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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’, οι οποίες αποτελούνται από
ης
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει
τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
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ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων που
αναγράφονται α) Ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
Εταιρείας, υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της και η Εταιρεία έχει
αρνητικές ταμειακές ροές. β) Η Εταιρεία, δεν τήρησε τους συμβατικούς όρους στην
αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων, με συνέπεια αυτός ο μακροπρόθεσμος δανεισμός
ποσού 10.726 χιλ. ευρώ, να ταξινομηθεί από την 31.12.2013 στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. γ) το Επιχειρηματικό σχέδιο αναδιοργάνωσης, που εκπονήθηκε από διεθνή
ελεγκτικό οίκο, το οποίο θέτει σαν προαπαιτούμενα την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και
τη ρύθμιση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. δ) Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας η εταιρεία βρίσκεται σε διαβούλευση με
πιστώτριες τράπεζες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων, για
ανανεώσεις δανειακών συμβάσεων και για νέα χρηματοδότηση και παράλληλα ρύθμισε οφειλές
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες,
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική
αμφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ Π. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14531
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE"
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας

υποβάλλουμε

τις

οικονομικές

καταστάσεις

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης
Δεκεμβρίου 2015.
Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
-

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των
Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα, είναι σύμφωνες με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

-

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
& ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών, με έδρα τη Στενήμαχο - Ναούσης, και Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με
ποσοστό 100%.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Το

2015 χαρακτηρίζεται

ως

μια

χρονιά με ιδιαίτερα σημαντικά

γεγονότα

τα οποία

επηρέασαν καταλυτικά το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας.
Μετά από μια βραχύβια
αβεβαιότητας

ανάκαμψη το 2014 η ελληνική οικονομία σε κλίμα πολιτικής

επέστρεψε σε ύφεση. Κύρια

χαρακτηριστικά είναι οι τρείς εκλογικές

αναμετρήσεις, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τους ετέρους έως τα πρώτο εξάμηνο, η
προσφυγική

κρίση και η μείωση της

ζήτησης

στην εσωτερική αγορά. Η επιβολή της

τραπεζικής αργίας στα τέλη Ιουνίου, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων (capital
controls) οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα
επηρέασαν αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και περιόρισαν σημαντικά τη ρευστότητα
στην οικονομία. Η επίτευξη

συμφωνίας της

κυβέρνησης με τους δανειστές

τον Ιούλιο

απέτρεψε τον κίνδυνο οικονομικής αποσταθεροποίησης της χώρας και με την υπογραφή του
νέου χρηματοδοτικού προγράμματος τέθηκαν εκ νέου οι βάσεις για τη νέα προσπάθεια
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.
Η βελτίωση του κλίματος μετά την συμφωνία του νέου προγράμματος συγκράτησε τον
αρνητικό ρυθμό εξέλιξης στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες και περιόρισε την

6
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ύφεση στο -0,7% του ΑΕΠ σημαντικά ηπιότερη από τις αρχικές προβλέψεις. Ιδιαίτερα στον
τομέα του τουρισμού και το 2015 συνεχίστηκε η δυναμική πορεία των δύο προηγουμένων
ετών με αύξηση των αφίξεων κατά 7,1% ενώ και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά
7,7% (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας). Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών, η οποία

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2015,

αποτέλεσε σημαντικό και

ιδιαίτερα κρίσιμο γεγονός στην σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
παραμένει ωστόσο κρίσιμο θέμα η αντιμετώπιση

των μη εξυπηρετούμενων δανείων

η

επίλυση του οποίου θα συμβάλει στην ομαλοποίηση της ρευστότητας στην αγορά, την
αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης και προσέλκυσης επενδύσεων.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε πτωτικά, παρά τη θετική
επίδραση του τουρισμού, με την κατανάλωση του χύμα κρασιού να διατηρείται ακόμα σε υψηλά
επίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού.
Στο περιβάλλον αυτό, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες
της επιχειρησιακής της λειτουργίας, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2016.
Η εταιρία στα πλαίσια του Ν 4321/2015 ολοκλήρωσε τις ρυθμίσεις όλων των οφειλών της
εταιρίας προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 100 δόσεις οι οποίες
ρυθμίσεις μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της χρήσης του 2015 της Ι. Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε.
παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3,5% και διαμορφώθηκε σε €12.026 χιλ. έναντι €12.468χιλ.
σε σχέση με τη χρήση του 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση
της συνολικής ζήτησης στην Ελληνική αγορά ενώ η αγορά εξωτερικού κινήθηκε ανοδικά.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μπουτάρη

