 
δεν ενέχονται έναντι της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων, πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου καθεμιάς 
από αυτούς κατεχόμενης μετοχής. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, 
εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο παλαιός τίτλος, αντικαθιστάμενος με πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της μερισματαποδείξεως που 
ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ως πληρωτέα. Μερίσματα για τα οποία οι 
μερισματαποδείξεις δεν εμφανίσθηκαν για πληρωμή μέσα σε πέντε έτη από την ημέρα της έναρξης της 
πληρωμής τους, παραγράφονται. 
 
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο τυχόν μέρισμα που θα διανέμεται και στην περίπτωση διάλυσης της 
εταιρείας, στο αναλογούν σε αυτή μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί, καθώς και δικαίωμα 
παράστασης στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας 
δικαιώματά τους μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ανώνυμης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο 
αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/34/ΕΚ 

Κωνσταντίνος Μπουτάρης με ποσοστό 25,11 % (αφορά στις κοινές μετοχές με ψήφο) 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.. 

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγω 
εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται 
να εκλέγουν το ταχύτερο δυνατό προσωρινό σύμβουλο για τη συμπλήρωση του κενού. Η εκλογή αυτή 
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί 
να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια 
διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί κατά τον πιο πάνω τρόπο είναι έγκυρες, ακόμη 
και αν η εκλογή τους δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.  

 
Σε περίπτωση αντικαταστάσεως συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, η 
θητεία του συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάστασή του διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα 
έληγε κανονικά η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. 
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Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγω 
εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση 
και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με 
την πρώτη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως 
είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να 
είναι λιγότερα των τριών (3). 
 

 
 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι αρμόδια να αποφασίζει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού με 
την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 

Δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των Μελών του διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή την 
επαναγορά μετοχών. 

 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Δεν υπάρχουν τίτλοι, που να παρέχουν τέτοια δικαιώματα 
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Γ.3. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

με τον διακριτικό τίτλο Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 
σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 

 
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων περιέχει αναλυτικές πληροφορίες και συντάχθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 
του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

 
 
Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται 
από τον Κανονισμό του Χ. Α. (παρ. 5.3.11), την 14.06.2012 και την ακύρωση την 20.06.2012 των 
233.710 ιδίων κοινών μετοχών ανέρχεται σε 16.031.784,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.719.640 
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω 26.719.640 μετοχές 
της Εταιρείας, 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000 μετοχές είναι 
προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. Το προνόμιο των παραπάνω μετοχών συνίσταται: 
α) στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος 
που ανέρχεται σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) πάνω στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, 
β) στην απόληψη, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές, προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα καταβληθεί 
με οποιαδήποτε μορφή, 
γ) στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία ή 
περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος ή τη 
συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων, 
δ) στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των 
προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην περίπτωση 
λύσεως της Εταιρείας. Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή, 
αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Οι μετοχές της Εταιρείας στο σύνολό τους είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά 
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκτός από τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα 
(325.160) κοινές μετοχές, οι οποίες την 31.12.2011 βρίσκονται στα χέρια της ίδιας της Εταιρείας. 
Εντός του 2012 (01.01 – 31.12.2012) αγοράσθηκαν άλλες εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες 
ενενήντα μία (122.391) κοινές μετοχές. 
 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της, είναι ανάλογα με το 
ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή 
παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: 

• το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της εταιρείας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού της εταιρείας, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται ως 
εξής: 
ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, μετ’ αφαίρεση μόνον ποσοστού πέντε έως είκοσι επί τοις εκατό 
(5-20%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, 
μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται 
υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου του, διανέμεται 
από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου 
μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την 
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή, 
καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι 
μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος που τους ανήκει, δεν μπορούν να 
έχουν καμία απαίτηση για τόκους. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του τύπου. 
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Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται, και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο 
Δημόσιο, μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του 
η Γενική Συνέλευση. 

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου 
που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, 

• το δικαίωμα προτίμησης, σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μετρητά 
και την ανάληψη νέων μετοχών, 

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους 
δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 
της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 
μετοχών που κατέχουν. 

 
ΙΙ. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

• Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του 
καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες 
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

  
ΙΙΙ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν. 3556/2007 

Υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από 
5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία μας μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο από 5% κατά την ημερομηνία αυτή 
είναι οι κατωτέρω : 

 

 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο 

Κοινές μετοχές με ψήφο 
Προν/χες μετοχές χωρίς 

ψήφο 

Αριθμός 
Μετοχών 

 
Ποσοστό % 

Αριθμός 
Μετοχών 

 
Ποσοστό % 

Κωνσταντίνος Στ. Μπουτάρης 6.323.243 25,11
% 

102.905 6,68% 

Μαρίνα Κ. Μπουτάρη 2.033.644 8,08
% 

1.810 0,12% 

Χριστίνα Κ. Μπουτάρη 2.242.740 8,91
% 

19.220 1,25% 

Ελένη Κ. Μπουτάρη 1.274.267 5,06
% 

44.360 2,88% 

 
ΙV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα έλεγχου. 
 

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές της, εκτός από τις προνομιούχες μετοχές που είναι άνευ ψήφου, 
καθώς και των μετοχών που ανήκουν στην ίδια, οι οποίες υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας 
αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

 
VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της, ή στην άσκηση των δικαιωμάτων 
ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές της. 
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VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας, για το διορισμό και την αντικατάσταση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 
VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 στοιχ. α) του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, 
με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, 
να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. 
 

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη 
καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη 
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι 
ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, εφ’όσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 

 
Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από 
πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του 
άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. 

 
ΙΧ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας, κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 
Χ. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης, ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, ή τερματισμού της θητείας, ή της απασχόλησής τους 
εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

 
Στενήμαχος, 25/7/2018 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
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Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 

 
Οι Ανακοινώσεις-Γνωστοποήσεις που δημοσίευσε η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης 2017, στα 
πλαίσια πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δίνονται 
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Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2017 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.boutarigroup.gr. 

Επίσης οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και οι εκθέσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου των Θυγατρικών εταιρειών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της 

Εταιρείας. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

  
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
        Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
        Ενσώματα πάγια 5 17.377 

 
17.801 

 
4.384 

 
4.479 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 802 
 

802 
 

- 
 

- 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 7 - 
 

- 
 

- 
 

- 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 29 
 

8 
 

- 
 

- 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   9 - 
 

- 
 

18.797 
 

18.797 

Επενδύσεις σε συγγενείς 10 63  -  -  - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 21 - 
 

- 
 

2.339 
 

2.333 

Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις 
 

32 
 

32 
 

4 
 

4 

  

18.303 
 

18.643 
 

25.523 
 

25.613 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
        Αποθέματα 11 16.269 

 
16.616 

 
- 

 
- 

Απαιτήσεις από πελάτες 12 4.387 
 

4.443 
 

1.801 
 

1.928 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 12 2.314 
 

1.988 
 

1.463 
 

1.456 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 161 
 

274 
 

4 
 

5 

  

23.133 
 

23.323 
 

3.269 
 

3.391 

Σύνολο ενεργητικού 
 

41.436 
 

41.966 
 

28.792 
 

29.004 

         ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
        Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

μετόχους 
        Μετοχικό κεφάλαιο 14 16.032 

 
16.032 

 
16.032 

 
16.032 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 14 23.348 
 

23.348 
 

23.348 
 

23.348 

Ίδιες μετοχές 14 (53) 
 

(53) 
 

(53) 
 

(53) 

Λοιπά αποθεματικά 15 14.103 
 

14.074 
 

6.810 
 

6.810 

Αποτελέσματα εις νέον 
 

(59,000) 
 

(58.872) 
 

(28.875) 
 

(28.550) 

  

(5.570) 
 

(5.471) 
 

17.261 
 

17.587 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

(2) 
 

(2) 
 

- 
 

- 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

(5.572) 
 

(5.473) 
 

17.261 
 

17.587 

         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
        Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
        Δάνεια 16                20.846                             -                             -                          - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 568 
 

628 
 

- 
 

- 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 20 601 

 
596 

 
15 

 
16 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 13.925 
 

932 
 

784 
 

932 

  
35.940 

 
2.156 

 
799 

 
948 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
        Προμηθευτές 17 3.424 

 
8.901 

 
10.027 

 
9.514 

Δάνεια 16 4.318 
 

24.777 
 

- 
 

- 

Υποχρεώσεις από φόρους 18 1.258 
 

4.716 
 

372 
 

519 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 2.068 
 

6.889 
 

333 
 

436 

  

11.068 
 

45.283 
 

10.732 
 

10.469 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

47.008 
 

47.439 
 

11.531 
 

11.417 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 

 
41.436 

 
41.966 

 
28.792 

 
29.004 

 
 

 
 
 
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 102 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τις ζημίες ανά μετοχή. 

 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

1/1/2017   1/1/2016 
 

1/1/2017   1/1/2016 

 
Σημ. 

έως 
31/12/2017 

 

έως 
31/12/2016 

 

έως 
31/12/2017 

 

έως 
31/12/2016 

         Πωλήσεις 23 11.331 
 

11.109 
 

- 
 

- 
Κόστος πωληθέντων 25 (7.557) 

 
(7.199) 

 
- 

 
- 

Μεικτό κέρδος 
 

3.774 
 

3.910 
 

- 
 

- 

         Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών  
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 24 242 

 
354 

 
- 

 
- 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 24 (275) 

 
(250) 

 
- 

 
- 

Μεικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 
 

3.741 
 

4.014 
 

- 
 

- 

         Έξοδα διάθεσης 25 (2.870) 
 

(2.916) 
 

- 
 

- 
Έξοδα διοίκησης 25 (1.951) 

 
(1.903) 

 
(655) 

 
(651) 

Άλλα έσοδα  26 2.521 
 

331 
 

493 
 

290 
Άλλα έξοδα 27 (915) 

 
(1.524) 

 
(122) 

 
(96) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
 

526 
 

(1.998) 
 

(285) 
 

(458) 

         Χρηματοοικονομικά έξοδα 29 (628) 
 

(1.096) 
 

(48) 
 

(54) 
Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις 10 (47) 

 
- 

 
- 

 
- 

Ζημίες προ φόρων 
 

(149) 
 

(3.094) 
 

(333) 
 

(512) 

Φόρος εισοδήματος 30 54 
 

6 
 

7 
 

18 

Ζημίες μετά από φόρους 
 

(95) 
 

(3.088) 
 

(326) 
 

(494) 

         Λοιπά συνολικά έσοδα 
        Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 
        - Αναλογιστικά κέρδη 20 (4) 

 
115 

 
- 

 
3 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης, 
μετά από φόρους 

 
(4) 

 
115 

 
 - 

 
3 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης 
 

(99) 
 

(2.973) 
 

(326) 
 

(491) 

         Ζημιές χρήσης αποδιδόμενες σε: 
        Μετόχους της μητρικής 
 

(95) 
 

(3.088) 
 

(326) 
 

(494) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
(95) 

 
(3.088) 

 
(326) 

 
(494) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης 
αποδιδόμενα σε: 

        Μετόχους της μητρικής 
 

(99) 
 

(2.973) 
 

(326) 
 

(491) 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
(99) 

 
(2.973) 

 
(326) 

 
(491) 

         Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
και αναπροσαρμοσμένα (σε Ευρώ) 31 (0,0038) 

 
(0,1248) 

 
(0,0132) 

 
(0,0200) 

         (Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

 
1.136 

 
(1.368) 

 
(189) 

 
(346) 

 
 
Τα Λοιπά συνολικά έσοδα παρουσιάζονται στην παραπάνω κατάσταση, καθαρά, μετά από φόρους. Ο φόρος 
που αναλογεί στα στοιχεία που απαρτίζουν τα Λοιπά συνολικά έσοδα παρατίθεται στη σημείωση 30.  
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 102 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ 
 

 

Σημ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
 

Λοιπά 
αποθεματικά 

 

Ίδιες 
μετοχές 

 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

 
Σύνολο 

 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

                 
1 Ιανουαρίου 2016 

 
16.032 

 
23.348 

 
14.074 

 
(53) 

 
(55.722) 

 
(2.321) 

 
(177) 

 
(2.498) 

Καθαρές ζημίες χρήσης 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3.088) 
 

(3.088) 
 

- 
 

(3.088) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
               

- 

Αναλογιστικά κέρδη (μετά από φόρους) 20, 30 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

115 
 

115 
 

- 
 

115 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (μετά 
από φόρους) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
115 

 
115 

 
- 

 
115 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(2.973) 
 

(2.973) 
 

- 
 

(2.973) 

Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε 
θυγατρική 

 
- 

   
- 

   
(176) 

 
(176) 

 
175 

 
(1) 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

16.032 
 

23.348 
 

14.074 
 

(53) 
 

(58.872) 
 

(5.471) 
 

(2) 
 

(5.473) 

                 
1 Ιανουαρίου 2017 

 
16.032 

 
23.348 

 
14.074 

 
(53) 

 
(58.872) 

 
(5.471) 

 
(2) 

 
(5.473) 

Καθαρές ζημίες χρήσης  
 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

 

(95) 
 

(95) 
 

- 
 

(95) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
                

Αναλογιστικές ζημίες (μετά από φόρους) 20,30 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(4) 
 

(4) 
 

- 
 

(4) 

Λοιπά συνολικά έξοδα χρήσης (μετά από 
φόρους) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4) 

 
(4) 

 
- 

 
(4) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(99) 
 

(99) 
 

- 
 

(99) 

Μεταφορά σε αποθεματικά 15 - 
 

- 
 

29 
 

- 
 

(29) 
 

- 
 

- 
 

- 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

16.032 
 

23.348 
 

14.103 
 

(53) 
 

(59.000) 
 

(5.570) 
 

(2) 
 

(5,572) 

 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 102  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 102 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σημ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 

Αποθεματικό 
υπέρ το 

άρτιο 
 

Λοιπά 
αποθεματικά 

 

Ίδιες 
μετοχές 

 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

             1 Ιανουαρίου 2016 
 

16.032 
 

23.348 
 

6.810 
 

(53) 
 

(28.059) 
 

18.077 

Καθαρές ζημίες χρήσης  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(494) 
 

(494) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
            Αναλογιστικά κέρδη (μετά από φόρους) 20,30 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης (μετά από φόρους) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

3 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(491) 
 

(491) 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

16.032 
 

23.348 
 

6.810 
 

(53) 
 

(28.550) 
 

17.587 

             1 Ιανουαρίου 2017 
 

16.032 
 

23.348 
 

6.810 
 

(53) 
 

(28.550) 
 

17.587 

Καθαρές ζημίες χρήσης  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(326) 
 

(326) 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης (μετά από φόρους) 20,30 -  -  -  -  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(326) 
 

(326) 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

16.032 
 

23.348 
 

6.810 
 

(53) 
 

(28.875) 
 

17.261 
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
        Ζημίες προ φόρων 
 

(149) 
 

(3.094) 
 

(333) 
 

(511) 

Προσαρμογές για: 
        Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων  5, 8 612 

 
630 

 
95 

 
95 

Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές 9   - 
 

- 
 

- 
 

17 

         

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 24   (242) 

 
(354) 

 
- 

 
- 

Ζημιές από συγγενής επιχειρήση 10   47 
 

- 
 

- 
 

- 

Προβλέψεις 27, 28 320 
 

224 
 

112 
 

42 

Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 26   (221) 
 

- 
 

(200) 
 

- 

Έσοδο από προεξόφληση μακρ. υποχρ. 26 (1.832) 
      Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  26   (24) 
 

(1) 
 

- 
 

- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29   628 
 

1.096 
 

48 
 

54 

  

(862) 
 

(1.498) 
 

(278) 
 

(303) 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
        Μείωση αποθεμάτων 
 

668 
 

842 
 

- 
 

- 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
 

(418) 
 

1.515 
 

20 
 

(12) 

Αύξηση /(Mείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
 

1.131 
 

301 
 

305 
 

371 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 

(538) 
 

(550) 
 

(48) 
 

(54) 

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
(19) 

 
610 

 
(1)  

 
2 

         Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
        Αύξηση της επένδυσης σε θυγατρικές 
 

- 
 

(1) 
 

- 
 

(1) 

Αύξηση της επένδυσης σε συγγενείς 10 (110)  -  -  - 

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5   (175) 
 

(189) 
 

- 
 

- 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 8   (34) 
 

- 

 

- 
 

- 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

25 
 

2 
 

- 
 

- 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 

(293) 
 

(188) 
 

- 
 

(1) 

         Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
        Δάνεια αναληφθέντα 
 

199 
 

(242) 
 

- 
 

- 

Καθαρές ταμειακές (εκροές) / εισροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
199 

 
(242) 

 
- 

 
- 

         
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 
(113) 

 
180 

 
(1) 

 
1 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 13   274 
 

95 
 

5 
 

4 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 13   161 
 

274 
 

4 
 

5 

 
 
 

 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 45 έως 102 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 Διοικητικό Συμβούλιο  

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος 

Μπουτάρη Κ.Χριστίνα Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος 

Μπουτάρη Κ.Ελένη Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

Λεκάκης Ν. Εμμανουήλ Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

 
 

Έδρα Εταιρείας: Στενήμαχος 
Νάουσσα 
Τ.Κ.592 00 

 

 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8514/06/Β/86/002 
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 57235404000 

 
Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

Φωκ. Νέγρη 3-Αθήνα  
Τ.Κ.112 57 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 
 

1.1 Γενικές πληροφορίες 

 
Η μητρική εταιρεία «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΗOLDING Α.Ε.», είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 και στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 57235404000. 
 
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στη Στενήμαχο του Δήμου Ναούσης.  
 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (κλάδος Τρόφιμα και 
ποτά - Απόσταξη και Οινοπαραγωγή). 
 
Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.boutarigroup.gr. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 
εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 25η Ιουλίου2018. 

 
1.2 Δομή του Ομίλου 

 
Η μητρική εταιρεία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε» και οι θυγατρικές της (στο εξής Όμιλος) 
δραστηριοποιούνται στους τομείς «Νομικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες Παροχής Επιχειρηματικών και 
Διαχειριστικών Συμβουλών, Παραγωγής Εμπορίας και Διανομής οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, 
αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών». 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των 
θυγατρικών της. 
 
α) Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι οι εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 100,00% 

Στενήμαχος Δήμου 
Νάουσας-Ημαθίας 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και 
εμφιαλωμένων νερών 

2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ 100,00% Πικέρμι-Αττικής 
Διανομή, εισαγωγή αγορά, πώληση ποτών και 
τροφίμων 

3. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.  100,00% Πικέρμι-Αττικής 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και 
εμφιαλωμένων νερών 

4. ΚΑΜΠΑΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 99,50% Πικέρμι-Αττικής 

Παραγωγή και εμπορία οίνων, 
οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και 
εμφιαλωμένων νερών 

5. ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ 
Α.Ε. 100,00% 

Χωνευτικό Κύμης- 
Ευβοίας Εμφιάλωση και εμπορία νερού 

6. MILLESIME SAS 100,00% Νότια Γαλλία Συμμετοχές 

 
Οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boutarigroup.gr/
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β) Συγγενής εταιρεία του Ομίλου είναι η: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

SCALAREA IKE 50,00% Μαρασλή 41, Αθήνα 
Εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων 
και δραστηριότητες συνδεόμενες με 
τουριστικές επιχειρήσεις 

 
Η συγγενής εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
 

 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών  

 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Οι παρούσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 
Δεκεμβρίου 2017 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα ακίνητα, τα μηχανήματα, τα βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους 
και είναι εκφρασμένες σε ευρώ.  
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 
κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές 
που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν 
σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

 
2.2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν και κατά την τρέχουσα περίοδο στις αγορές αγαθών, χρήματος και 
κεφαλαίου, έχουν επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας 
και του Ομίλου.  
Κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 
κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.4. παραγ. 1β) με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της 31.12.2010, όπου οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων), οι μετοχές 
της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης. 
Λόγω της επικρατούσας οικονομικής αβεβαιότητας στην χρήση 2017, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στο 
ποσό των € 95 χιλ. για τον Όμιλο έναντι €3.088  χιλ. το 2016. Η εταιρεία το 2017 είχε ζημιές ανερχόμενες στο 
ποσό των € 326 χιλ. έναντι ζημιών ποσού €494 χιλ. το 2016.  
Σημειώνουμε ότι η μεγάλη αυτή απόκλιση οφείλεται στη θυγατρική ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ τα αποτελέσματα της 
οποίας στην προηγούμενη χρήση έχουν επιβαρυνθεί με τόκους ποσού €938 χιλ. λόγω απώλειας των 
ρυθμίσεων (σε 100 δόσεις) με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο 
Στην κλειόμενη χρήση (01.01. – 31.12.2017) όμως, για τη θυγατρική ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, περιστασιακά η 
εικόνα καλυτέρευσε και λόγω της επικύρωσης της σύμβασης εξυγίανσης καθώς και των υπολοίπων 
ρυθμίσεων προς δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα αποτελέσματα ωφελήθηκαν από προεξοφλήσεις 
υποχρεώσεων κατά ποσό € 1.777  χιλ.   
Η ζημιογόνος δραστηριότητα οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, λόγω 
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, που έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των 
πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας κατά τις τελευταίες χρήσεις και δεν έχει σχέση με απώλεια κάποιας 
μεγάλης αγοράς ή κάποιου σημαντικού πελάτη. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων παραμένει αρνητικό (€5.570 
χιλ.).  
Λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, τις 
δυσκολίες στην αγορά, καθώς και εξωγενείς ή αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν 
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δυσμενώς τα τρέχοντα και μελλοντικά αποτελέσματα η Διοίκηση καταβάλει κάθε προσπάθεια με σκοπό τη 
βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την επίτευξη 
των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
 
Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι η ρευστότητα. Για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ρευστότητας η Διοίκηση εξετάζει κάθε πρόσφορο μέτρο 
βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης και βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις 
πιστώτριες τράπεζες.  
 
Την 10η Φεβρουαρίου 2017, η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)  ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού κώδικα 
(άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ με την οποία συμφωνείται η οφειλή προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ 
ποσού 3.811 χιλ ευρώ να υπαχθεί  σε ρύθμιση (180 δόσεις) υπό την αίρεση ότι θα ισχύσει μόνο εφ’ όσον 
επικυρωθεί, η συμφωνία που περιγράφεται παρακάτω, από το αρμόδιο δικαστήριο. 
 
Η επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης με τις Τράπεζες, όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς και του 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύναψης Συμφωνίας που συνυπογράφθηκε με το ΕΦΚΑ  είχε σαν αποτέλεσμα  : 
α)  Την περιστασιακή ωφέλεια των αποτελεσμάτων χρήσεως της βασικής θυγατρικής  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 
κατά € 1.580 χιλ. περίπου (= €1.777  ωφέλεια μείον τόκοι χρήσεως € 197 χιλ. περίπου) λόγω εμφάνισης στην 
παρούσα αξία των  οφειλών προς προμηθευτές, Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 
β) Την μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά € 33.987 χιλ. λόγω μεταφοράς και απεικόνισης 
υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες  στις μακροπρόθεσμες. 
Για τους παραπάνω λόγους, στην τρέχουσα περίοδο, έχουμε βελτίωση των δεικτών. Οι δείκτες υποχρεώσεων 
προς απαιτήσεις και τα αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί συνεπεία της συμφωνίας εξυγίανσης. 
 
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές  τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του 
άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’.  
Αυθημερόν (30.12.2016) κατετέθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης 
επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017.  Η συμφωνία αυτή 
επικυρώθηκε από το Δικαστήριο  τον Μάιο του 2017 (22.05.2017 απόφαση 12/ΕΠ./2017 του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας). Κατά την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη από τους 
συμβαλλομένους τα λογιστικά δεδομένα της 30.09.2016. 
Η Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 προβλέπει:  
Α) την  αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων (υπόλοιπα 30.09.2016) :  
Μακροπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό €19.279 χιλ.  που θα αποπληρωθεί με λειτουργικές ροές. 
Μεσοπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό €5.300 χιλ. που θα αποπληρωθεί με μη λειτουργικές ροές.  
Β) Νέα τραπεζική χορήγηση ύψους €496 χιλ. με διετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή με ανισοβαρείς 
καταβολές μέχρι το 2023. 
Από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο κατετέθη με την προαναφερόμενη  Αίτηση  άμεσης 
επικύρωσης, προκύπτει :  
Α) Οι επιχειρηματικοί στόχοι της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ εστιάζουν σε τέσσερις περιοχές δράσης :   
α) Αύξηση των πωλήσεων (μέσος ρυθμός 6,50% στην επόμενη πενταετία) 
β) Βελτίωση μικτής κερδοφορίας (σταδιακά σε επίπεδο άνω του 40%) 
γ) Ενίσχυση ρευστότητας (διατήρηση του Κεφαλαίου κίνησης σε χαμηλά επίπεδα για μεγαλύτερη 
αυτοχρηματοδότηση της ανάπτυξης των πωλήσεων). 
δ) Συγκράτηση των εξόδων (σε επίπεδο μικρότερο από το 30% των πωλήσεων). 
Β) Εξόφληση του 100% των υποχρεώσεων. 
Β1) Αναδιάρθρωση Υποχρεώσεων προς εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο. 
Εξόφληση για μεν το προσωπικό σε 18 μηνιαίες δόσεις για δε τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο σε 90 έως 
180 μηνιαίες δόσεις. 
Β2) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτές  
Εξόφληση από ένα  έτος μέχρι 10 έτη (ανάλογα με το ύψος) με ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές 

 
Στους συμβατικούς όρους της συμφωνίας, μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται και δύο διαλυτικές αιρέσεις: 
α) Πώληση εντός του 2017, περιουσιακών στοιχείων του κυριότερου μετόχου και εγγυητή, με το αντίτιμο της 
οποίας θα γίνει αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής, πληρωμή υποχρέωσης της μητρικής προς την 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ και εξόφληση μέρους των δανείων της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.  
β) Πώληση εντός του 2017, θυγατρικής εταιρείας της εγγυήτριας μητρικής εταιρείας με το αντίτιμο της οποίας 
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θα πληρωθεί υποχρέωση της μητρικής προς την ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ και εξόφληση μέρους των δανείων της 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. 
 
Επί αυτών έχουμε να παρατηρήσουμε : 
α) για την υποχρέωση του εγγυητή να πωλήσει το περιουσιακό του στοιχείο εντός του 2017 έχει δρομολογηθεί 
η διαδικασία πώλησης μέσω ανάθεσης σε ένα από τα σημαντικότερα μεσιτικά γραφεία του εσωτερικού και  
εξωτερικού. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια αξιόλογη πρόταση . 
β) Για την πώληση της θυγατρικής, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6 § 3 της σύμβασης, υπάρχει δέσμευση 
ότι η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ και η μητρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, θα 
συνεργαστούν με τις συμβαλλόμενες τράπεζες για την διαδικασία πώλησης της θυγατρικής εταιρείας. Οι 
ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι η ανάθεση της πώλησης της εν λόγω θυγατρικής έγινε σε ένα 
από τα σημαντικότερα μεσιτικά γραφεία του εξωτερικού που ειδικεύεται  στο αντικείμενο αυτό αλλά, μέχρι 
σήμερα δεν είχαμε καμία σημαντική πρόταση.  Ο στόχος της Διοίκησης είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον 
αντίτιμο εντός των ορίων που θέτει η συμφωνία εξυγίανσης. Για το λόγο αυτό εκτιμούμε ότι η πραγματοποίηση 
των πωλήσεων αυτών δεν θα γίνει συντομότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία αναφοράς.  
 
Λόγω της καθυστέρησης στην πώληση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, υπάρχει το ενδεχόμενο 
προσφυγής, από τις έχουσες έννομο συμφέρον πιστώτριες τράπεζες για ακύρωση της συμφωνίας, η οποία 
προσφυγή θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Το ενδεχόμενο της προσφυγής είναι ένα γεγονός μελλοντικά 
πιθανό αλλά  αβέβαιο ως προς την έκβασή του. Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης  
Για να ξεπερασθεί αυτός ο κίνδυνος η εταιρεία είναι σε διαβούλευση με τις πιστώτριες τράπεζες καθώς και με 
επενδυτή και έχει καταστρώσει και υποβάλει στις πιστώτριες τράπεζες νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την 
περίοδο 2018 – 2022 και ταμιακές ροές 2018 – 2032, αποβλέποντας  στην υπογραφή νέας συμφωνίας με τις 
Τράπεζες. 
 
Για να ξεπερασθούν αυτά τα προβλήματα :  
Α) Η Διοίκηση της εταιρείας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει εντός των χρονικών περιθωρίων τους όρους της 
συμφωνίας εξυγίανσης και τις ρυθμίσεις με το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 Β) Η εταιρεία είναι σε διαβούλευση με τις πιστώτριες τράπεζες καθώς και με επενδυτή και έχει καταστρώσει 
και υποβάλει στις πιστώτριες τράπεζες νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2018 – 2022 και ταμιακές 
ροές 2018 – 2032, αποβλέποντας  στην υπογραφή νέας συμφωνίας με τις Τράπεζες στα πλαίσια του Ν. 
3588/2007. 
 
Γ) Σκοπεύοντας στον περιορισμό των δαπανών και στην εξοικονόμηση πόρων αποφασίστηκε από τις Τ.Γ.Σ. 
των μετόχων των εταιρειών ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΙΔΑΣ Α.Ε. και ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ 
Α.Ε. η συγχώνευσή τους με απορρόφηση από την ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η απόφαση 
αυτή είχε ληφθεί από την Τ.Γ.Σ της χρήσεως 2016 αλλά ο όμιλος σταθμίζοντας τις συνέπειες έδωσε 
προτεραιότητα στη συμφωνία εξυγίανσης. Προτείνεται στις Τ.Γ.Σ. του 2017 η επικαιροποίηση και η υλοποίηση 
αυτών των συγχωνεύσεων. 
 
Η Μητρική εταιρεία του ομίλου και μοναδικός μέτοχος της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε 
διαβεβαιώνει ότι θα στηρίξει με κάθε τρόπο την θυγατρική της ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
 
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεδομένης της μη κατάθεσης, μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής των 
Οικονομικών Καταστάσεων, στα αρμόδια δικαστήρια αίτησης ακύρωσης της συμφωνίας για οποιονδήποτε 
λόγο, στην περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο 
εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια, 
τοποθετείται μετά την 31.12.2018 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της 
εταιρείας και του ομίλου  για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Η μητρική εταιρεία έχει ρυθμίσει τις οφειλές της προς το Ελληνικό δημόσιο και προς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Οι ρυθμίσεις αυτές εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα.  Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που 
προέκυψαν μετά την 30.09.2016 της θυγατρικής ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προς το Ελληνικό δημόσιο και προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, η θυγατρική εταιρεία προχώρησε σε ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
τους, στα πλαίσια του νόμου. 

 
Σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε τη στήριξη των προμηθευτών μας, παρά τις 
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καθυστερήσεις στην εξόφληση των προς αυτούς οφειλών μας, οι οποίοι μας διευκολύνουν στην εξόφληση των 
επί πιστώσει υποχρεώσεών μας προς αυτούς επιμηκύνοντας τον χρόνο για την εξόφλησή τους. Επισημαίνεται 
ότι, οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές πιστωτές ρυθμίζονται και εξοφλούνται πλήρως με την συμφωνία 
εξυγίανσης σε διάστημα από ένα έως 10 έτη, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, με ισόποσες εξαμηνιαίες 
δόσεις. 
 
Σχετικές με την έλλειψη ρευστότητας είναι και οι σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση δεδουλευμένης 
μισθοδοσίας χωρίς αυτό, μέχρι στιγμής να μας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα με το έμψυχο δυναμικό του 
Ομίλου. Βεβαίως και η υποχρέωση αυτή ρυθμίστηκε με τη συμφωνία εξυγίανσης στην επικύρωση της οποίας 
συνέβαλαν και εργαζόμενοι στην  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ    

 
Όλα τα παραπάνω και ειδικότερα, το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον 
πιστωτές για ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της συμφωνίας ή αν 
δεν δεχθούν οι τράπεζες την υπογραφή νέας συμφωνίας στα πλαίσια του Ν. 3588/2007 ώστε να αρθεί η 
αβεβαιότητα για τη υπογραφείσα συμφωνία εξυγίανσης της θυγατρικής εταιρείας ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, ή ακόμη 
αν δεν τηρηθούν οι όροι της υφιστάμενης συμφωνίας, δεν επιτευχθούν οι στόχοι και η εφαρμογή του πλάνου 
αναδιάρθρωσης, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική 
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.  
 

 
2.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

 
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις»  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  
 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  
 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 
επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει 
νωρίτερα τις τροποποιήσεις καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

     Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 
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μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις 
αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 
τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. O Όμιλος και η Εταιρεία θα 
υιοθετήσουν το πρότυπο την 1 Ιανουαρίου 2018 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική μέθοδο, 
δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση θα αναγνωριστεί συσσωρευτικά στα «Κέρδη εις νέο», ενώ τα συγκριτικά 
ποσά δεν θα επαναδιατυπωθούν. Ωστόσο, Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν περιμένουν καμία επίδραση στην 
κερδοφορία, την ρευστότητα ή την χρηματοοικονομική θέση τους όταν θα εφαρμόζουν το ΔΧΠΑ 15 για πρώτη 
φορά. Επομένως, δεν θα γίνει καμία προσαρμογή στα «Κέρδη εις νέο» την 1 Ιανουαρίου 2018. Το 2017, ο 
Όμιλος και η Εταιρεία εξέτασαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα συμβολαίων με πελάτες, με σκοπό να 
εντοπίσουν αλλαγές στο χρόνο ή στο ποσό αναγνώρισης εσόδων. Οι αξιολογήσεις έδειξαν ότι καμία 
προσαρμογή δεν απαιτείται κατά τη μετάβαση. 

 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 
χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 
σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
σχεδιάζουν να υιοθετήσουν το νέο πρότυπο την ημερομηνία που πρέπει να εφαρμοστεί (1.1.2019). Το νέο 
πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική των συναλλαγών μίσθωσης στις οποίες ο Όμιλος είναι 
μισθωτής. Πληροφορίες για τα μελλοντικά μισθώματα από τέτοιες συμβάσεις περιλαμβάνονται στη σημείωση 
34. 

 
 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018) 

 
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

 
 

• ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
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δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 
από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.  
 

• ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 
 
 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως 
σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  
 

• ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 
από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 

 
 

2.4. Ενοποίηση 
 

2.4.1. Θυγατρικές εταιρείες  
 

Θυγατρικές είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί έλεγχο επί της λειτουργίας τους. Ο 
Όμιλος ελέγχει μία εταιρεία όταν εκτίθεται σε ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις της εταιρείας λόγω 
της συμμετοχής του στην εταιρεία αυτή και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω της 
εξουσίας του στην εταιρεία αυτή. Η ύπαρξη και η επίδραση των δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να 
εξασκηθούν ή να μετατραπούν συνεκτιμούνται για να τεκμηριωθεί ότι ο Όμιλος ελέγχει την οικονομική 
οντότητα. Έλεγχος μπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο με 
δικαίωμα ψήφου είναι μικρότερη του 50%, αλλά ο Όμιλος είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο στις 
χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθμός των 
δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου, σε σχέση με τον αριθμό αλλά και την κατανομή των δικαιωμάτων των άλλων 
μετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου από τον Όμιλο των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών 
πολιτικών. 
 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται με ολική ενοποίηση από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και 
παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
 
Οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος εξαγοράς 
υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται, των υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί ή υφίστανται, και των συμμετοχικών τίτλων που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής. Το κόστος εξαγοράς περιλαμβάνει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 
που προκύπτουν από συμφωνίες ενδεχόμενων ανταλλαγμάτων. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται 
καταρχήν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Τα έξοδα εξαγοράς καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα κατά την πραγματοποίηση τους.  
 
Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο αποκτών θα επιμετρήσει εκ νέου τα συμμετοχικά 
δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της 
απόκτησης και θα αναγνωρίσει τυχόν κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 
 
Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που δίνεται από τον Όμιλο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά 
την ημερομηνία εξαγοράς. Αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις 
προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση αναγνωρίζονται σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα είτε ως επίδραση στα λοιπά συνολικά έσοδα. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που 
αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση, δεν επανεκτιμάται και ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται 
μέσα στην καθαρή θέση. 
 
Όταν το άθροισμα (α) του κόστους εξαγοράς, (β) του ποσού που αναγνωρίστηκε ως μη ελέγχουσες 
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συμμετοχές και (γ) της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία εξαγοράς του μεριδίου του Ομίλου, εφόσον η 
συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν, το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το ανωτέρω άθροισμα είναι μικρότερο 
από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται απ’ 
ευθείας στα αποτελέσματα. 
 
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών 
του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή 
παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 
θυγατρικών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης της μητρικής οι θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος μείον την απομείωση. 
 
2.4.2. Μεταβολές σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές χωρίς απώλεια ελέγχου 

 
Συναλλαγές με τους μετόχους μειοψηφίας οι οποίες δεν επηρεάζουν τον έλεγχο που ασκεί ο Όμιλος στη 
θυγατρική, επιμετρώνται και καταχωρούνται ως συναλλαγές κεφαλαίου (equity transactions) – δηλαδή ο 
χειρισμός είναι ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείται στις συναλλαγές με τους κύριους μετόχους του Ομίλου. Η 
διαφορά μεταξύ του τιμήματος που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής αξίας 
των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Κέρδη ή ζημίες που 
προκύπτουν από την πώληση στους μετόχους της μειοψηφίας καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια του 
Ομίλου. 

 
2.4.3. Συγγενείς επιχειρήσεις 

 
Συγγενείς είναι οι οικονομικές οντότητες, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το 
οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συγγενή επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης 
και η λογιστική αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να αναγνωρίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες 
της συγγενούς μετά την ημερομηνία της απόκτησης. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς 
επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες 
απομείωσης). 
 
Σε περίπτωση πώλησης ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση, όπου όμως ο Όμιλος συνεχίζει να 
ασκεί σημαντική επιρροή, μόνο η αναλογία στα ποσά που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί απευθείας στα 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα. 
 
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ενώ το μερίδιο των μεταβολών στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά την 
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική 
αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις με αντίστοιχη προσαρμογή στην τρέχουσα αξία της 
επένδυσης. Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της 
επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν 
αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς. 
 
Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των επενδύσεων σε 
συγγενείς επιχειρήσεις. Εάν κάποια επένδυση πρέπει να απομειωθεί, ο Όμιλος υπολογίζει το ποσό της 
απομείωσης ως τη διαφορά μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού της επένδυσης και της λογιστικής της αξίας. Το 
ποσό της απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στη γραμμή ‘Κέρδη/ζημιές από 
συγγενείς επιχειρήσεις’. 
 
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες 
ζημιές απαλείφονται επίσης κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές, εκτός εάν η συναλλαγή 
παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 
συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από 
τον Όμιλο. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της μητρικής οι συγγενείς αποτιμώνται στο κόστος μείον την 
απομείωση. 
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις Ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις της θυγατρικής στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιά απομείωσης.  

 
2.5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Ο Όμιλος, εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί τομείς», το οποίο ισχύει στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. 
 
Συγκεκριμένα, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του προτύπου, όπου 
προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας, είναι ένα συστατικό μέρος μιας οικονομικής οντότητας, του οποίου τα 
αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, που στην 
περίπτωση του Ομίλου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής, για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με 
την κατανομή των πόρων στον τομέα, την εκτίμηση της αποδόσεώς του και για τον οποίο διατίθεται χωριστές 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 
 
Ο Όμιλος δεν επιτυγχάνει τα ποσοτικά όρια της παραγράφου 13 του Δ.Π.Χ.Α 8, με συνέπεια, να μη 
παρουσιάζει χωριστή πληροφόρηση κατά τομέα. 
 
Συνεπώς, οι δραστηριότητες του Ομίλου, παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Το σύνολο σχεδόν του κύκλου 
εργασιών του ομίλου αφορά σε χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται. 
 
Η ανάλυση των εσόδων του Ομίλου, κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΣΤΑΚΟΔ 2003), έχει ως εξής: 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΩΔ - 2003 ΚΑΘΑΡΑ % 

159.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 11.302  99,74% 

513.4 ΧΟΝΔ.ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΠΟΤΩΝ 0  0,00% 

519.0 ΛΟΙΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 29  0,26% 

ΣΥΝΟΛΟ 11.331  100,00% 

 
 

2.6. Εποχικότητα 

 
Ο Όμιλος και η εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητάς τους σε σχέση 
με τις ενδιάμεσες περιόδους. Οι ζημιές και κατά την τρέχουσα περίοδο οφείλονται στην περαιτέρω πτώση της 
αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

 
2.7. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες 

 
Η θυγατρική εταιρεία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες, 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 8 παρ. 34, για το βαθμό εξάρτησής του από τους κατωτέρω βασικούς πελάτες του. 
 

 

Α/Α Πελάτες Εσωτερικού Καθαρή Αξία

Ποσοστό 

συμμετοχής Πελάτες Εξωτερικού Καθαρή Αξία

Ποσοστό 

συμμετοχής

Σύνολο 

Πωλήσεων

1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-Β ΑΕ 1.045 13,51% PHOTOS PHOTIADES DISTRIB. LTD 577 19,11%

2 LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ 402 5,20% WESTERN CARRIERS INC 520 17,22%

3 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. 337 4,36% ELFO - ILIAS FOTIADIS 189 6,26%

4 ΣΕΙΡΙΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΑΕ 319 4,13% LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO 142 4,70%

5 ΕΛΛΗΝ.ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 259 3,35% MICHOT SPRL 106 3,51%

6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΑΕΒΕ 249 3,22% TSANTOS IMPORT EXPORT B.V. 91 3,01%

7 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕΕ 227 2,94% ΑΙΝΟΣ ΤΡΑΝΖΙΤ ΑΕΕ 82 2,72%

8 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 178 2,30% OFFICE DE TRANSPORT ET FISCALITE 67 2,22%

9 GOLDEN BRANDS A.E. 127 1,64% SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC 64 2,12%

10 OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝ.ΠΡΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 108 1,40% EMPIRE MERCHANTS LLC 54 1,79%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.733 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.019 10.752

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 4.992 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.255 7.246

ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.742 ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 764 3.506

% ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 35,45% % ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25,31% 32,61%
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2.8. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
(α)  Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου. 

 
(β)  Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή 
των νομισματικών στοιχείων σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Μη νομισματικά στοιχεία που καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο 
νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής.  

 
2.9. Επενδύσεις σε ακίνητα  

 
Ακίνητα τα οποία κατέχονται για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και τα δύο, και δεν 
χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου, κατηγοριοποιούνται ως επένδυσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις 
σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών άμεσων 
εξόδων κτήσης και των εξόδων δανεισμού. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα.  

 
2.10. Μισθώσεις  

 
(α) Εταιρεία Ομίλου ως μισθωτής 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα 
Αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος 
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης. 
 
(β) Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής 
Ο Όμιλος εκμισθώνει ακίνητα μόνο με τη μορφή λειτουργικής μίσθωσης. Τα έσοδα των λειτουργικών 
μισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 
2.11. Ενσώματα πάγια 

 
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
απομείωση (σημείωση 2.14) με εξαίρεση τα οικόπεδα, τα κτίρια και το μηχανολογικό εξοπλισμό που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των παγίων στοιχείων.  
 
Εκτιμήσεις της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιμητές (κάθε 4 με 5 
χρόνια) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εύλογη αξία δεν διαφέρει σημαντικά από το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο. Η τελευταία εκτίμηση των ακινήτων του Ομίλου καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού 
θυγατρικής εταιρείας διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 1 Ιανουαρίου 2014 από πιστοποιημένο 
ανεξάρτητο εκτιμητή. Οι διαφορές αναπροσαρμογής (πλεόνασμα) μειωμένες με την αναλoγούσα 
αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω 
αναπροσαρμογής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από αποθεματικό των 
ιδίων κεφαλαίων, μειωμένες με την αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
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αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται 
με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής : 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον 
κάθε τέλος χρήσης. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (σημείωση 2.14). 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις 
προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο 
προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Διαρκή Φυτά – Αμπελώνες 
Τα διαρκή φυτά, περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής, περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της για την παραγωγή 
σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Στη χρήση 2014 έγινε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των 
αμπελώνων από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή. Η προηγούμενη εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή είχε 
γίνει το 2008. Το κέρδος από την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα.  
 
Οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 16 και 41 φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί η παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 
 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 4% (25 χρόνια 
ωφέλιμης ζωής). 

 
2.12. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (αγροτική παραγωγή) αποτιμώνται , στο τέλος κάθε περιόδου, στην εύλογη 
αξία της από τη Διεύθυνση Οινολογικού της Εταιρείας, που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για 
τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Το κέρδος ή η ζημία από αυτή την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στα 
αποτελέσματα. 
 
Η αγροτική παραγωγή κατά τη συγκομιδή αποτιμάται στην εύλογη αξία της από τη Διεύθυνση Οινολογικού της 
εταιρείας και καταχωρείται ως το τεκμαρτό κόστος των σχετικών αποθεμάτων με αντίστοιχη πίστωση των 
αποτελεσμάτων. 

 
2.13. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Λογισμικό 

Κατηγορία 
 

 Ωφέλιμη ζωή (έτη) 

Κτίρια       13 - 50 

Αμπελώνες         25 

Μηχανολογικός εξοπλισμός       3 - 30 

Λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα)         5 

Αυτοκίνητα – Οχήματα         5 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός        6-7 

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός        6-7 
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Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 
τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3-5 
έτη. 

 
2.14. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία 
απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για 
την πώληση κόστος, και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με 
βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση 
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, που έχουν υποστεί 
απομείωση επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 
2.15. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

 
2.15.1 Ταξινόμηση 

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου ταξινομήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
(α) Δάνεια χορηγηθέντα και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα 
τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι 
απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. 
 
(β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα 
σε 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 
2.15.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση  

 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα δάνεια και απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον το κόστος συναλλαγών. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει 
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
 
Στη συνέχεια τα διαθέσιμα προς πώληση χρημαοτοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές από τις μεταβολές της εύλογης αξίας καταχωρούνται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα μέχρις ότου τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την 
πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 
Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 
 
Τα δάνεια και απαιτήσεις μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου.  

 
2.15.3 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης μόνο όταν ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται 
να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει 
την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 
2.15.4 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.  
 
Ο έλεγχος απομείωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών απαιτήσεων περιγράφεται στη σημείωση 
2.17.  

 
2.16. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Κόστος δανεισμού 
περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των μενόντων αποθεμάτων (οίνοι προς παλαίωση). Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. Το 
κόστος των αποθεμάτων της θυγατρικής που προέρχονται από ίδια αγροτική παραγωγή είναι η εύλογη αξία 
τους κατά τη συγκομιδή όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.12. 
 
2.17. Απαιτήσεις από πελάτες  

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης 
δεν είναι σημαντικό, μειωμένο με τυχόν ζημιά απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης για τις απαιτήσεις από 
πελάτες δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 
ποσά των απαιτήσεων με βάση τους συμβατικού όρους. 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνουν επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα. 
 
Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 
τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης 
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση 
μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η 
αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 
2.18. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

 
2.19. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Όταν μία εταιρεία του Ομίλου αποκτά 
μετοχές της Εταιρείας (Ίδιες Μετοχές) το κόστος κτήσης παρουσιάζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια του 
Ομίλου μέχρι οι μετοχές αυτές να ακυρωθούν ή να πωληθούν. Το κέρδος ή η ζημιά από την πώληση ίδιων 
μετοχών αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια. 
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου 
εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 
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2.20. Δάνεια 

 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του 
δανείου εφόσον γίνει ανάληψη μέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραμμής. Σε αυτή την 
περίπτωση καταχωρούνται ως μελλοντικά έξοδα δανείων μέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν 
χρησιμοποιηθούν τα νέα δάνεια, μερικώς ή ολικά, τότε αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στα προπληρωθέντα 
έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραμμής.  
 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
2.21. Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία  

 
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα 
Λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται 
επίσης στα Λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 
 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών κάθε μιας εκ των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που 
προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και 
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 
κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 
αποπληρωθούν. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο 
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που 
φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με 
συμψηφισμό. 

 
2.22. Παροχές στο προσωπικό 

 
(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
 
Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος 
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καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Ο Όμιλος δεν έχει καμία νομική ή άλλη 
τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά 
στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στην τρέχουσα και τις 
προηγούμενες περιόδους.  
 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά.  
 
Συνήθως τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν το ποσό της σύνταξης που ένας εργαζόμενος 
θα λάβει, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια 
προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. 
 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με 
την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται ολόκληρη η καμπύλη επιτοκίων των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία αποτίμησης καθώς και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των 
παροχών, και γίνεται εκτίμηση του μέσο σταθμικού επιτοκίου. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές στις 
αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά τη περίοδο την οποία προκύπτουν.  
 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 
 
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει 
την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν 
υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού προεξοφλούνται.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 

 
2.23. Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως 
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη θα απαιτηθεί για το διακανονισμό της, εφόσον είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της 
δέσμευσης.  
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, όταν είναι σημαντική η επίδραση της διαχρονικής 
αξίας του χρήματος, με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται 
προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στην πάροδο του χρόνου 
αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το 
διακανονισμό της δέσμευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
Όταν ο Όμιλος αναμένει την είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για παράδειγμα 
στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό περιουσιακό 
στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιη.  
 
2.24. Επιχορηγήσεις  

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται, όταν υπάρχει εύλογη πιθανότητα, ότι η επιχορήγηση θα 
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εισπραχθεί και η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους των σχετικών 
συμβάσεων και νόμων. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες (έξοδα), αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στην περίοδο που θα υπάρχει αντιστοίχιση, με τα κόστη που προορίζονται να καλύψουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 
2.25. Εμπορικές υποχρεώσεις  

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν 
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι 
λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή 
λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 
2.26. Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου ανταλλάγματος από την 
πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, εκπτώσεων και των φόρων 
προστιθέμενης αξίας.  
 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδο όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε 
μία από τις δραστηριότητες του Ομίλου, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο Όμιλος βασίζει την εκτίμηση της 
απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και 
τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. 

 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου.  

 
(δ) Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 
συμβάσεων. 

 
(ε) Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις 
Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, με την ευθεία μέθοδο, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της μίσθωσης.  
 
 
2.27. Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μετόχων. 
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2.28. Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων  
 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. 
Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 

  
3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, που είναι 
γνωστοί και συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή δεν 
θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε 
διαφοροποίηση τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς. 
 

 
3.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Ο Όμιλος δεν 
πραγματοποιεί συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών 
παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
δάνεια, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς προεξόφλησης απαιτήσεων (factoring) και υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από συμβόλαια λειτουργικής μίσθωσης. Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά 
από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα. 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον 
Όμιλο οικονομική ζημία εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
προέρχεται κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, και εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από 
πελάτες. 
 
Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού λογαριασμού είτε 
μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος, δεν εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών και ως εκ 
τούτου δεν υφίσταται σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. 
 
Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά 
την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου τις 
εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι 
τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Για 
την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος περιορίζει την έκθεσή του και συναλλάσσεται μόνο 
με τις συστημικές τράπεζες. 
 
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. 

 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά 

στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους. Η συνετή 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των 

αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η κρίση ρευστότητας τόσο στο τραπεζικό 

σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας στον Όμιλο και στην 

Εταιρεία. 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων των τραπεζών, καθώς 

και της εν γένει δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, είναι αυξημένος. 

Ο κίνδυνος αυτός εξακολουθεί και είναι υψηλός, κυρίως λόγω της αδυναμίας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος να χρηματοδοτήσει την αγορά και κατά συνέπεια και την επιχείρηση όπως παλαιότερα. 

Η συστηματική μείωση των αποθεμάτων, και οι συμφωνίες με το τραπεζικό σύστημα για αναδιάρθρωση 

των υποχρεώσεων της εταιρείας που έχουν γίνει, βοηθούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της άμεσης 

ρευστότητας του Ομίλου. 

Σχετικά με τις τράπεζες αναφέρουμε ότι την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις 

συστημικές  τράπεζες Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 η οποία επικυρώθηκε με την 

12ΕΠ/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας την 22.05.2017. Η συμφωνία προβλέπει αφενός 

μεν αναδιάρθρωση – επιμήκυνση εξόφλησης  των δανειακών υποχρεώσεων και αφετέρου ευνοϊκότερα 

επιτόκια  (σημειώσεις 2.2 και 16).   

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τις ανάγκες ρευστότητας και παρακολουθούν 

συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με στόχο την επίτευξη της 

άριστης ισορροπίας και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης. 

 
(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

 
Ο Όμιλος υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος, η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. 
 
Η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, σχετικά με τα στοιχεία των 
υποχρεώσεων, αφορά κυρίως στις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και τις ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις από 
Φόρους – Τέλη και προς Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς. 

 
(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος 

 
Ο Όμιλος έχει περιορισμένες συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις 
διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 
(ε) Λοιποί κίνδυνοι 

 
Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του ομίλου, επηρεάζονται 

σημαντικά από την εξέλιξη της συνολικής Ελληνικής οικονομίας και κυρίως από το διαμορφούμενο κάθε 

χρονιά διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, αλλά και από την εξέλιξη των  εξαγωγών των Ελληνικών 

προϊόντων κρασιού στις διεθνείς αγορές Η συνεχιζόμενη υψηλή φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών 

ενδέχεται να επηρεάσει την κατανάλωση και ειδικότερα  στον κλάδο που δραστηριοποιείται  ο Όμιλος. Τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της  μεταμνημονιακής  εποχής από την Ελληνική πολιτεία είναι πιθανόν 

να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, με αποτέλεσμα οι δαπάνες του να 

επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη. Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία 

γενικότερα αλλά  και στο  διεθνές περιβάλλον, όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή 

αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 

 

Ένας σημαντικός κίνδυνος επίσης είναι, το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας 

από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον πιστωτές (Τράπεζες) για ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της Ι. 

Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε..  Η προσφυγή αυτή θα κριθεί βέβαια από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην 

περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο 

εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια, 

τοποθετείται μετά την 31.12.2018 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της 

εταιρείας και του ομίλου  για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.  Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 

συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις και προτάσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες θα αποτρέψουν τον ενδεχόμενο 
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αυτό κίνδυνο 

 

3.2 Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

α) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ 
μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση 
παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα 
Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται 20% Ίδια Κεφάλαια και 80% Ξένα Κεφάλαια. Περιστασιακά και σε 
περιόδους χαμηλών τιμών της μετοχής και ύπαρξης πλεοναζόντων ταμιακών διαθεσίμων, αγοράζονται ίδιες 
μετοχές, με σκοπό την πώλησή τους σε περιόδους ανόδου της τιμής, για περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων 
κεφαλαίων. 

 
β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε 
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
 
i. Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους 
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον 
Νόμο. 
 
ii. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού 
κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι 
μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

 
iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου 
και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση, 
μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 
iv. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού 
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του 
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού 
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

 
v. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την 
επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν 
έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% 
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον 
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού 
προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 
δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 

 
γ) Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση 
με τα ίδια κεφάλαια. 
 
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 
εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με 
τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Παρά το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας και 
του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Οι εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 

 
(α) Φόρος εισοδήματος 
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές 
και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό 
αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 
επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. Η 
αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξαρτάται από την εκτίμηση επαρκών μελλοντικών 
φορολογικών κερδών. Η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών φορολογητέων κερδών απαιτεί την άσκηση 
κρίσης και την υιοθέτηση παραδοχών σχετικών με τις τάσεις και τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας 
κερδοφορίας. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θεωρούν ότι αυτή είναι μια σημαντική λογιστική εκτίμηση λόγω των τρεχουσών 
συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας και αγοράς. 
 

 
(β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  
Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες 
έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς ή αναμένεται να καθυστερήσει η εξόφληση των σχετικών απαιτήσεων.  
 
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα. 

 
(γ) Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας περιουσιακών στοιχείων  
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας των 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέμα 
κρίσης, που βασίζεται στην εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου από όμοια περιουσιακά στοιχεία. Η 
υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

 
(δ) Απομείωση ενσώματων παγίων και επενδυτικών ακινήτων 
Ο Όμιλος εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων 
παγίων και των επενδυτικών ακινήτων. Ο έλεγχος απομείωσης πραγματοποιείται βάσει στοιχείων της αγοράς 
και των εκτιμήσεων της διοίκησης για τις μελλοντικές λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες. Κατά τη 
διαδικασία ελέγχου απομείωσης η διοίκηση συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκτιμητές. 
 
(ε) Έλεγχος απομείωσης θυγατρικών και συγγενών 
Η μητρική εταιρεία εξετάζει για απομείωση την αξία των επενδύσεών της σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, 
συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό της κάθε επένδυσης (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης 
και της εύλογης αξίας μείον τα κόστη της πώλησης) με τη λογιστική της αξία. Η Διοίκηση προβαίνει σε 
εκτιμήσεις για τον καθορισμό του ανακτήσιμου ποσού ακολουθώντας μεθοδολογία παρόμοια με αυτή που 
εφαρμόζει κατά τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας, προκειμένου να προσδιορίσει την παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών της θυγατρικής ή της συγγενούς εταιρείας. 
 
(στ) Εύλογη αξία και απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση  
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά 
προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης οι οποίες απαιτούν τη χρήση παραδοχών και κρίσης. 
Ο Όμιλος κάνει παραδοχές οι οποίες στηρίζονται κυρίως στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς κατά τη 
σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Ο Όμιλος ακολουθεί τις διατάξεις του ΔΛΠ 39 προκειμένου να προσδιορίσει πότε ένα χρηματοοικονομικό μέσο 
διαθέσιμο προς πώληση (μετοχές) έχει απομειωθεί. Η διαδικασία αυτή απαιτεί σημαντική κρίση από τον 
Όμιλο, ο οποίος αξιολογεί μεταξύ άλλων τη χρονική διάρκεια κατά την οποία ένα χρηματοοικονομικό μέσο 
παρουσιάζει εύλογη αξία χαμηλότερη από το κόστος απόκτησης, καθώς και το μέγεθος της αξίας που 
υπολείπεται. Επίσης όταν πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές, εξετάζονται κι άλλοι παράγοντες σχετικοί με 
την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας στην οποία έχει γίνει η επένδυση, όπως 
πληροφορίες σχετικές με τον κλάδο, ενδεχόμενες τεχνολογικές αλλαγές καθώς και λειτουργικές και 
χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. 
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(ζ) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην 
προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων των υπαλλήλων που θα έχουν 
καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίστανται 
δεδουλευμένες από τους υπαλλήλους ισομερώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι 
υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών 
υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα 
ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και 
λοιπούς παράγοντες. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων, αυτές οι υποθέσεις 
υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. 

 

(η) Διάκριση μεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 
Ο Όμιλος καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για τη διαμόρφωση της 
σχετικής κρίσης, ο Όμιλος θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δημιουργεί ταμειακές ροές, κατά κύριο λόγο 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στον Όμιλο. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα δημιουργούν 
ταμειακές ροές που αποδίδονται όχι μόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προμηθειών. 
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 

Γήπεδα  
Οικόπεδα 

Καρποφόρα 
φυτά 

(Αμπελώνες) Κτίρια  
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος 
       

1 Ιανουαρίου 2016 7.732 1.326 8.336 5.164 1.017 5.793 29.366 

Προσθήκες 8 36 82 26 - 37 189 

Πωλήσεις/Διαγραφές - - - (10) - - (10) 

Μεταφορές - 16 - - - (16) - 

31 Δεκεμβρίου 2016 7.740 1.378 8.418 5.180 1.017 5.814 29.547 

        
1 Ιανουαρίου 2017 7.740 1.378 8.418 5.180 1.017 5.814 29.547 

Προσθήκες - 49 8 61 4 53 175 

Πωλήσεις/Διαγραφές - - - (85) (55) - (85) 

31 Δεκεμβρίου 2017 7.740 1.427 8.426 5.156 966 5.867 29.639 

        Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

       
1 Ιανουαρίου 2016 - (347) (1.035) (3.422) (853) (5.478) (11.135) 

Αποσβέσεις χρήσης - (52) (275) (184) (68) (39) (618) 

Πωλήσεις/Διαγραφές - - - 8 - - 8 

31 Δεκεμβρίου 2016 - (399) (1.310) (3.598) (921) (5.517) (11.745) 

        
1 Ιανουαρίου 2017 - (399) (1.310) (3.598) (921) (5.517) (11.745) 

Αποσβέσεις χρήσης - (54) (278) (177) (71) (18) (599) 

Πωλήσεις/Διαγραφές - - - 84 55 - 84 

31 Δεκεμβρίου 2017 - (453) (1.588) (3.691) (937) (5.535) (12.260) 

        Αναπόσβεστη αξία 
στις 31 Δεκεμβρίου 
2016 7.740 979 7.108 1.582 96 297 17.801 

Αναπόσβεστη αξία 
στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 7.740 974 6.838 1.466 29 331 17.377 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Κόστος 
      

1 Ιανουαρίου 2016 2.538 2.226 36 54 585 5.439 

31 Δεκεμβρίου 2016 2.538 2.226 36 54 585 5.439 

       
1 Ιανουαρίου 2017* 2.538 2.226 36 54 585 5.439 

31 Δεκεμβρίου 2017 2.538 2.226 36 54 585 5.439 

       
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

      
1 Ιανουαρίου 2016 - (190) (36) (54) (585) (865) 

Αποσβέσεις χρήσης - (95) - - - (95) 

31 Δεκεμβρίου 2016 - (285) (36) (54) (585) (960) 

       
1 Ιανουαρίου 2017 - (285) (36) (54) (585) (961) 

Αποσβέσεις χρήσης - (95) - - - (95) 

31 Δεκεμβρίου 2017 - (380) (36) (54) (585) (1.055) 

       Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2016 2.538 1.941 - - - 4.479 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2017 2.538 1.846 - - - 4.384 

 
 

Τα οικόπεδα , τα κτίρια και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Εκτιμήσεις της εύλογης 
αξίας πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιμητές όπως περιγράφεται και στη 
σημείωση 2.11. Η τελευταία εκτίμηση τόσο των ακινήτων του Ομίλου όσο και των μηχανημάτων θυγατρικής 
εταιρείας διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 1 Ιανουαρίου 2014. 

 
 

Στη χρήση 2014 έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, εκτίμηση της εύλογης αξίας των καρποφόρων 
φυτών (αμπελώνες) θυγατρικής εταιρείας. 
 
Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε €9.525 χιλ. και €9.600 χιλ. για τον 
Όμιλο και €2.650 χιλ. και 2.662 χιλ. για την Εταιρεία, για τις χρήσεις 2017 και 2016 αντίστοιχα. 
 
Οι λογιστικές αξίες των μηχανημάτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε €143 χιλ. και 225 χιλ. για τον 
Όμιλο, για τις χρήσεις 2017 και 2016 αντίστοιχα. 
 
 
Επί των παγίων στοιχείων (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδύσεις σε ακίνητα) της μητρικής και του ομίλου 
υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους €42.016 χιλ. 
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6. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής: 

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 

 
Οικόπεδα 

 
Κτίρια 

 
Σύνολο 

Κόστος 
     

      1 Ιανουαρίου 2016 1 
 

801 
 

802 

31 Δεκεμβρίου 2016 1 
 

801 
 

802 

      1 Ιανουαρίου 2017 1 
 

801 
 

802 

31 Δεκεμβρίου 2017 1 
 

801 
 

802 

      Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
     1 Ιανουαρίου 2016 - 

 
- 

 
- 

31 Δεκεμβρίου 2016 - 
 

- 
 

- 

      1 Ιανουαρίου 2017 - 
 

- 
 

- 

31 Δεκεμβρίου 2017 - 
 

- 
 

- 

      Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 1 
 

801 
 

802 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 1 
 

801 
 

802 

 
Τα επενδυτικά ακίνητα ανήκουν στην θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.». Κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 2015 η θυγατρική προέβη σε αλλαγή χρήσης μέρους πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
από ιδιοχρησιμοποιούμενα σε επενδύσεις σε ακίνητα (η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται αρχικώς σε εννέα (9) 
έτη). 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά της εύλογης αξίας κατά 
την 31.12.2017 σε σχέση με το την αποτίμηση που είχε διενεργηθεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή κατά την 
31.12.2014. 
 
Δαπάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν υπήρξαν στη χρήση. Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €12 χιλ.  

 
 

 

7. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας (Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.) 
περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της, για την παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα 
βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και συγκεκριμένα στην εύλογη 
αξία τους, όπως προέβλεπε σχετικά το Δ.Λ.Π. 41, στο τέλος κάθε περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη 
Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρείας, που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους 
εκτιμήσεις. Σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις, η αξία της γεωργικής παραγωγής 
κατά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τον χρόνο της συγκομιδής, θεωρείται μέρος της εύλογης αξίας των 
κλημάτων και αφαιρείται από την αξία αυτών, κατά τον χρόνο της συγκομιδής.  
 
Στις 30 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 
16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 41 Γεωργία, με τίτλο Γεωργία: Διαρκείς φυτείες. Το IASB αποφάσισε ότι τα 
φυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή καρπών σε περισσότερες της μίας 
περιόδους, γνωστά ως καρποφόρα φυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα 
ενσώματα πάγια στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, διότι η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή της 
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μεταποίησης. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2016 αναδρομικά, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8. 
 
Η εταιρεία βάση σχετικής ευχέρειας που παρέχεται επέλεξε να επιμετρήσει τα καρποφόρα φυτά στην εύλογη 
αξία τους κατά την 1/1/2015 της νωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για την 
περίοδο αναφοράς(2016) κατά την οποία η οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά το έγγραφο Γεωργία: 
Καρποφόρα Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41) και χρησιμοποίησε αυτή την εύλογη αξία ως το 
τεκμαιρόμενο κόστος τους κατά την ημερομηνία εκείνη.  
Η τροποποίηση θα έπρεπε να εφαρμοστεί αναδρομικά από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. 
Οι οδηγίες μετάβασης αναφέρουν ότι οι εταιρείες επιτρέπεται να εφαρμόσουν την εύλογη αξία ως τεκμαρτό 
κόστος κατά την έναρξης της προηγούμενης παρουσιαζόμενης περιόδου (1/1/2015). Ειδικότερα η εύλογη αξία 
των αμπελώνων την 1/1/2015 αποτυπώθηκε με βάση το τεκμαρτό κόστος της περιόδου. Η απόσβεση των 
αμπελώνων βασίστηκε στο συγκεκριμένο τεκμαρτό κόστος. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιμέτρησης εμφανίζεται 
και κατά την κλειόμενη χρήση. 
 
 Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις στον λογαριασμό «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία» εμφανίζεται η 
γεωργική παραγωγή μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής για την οποία στη συνέχεια εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2 
«Αποθέματα». 
 
Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του 
ομίλου μεταξύ έναρξης και λήξης της χρήσης.  
 

 ΌΜΙΛΟΣ 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της χρήσης - 
 

- 

Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων - 
 

- 

Εύλογη αξία εκτίμησης  - 
 

- 

Κέρδος αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της χρήσης 242 
 

354 

Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε   (242) 
 

(354) 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη της χρήσης -  - 
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8. Άυλα περιουσιακό στοιχεία 
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

  ΌΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Λογισμικό   Λογισμικό 

Κόστος       

1 Ιανουαρίου 2016 504   162 

31 Δεκεμβρίου 2016 504   162 

        

1 Ιανουαρίου 2017 504   162 

Προσθήκες 34   - 

31 Δεκεμβρίου 2017 538   162 

        

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

1 Ιανουαρίου 2016 (485)   (162) 

Αποσβέσεις χρήσης (11)   - 

31 Δεκεμβρίου 2016 (496)   (162) 

        

1 Ιανουαρίου 2017 (496)   (162) 

Αποσβέσεις χρήσης (13)   - 

31 Δεκεμβρίου 2017 (508)   (162) 

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 8   - 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 29   - 

 
 

 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
   

Η μεταβολή της λογιστικής αξίας των επενδύσεων της μητρικής σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται είχε ως 
εξής: 
 

 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 31/12/2017 

 
31/12/2016 

Στην αρχή της χρήσης 
 

18.797 
 

18.813 

Προσθήκες- αύξηση κόστους συμμετοχής 
 

- 
 

1 

Απομείωση κόστους συμμετοχής 27 - 
 

(17) 

Στο τέλος της χρήσης 
 

18.797 
 

18.797 

 
Στη χρήση 2017, η μητρική εταιρεία δεν προχώρησε σε καμία επενδυτική κίνηση σε θυγατρική επιχείρηση του 
ομίλου. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 η μητρική εταιρεία αγόρασε το 27,9% των μετοχών εκ του συνόλου 300.000 
μετοχών (μετοχές 83.700) της θυγατρικής της «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» που κατείχε τρίτος εκτός Ομίλου 
αντί € 837 και κατέχει πλέον το 100,00% της εταιρείας αυτής.  
 
Η μείωση των επενδύσεων σε θυγατρικές στη χρήση 2016 κατά το ποσό των €17 χιλ. αφορά την απομείωση 
της θυγατρικής εταιρείας «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.». 
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Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως και κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο δεν υπάρχουν θυγατρικές 
εταιρείες με σημαντικό ποσοστό μη ελεγχουσών συμμετοχών.  
 
Η αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

31.12.2017 

Καθαρη αξία 
επένδυσης 
31.12.2016 

Αγορές 
01.01-

31.12.2017 

Πρόβλεψη 
Απομείωσης 

01.01-
31.12.2017 

Καθαρη αξία 
επένδυσης 
31.12.2017 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 

100% 17.853 - - 17.853 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 99,50% 218 - - 218 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε 100% 150 - - 150 

MILLESIME  100% 575 - - 575 

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 100% - - - - 

ΜΙΔΑΣ ΑΕ 100% - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ   18.797 - - 18.797 

 
Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως των εν λόγω συμμετοχών, στις οικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής εταιρείας. 
 
Από μελέτη Αποτίμησης που εκπονήθηκε, κατόπιν σχετικής εντολής μας, από οίκο ανεξάρτητων μελετητών, 
για την 31.12.2013 προέκυψε σαν αξία της παρακάτω συμμετοχής (προσαρμοσμένος μέσος): 
 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ   € 19.893.944,93  
 
Δηλαδή αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική κατά € 2.040 χιλ.  
 
Επίσης από άλλη μελέτη που έγινε εντός του 2016, για την θυγατρική MILLESIME, προκύπτει ότι η εμπορική 
της αξία είναι αρκετά μεγαλύτερη.  
 
Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη απομείωσης των δύο αυτών συμμετοχών. 
 
Στην προαναφερόμενη μελέτη της 31.12.2013, για την θυγατρική ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ αναφέρεται ότι η 
εύλογη αξία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύμη Εμφιαλωτική ΑΕ δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
με επαρκή βεβαιότητα χρησιμοποιώντας κάποια εκ των τριών βασικών μεθόδων αποτίμησης (ήτοι 1) Μέθοδο 
Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, 2) Μέθοδο Συγκρίσιμων Εταιριών και 3) Μέθοδο Αναπροσαρμοσμένης 
Καθαρής Θέσης) λόγω της παύσης δραστηριότητας της εταιρείας. Όμως καθόσον η εταιρεία διαθέτει ακίνητο 
είναι δυνατόν να προκύψει κάποια υπεραξία εξ’ αυτού. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να προκύψει υπεραξία και 
από υπάρχουσα γεώτρηση με άδεια για εμπορική εκμετάλλευση. Για τους παραπάνω λόγους έχουμε 
απομειώσει την αξία της συγκεκριμένης συμμετοχής κατά €447 χιλ.. Συγκεκριμένα, στη χρήση 2016 
απομειώσαμε την αξία κατά €17 χιλ. και σε προηγούμενες χρήσεις το υπόλοιπο €430 χιλ. 
 