Καμπά
Λοιπά Είδη
Υποσύνολο
Νερό & Εισαγόμενα

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητες (σε 9lt κιβ.)
2015
2014
261.832
264.415
51.556
51.271
0
0
313.388
315.686
42
79
313.430

315.765
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+/-2.583
285
0
-2.298
-37

%
-1,0
0,6
-0,7
-46,8

-2.335

-0,7

Αξίες (σε ‘000)
2015
2014
11.003 11.500
956
925
65
40
12.025 12.465
2
3
12.026

12.468

+/-496
31
26
-440
-1
-441

%
-4,3
3,3
64,7
-3,5
48,4
-3,5
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Η σύνθεση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του 2015 παρουσίασε μικρές μεταβολές.
Έτσι η συμμετοχή των κρασιών Μπουτάρη στο συνολικό όγκο διαμορφώθηκε στο 83,5% από
84% στην χρήση 2014, και των κρασιών Καμπά στο 16,5% από 16% στην προηγούμενη
χρήση.. Αντίστοιχα η συμμετοχή σε αξία διαμορφώθηκε για τα κρασιά Μπουτάρη στο 91,6%
και για τα κρασιά Καμπά στο 8,4%.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ειδικότερα οι πωλήσεις του εσωτερικού σε όγκο μειώθηκαν το 2015 κατά 3.6% και
διαμορφώθηκαν σε 196.586 9lit κιβώτια έναντι
έτους οι πωλήσεις

203.926 9lt κιβώτια, 2014. Στο τέλους του

εσωτερικού κατείχαν το 63% του συνολικού όγκου και το 70% του

συνολικού κύκλου εργασιών. Όπως επισημάνθηκε η συνολική εγχώρια ζήτηση εμφιαλωμένου
κρασιού κινήθηκε πτωτικά σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε σύμφωνα με ασφαλείς
εκτιμήσεις της εταιρίας στην αγορά της εστίασης κατά -10% και κατά την IRI στην αγορά
σημείων λιανικής πώλησης S/M στο – 8,5%. Η εταιρία στο περιβάλλον αυτό βελτίωσε τα
μερίδια της καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην αγορά των S/M ( κατά την IRI ) και
αντίστοιχα στην επιτόπια κατανάλωση.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μπουτάρη

Καμπά
Λοιπά Είδη
Υποσύνολο
Νερό & Εισαγόμενα

Ποσότητες (σε 9lt κιβ.)
2015
2014
179.366
185.956
17.178
17.891
0
0
196.544
203.847
42
79

ΣΥΝΟΛΟ
% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

196.586
63%

203.926
65%

+/-6.590
-713
0
-7.303
-37

%
-3,5
-4,0
-3,6
-46,8

-7.340

-3,6

Αξίες (σε ‘000)
2015
2014
7.993
8.688
385
391
65
40
8.444
9.119
2
3
8.445
70%

9.122
73%

+/-695
-7
26
-676
-1
-677

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οι πωλήσεις του εξωτερικού το 2015 αυξήθηκαν έναντι του 2014 σε όγκο κατά 4,5% και σε
αξία κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν σε 116.844 9lt και αντίστοιχα σε € 3.581 χιλ. Οι πωλήσεις
του εξωτερικού αποτελούν το 37% του συνολικού όγκου και το 30% του συνολικού κύκλου
εργασιών. Τα κρασιά Μπουτάρη παρουσίασαν αύξηση 5,1% στον όγκο και 7,1% στην αξία. Τα
κρασιά Καμπά παρουσίασαν αύξηση 3% στον όγκο και 7,0% στην αξία.
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%
-8,0
-1,7
64,7
-7,4
48,4
-7,4
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Η αύξηση

των εξαγωγών στα προϊόντα Καμπά ήταν αποτέλεσμα

της

συστηματικής

προσπάθειας τα τελευταία έτη για την αντιστροφή της αρνητικής απόδοσης των προϊόντων
αυτών και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μπουτάρη
Καμπά
Λοιπά Είδη
Υποσύνολο
Νερό & Εισαγόμενα