Το σύνολο των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών που κατέχει η μητρική είναι ενεχυριασμένες υπέρ των 
τραπεζών όπως προκύπτει και από τη συμφωνία εξυγίανσης. 
 
Η Μητρική σαν εγγυήτρια της δανειολήπτριας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE έχει δεσμευθεί ότι 

θα πωλήσει τη συμμετοχή της στην Millesime. Στην πώληση αυτή προβλέπεται και συνεργασία με τις 

συμβαλλόμενες τράπεζες. Στόχος της Διοίκησης είναι να επιτευχθεί αντίτιμο τουλάχιστον εντός των ορίων που 

θέτει η συμφωνία εξυγίανσης. Εκτιμούμε ότι η πραγματοποίηση της πώλησης δεν θα γίνει συντομότερα από 

ένα χρόνο από την ημερομηνία αναφοράς. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή αυτή, συνεχίζει να απεικονίζεται 

στις συμμετοχές μας και όχι σαν διακρατούμενη για πώληση.  
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Έλεγχος απομείωσης των θυγατρικών  
 
Η εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο.  
 
Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, η εταιρεία θα εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου 
της. 

 
10. Επένδυση σε συγγενής επιχειρήση 

 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
2017 

 
2016 

Στην αρχή της χρήσης - 
 

- 

Προσθήκες- αύξηση κόστους συμμετοχής 110 
 

- 

Απομείωση κόστους συμμετοχής -   

Μερίδιο ζημιάς (μετά από φόρους) (47) 
 

- 

Στο τέλος της χρήσης 63 
 

- 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 η θυγατρική εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, 
απέκτησε το 50% των μετοχών της SCALAREA Ι.Κ.Ε. και κατόπιν αυτού ο Όμιλος απέκτησε ουσιώδη επιρροή 
αλλά όχι και τον έλεγχο αυτής. Δεν υπάρχει έλεγχος διότι η Ι.Κ.Ε. έχει δύο διαχειριστές (όσους και μετόχους) 
και είναι απαραίτητη η συνέργεια και των δύο. Επίσης με συμφωνία των διαχειριστών η διοίκηση έχει 
εκχωρηθεί σε άλλη εταιρεία συμφερόντων του άλλου μετόχου – εταίρου. Για τους παραπάνω λόγους από το 
2015 που αποκτήθηκε η εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η μητρική εταιρεία δεν έχει 
επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες. 
 
Ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων και γενικά 
δραστηριότητες συνδεόμενες με τουριστικές επιχειρήσεις (θεματικός τουρισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων 
κ.λπ.). 
 
Η συμμετοχή αποκτήθηκε αντί €10 χιλ. στις 27.07.2015, η οποία είχε απομειωθεί πλήρως από το 2015 λόγω 
ζημιών.  
 
Το 2016 οι ζημίες αξίας €27 χιλ. (αναλογία Ομίλου) δεν έχουν αναγνωριστεί, καθώς η επένδυση ήταν πλήρως 
απομειωμένη από το 2015.  
 
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2017 η SCALAREA Ι.Κ.Ε. προχώρησε σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 220 χιλ. € το οποίο η θυγατρική εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 
κάλυψε με τιτλοποίηση απαιτήσεών της κατά την αναλογία της (ήτοι €110 χιλ.), διατηρώντας το 50% του 
ποσοστού συμμετοχής της. Με βάση την συνταχθείσα Λογιστική Κατάσταση της συγγενούς στις 31.12.2017 οι 
ζημίες της περιόδου που αναλογούσαν στον Όμιλο ήταν ύψους €47 χιλ., οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως 
αφαιρετικό στοιχείο της αξίας της συμμετοχής. 
 
Oι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες για την συγγενή εταιρεία του 
Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ποσά που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της 
παρακάτω συγγενούς εταιρείας. 

 
 
 
Συνοπτικά στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

    

 

SCALAREA Ι.Κ.Ε. 

 
50,00% 

 
50,00% 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 
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Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 90 
 

89 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 42 
 

12 

Σύνολο ενεργητικού 131   
 

101   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 162 
 

215 

Σύνολο υποχρεώσεων 162   
 

215   

Ίδια κεφάλαια (32) 
 

(115) 

 

 
Συμφωνία συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

 
SCALAREA Ι.Κ.Ε. 

 
2017 

 
2016 

Καθαρή θέση εταιρείας 1 Ιανουαρίου (115) 
 

(57) 

Καθαρές ζημίες χρήσης (94) 
 

(66) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 220 
  Λοιπές μεταβολές (ποσά για αυξ. Κεφαλαίου)                   (44) 
 

8 

Καθαρή θέση εταιρείας 31 Δεκεμβρίου (32) 
 

(115) 

 
Συνοπτικά στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων  

 
SCALAREA Ι.Κ.Ε. 

 
1-Iαν 

 
31-Δεκ-17 

 
31-Δεκ-16 

Πωλήσεις 100 
 

96 

Καθαρές ζημίες χρήσης (94) 
 

(66) 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης  - 
 

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης (94) 
 

(66) 
 

 
 
 

11. Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα του ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.654 
 

1.670 

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 14.466 
 

14.675 

Εμπορεύματα 340 
 

341 

Σύνολο 16.461 
 

16.686 

    Μείον: Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα: 
   Πρώτες και βοηθητικές ύλες (192) 

 
(70) 

 
(192) 

 
(70) 

    Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 16.269 
 

16.616 

 
 
Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων έχουν δοθεί εγγυήσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού 
ποσού €5.024 χιλ. 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου αφορούν κυρίως σε προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (οίνοι προς παλαίωση) και σε 
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πρώτες και βοηθητικές ύλες. Η μητρική εταιρεία δεν έχει αποθέματα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 δεν 
διαγράφηκαν μέσω πρόβλεψης αποθέματα, αλλά δημιουργήθηκε πρόσθετη πρόβλεψη ποσού €122 χιλ.  
Η θυγατρική εταιρία Οινοποιητική Α.Ε., κατά τη χρήση 2017 αναγνώρισε διαφορές αποθεμάτων κατά 138χιλ. 
ευρώ, επιβαρύνοντας ισόποσα το κόστος πωλήσεων. 
 
Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων: 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 

1 Ιανουαρίου 2016 6 

Πρόβλεψη απομείωσης χρήσης 76 

Διαγραφή αποθεμάτων μέσα στη χρήση (12) 

31 Δεκεμβρίου 2016 70 

  1 Ιανουαρίου 2017 70 

Πρόβλεψη απομείωσης χρήσης 122 

31 Δεκεμβρίου 2017 192 

 
 
 

12.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  

ΌΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Σημ
. 31/12/2017 31/12/2016  31/12/2017 31/12/2016 

Πελάτες 
 

 7.841  8.113   1  12 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
(Θυγατρικές) 35   - -   7.297  7.326 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 35  121 -   12 - 

Επιταγές εισπρακτέες 
 

 228  180  - - 

Επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση 
 

 323  287   59  59 

Γραμμάτεια εισπρακτέα 
 

 - -  - - 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 
 

(4.125) (4.136)  (5.569) (5.469) 

Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες 
 

 4.387  4.443   1.801  1.928 

  

- 
 

 - - 

Ελληνικό Δημόσιο: παρακρατούμενοι, 
προκαταβλητέοι φόροι & ΦΠΑ 

 
 173  175   32  32 

Λοιποί χρεώστες  
 

 1.866  1.691   324  378 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
(Θυγατρικές)* 35   - -   1.021  1.021 

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 35    261  44   24 20 

Απαιτήσεις από συγγενή (ποσά για αύξηση 
κεφαλαίου) 

 
-  28  - - 

Απαιτήσεις από δήμο** 
 

 352  352   352  352 

Προκαταβολές  
 

 19  162   2 - 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 
 

 43  37   3  2 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης λοιπών 
απαιτήσεων 

 
(400) (501)  (295) (349) 

Λοιπές απαιτήσεις  
 

 2.314  1.988   1.463  1.456 

 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E.  

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

75 

 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 

 
* Το ποσό €1.021 χιλ. (2016: €1.021 χιλ.) που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω λογαριασμό «Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη (Θυγατρικές)» αφορά κατά κύριο λόγο ποσό που καταβλήθηκε στη θυγατρική εταιρεία του 
εξωτερικού Millesime, που δραστηριοποιείται στην οινοποίηση, για ανάπτυξή της (αγορά νέων αμπελώνων και 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της). Η επένδυση άρχισε να αποδίδει και θα μας επιστραφεί το ποσό 
αυτό.  
 

** Για αποζημίωση από απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Σπατών έκτασης 1.958,32 τ.μ. είχε επιδικασθεί το 
ποσό των €67 χιλ. Η τελεσίδικη όμως απόφαση επιδίκασε το ποσό των €352 χιλ. σαν αποζημίωση.  
 
Υφίσταται εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες της θυγατρικής «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Α.Ε.» ποσού €511 χιλ., που καλύπτονται με μεταχρονολογημένα αξιόγραφα ποσού €195 χιλ., για εξασφάλιση 
υποχρεώσεών της. 

 
 
Η ενηλικίωση υπολοίπων των απαιτήσεων από πελάτες είναι ως εξής: 

 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

31/12/2017 31/12/2016 
 

31/12/2017 31/12/2016 

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
απομειωμένα 

 
2.069 1.720 

 
10 16 

Είναι σε καθυστέρηση: 
      0 - 3 μήνες 
 

179 430 
 

2 2 

3 - 6 μήνες 
 

282 849 
 

2 41 

Πάνω από 6 μήνες 
 

5.981 5.580 
 

7.356 7.338 

  

8.512 8.579 
 

7.369 7.397 

Μείον προβλέψεις απομείωσης 
 

(4.125) (4.136) 
 

(5.569) (5.469) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 
 

4.387 4.443 
 

1.801 1.928 

 
 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

 
Σημ. ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 Ιανουαρίου 2016 
 

4.144 
 

5.469 

Πρόβλεψη απομείωσης 27  66 
 

 - 

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση 
 

(74) 
 

- 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

4.136 
 

5.469 

     1 Ιανουαρίου 2017 
 

4.136 
 

5.469 

Πρόβλεψη απομείωσης 27  119 
 

100 

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση 
 

(130) 
 

- 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

4.125 
 

5.569 

 

 
Στην τρέχουσα χρήση, εκτιμώντας ότι η σχηματισμένη πρόβλεψη €5.410 χιλ. για απαιτήσεις της Εταιρείας από 
θυγατρικές ποσού €7.297 χιλ. δεν επαρκεί, σχηματίσαμε επιπλέον πρόβλεψη €100 χιλ. Τα ποσά αυτά 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 
 

Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του ομίλου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης 
ανέρχονται σε ποσό €2.318 χιλ. (2016: €2.723 χιλ.), διότι η καθυστέρησή τους είναι περιστασιακή και η πλήρη 
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είσπραξή τους κρίθηκε εύλογη κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
 
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού λογαριασμού είτε μέσω 
μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος δεν εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πελατών και ως εκ τούτου 
δεν υφίσταται σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. 
 
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. 

 
Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει 
αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της διεύθυνσης Πιστωτικού 
Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων. 
 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των λοιπών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

 

Σημ. ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1 Ιανουαρίου 2016 
 

633 
 

349 

Πρόβλεψη απομείωσης 27  44 
 

 41 

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση 
 

(176) 
 

(41) 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

501 
 

349 

     1 Ιανουαρίου 2017 
 

501 
 

349 

Πρόβλεψη απομείωσης 27  50 
 

- 

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση 
 

(130) 
 

(55) 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν  (21)  - 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

400 
 

295 

 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική 
ένδειξη ότι η εταιρεία και ο όμιλος δεν θα εισπράξει όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων 
των συμβάσεων πώλησης. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές 
δυσκολίες των χρεωστών και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου πίστωσης. Το 
πόσο της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξία των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων 
χρηματοροών που θα εισπραχθούν.  

 
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
 Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Ταμείο 45 23 
 

0 1 

Καταθέσεις όψεως 116 251 
 

4 4 

Σύνολο 161 274 
 

4 5 
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14. Μετοχικό κεφάλαιο & αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο 

      1 Ιανουαρίου 2016 26.719.640 16.032 23.348 (53) 39.326 

31 Δεκεμβρίου 2016 26.719.640 16.032 23.348 (53) 39.326 

      1 Ιανουαρίου 2017 26.719.640 16.032 23.348 (53) 39.326 

31 Δεκεμβρίου 2017 26.719.640 16.032 23.348 (53) 39.326 

 

 
 

Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων κοινών και προνομιούχων μετοχών είναι 25.179.640 και 1.540.000 
μετοχές αντίστοιχα (2016: 25.179.640 και 1.540.000 μετοχές αντίστοιχα) με ονομαστική αξία € 0,60 για κάθε 
μετοχή (2016: € 0,60 για κάθε μετοχή). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως εξοφληθεί. Το σύνολο των 
μετοχών της μητρικής που κατείχε η ίδια, ανέρχονταν σε 447.551 κοινές μετοχές και η αξία κτήσης τους 
ανέρχεται στο ποσό των € 53.157,30. 
 
 
Οι μετοχές της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» είναι εισηγμένες στην αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών (Κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών) και από την 29.12.2011 είναι 
ενταγμένες στην κατηγορία Επιτήρησης. 
 
 Η απόφαση της μεταφοράς στην κατηγορία Επιτήρησης λήφθηκε κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. 
(άρθρο 3.1.2.4. παραγ. 1β) μετά την ανακοίνωση της Εταιρείας την 28.12.2011 περί μη ολοκλήρωσης της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως την 31.12.2011 με αποτέλεσμα, να ικανοποιείται, με βάση τις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2010, το κριτήριο των ζημιών μεγαλύτερων από το 30% 
των ιδίων κεφαλαίων. 
 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

             ΤΕΜΑΧΙΑ  ΑΞΙΑ σε € 

Αγορές 01/01-31/12/2011 325.160 38.770,58 

Αγορές 01/01-31/12/2012 122.391 14.386,72 

Σύνολο 447.551 53.157,30 

 
 
Σχετικά με την απόκτηση των μετοχών αυτών σημειώνουμε τα παρακάτω: 
 
Οι 325.160 κοινές μετοχές αγοράσθηκαν στο διάστημα 24.08.2011 έως 31.12.2011 και συγκεκριμένα: 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. εντός 
χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής. Η Εταιρεία δύναται 
με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο για την εν γένει υλοποίηση της 
απόφασης, να προβεί σε αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 
2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 
2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος 
των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή € 0,10 και ως ανώτατη € 1,00 και για τις δύο 
κατηγορίες.  
 
Την 30.01.2012 η Εταιρεία ανακοίνωσε σχετικά με το θέμα της αγοράς ιδίων μετοχών ότι κατ’ εφαρμογή των 
παρ. 2&3 του άρθρου 5 του 2273/2003 Κανονισμού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω χαμηλής ρευστότητας και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 4.12.09/5308 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενδέχεται να 
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προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 30/01/2012 έως 30/04/2012 σε αγορά ιδίων μετοχών άνω του ορίου του 
25% του μέσου ημερήσιου όγκου χωρίς να υπερβεί το 50%. 
 
Σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών και 
συγκεκριμένα από 24.08.2011 μέχρι την 31.12.2011 αγοράστηκαν 325.160 κοινές μετοχές με μέση τιμή 
κτήσης €0.1192 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών €38.770,58 και, από την 01.01.2012 έως την 
31.12.2012 αγοράστηκαν 122.391 κοινές μετοχές με μέση τιμή κτήσης € 0,12 ανά μετοχή και συνολική αξία 
συναλλαγών €14.386,72.  
 
 Έτσι μετά από αυτές τις αγορές, οι ίδιες μετοχές που κατέχονται την 31.12.2013 και μέχρι σήμερα, βάσει 
αυτής της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2011 είναι 447.551 μετοχές με κόστος 
απόκτησης €53.157,30 (ποσοστό 1,67% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας). 
 

 
15. Αποθεματικά 

 

  
ΌΜΙΛΟΣ 

 
. 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Έκτακτα και 
ειδικά 

αποθεματικά 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων 

Αποθεματικό 
εύλογης αξίας 

αναπροσαρ-
μογής παγίων Σύνολο 

       
1 Ιανουαρίου 2016 

 
2.267 3.578 2.166 6.063 14.074 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

2.267 3.578 2.166 6.063 14.074 

       
1 Ιανουαρίου 2017 

 
2.267 3.578 2.166 6.063 14.074 

Μεταφορά από αποτελέσματα  - 29 - - 29 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

2.267 3.607 2.166 6.063 14.103 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Τακτικό 
αποθεματικό 

Έκτακτα και 
ειδικά 

αποθεματικά 

Αποθεματικό 
εύλογης αξίας 

αναπροσαρ-
μογής παγίων Σύνολο 

      
1 Ιανουαρίου 2016 

 
1.704 1.539 3.567 6.810 

31 Δεκεμβρίου 2016 
 

1.704 1.539 3.567 6.810 

      
1 Ιανουαρίου 2017 

 
1.704 1.539 3.567 6.810 

31 Δεκεμβρίου 2017 
 

1.704 1.539 3.567 6.810 

 
 
 
(α) Τακτικό αποθεματικό  
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η 
χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών) 
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου 
το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού 
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από 
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 

 
(β) Αποθεματικό εύλογης αξίας αναπροσαρμογής παγίων  
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Το αποθεματικό εύλογης αξίας έχει δημιουργηθεί από την επιμέτρηση των ακινήτων του Ομίλου και των 
μηχανημάτων θυγατρικής εταιρείας σε εύλογη αξία και εμφανίζεται μειωμένο με τον αναλογούν αναβαλλόμενο 
φόρο.  
 (γ) Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων  
Τα αποθεματικά αυτά σχηματίστηκαν κατ’ εφαρμογή ειδικών διατάξεων και αναπτυξιακών νόμων. Σε 
περίπτωση διανομής τους θα φορολογηθούν με τον αντίστοιχο συντελεστή φορολογίας την περίοδο της 
διανομής τους. 
 (δ) Έκτακτα και ειδικά αποθεματικά 
Τα αποθεματικά αυτής της κατηγορίας, έχουν δημιουργηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε 
παλαιότερες χρήσεις, δεν έχουν ειδικό τρόπο προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε 
σκοπό με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
 

16. Δάνεια 
 

Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
   Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 20.846 

 
- 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 20.846 
 

- 

    Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
   Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 3.866 

 
24.421 

Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού 169 
 

161 

Υποχρεώσεις από εκχώρηση απαιτήσεων 283 
 

195 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 4.318 
 

24.777 

   
  

Σύνολο δανείων 25.164 
 

24.777 

 
Τα δάνεια του Ομίλου, έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες, (εκτός από ποσό €169 χιλ. της θυγατρικής 
στη Γαλλία), προς την βασική θυγατρική εταιρεία ‘‘ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ’’ και είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα 
ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως 
βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι αποπληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 
μακροπρόθεσμα. Η μητρική εταιρεία δεν έχει δάνεια. 
Η ανάλυση των δανείων του Ομίλου κατά κύριο χρηματοδότη έχει ως εξής: 

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Eurobank 9.880 
 

9.893 

Τράπεζα Πειραιώς 8.157 
 

7.978 

ALPHA BANK  3.054 
 

2.961 

Εθνική Τράπεζα 3.400 
 

3.374 

ΕΘΝΙΚΗ Factors 254 
 

164 

ABC Factors - 
 

1 

Ευβοϊκή Τράπεζα 1 
 

1 

Τράπεζα Αττικής 67 
 

66 

ΑΤΤΙΚΗΣ FACT 29 
 

29 

Πανελλήνια Τράπεζα 153 
 

147 

Δάνεια αλλοδαπής θυγατρικής από Πιστωτικά Ιδρύματα Γαλλίας 169 
 

161 

 
25.164 

 
24.777 
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Τα δάνεια χορηγήθηκαν με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία, τον κ. Κ. Μπουτάρη καθώς και από τη 
δανειολήπτρια θυγατρική της Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. (επί προϊόντων, εμπορικών σημάτων και 
εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων). Μέχρι σήμερα εκτός από την ενεχυρίαση των εμπορικών σημάτων, 
έχουν δοθεί και εξασφαλίσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού ποσού €5.024 χιλ., επί εμπορικών 
απαιτήσεων συνολικού ποσού €511 χιλ., μεταχρονολογημένων αξιογράφων ποσού €195 χιλ. και επί των 
μετοχών των θυγατρικών που κατέχει η Μητρική και η Οινοποιητική Α.Ε. Εκτός αυτών, επί των ακινήτων της 
Εταιρείας και επί των ακινήτων της δανειολήπτριας θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., έχουν 
εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού €37.905 χιλ. 
 
Τα παραπάνω δάνεια της βασικής θυγατρικής εταιρείας ήταν σε καθυστέρηση, παρά τις συνεχείς ανανεώσεις 
και είχαν ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  
 
Τώρα, με την Συμφωνία εξυγίανσης, έγινε αναταξινόμηση αυτών και ποσό 20.846 χιλ ευρώ εμφανίζεται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ένας σημαντικός κίνδυνος επίσης είναι, το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής για 
οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον πιστωτές (Τράπεζες) για ακύρωση της 
συμφωνίας εξυγίανσης της.  Η προσφυγή αυτή θα κριθεί βέβαια από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση 
που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο εκτιμώμενος χρόνος 
εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια, τοποθετείται μετά την 
31.12.2018 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου  για 
τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.  Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις 
και προτάσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες θα αποτρέψουν τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο.. 
 
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του 
άρθρου 106β του Ν. 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’. Αυθημερόν 
κατετέθει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση 
της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Η προαναφερόμενη  ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του 
Ν. 3588/2007’’ επικυρώθηκε την 22.05.2017 (αποφ. 12/ΕΠ/2017 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας).   
 
Κατά την κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη από τους συμβαλλομένους τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 
❖ Οι οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

(ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) και συγκεκριμένα το ισοζύγιο της 30.09.2016. 
❖ Οι καταστάσεις των πιστωτών της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στις οποίες εμφανίζονται οι επωνυμίες των 

πιστωτών και το ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 30.09.2016. 
❖ Οι καταστάσεις είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) και 

τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας και απεικονίζουν την κατάσταση με κρίσιμο χρόνο την 
30.09.2016, συνοδέυονται δε από υπεύθυνες δηλώσεις του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι : α) 
Τα στοιχεία των καταστάσεων προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και 
β) ότι δεν παραλείφθηκε από τις καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». 

❖ Η με ημερομηνία 29.12.2016 έκθεση Εμπειρογνώμονα Ορκωτού Νόμιμου Ελεγκτή.  
 
 

Η συνολική υποχρέωση προς τις τράπεζες την 30.09.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €24.173 χιλ. πλέον μη 
λογιστικοποιημένοι τόκοι από την Eurobank €1.261 χιλ. Η συνολική υποχρέωση προς τις τέσσερις εν λόγω 
τράπεζες που απεικονίζεται την ημερομηνία αυτή, στα βιβλία της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 25.108 
ευρώ.  
 
Η συμφωνία εκκινεί από την υπογραφή της και τελεί υπό τις κάτωθι διαλυτικές αιρέσεις η διαζευκτική πλήρωση 
των οποίων (ανάλογα με το αντικείμενο εκάστης) λύνει τη συμφωνία αντικειμενικά για όλα τα μέρη άνευ άλλου 
τινός : 
➢ Η μη επικύρωση της συμφωνίας ή τυχόν ευδοκίμηση τριτανακοπής κατά της επικυρωτικής απόφασης. 
➢ Η μη νόμιμη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύσταση ενεχύρων μετοχών. 
➢ Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα ανταπόκριση των ενεχομένων από την πλευρά της Επιχείρησης, 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κλπ). 
 
Παράλληλα, την 10η Φεβρουαρίου 2017, η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ‘‘Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού 
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κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ με την οποία συμφωνείται η οφειλή προς το 
ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ ποσού €3.811 χιλ. να υπαχθεί σε ρύθμιση  
 
Σύμφωνα με την υπογραφείσα και επικυρωθείσα ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης’’, η εξόφληση των αναδιαρθρωμένων 
δανειακών συμβάσεων των συμβαλλομένων τραπεζών ποσού €24.266 χιλ. (την 30.09.2016) ή €24.579 χιλ. 
(την 31.12.2016), θα γίνει ως εξής :  
✓ Μακροπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό 19. 279 χιλ ευρώ που θα αποπληρωθεί με λειτουργικές ροές μέχρι 

το 2031 . 
✓ Μεσοπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό 5.300 χιλ. ευρώ που θα αποπληρωθεί με μη λειτουργικές ροές μέχρι 

το 2019.  
 

Με βάση την συμφωνία εξυγίανσης οι αποπληρωμές των δανείων θα ολοκληρωθούν το 2032.  
 
Πιο συγκεκριμένα τα δάνεια αυτά θα εξοφληθούν ως εξής :   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ (βάση συμφωνίας εξυγίανσης) 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Μεταξύ 1 και 2 ετών (έως 31.12.2019) 2.400 
 

- 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.580 
 

- 

Πάνω από 5 έτη 16.866 
 

- 

Σύνολο 20.846 
 

- 

 
  
17.  Προμηθευτές 

 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές 
 

1.131 6.936 
 

225 246 

Επιταγές πληρωτέες 
 

1.977 1.435 
 

14 19 

Γραμμάτια πληρωτέα 
 

484 530 
 

- - 

Προμηθευτές - Συνδεδεμένα μέρη 35 - - 
 

9.788 9.249 

Σύνολο  3.592 8.901  10.027 9.514 

ΜΕΙΟΝ: Μη δεδουλ. Τόκοι   (168) -  - - 
ρυθμ. Ν.3588/2007 αρθ. 106Β 
Βραχ/σμο μέρος       

Σύνολο 
 

 3.424  8.901 
 

 10.027  9.514 

 

 
 ΌΜΙΛΟΣ 31/12/2017   

 Μακρ/σμο μέρος Βρ/σμο μέρος  Σύνολο 

Προμηθευτές ρύθμ. Ν.3588/2007 άρθ. 
106Β (προμηθευτες επιταγές γραμ, 
πληρωτέα) 5.320 1.387 

 
6.707 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (602) (168) 
 

(770) 

Σύνολο 4.718 1.219 
 

5.937 

 
Κατ’ εφαρμογή της επικυρωθείσας την 22.05.2017  ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 
3588/2007’’ όπου προβλέπεται  επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης του 100% των υποχρεώσεών της 
θυγατρικής ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προς προμηθευτές, γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες ως εξής : 
 
Αμπελουργοί. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής εξόφληση από ένα έτος μέχρι 4 έτη. 
Λοιποί μη συμβαλλόμενοι πιστωτές. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Εξόφληση από ένα έτος μέχρι 10 έτη με 
ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές. 
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Αποτέλεσμα της Συμφωνίας εξυγίανσης είναι, αυτού του είδους υποχρεώσεις της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ να 
εμφανίζονται σε μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό των μη 
δεδουλευμένων τόκων.  
 
Στο κονδύλιο του λογαριασμού προμηθευτές του Ομίλου ποσού 3.592 χιλ. ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ποσό 
€1.387 χιλ. που αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη χρήση 2018 της θυγατρικής 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προς προμηθευτές, γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες που έχουν ρυθμισθεί με βάση τη 
συμφωνία. 
 
Οι αναγραφόμενοι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €168 χιλ. αφορούν το βραχυπρόθεσμο μέρος αυτής της 
υποχρέωσης της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.  
 
 
18. Υποχρεώσεις από φόρους  

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

ΦΠΑ 4 14 
 

2 7 

Φόροι αμοιβών προσωπικού 100 253 
 

22 40 

Φόροι ληξιπρόθεσμοι  - 3.840 
 

- - 
Φόροι ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 αρθρο 
106Β βραχ/σμο μέρος (2) 
 312 -  - - 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 
3588/2007 άρθρο 106Β βραχ/σμο 
μέρος 
 (113) -  - - 

Φόροι ληξιπρόθεσμοι, ρυθμισμένοι 
(τελωνείο) 15 - 

 
- - 

Ρυθμίσεις σε 12 και 24 δόσεις Ν. 4152 
/ 13 και Ν.4174 / 13 - ΠΑΓΙΑ 595 270 

 
155 270 

Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 
ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων & 
τελών (1) 214 218 

 
214 218 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 
4321 (39) (45) 

 
(39) (45) 

Λοιπές προβλέψεις 6 18 
 

6 18 

Λοιποί φόροι / τέλη 164 149 
 

12 11 

 
1.258  4.716 

 
 372  519 

 

 
Για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των 
ακινήτων της θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού 
ποσού €2.096. χιλ. 

 
Η δυσκολία ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της 
Εταιρείας και του Ομίλου έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των 
υποχρεώσεων από φόρους και προς ασφαλιστικά ταμεία. 
 
Η ανάλυση της ρύθμισης του Ν. 4321 / 2015 και της ρύθμισης Ν. 3588/2007 άρθρο 106Β 
παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 
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ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 

Υποχρεώσεις από φόρους 
Μακροπρό-
θεσμο μέρος 

Βραχυπρό-
θεσμο μέρος Σύνολο 

 

Μακροπρό-
θεσμο μέρος 

Βραχυπρό-
θεσμο μέρος Σύνολο 

(1)Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 σε 100 
δόσ. 871 214 1.085 

 
871 214 1.085 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 
4321 / 2015 (87) (39) (126) 

 
(87) (39) (126) 

Σύνολο 784 375 959 
 

784 175 959 

        
Υποχρεώσεις από φόρους 

       (2) Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 αρθρ. 
106Β 4.306 312 4.618 

 
- - - 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 
3588 / 2007 αρθρ. 106Β  (728) (113) (841) 

 
- - - 

 
3.578 199 3.777 

 
- - - 

 

        

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2016 

Υποχρεώσεις από φόρους 
Μακροπρό-
θεσμο μέρος 

Βραχυπρό-
θεσμο μέρος Σύνολο 

 

Μακροπρό-
θεσμο μέρος 

Βραχυπρό-
θεσμο μέρος Σύνολο 

(1) Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 σε 100 δόσ. 1.057 218 1.275 
 

1.057 218 1.275 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 
4321 / 2015 (126) (45) (171) 

 
(126) (45) (171) 

Σύνολο 932 172 1.104 
 

932 172 1.104 

 
 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
 
Η Εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί την ρύθμιση μέχρι σήμερα που είχε κάνει στις 4/5/2015 κάνοντας χρήση του 
Ν. 4321/2015 ρύθμισε σε 100 μηνιαίες δόσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές της μέχρι Δεκέμβριο του 2014 και 
οφειλές ρυθμισμένες με προηγούμενες ρυθμίσεις. Το συνολικό ποσό οφειλής της νέας ρύθμισης ανέρχεται σε 
1.278 χιλ. €, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων και τόκων. Επίσης, η εταιρεία στις 22/5/2015, με τον 
ίδιο νόμο, ρύθμισε οφειλή από φόρους ποσού 26 χιλ. € σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η Εταιρεία εξακολουθεί να 
τηρεί μέχρι σήμερα τη ρύθμιση που έχει κάνει. 
 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) : 

 
Λόγω μη καταβολής των δόσεων του Οκτωβρίου 2016, απωλέσθησαν οι ρυθμίσεις της θυγατρικής 
(ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) που είχαν γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφονται παρακάτω, με αποτέλεσμα 
το μέρος της οφειλής (ποσό €2.253 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να 
αναταξινομηθεί και να εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι 
ποσού €292 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €46 χιλ. 
που εμφανιζόταν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά €338 χιλ., τα 
αποτελέσματα της χρήσεως 2016 (Άλλα έξοδα).  
 
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία 
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ 
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές) 
προς το Δημόσιο, της θυγατρικής εταιρείας, ήταν €4.194 χιλ. Την 22.05.2017 επικυρώθηκε η σύμβαση από το 
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Δικαστήριο (απόφαση 12/ΕΠ/2017 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας) και, η υποχρέωση προς το Δημόσιο 
θα εξοφληθεί σε 180 δόσεις. 
 
Μετά την Δικαστική απόφαση για επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ προχώρησε 
την 19.06.2017, στις παρακάτω ρυθμίσεις για οφειλές από φόρους :  
 
α) Ρύθμιση για συνολική οφειλή €585.015,88 σε 180 δόσεις με ημερομηνία παγιοποίησης των προσαυξήσεων 
την 30.09.2016. Το ποσό αυτό αναλύεται :. 
 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

425.404,22 159.611,66 585.015,88 
 
Θα εξυπηρετηθεί σε 180  ίσες μηνιαίες δόσεις των €3.250,09 αρχής γενομένης  από 23.06.2017. 
 
β) Ρύθμιση για συνολική οφειλή 3.694.579,68  σε 180 δόσεις με ημερομηνία παγιοποίησης των 
προσαυξήσεων την 30.09.2016. Το ποσό αυτό αναλύεται : 
 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2.929.070,24 765.509,44 3.694.579,68 
 
Θα εξυπηρετηθεί σε 180 άνισες μηνιαίες δόσεις με εύρος από €24.718,10 έως €16.272,61 αρχής γενομένης  
από 23.06.2017. 
 
γ) Ρύθμιση για συνολική οφειλή €546.863,19 σε 90 δόσεις με ημερομηνία παγιοποίησης των προσαυξήσεων 
την 22.05.2017. Το ποσό αυτό αναλύεται :. 
 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

534.603,81 12.259,38 546.863,19 
 
Θα εξυπηρετηθεί σε 90  άνισες μηνιαίες δόσεις με εύρος  από €5.940,04 έως €6.243,58 αρχής γενομένης  από 
23.06.2017 
Η Θυγατρική Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν. 3588/2007 άρθρο 
106β ( εξυγίανση της εταιρείας) τις έχει υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με  επιτόκιο 
2,50% σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.  
Η θυγατρική εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί μέχρι σήμερα τις ρυθμίσεις εξυγίανσης που έχει κάνει. 

 
Λόγω του ότι ο Όμιλος και η Θυγατρική Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις, το μακροπρόθεσμο μέρος 
των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν για τη χρήση 2017, στις 
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Φόροι και Τέλη». 
 

 
19. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ.  31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Δεδουλευμένα έξοδα 
 

- 35 
 

- 16 

Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζών 
 

1 97 
 

- - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
 

729 5.050 
 

61 43 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 
 

491 660 
 

16 31 

Λοιποί πιστωτές 
 

597 751 
 

78 78 
Λοιπές υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 35 250 92 

 
178 63 

Προβλέψεις για προσαυξήσεις φόρων 
 

- 5 
 

- 5 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 30,26 - 200 
 

- 200 

  

2.068 6.889 
 

333 436 
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Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αναλύονται ως εξής: 
 
 

 
 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

31/12/2017 31/12/2016 
 

31/12/2017 31/12/2016 

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ τρέχουσες υποχρεώσεις 
 

212 500 
 

8 8 
ΕΦΚΑ - ΙΚΑ πάγια ρύθμιση Ν. 4152 / 
2013 σε 12 δόσεις 

 
87 42 

 
- - 

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ληξ/σμες οφειλές  
 

39 3.640 
 

53 34 

TEAPOZO ληξ/σμες οφειλές 
 

- 825 
 

- - 
Ασφ. ταμ. ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 
άρθρ. 106Β (1) 

 
319 - 

 
- - 

ΕΦΚΑ ρυθμ. Ν. 4387/2016 αρθ .62Α 
(90 δόσεις) (2)  71 -  - - 

Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 
 

- 43 
 

- 1 

Σύνολο 
 

729 5.050 
 

61 43 

 
 

 
 
 ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2017 

(1)  Ασφ. ταμ. ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β 
Ανάλυση: 

Μακροπρόθεσμο 
μέρος   

Βραχυπρόθεσμο 
μέρος   Σύνολο 

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β 3.783 
 

305 
 

4.088 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (285) 
 

(42) 
 

(327) 

ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β 983 
 

73 
 

1.056 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (155) 
 

(22) 
 

(177) 

ΤΣΜΕΔΕ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β 29 
 

4 
 

33 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (3) 
 

(1) 
 

(4) 

ΤΕΑΧ ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β 7 
 

2 
 

9 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (1) 
 

(1) 
 

(2) 

Σύνολο Ασφ. Ταμ. Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β 4.803 
 

385 
 

5.188 

Σύνολο μη δεδ. τόκων – Ρύθμιση Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (444) 
 

(66) 
 

(510) 

Σύνολο 4.359 
 

319 
 

4.678 

 ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2017 

 
Μακροπρόθεσμο 

μέρος   
Βραχυπρόθεσμο 

μέρος   Σύνολο 

 
(2) ΕΦΚΑ ρυθμ. Ν. 4387/2016 αρθ 
.62Α (90 δόσεις)        528    85 613  
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν. 4387/2016 αρθ 
.62Α               (41) 

 
(14) (55) 

 Σύνολο                487   71 558  

 
 
Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : 
 
Η Εταιρεία λόγω μη καταβολής δόσεων το 2016, απώλεσε τη ρύθμιση για το ΙΚΑ που είχε γίνει στην 
προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της οφειλής ( ποσό €30 χιλ.) που 
εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να εμφανίζεται την 31.12.2016 στις 
βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €4 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσεως 2016 (Άλλα έξοδα).  
Κατόπιν αυτού την 21.07.2017, η μητρική ρύθμισε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) σε 12 
δόσεις.  
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) 
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. 3588/ 2007 ΑΡΘΡΟ 106β (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ) 

 
 1. Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ (ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ) 
 
Λόγω μη καταβολής δόσεων, απωλέσθη, μετά την 30.09.2016, η ρύθμιση της θυγατρικής (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΑΕ) που είχε γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της 
οφειλής ( ποσό €3.110 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να 
εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €423 χιλ. από τις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €68 χιλ. που εμφανιζόταν στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά €491 χιλ., τα αποτελέσματα της χρήσεως 
2016 (Άλλα έξοδα).  
 