ΣΥΝΟΛΟ
% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ποσότητες (σε 9lt κιβ.)
2015
2014
82.466
78.459
34.378
33.380
0
0
116.844
111.839
0
0
116.844
111.839
37%
35%

+/4.007
998
0
5.005
0
5.005

%
5,1
3,0
4,5
0,0
4,5

Αξίες (σε ‘000)
2015
2014
3.010
2.811
572
534
0
0
3.581
3.345
0
0
3.581
3.345
30%
27%

+/199
38
0
236
0
236

%
7,1
7,0
0,0
7,1
0,0
7,1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας για το 2015 χωρίς την επιμέτρηση των βιολογικών δαπανών
παρουσίασαν για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση κατά 3,0 % και διαμορφώθηκαν σε €4.580 χιλ.
έναντι

€

4.532 χιλ. το 2014.

Ο συντελεστής μικτών κερδών διαμορφώθηκε στα 38,1%

αυξημένος κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2014. Ειδικότερα ο συντελεστής μικτού
κέρδους

των προϊόντων Μπουτάρη αυξήθηκε κατά

1,9 ποσοστιαίες

μονάδες

και

διαμορφώθηκε στο 39,8 % Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση του συνολικού μικτού κατά 35,2%
παρουσίασαν τα προϊόντα Καμπά με τον συντελεστή μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στα
22,1 % αυξημένος κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2014. Η θετική αυτή μεταβολή
οφείλεται στην βελτίωση του εμπορικού περιθωρίου και του κόστους παραγωγής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Μπουτάρη
Καμπά
Λοιπά Είδη

υποσύνολο
Νερό & Εισαγόμενα
Σύνολο

Αξίες (σε ‘000
2015
2014
4.380
4.359
211
156
-9
17
4.582
-1
4.580

4.533
-1
4.532
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+/21
55
-26

%
0,5
35,2

49
-0
49

1,1
24,4
1,1

Συντελεστής Μ.Κ.
2015
2014
39,8
37,9
22,1
16,9

+/1,9
5,2

%
5,0
30,8

38,1

36,4

1,7

4,8

38,1

36,3

1,7

4,8
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Μικτά Κέρδη Εσωτερικού
Τα μικτά κέρδη του εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα € 3.655 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά
4,0% σε σχέση με το 2014. Αντίθετα ο συντελεστής μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά 1,5
ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στα 43,3 % από 41,7% την προηγούμενη χρήση,
Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη βελτίωση αφενός των όρων εμπορίας των προϊόντων αλλά και
στη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους σε σχέση με το 2014.

Το μικτό

κέρδος

στα

προιόντα Μπουτάρη μειώθηκε κατά 3,9% σε σχέση με το 2014 σε απόλυτους αριθμούς (
μείωση κατά 0,147 χιλ. ).

Ο συντελεστής μικτού κέρδους

σημείωσε αύξηση κατά 1,9

ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 44,7% έναντι 42,7% το 2014.
Σημαντικά βελτιωμένη εικόνα
αύξηση

στο

παρουσιάζουν τα προιόντα Καμπά

μικτό κέρδος κατά

30,6% και στον

το 2015 σημειώνοντας

συντελεστή μικτού κέρδους κατά 5,8

ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2014.
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αξίες (σε ‘000
2015
2014
3.575
3.722
90
69
-9
17

Μπουτάρη
Καμπά
Λοιπά Είδη

υποσύνολο
Νερό & Εισαγόμενα
Σύνολο

3.657
-1
3.655

3.808
-1
3.807

+/-147
21
-26

%
-3,9
30,6

-152
-0
-152

-4,0
24,4
-4,0

Συντελεστής Μ.Κ.
2015
2014
44,7
42,8
23,4
17,6

+/1,9
5,8

%
4,4
32,9

43,3

41,8

1,5

3,7

43,3

41,7

1,5

3,7

Μικτά Κέρδη Εξωτερικού
Τα μικτά κέρδη του εξωτερικού παρουσίασαν για τρίτη συνεχόμενη χρήση αύξηση και
διαμορφώθηκαν στα € 925 χιλ.. αυξημένα κατά €201 χιλ. ήτοι αύξηση 27,8% έναντι του 2014.
Η αύξηση του συνολικού μικτού κέρδους εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην βελτίωση του
κόστους και των όρων εμπορίας