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία 
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ 
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το οποίο επικυρώθηκε από το Δικαστήριο την 22.05.2017, καθώς και το 
‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του 
πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ που την 10.02.2017 που συνυπέγραψε 
με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αναφέρει ότι το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές) προς το 
ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, της θυγατρικής εταιρείας, ήταν €3.811 χιλ.  
 
Στο ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, 
του πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ που συνυπέγραψε η 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αναφέρεται ότι οι κυριότεροι όροι για την αποπληρωμή της οφειλής 
είναι : 
 

➢ Την κεφαλαιοποίηση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΟΦΕΙΛΕΤΗ 
προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, οι οποίες αφορούν σε μισθολογικές περιόδους μέχρι και το ισοζύγιο μηνός 
Σεπτεμβρίου 2016, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται συνολικά σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες 
έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά ( €3.811.415,77) 

 
➢ Την υπαγωγή σε ρύθμιση των προαναφερόμενων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε 

εκατόν ογδόντα (180 ) ισόποσες δόσεις, με. συχνότητα καταβολής μηνιαίως, χωρίς καμία έκπτωση επί 
των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και έντοκη καταβολή 1,5%. 

 
➢ Την «εφάπαξ εξόφληση ή την υπαγωγή σε ρύθμιση με τις κείμενες πάγιες διατάξεις ή τη ρύθμιση 

βάσει του άρθρου 62Α του ΚΚΔΚ όπως ισχύει με τον Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Λ/14-8-2015) των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, που προέκυψαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Συμφωνίας 
Εξυγίανσης , καθώς και των τρεχουσών εισφορών. 

 
 
 
Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 31.12.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ) :  
 

 
ΙΚΑ  ΡΥΘΜΙΣΗ  180 ΔΟΣΕΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

Οφειλή 4.088 3.783 305 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (327) (285) (42) 

Υπόλοιπο 3.761 3.498 263 

 
2. Υποχρεώσεις προς ΤΕΑΠΟΖΟ 
 
Λόγω μη καταβολής δόσεων, απωλέσθη, μετά την 30.09.2016, η ρύθμιση της θυγατρικής (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΑΕ) που είχε γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της 
οφειλής ( ποσό €775 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να 
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εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €94 χιλ. από τις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού €15 χιλ. που εμφανιζόταν στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά €109 χιλ., τα αποτελέσματα της χρήσεως 
2016 (Άλλα έξοδα).  
 
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία 
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ 
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές) 
προς το ΤΕΑΠΟΖΟ, της θυγατρικής εταιρείας, ήταν €881 χιλ.  
 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης την 22.06.2017, έγινε ρύθμιση της οφειλής προς ΤΕΑΠΟΖΟ. Η ρύθμιση που έγινε 
αφορά: 
 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

635.399,46 273.957,48 189.804,89 1.099.161,83 
 
Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής σε 180 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των €6.106,45, αρχής 
γενομένης την 23.06.2017. Η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα. 
 
Η υποχρέωση  αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 31.12.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ):  
 

 
ΤΕΑΠΟΖΟ  ΡΥΘΜΙΣΗ  180 ΔΟΣΕΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

Οφειλή 1.056 983 73 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (177) (155) (22) 

Υπόλοιπο 878 828 51 

 
3. Υποχρεώσεις προς ΤΕΑΧ 
 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης την  22.06.2017, έγινε ρύθμιση της οφειλής προς ΤΕΑΧ. Η ρύθμιση που έγινε  
αφορά: 
 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

7.775,34 0,00 1.874,27 9.649,61 
 
Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής σε 72 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των €134,02, αρχής γενομένης 
την 23.06.2017. Η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα. 

 
 
Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 31.12.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ) : 
 

 
ΤΕΑΧ  ΡΥΘΜΙΣΗ  72 ΔΟΣΕΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

Οφειλή 9 7 2 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (2) (1) (1) 

Υπόλοιπο 7 6 1 

 
 
4. Υποχρεώσεις προς ΤΣΜΕΔΕ 
 
Στο πλαίσιο της εξυγίανσης την  22.06.2017, έγινε ρύθμιση της οφειλής προς ΤΣΜΕΔΕ. Η ρύθμιση που έγινε  
αφορά: 
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ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

35.236,83 603,47 0,00 35.840,30 
 
Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής σε 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των €358,41, αρχής γενομένης 
την 30.06.2017. Η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα. 
 
Η υποχρέωση αυτή, όπως διαμορφώθηκε την 31.12.2017, εμφανίζεται (ποσά σε χιλ. ευρώ) : 
 

 
ΤΣΜΕΔΕ  ΡΥΘΜΙΣΗ  100 ΔΟΣΕΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

Οφειλή 33 29 4 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (4) (3) (1) 

Υπόλοιπο 29 26 3 

 
Η Θυγατρική Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν. 3588/2007 άρθρο 
106β (εξυγίανση της εταιρείας) τις έχει υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με το πραγματικό 
επιτόκιο σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.  
 
Λόγω του ότι ο Όμιλος και η Θυγατρική Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις, το μακροπρόθεσμο μέρος 
των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν για τη χρήση 2017, στις 
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Φόροι και Τέλη». 

 
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) ρύθμιση Ν. 4387/2016 άρθρο 62α 90 
δόσεις 
 

Την 27/7/2017 η θυγατρική Οινοποιητική Α.Ε. ρύθμισε ληξιπρόθεσμες σε 90 δόσεις οφειλές μέχρι την 

31/5/2017 ποσού 623.911,24€ πλέον προσαυξήσεων 18.052,64€ σύνολο 641.963,88€. 

Για την οφειλή αυτή έγινε προεξόφληση στην παρούσα αξία, με επιτόκιο 2,5%, σε σχέση με τον 

προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους και προέκυψε ωφέλεια 55.592,29€ που εμφανίζεται στα άλλα έσοδα. 

Το μακροπρόθεσμο μέρος της οφειλής αυτής καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν στις 

«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – φόροι και τέλη». (βλέπε σχετκές σημειώσεις υπ’ αριθμ. 22) 

Για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς το ΕΦΚΑ , επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των ακινήτων της 

θυγατρικής της, Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού €2.015. 

χιλ. 

 
Δ) Η θυγατρική εταιρεία Οινοποιητική Α.Ε. στις 23.4.2015, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 αρθ. 28, ρύθμισε 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ μέχρι τον Ιανουάριο 2015 με συνολικό ποσό οφειλής € 3.934 χιλ. σε 

100 μηνιαίες δόσεις. Από το εν λόγω ποσό μέρος αφορά νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές € 206 χιλ. και το 

υπόλοιπο ποσό € 3.727 χιλ. αφορά υπόλοιπο από προηγούμενες ληξιπρόθεσμμες οφειλές που είχαν 

ρυθμισθεί στις 19.12.2014 με υπόλοιπο ποσό € 3.747 χιλ. Από τη νέα ρύθμιση υπήρξε ωφέλεια λόγω 

μείωσης προσαυξήσεων. 

Επίσης η Εταιρεία για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΤΕΑΠΟΖΟ στις 7.4.2015 έκανε νέα ρύθμιση, με 

βάση το Ν. 4321/2015, σε 100 μηνιαίες δόσεις με συνολικό ποσό οφειλής € 995 χιλ. 

Αρχικά η Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015 τις έχει 

υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (3%) σε 

σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους. Στη συνέχεια επειδή μετεβλήθει το πραγματικό 

επιτόκιο από 3% σε 5%, έγινε επανυπολογισμός της παρούσας αξίας με το νέο πραγματικό επιτόκιο (5%). 

Λόγω του ότι η Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις σύμφωνα με το Ν. 4321/2015, το μακροπρόθεσμο 

μέρος των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν στις «Λοιπές 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί». 
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20. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/2020 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται 
συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.  
 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη που έγινε από ανεξάρτητο 
αναλογιστή. 
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι τα ακόλουθα: 
 

  

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης για: 

     Συνταξιοδοτικές παροχές 601 596 
 

15 16 

Σύνολο 601 596 
 

15 16 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

  

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα (Σημ.28): 
     Συνταξιοδοτικές παροχές 25 37 

 
12 1 

Σύνολο 25 37 
 

12 1 

 
Η ανάλυση των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα:  

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 27 40 
 

3 1 

Χρηματοοικονομικό κόστος 8 15 
 

- - 

Επίπτωση από περικοπές (10) (18) 
 

8 - 

Σύνολο περιλαμβανομένο στις 
παροχές σε εργαζομένους (Σημ.28) 25 37 

 
12 1 

 
Η μεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι ως 
ακολούθως: 

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 596 773 
 

16 20 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 25 37 
 

12 1 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (26) (52) 
 

(13) - 

Αναλογιστικές ζημίες / (κέρδη) 6 (162) 
 

(1) (4) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 601 596 
 

15 16 
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Η ανάλυση των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών έχει ως ακολούθως: 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη 
έναρξης χρήσης  (230) (68) 

 
(5) (1) 

Αναλογιστικές ζημίες / (κέρδη)   6 (162) 
 

(1) (4) 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη 
τέλους χρήσης  (224) (230) 

 
(6) (5) 

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς για τα ενοποιημένα και 
εταιρικά στοιχεία, είναι οι εξής:  
 

 

 

31/12/2017 31/12/2016 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,30% 1,40% 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,75% 1,75% 
  

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20: μηδέν  
Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε από 
το Ν. 4093/2012. 
Ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2017. 
 
 
 
21. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι τα παρακάτω: 

 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: 

       Πληρωτέες μετά από 12 μήνες (568) 
 

(628) 
 

- 
 

- 

 
(568) 

 
(628) 

 
- 

 
- 

        Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 

       Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες - 
 

- 
 

2.339 
 

2.333 

 
- 

 
- 

 
2.339 

 
2.333 

 
(568) 

 
(628) 

 
2.339 

 
2.333 
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Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
 

    

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                    

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016                                     

Υπόλοιπο αρχής χρήσης (628) 
 

(587) 
 

2.332 
 

2.316 
                                    

Πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων 
(Σημ.30) 58 

 
6 

 
7 

 
18                                     

Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
εσόδων 2 

 
(47) 

 
- 
 

(1)                                     

Υπόλοιπο τέλους χρήσης (568) 
 

(628) 
 

2.339 
 

2.332                                     
  

 
 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 

 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Διαφορετικές 
φορολογικές 

αποσβέσεις και 
αποτίμηση 

ενσώματων παγίων 
Επιχορηγήσεις 

Παγίων Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 2.192 41 2.233 

Πίστωση στα αποτελέσματα  (65) - (65) 

31 Δεκεμβρίου 2016 2.127 41 2.168 

    
1 Ιανουαρίου 2017 2.127 41 2.168 

Πίστωση στα αποτελέσματα  (63) - (63) 

31 Δεκεμβρίου 2017 2.064 41 2.105 

 

 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Διαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις 

άυλων 
περιουσιακών 

στοιχείων 

Προβλέψεις 
συμμετοχών 

και 
χρεογράφων 

Προβλέψεις 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

Προβλέψεις 
επισφαλών 

απαιτήσεων Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 65 12 224 1.345 1.646 

Χρέωση στα αποτελέσματα 0 - (4) (55) (59) 

Χρέωση λοιπών συνολικών εσόδων - - (47) - (47) 

31 Δεκεμβρίου 2016 65 12 173 1.290 1.540 

      
1 Ιανουαρίου 2017 65 12 173 1.290 1.540 

Χρέωση στα αποτελέσματα  - - (1) (5) (5) 

Πίστωση λοιπών συνολικών εσόδων - - 2 - 2 

31 Δεκεμβρίου 2017 65 12 174 1.285 1.537 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Διαφορετικές 
φορολογικές 

αποσβέσεις και 
αποτίμηση 

ενσώματων παγίων Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 544 544 

Χρέωση στα αποτελέσματα  (18) (18) 

31 Δεκεμβρίου 2016 526 526 

   
1 Ιανουαρίου 2017 526 526 

Πίστωση στα αποτελέσματα  (24) (24) 

31 Δεκεμβρίου 2017 502 502 

 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις: 

Προβλέψεις 
απομείωσης 
θυγατρικών 

Διαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβέσεις 

άυλων 
περιουσιακών 

στοιχείων 

Προβλέψεις 
συμμετοχών 

και 
χρεογράφων 

Προβλέψεις 
αποζημίωσης 
προσωπικού 

Προβλέψεις 
ενδοομιλικών 

απαιτήσεων 

Προβλέψεις 
επισφαλών 

απαιτήσεων Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2016 1.773 65 12 6 886 118 2.860 
Χρέωση λοιπών συνολικών 
εσόδων - - - (1) - - (1) 

31 Δεκεμβρίου 2016 1.773 65 12 5 886 118 2.859 

        
1 Ιανουαρίου 2017 1.773 65 12 5 886 118 2.859 
Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων - 

 
- (1) - (16) (17) 

31 Δεκεμβρίου 2017 1.773 65 12 4 886 102 2.842 

 
 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών, εφόσον είναι 
πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού οφέλους λόγω μελλοντικών φορολογητέων κερδών. Δεν έχει 
αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών του Ομίλου και 
της Εταιρείας λόγω της αβεβαιότητας ως προς την ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος επί των 
μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο βαθμό που 
θα κριθούν ανακτήσιμα. 

 
 
 
 
 

22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
 
 

Φόροι – Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
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Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Φόροι - Τέλη ρύθμ. Ν. 4321/2015 871 1.057 
 

871 1.057 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι (87) (126) 

 
(87) (126) 

 
784 932 

 
784 932 

Φόροι - Τέλη ρύθμ. Ν. 3588/2007 άρθρ. 
106Β 4.306 - 

 
- - 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (728) - 
 

- - 

 
3.578 - 

 
- - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί ρύθμ. Ν. 
3588/2007 άρθ. 106Β 4.803 - 

 
- - 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (444) - 
 

- - 

 
4.359 - 

 
- - 

Προμηθευτές ρύθμ. Ν.3588/2007 άρθ. 
106Β 5.320 - 

 
- - 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι (602) - 
 

- - 

 
4.718 - 

 
- - 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί (ΕΦΚΑ) 
Ρύθμιση Ν. 4387/2016 και  528 -  - - 
διατάξεις Αρθ.62Α του ΚΕΔΕ (41) -  - - 

 487 -  - - 

      

Σύνολο 13.925 932 
 

784 932 

 
Μετά την 30.9.2016 απωλέσθηκαν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις, εκτός από τη ρύθμιση των φόρων της Εταιρείας, 
με συνέπεια τα αντίστοιχα ποσά, να αναταξινομηθούν και να εμφανίζονται στην προηγούμενη χρήση στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι να μεταφερθούν στα Άλλα έξοδα επιβαρύνοντας 
τα αποτελέσματα. 

 
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές  τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του 
άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’.  
 
Αυθημερόν (30.12.2016) κατετέθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης 
επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Η συμφωνία αυτή 
επικυρώθηκε από το Δικαστήριο  τον Μάιο του 2017. 
 
Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει : 
Εξόφληση του 100% των υποχρεώσεων. 
1) Αναδιάρθρωση Υποχρεώσεων προς, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο και εξόφληση σε 90 έως 180 μηνιαίες 
δόσεις. 
2) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτές  
Εξόφληση από ένα έτος μέχρι 10 έτη (ανάλογα με το ύψος) με ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές 
 
Σε εφαρμογή αυτής της Σύμβασης ταξινομήθηκαν τα σχετικά υπόλοιπα των λογαριασμών σε Λοιπές 
βραχυπρόθεσμες και Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (βλέπε σχετικά σημειώσεις υπ’ αριθμ. 17, 18 και 
19).  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ) 
 
Την 27/7/2017 η θυγατρική Οινοποιητική Α.Ε. ρύθμισε ληξιπρόθεσμες σε 90 δόσεις οφειλές μέχρι την 
31/5/2017 ποσού 623.911,24€ πλέον προσαυξήσεων 18.052,64€ σύνολο 641.963,88€. 
Για την οφειλή αυτή έγινε προεξόφληση στην παρούσα αξία, με επιτόκιο 2,5%, σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους και προέκυψε ωφέλεια 55.592,29€ που εμφανίζεται στα άλλα έσοδα. 
Το μακροπρόθεσμο μέρος της οφειλής αυτής καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν στις 
«Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – φόροι και τέλη». (βλέπε σχετκές σημειώσεις υπ’ αριθμ. 19) 
23. Πωλήσεις 
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ΌΜΙΛΟΣ 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

Προϊόντων 11.302 11.100 

Λοιπά 29 9 

Σύνολο 11.331 11.109 

 
24. Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία 

 
Η επιμέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης), στην εύλογη αξία τους, γίνεται από τη 
Διεύθυνση Οινολογικού της Εταιρείας που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους 
εκτιμήσεις. Η εύλογη αξία της γεωργικής παραγωγής λαμβάνεται υπόψη στη συνέχεια ως κόστος πρώτης 
ύλης, προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα», δεδομένου ότι η παραγωγή αυτή στο σύνολό της 
χρησιμοποιείται περαιτέρω για παραγωγή κρασιών. 
 