στα προϊόντα Μπουτάρη αλλά και στην συνεχιζόμενη

αλλαγή στρατηγικής αντιμετώπισης των προϊόντων Καμπά στις αγορές εξωτερικού με
συνέπεια την συνεχή βελτίωση της

απόδοσης των στις αγορές αυτές και την επίτευξη

θετικών αποτελεσμάτων.
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μπουτάρη
Καμπά
Λοιπά Είδη

υποσύνολο
Νερό & Εισαγόμενα

Αξίες (σε ‘000)
2015
2014
804
637
121
87
0
0
925
0

724
0
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+/167
34
0

%
26,3

201
0

27,8

38,8

Συντελεστής Μ.Κ.
2015
2014
26,7
22,7
21,1

16,3

0

0

+/4,1
4,8
0,0

25,8

21,6

4,2

%
17,9
29,7
0,0
19,3
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ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας το 2015 βελτιώθηκαν σημαντικά

κατά 6,0% και

διαμορφώθηκαν στα €5.803 χιλ. μειωμένες κατά €367 χιλ. έναντι του 2014. Με εξαίρεση
τις δαπάνες διάθεσης που παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά € 0,094 χιλ. όλες οι λοιπές
λειτουργικές δαπάνες

παρουσίασαν βελτίωση. Ιδιαίτερη

βελτίωση

παρουσίασαν

οι

χρηματοοικονομικές δαπάνες οι οποίες μειώθηκαν κατά € 369 χιλ. και διαμορφώθηκαν στα €
651 χιλ. έναντι € 1020 χιλ. το 2014 ως αποτέλεσμα επίτευξης μειωμένων επιτοκίων κατά την
βραχυπρόθεσμη ανανέωση σημαντικού μέρους των τραπεζικών δανείων.
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΑΠΑΝΕΣ 2015 ΕΝΑΝΤΙ 2014
Αξίες (σε ‘000)
Διοικητική Λειτουργία

2015
1.121

2014
1.137

+/-16

%
-1,4

Λειτουργία Διάθεσης

1.923

1.830

94

5,2

A&P
Χρηματοοικονομικά

1.571
651

1.614
1.020

-43
-369

-2,7
-36,2

Διανομή
Σύνολο

537
5.803

570
6.170

-33
-367

-5,8
-6,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ακολουθεί ανάλυση του συνόλου των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2015.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 (σε ,000)
Περιγραφή
1. Μικτά κέρδη εσωτερικού
1 α. από τη βελτίωση του συντελεστή Μ.Κ. κατά 1,5 μονάδες
1 β. από τη μείωση του όγκου πωλήσεων
2. Μικτά κέρδη εξωτερικού
2 α. από τη βελτίωση του συντελεστή Μ.Κ. κατά 4,2 μονάδες
2 β. από την αύξηση του όγκου πωλήσεων
3. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας βελτίωση
4. Δαπάνες Λειτουργίας Διάθεσης επιβάρυνση
5. Δαπάνες Διανομής βελτίωση
6. Εξοδα A&P βελτίωση
7. Χρηματοοικονομικά έξοδα βελτίωση
8. Έτερα έσοδα-έξοδα κλπ βελτίωση
Μερικά Σύνολα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
127 €

279 €
150 €
51 €
16 €
94 €
33 €
43 €
369 €
597 €
1386

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2015
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2014
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015

11

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

373
1.013 €
-1.614 €
-601 €
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Η βελτίωση

του

μικτού περιθωρίου για τρίτη συνεχή χρήση, η συνολική

βελτίωση των

λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με την βελτίωση των λοιπών εσόδων – εξόδων είχε
ως αποτέλεσμα την συνολική βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων της χρήσης κατά €
1.013 χιλ. έναντι του 2014 και την σημαντική μείωση της ζημίας (προ φόρων) σε € 601
χιλ., έναντι ζημίας (προ φόρων) € 1.614 χιλ. το 2014.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2016
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, οι διαφαινόμενες δυσμενείς εξελίξεις, κυρίως λόγω του
προσφυγικού, της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης αλλά και οι απρόβλεπτες
εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, επανέφεραν σε ένα σημαντικό βαθμό την αβεβαιότητα και τις
ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης
χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις.
στασιμότητα με δεδομένο τις

Η εσωτερική ζήτηση

επιφυλάξεις των καταναλωτών

παραμένει

από την

σε

αναμενόμενη

διαμόρφωση των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν
ακόμα οριστικοποιηθεί.
Η ολοκλήρωση των κυβερνητικών δράσεων και η θετική αξιολόγηση αναμένεται να αλλάξει
επί το θετικότερο το γενικό οικονομικό κλίμα και ιδιαίτερα να τονώσει

το αίσθημα

εμπιστοσύνης στην αγορά, να συμβάλει στην αποκατάσταση της κανονικότητας του τραπεζικού
συστήματος (ELA, ΕΚΤ μέτρα χαλάρωσης κλπ), να δημιουργήσει θετικές προοπτικές στη
χρηματοδότηση της οικονομίας και στην ενδυνάμωση της ανάπτυξης. Με βάση τις εξελίξεις
αυτές αναμένεται αντιστροφή σε θετικό ρυθμό
αναμένονται θετικές

εξελίξεις

του

Α.Ε.Π

το δεύτερο εξάμηνο ενώ

στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στην αύξηση του

τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση των εξαγωγών. Στις παραπάνω αναμενόμενες θετικές
εξελίξεις σημειώνεται ότι παραμένουν οι κίνδυνοι τόσο σε επίπεδο ελληνικών θεμάτων που
βρίσκονται σε εξέλιξη όπως το προσφυγικό και η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης
όσο και στους κινδύνους σε διεθνές επίπεδο.
Η αναμενόμενη για τέταρτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του
οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά,
και η συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες
που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού.
Σε ότι αφορά την εξέλιξη του χρηματοοικονομικού κόστους, έχουν ήδη υπογραφεί, εντός του
πρώτου τριμήνου

2016, με τις τράπεζες συμβάσεις βραχυπρόθεσμης

ανανέωσης των

δανείων τα ποσά των οποίων την 31/12/2015 ανέρχονται σε € 14.560 χιλ ευρώ (ποσοστό
60,84% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού, με μέσο επιτόκιο 3,5%). Οι ενδείξεις, για
ευόδωση των συζητήσεών με στόχο την συνολική μεσομακροπρόθεσμη και με ευνοϊκότερους
όρους αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού είναι θετικές.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2016, εστιάζονται κυρίως στην περαιτέρω βελτίωση των
συντελεστών αποδοτικότητας (ebitda,% μικτό κέρδος), στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στη
βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της
στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στενήμαχος, 28/3/2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ι. Μπουτάρης & Υιος Οινοποιητική A.E
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4
7.9

31/12/2015

31/12/2014

11.444
802
370
19
10
53
28

12.587
0
343
37
0
89
19

12.727

13.075

16.188
5.009
12.418
60
33.675

16.675
4.738
11.957
128
33.499

46.402

46.575

7.550
3.999
8.711
(17.526)
2.734

7.550
3.999
8.853
(17.120)
3.281

7.8

0

0

7.11
7.12

753
5.703
6.456

808
0
808

7.10
7.8
7.10
7.10

8.382
24.387
1.248
3.196
37.213

8.434
23.658
2.698
7.696
42.486

Σύνολο υποχρεώσεων

43.668

43.294

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

46.402

46.575

Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

6.5
6.6
6.6
6.7

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Ζημίες εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

7.7.1
7.7.2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Φόροι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σημ.
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)

31/12/2015
12.026

31/12/2014
12.468

0

0

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων

12.026

12.468

Κόστος πωλήσεων

(7.446)

(7.936)

4.580

4.532

242

425

(252)

(306)

Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

7.13
7.13

4.570

4.652

Άλλα έσοδα

7.14

821

578

Άλλα έξοδα

7.15

(189)

(673)

Έξοδα διαθέσεως

(4.004)

(3.990)

Έξοδα διοικήσεως
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

(1.148)

(1.161)

50

(594)

(651)

(1.020)

(601)

(1.614)

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες

7.18

Ζημίες προ φόρων
Μείον φόροι

7.19

Ζημίες μετά από φόρους (Α)

131

(95)

(470)

(1.709)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (ΔΛΠ 19)

7.11

64

(16)

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία

7.7.2

0

1.422

Αναβαλλόμενοι Φόροι

7.7.2

(141)