Στην κλειόμενη περίοδο, η επίπτωση επιμέτρησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων στα 
αποτελέσματα, είναι € 242 χιλ. (2016 € 354 χιλ). Αντίθετα οι δαπάνες ανάπτυξης των Βιολογικών 
Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε € 275 χιλ. (2016: €250 χιλ.), οι οποίες 
βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.  

 
25. Έξοδα ανά κατηγορία 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ. 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

Παροχές σε εργαζομένους 28 3.337 3.258 
 

87 51 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
 

1.104 861 
 

392 417 

Παροχές τρίτων 
 

273 278 
 

3 4 
Ενοίκια 

 
65 66 

 
2 2 

Ασφάλιστρα 
 

79 37 
 

5 2 
Λοιποί φόροι - τέλη 

 
277 247 

 
57 49 

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων 
 

758 673 
 

1 3 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 
 

809 948 
 

- - 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων 5 599 618 

 
95 95 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 13 11 
 

- - 
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων  

 
164 141 

 
1 

 Αναλώσεις αποθεμάτων 
 

4.744 4.593 
 

- - 
Λοιπά έξοδα 

 
431 537 

 
11 28 

Σύνολο 
 

12.653 12.268 
 

655 651 

 
Κατανομή ανά λειτουργία: 

 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

Κόστος πωληθέντων 
 

7.557 7.199 
 

- - 

Έξοδα διάθεσης 
 

2.870 2.916 
 

- - 

Έξοδα διοίκησης 
 

1.951 1.903 
 

655 651 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσικών στοιχείων  275 250  - - 

  

12.653 12.268 
 

655 651 
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26. Άλλα έσοδα  

 

 

Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (3) 376 298 
 

213 210 

Έσοδα από ενοίκια 18 15 
 

79 79 

Κέρδη από εκποίηση παγίων 24 1 
 

- - 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 50 17 
 

1 - 
Μη δεδουλ. Τόκοι προεξόφλ. Μακρ. Υποχρ. 
Ρυθμ. Ν. 3588 / 2007 αρθρ. 106Β και Ν. 
4387/2016 αρθ/ 62Α (2) 1.832 - 

 
- - 

Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (1) 221 - 
 

200 - 

Σύνολο 2.521 331 
 

493 290 

 
 
1) Η Εταιρεία προέβει σε μείωση της σχηματισθείσας πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης ποσού 
€200 χιλ. λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την υπ’ αριθμ. 1738/2017 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας περί παραγραφής των ανέλεγκτων χρήσεων (Σημ. 30). 
 
2) Για τον Όμιλο (θυγ. Οινοποιητική Α.Ε.) το ποσό των €1.777 χιλ. των μη δεδουλευμένων τόκων 
προεξόφλησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ρύθμισης Ν. 3588 / 2007 άρθρ. 106Β (συμφωνία 
εξυγίανσης) προέκυψε από προεξοφλήσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο (βλ. σημείωση 18), 
προς Ασφαλιστικά ταμεία (βλ. σημείωση 19) και προς εμπορικές υποχρεώσεις (προμηθευτές - γραμμάτια και 
επιταγές πληρωτέες σε καθυστέρηση βλ. σημείωση 17) και ποσό 55χιλ. από ρύθμιση ΕΦΚΑ σε 90 δόσεις 
αρθ. 62Α (βλ. σημ. 19). 
 
3) Ο λογαριασμός «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» όσον αφορά την Εταιρεία, περιλαμβάνει έσοδα που λαμβάνει 
από τη θυγατρική  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ για δικαιώματα χρήσης σήματος. Το συγκεκριμένο έσοδο απαλείφεται 
για σκοπούς ενοποίησης. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός στα πλαίσια του Ομίλου περιλαμβάνει κυρίως έσοδα 
που λαμβάνει η Θυγατρική  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και επεξεργασία 
προϊόντων τρίτων. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

27. Άλλα έξοδα 
 

Τα άλλα έξοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 
 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Σημ. 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

 

1/1/2017 - 
31/12/2017 

1/1/2016 - 
31/12/2016 

Απώλεια ρυθμίσεων 
 

0 943 
 

0 5 

Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρική 9 - 
  

- 17 

Απομείωση συμμετοχών σε συγγενή 10 - 
  

- - 

Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 

 
574 119 

 
7 16 

Συναλλαγματικές διαφορές 
 

9 15 
 

- - 

Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων 11 122 76 
 

- - 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 12 169 110 
 

- 41 

Πρόβλεψη απαιτήσεων από θυγατρικές 12 - - 
 

100 - 

Λοιπές προβλέψεις  5 -  - - 

Λοιπά έξοδα 
 

36 261 
 

5 17 

Σύνολο 
 

 915  1.524 
 

 122  96 

 
 

 
Στην προηγούμενη χρήση λόγω απώλειας των ρυθμίσεων της Εταιρείας με το ΙΚΑ και της θυγατρικής 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ με ασφαλιστικά ταμεία και για φόρους, τα άλλα έξοδα, επιβαρύνθηκαν με €5 χιλ. και με 
€943 χιλ. αντίστοιχα, σχετική αναφορά στις σημειώσεις 18 και 19. 

 
 
 

28. Παροχές σε εργαζομένους  

 
Το συνολικό κόστος και ο αριθμός των εργαζόμενων αναλύεται ως εξής: 
 
 

 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημ.  31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 
 

2.580 2.548 
 

32 37 

Εργοδοτικές εισφορές 
 

682 623 
 

43 12 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 
 

51 50 
 

1 1- 

  

 3.312  3.220 
 

 76  50 

Συνταξιοδοτικό κόστος 
προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών 20 25 37 

 
12 1 

Σύνολο 
 

 3.337  3.258 
 

 87  51 

       Άτομα 
      Μισθωτοί 
 

79 81 
 

2 2 

Ημερομίσθιοι 
 

25 27 
 

- - 

Σύνολο 
 

 104  108 
 

 2  2 

 

 
29. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται: 
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ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
     Τόκοι και συναφή έξοδα 
     Τραπεζικά δάνεια 311 731 

 
- - 

Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα 70 12 
 

3 1 

Τόκοι δεδουλ. μακρ. υποχρ. ρύθμ. Ν. 3588 / 
2007 άρθρ. 106Β και αρθ 62Α 202 - 

 
- - 

Τόκοι δεδουλ. μακρ. υποχρ. Ελ. Δημόσιο 
(Ρύθμ. 100 δόσεων Ν. 4321/15) 45 336 

 
45 53 

Λοιποί Τόκοι - 18  - - 

Σύνολο 628 1.096 
 

48 54 

Μείον: Λοιποί πιστωτικοί τόκοι - - 
 

- - 

Σύνολο  628  1.096 
 

 48  54 

 
 

 
Ο όμιλος λόγω της ένταξης της θυγατρικής εταιρίας «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» εντός της χρήσης 2017 σε ρύθμιση 
με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588/2007, προχώρησε σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με 
αποτέλεσμα την μείωση των οφειλόμενων τόκων. 
 
30. Φόρος εισοδήματος 

 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Τρέχων φόρος  (4) - 
 

- - 

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 21) 58 6 
 

7 18 

Σύνολο  54 6 
 

7 18 
 

 
Στην χρήση 2017 δεν αναγνωρίστηκε φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα της βασικής θυγατρικής εταιρείας 
του Ομίλου γιατί αφενός υπήρχαν μεταφερόμενες φορολογικά ζημίες και αφ’ ετέρου τα έσοδά της δεν 
αποτελούν έσοδα κατά την φορολογία εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος. 
 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό 
από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του 
φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων 
φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities), οι οποίες 
αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
 
Δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της 
Εταιρείας και του Ομίλου λόγω της αβεβαιότητας ως προς την ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος 
επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο 
βαθμό που θα κριθούν ανακτήσιμα. 
 
Φορολογική Συμμόρφωση: 
 
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2013 η Εταιρεία και οι πέντε ημεδαπές θυγατρικές της έχουν υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν 
από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994.  
Για τις χρήσεις 2014 έως και 2016 η Εταιρεία και η βασική θυγατρική της ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ  έχουν 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που 
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προβλέπεται  από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν 
Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία και η βασική θυγατρική της 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 
ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι υπόλοιπες ημεδαπές 
θυγατρικές για τις χρήσεις 2014 και 2015 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 § 1 της ΠΟΛ. 1124/22.06.2015 
εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης. 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι τη χρήση 2006. Η βασική θυγατρική Ι. 
Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. έχει ελεγθεί μέχρι τη χρήση 2011 από τακτικό φορολογικό 
έλεγχο. 
Στη χρήση 2010 οι θυγατρικές εταιρείες ΜΙΔΑΣ ΑΕ, ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΚΑΜΠΑΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, είχαν τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 με την περαίωση του Ν. 
3888/2010.  
Η θυγατρική εταιρεία ΚΥΜΗ ΑΕ στη χρήση 2010 επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με το ποσό της 
περαίωσης ήτοι, €9.012,00, κατέβαλε όμως μόνο την 1η δόση ποσού €1.842,40, και, πιθανόν να 
χάσει την φορολογική τακτοποίηση για τις χρήσεις 2006 έως και 2008. 
Για τις κατωτέρω παρατιθέμενες χρήσεις, οι φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών του Ομίλου δεν 
έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ή από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. 2007 έως και 2010 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2010, 2014 έως και 2017 

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2010, 2014 έως και 2017 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2010, 2014 έως και 2017 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2006 έως και 2010, 2014 έως και 2017 

MILLESIME SAS ( ΓΑΛΛΙΑ) 2007 έως και 2017 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη €200 χιλ. που κατά τη χρήση 
2016, απεικονίζεται στις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Σημ. 19). Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 
1738/2017 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας περί παραγραφής των ανέλεγκτων 
χρήσεων, η εταιρεία προέβη, εντός της τρέχουσας χρήσης, σε ισόποση μείωση της σχηματισθείσας 
πρόβλεψης (Σημ. 26)  
 
Δεδομένου ότι οι εταιρείες του Ομίλου έχουν σωρευμένες ζημίες και η μητρική Εταιρεία έχει σχηματίσει 
σχετικές προβλέψεις, δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις, από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των 
ανέλεγκτων χρήσεων, που να ασκούν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
 
Ο φόρος που αναλογεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα είναι: 
 

  
ΌΜΙΛΟΣ 

  
1/1/2017 – 31/12/2017 

 
1/1/2016 – 31/12/2016 

 
Σημ. 

Προ 
Φόρων 

Φόρος 
Χρέωση 

Μετά 
φόρων 

 

Προ 
Φόρων 

Φόρος 
Χρέωση 

Μετά 
φόρων 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
(6) 2 (4) 

 
162 (47) 115 

  
(6)  2 (4) 

 
 162 (47)  115 

  
 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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1/1/2017 – 31/12/2017 
 

1/1/2016 – 31/12/2016 

 

Σημ
. 

Προ 
Φόρων 

Φόρος 
Χρέωση 

Μετά 
φόρων 

 

Προ 
Φόρων 

Φόρος 
Χρέωση 

Μετά 
φόρων 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
- - - 

 
4 (1) 3 

  

- -  - 
 

 4 (1)  3 

 
31. Ζημίες ανά μετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της 
Μητρικής Εταιρείας αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) με το σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία 
μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την 
Εταιρεία (Ίδιες μετοχές). Ο βασικός σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών είναι: 

 
 

 

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017   31/12/2016 

 
31/12/2017   31/12/2016 

Ζημιές μετά από φόρους αποδιδόμενες 
στους μετόχους της μητρικής  (94.667,98) 

 
(3.087.704,02) 

 
(325.869,32) 

 
(493.232,78) 

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός των 
μετοχών  24.732.089 

 
24.732.089 

 
24.732.089 

 
24.732.089 

Βασικές ζημίες ανά μετοχή  (0,0038) 
 

(0,1248) 
 

(0,0132) 
 

(0,0200) 
 
 
 

 
32. Επιμερισμός των αποσβέσεων 

 

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  

ΌΜΙΛΟΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

1/1/2017 – 
31/12/2017 

1/1/2016 – 
31/12/2016 

 

1/1/2017 – 
31/12/2017 

1/1/2016 – 
31/12/2016 

Κόστος πωληθέντων 
 

345 362 
 

- - 

Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 
 

253 254 
 

95 95 

Δαπάνες καλλιέργειας βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 
14 14 

 
- - 

Σύνολο 
 

612 630 
 

95 95 

 

 
 
33. Δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις / υποχρεώσεις    
 

 
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις 
Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει 
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παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν 
μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, 
ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική 
αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού 
Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις 
αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας και των εταιρειών του 
ομόλου, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
34. Ανειλημμένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 
Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών μέσων 
από θυγατρικές του Ομίλου κα την Εταιρεία, τα οποία μισθώνονται από τρίτους (ο Όμιλος και η Εταιρεία ως 
μισθωτές): 
 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017   31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Έως 1 έτος 28 
 

55 
 

2 
 

2 

Από 1-5 έτη 14 
 

40 
 

12 
 

12 

Περισσότερα από 5 έτη - 
 

- 
 

- 
 

2 

Σύνολο 42 
 

95 
 

14 
 

17 

 
Τα μελλοντικά συνολικά ελάχιστα (μη ακυρώσιμα) μισθώματα εισπρακτέα από συμβόλαια λειτουργικών 
μισθώσεων (ο Όμιλος και η Εταιρεία ως εκμισθωτές) έχουν ως εξής: 
 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

Έως 1 έτος 14 
 

10 
 

79 
 

79 

Από 1-5 έτη 59 
 

64 
 

- 
 

- 

Περισσότερα από 5 έτη 15 
 

15 
 

- 
 

- 

Σύνολο 88 
 

89 
 

79 
 

79 

 

 
 

 
35. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς επίσης και οι αμοιβές και συναλλαγές των 
διευθυντικών στελεχών που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έσοδα 
1/1/2017 – 
31/12/2017 

1/1/2016 – 
31/12/2016 

 

1/1/2017 – 
31/12/2017 

1/1/2016 – 
31/12/2016 

Από θυγατρικές - - 
 

290 287 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 72 14 
 

2 2 

 
 72  14 

 
 292  289 

Έξοδα  
     Προς θυγατρικές - - 

 
2 2 

 
- - 

 
 2  2 
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Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 
μελών της Διοίκησης 1.023 974 

 
342 380 

 
 

 
ΌΜΙΛΟΣ 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
31/12/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις  
     Από θυγατρικές - - 

 
8.318 8.347 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 143 72 
 

12 - 

 
 143  72 

 
 8.330  8.347 

      Υποχρεώσεις  
     Προς θυγατρικές - - 

 
9.788 9.249 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 6 
 

- - 

 
 -  6 

 
 9.788  9.249 

      Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 250 86 

 
178 63 

      Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της Διοίκησης 239 - 

 
24 20 

 
Από τη μητρική εταιρεία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης οφειλόμενων ποσών 
από συνδεδεμένα μέρη ποσού 5.510 χιλ. €.  

 
Τα ποσά των εσόδων – εξόδων και απαιτήσεων – υποχρεώσεων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 
 
Η Μητρική καθώς και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου όπως επίσης και ο βασικοί μέτοχοι της Μητρικής είναι 
εγγυητές της συμφωνίας εξυγίανσης που υπέγραψε η βασική θυγατρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. με τις τράπεζες. 
 
36. Λοιπές πληροφορίες 

 
A) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.08.2017 ασχολήθηκε και αποφάσισε μεταξύ των άλλων και 

για: 

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών 

και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2016 . 

 

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη 

αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016. 

 

3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2016 και αποφασίστηκε λόγω 

της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας του περιβάλλοντος και των δεδομένων της εταιρείας η μείωση των 

καθαρών αμοιβών για το έτος 2017 κατά 15% σε σχέση με το 2016 για τα μέλη του Δ.Σ., του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρείας της χρήσης 2017 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και 

συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831, ΑΦΜ 

022469808) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  HOLDING A.E.  

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 
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15061, ΑΦΜ 058097649] ως αναπληρώτρια του και εγκρίθηκε η αμοιβή τους, όπως αυτή θα καθορισθεί από 

το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. 

 

5. Αποφασίσθηκε παμψηφεί και εκλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. (α) του Καταστατικού της Εταιρείας 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και το οποιο αυθημερόν 

συγκροτήθηκε σε σώμα. Έγινε καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου με διετή θητεία που θα απαρτίζεται από 3 μέλη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» και την 

υπ’ αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο είναι :  
 

 Διοικητικό Συμβούλιο  

Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος 

Μπουτάρη Κ.Χριστίνα Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος 

Μπουτάρη Κ.Ελένη Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

Λεκάκης Ν. Εμμανουήλ Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία που εκλέχθηκε παμψηφεί είναι : 
 

 Αρμοδιότητα Μέλος του Δ.Σ. 

Λεκάκης Ν. Εμμανουήλ Πρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

Αρτόπουλος Απ. Ελευθέριος Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

Αρτοπούλου Αναστασία 
Αναστασία 

Μέλος   Δεν είναι μέλος του Δ.Σ. 

 
 
6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 
1920, όπως ισχύει. 
 
  

37. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 
 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Στενήμαχος, 25 Ιουλίου 2018 
 

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. και 
Δ/νων Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
Ο Οικονομικός 

Διευθυντής 

   

Κωνσταντίνος. Σ. 
Μπουτάρης 

Χριστίνα Κ.Μπουτάρη 
Κωνσταντίνος Εμ. 
Παπακανδεράκης 

(ΑΔΤ ΑΒ/050163) (ΑΔΤ ΑΚ/082498) 
(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 

0030184) 
 