(370)

0

0

(77)

1.036

(547)

(673)

(1,8664)

(6,7922)

0,00

0,00

465

(153)

Αποθεματικά
Σύνολο λοιπά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

7.7.3

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-(σε €)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Μετοχικό
κεφάλαιο
7.550
0

Υπέρ το άρτιο
3.999
0

Λοιπά
αποθεματικά
7.827
(27)

Αποτελέσματα
εις νέο
(15.422)
27

Σύνολο Καθαρής
Θέσης
3.954
0

Μεταβολές στην καθαρή θέση για το 2014
Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία
Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (ΔΛΠ 19)
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) απευθείας στην καθαρή θέση
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2014

0
0
0
0
0
7.550

0
0
0
0
0
3.999

1.422
(370)
0
1.052
0
8.853

0
0
(16)
(16)
(1.709)
(17.120)

1.422
(370)
(16)
1.036
(1.709)
3.281

Υπόλοιπα 01.01.2015

7.550

3.999

8.853

(17.120)

3.281

0

0

(141)

0

(141)

0
0
0
7.550

0
0
0
3.999

0
(141)
0
8.711

64
64
(470)
(17.526)

64
(77)
(470)
2.734

Υπόλοιπα 01.01.2014
Συμψηφισμός Αποθεματικών Ν. 4172/2013

Μεταβολές στην καθαρή θέση για το 2015
Αναβαλλόμενοι φόροι αποθεματικού από εύλογη αξία παγίων λόγω
αλλαγής φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26%
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (ΔΛΠ 19)
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) απευθείας στην καθαρή θέση
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2015

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες/(Κέρδη) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων

31/12/2014

(601)

(1.614)

415
99

442
113

(241)

(425)

(3)
0
651

(108)
(16)
1.020

729
(805)
(300)

621
(1.628)
1.026

(281)
0
(337)

(324)
0
(895)

(10)
(84)
3
0
(91)

0
(149)
143
0
(6)

359

894

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

359

894

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

(69)

(7)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

128
60

136
128

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών ,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

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

Έδρα Εταιρίας: Στενήμαχος
Νάουσα
Τ.Κ.592 00
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19584/52Β/89/8 (2010)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122042899000
Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Φωκ. Νέγρη 3-Αθήνα
Τ.Κ.112 57
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» (στο εξής εταιρία),
δραστηριοποιείται στον τομέα «Παραγωγή και Εμπορία οίνων». Η εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ &
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., είναι ανώνυμη εταιρία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων
εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19584/52Β/89/8 (2010).
Η εταιρία έχει την έδρα της, στη Στενήμαχο, Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας.
Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.boutari.gr
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με
έδρα τη Στενήμαχο - Ναούσης, και Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 100%.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για την χρήση που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, στις 24
Μαρτίου 2016.

2. Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί η εταιρία
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, αφορούν τη χρήση 2015 (1
Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015), και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής Δ.Π.Χ.Α.), που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις
αναφερόμενες περιόδους των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, εκτός των
οικοπέδων και κτιρίων, μηχανημάτων, και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, απαιτεί την
χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων, για την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών.
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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.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας,
υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 3.538 χιλ. €. Την
31η Δεκεμβρίου 2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, υπερέβαιναν το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό 8.987 χιλ. €. Σημειώνουμε όμως, ότι
στις απαιτήσεις της εταιρείας, περιλαμβάνεται και απαίτηση από τη μητρική εταιρεία ύψους
την 31.12.2015, 8.721 χιλ. € και κατά την 31.12.2014 ύψους 8.324 χιλ. €. Η μείωση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται, στο ότι, έχουν ρυθμισθεί οφειλές προς το
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (συνολικό ποσό 5.703 χιλ. ευρώ) με τη νέα ευνοϊκότερη
ρύθμιση του Ν. 4321/2015 σε 100 μηνιαίες δόσεις.
Επιπλέον, κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους η Εταιρεία έχει υποστεί
σοβαρές ζημιές.
Παρά την επικρατούσα κατά το 2015 οικονομική αβεβαιότητα, οι ζημιές περιορίσθηκαν
στο ποσό των 470 χιλ ευρώ έναντι 1.709 χιλ. ευρώ το 2014. Οι ταμιακές ροές στη χρήση
2015 ήταν αρνητικές όπως και στην προηγούμενη.
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 εταιρείας κατά τις τελευταίες
χρήσεις σε σχέση με τη χρήση 2009 και δεν έχει σχέση με απώλεια κάποιας μεγάλης αγοράς
ή κάποιου σημαντικού πελάτη.
Οι πρώτες θετικές ενδείξεις για ανάκαμψη της εταιρείας υπήρξαν από την χρήση 2013.
Συγκεκριμένα το 2013, παρά τη μείωση, σε σχέση με τη χρήση του 2012, του κύκλου
εργασιών της εταιρείας κατά 1.282 χιλ. ευρώ, το μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες
βελτιώθηκε κατά 519 χιλ. ευρώ (ποσοστό 17,80%) και τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
ανήλθαν σε ζημία 3.061 χιλ ευρώ έναντι 3.306 χιλ. ευρώ στη χρήση 2012 (μειωμένες ζημίες
κατά 7,41%). Και τα δεδομένα πάντως του 2014 μας επέτρεψαν να αισιοδοξούμε.
Συγκρίνοντας τη χρήση 2014 με το 2013 βλέπουμε ότι ο τζίρος αυξήθηκε κατά 661 χιλ ευρώ
( 5,60%) με μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 549 χιλ ευρώ (6,47%), το Μικτό κέρδος
εκμεταλλεύσεως (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 1.210 χιλ ευρώ (36,42%) και
το μικτό

αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες (κέρδος) βελτιώθηκε κατά 1.217 χιλ ευρώ

(35.42%). Οι ζημίες εκμεταλλεύσεως προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, στη χρήση 2014, ανήλθαν στο ποσό των 153 χιλ. ευρώ
έναντι 1.516 χιλ. ευρώ το 2013. Δηλαδή βελτιώθηκαν κατά

1.363 χιλ, ευρώ (89,92%).

Βελτιωμένα είναι και τα αποτελέσματα (ζημιές) προ και μετά από φόρους κατά 1.446 χιλ ευρώ
(47,26%) και 1.082 χιλ ευρώ (38,77%) αντίστοιχα.
Περαιτέρω, συγκρίνοντας τη χρήση 2015 με το 2014 βλέπουμε ότι ο τζίρος μειώθηκε
κατά 442 χιλ ευρώ ( 3,54%) με μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 489 χιλ ευρώ (6,17%),
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το Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 47 χιλ ευρώ
(1,05%) και το μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες (κέρδος) μειώθηκε κατά 82 χιλ
ευρώ (1,76%). Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, στη χρήση 2015, ανήλθαν στο ποσό των 465 χιλ. ευρώ
έναντι ζημιών 153 χιλ. ευρώ το 2014. Δηλαδή βελτιώθηκαν κατά 618 χιλ, ευρώ (404,69%).
Βελτιωμένα είναι και τα αποτελέσματα (ζημιές) προ και μετά από φόρους κατά 1.013 χιλ ευρώ
(62,76%) και 1.240 χιλ ευρώ (72,52%) αντίστοιχα
Λαμβάνοντας

υπόψη

το

αρνητικό

οικονομικό

περιβάλλον,

το

περιοριστικό

δημοσιονομικό πλαίσιο, τις δυσκολίες στην αγορά, καθώς και εξωγενείς ή αστάθμητους
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν 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 καθώς δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να
διακόψει την λειτουργία της.
Σκοπεύοντας στον περιορισμό των δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων και στην
εξασφάλιση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης. 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.
Γίνεται προσπάθεια συνεργασίας με εμπορικούς οίκους για την προώθηση των
πωλήσεών μας είτε με την είσοδό μας σε νέες αγορές είτε με καλλίτερη παρουσία μας σε ήδη
υφιστάμενες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, σε προηγούμενες χρήσεις υπεγράφησαν
οι παρακάτω συμφωνίες.
Η πρώτη είναι με εταιρεία του κλάδου και προσβλέπει στην αύξηση των εξαγωγών και
στην ενίσχυση της παρουσίας μας στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή
άρχισε να υλοποιείται σταδιακά και με σχετικά μέχρι σήμερα περιορισμένα αποτελέσματα.
Η δεύτερη συμφωνία που έχουμε συνάψει είναι με την Κινέζικη Κρατική Εταιρεία
Τροφίμων και Ποτών (COFCO) και εμπορικούς οίκους που εδρεύουν στη Κίνα και αφορούν
εξαγωγές κρασιών μας στην Κίνα το συνολικό ύψος των οποίων μέχρι το 2019 θα ανέρθει
στο ποσό των 50 εκατ. $ U.S.A (περίπου 45.920 χιλ. ευρώ).. Η υλοποίηση της συμφωνίας
άρχισε από τον Οκτώβριο του 2014. Μέχρι την 31.12.2014 είχαν γίνει πωλήσεις συνολικού
ποσού 156 χιλ ευρώ και στη χρήση 2015 οι πωλήσεις αυτές ανήλθαν στο ποσό των 526 χιλ.
ευρώ. Βλέπουμε ότι η υλοποίηση της συμφωνίας τώρα στην αρχή προχωράει με πολύ
αργούς ρυθμούς.

Συμμετέχουμε (μέσω ΚΟΑ) επίσης στην υλοποίηση της διακρατικής

συμφωνίας Ελλάδας – Κίνας για την προώθηση και καθιέρωση του ελληνικού κρασιού στην
κινέζικη αγορά.
Στη χρήση 2012, υπεγράφησαν συμφωνητικά με τις κυριότερες δανείστριες τράπεζες.
Τα συμφωνητικά αυτά προέβλεπαν την χορήγηση περιόδου χάριτος ως προς την
αποπληρωμή του κεφαλαίου, χορήγηση νέων πιστώσεων και αναταξινόμηση υπάρχοντος
δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο. Η εταιρεία όμως δεν τήρησε, τους
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συμβατικούς όρους στην αποπληρωμή των δανείων αυτών και υφίσταται η δυνητική ευχέρεια
των τραπεζών για απαίτηση των συνολικών ποσών των δανείων και ως εκ τούτου στη χρήση
2013, κατατάξαμε αυτόν τον μακροπρόθεσμο δανεισμό ποσού 10.726 χιλ. ευρώ στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Για την εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας τα οποία την
31.12.2015 ανέρχονται στο ποσό των 24.387 χιλ. ευρώ, έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις και από
την μητρική εταιρεία (υποθήκες επί ακινήτων και επί εμπορικών σημάτων).
Την 26.06.2015, υπογράφηκε με τράπεζα, πρόσθετη πράξη αναγνωρίσεως –
ρυθμίσεως οφειλής, για συνολικό ποσό € 2.911 χιλ., με επιτόκιο Euribor έξι (6) μηνών, πλέον
περιθωρίου τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως, πλέον της εκάστοτε προβλεπόμενης
εισφοράς του Ν. 128/75 (0,6%). Η εξόφληση του ποσού έπρεπε να γίνει μέχρι την 20.01.2016
(κεφάλαιο € 2.911 χιλ. πλέον τόκοι). Την 30.12.2015 μετά από επαναδιαπραγμάτευση και για
ποσό 2.939 χιλ. ανανεώθηκε η δανειακή σύμβαση μέχρι 10/7/2017 με ευνοϊκότερο επιτόκιο
ήτοι περιθώριο 2,25% σε σχέση με 3% της προηγούμενης ανανέωσης. Επίσης υπεγράφη
σύμβαση για επανανεργοποίηση προϋπάρχοντος δανείου και νέα χρηματοδότηση μέσω
αλληλόχρεου λογαριασμού με πίστωση μέχρι 350 χιλ. ευρώ. Την 31.12.2015 το δάνειο αυτό
ανέρχεται στο ποσό των 342 χιλ ευρώ.
Έχει υπογραφεί, εντός του 2015, με τράπεζα οι οφειλές προς την οποία ανέρχονται την
31.12.2014 σε 7.211 χιλ ευρώ, συμβάσεις ανανέωσης οφειλών προς την τράπεζα ποσού
5.254 χιλ. ευρώ μέχρι την 18.11.2015 με επιτόκιο 3,31% πλέον εισφοράς ν. 128/75 0,6%.
Έγινε και εδώ επαναδιαπραγμάτευση και για ποσό 5.721,00 χιλ. ευρώ η εξόφληση θα γίνει
μέχρι 04.05.2016 και ποσό1.623 χιλ ευρώ θα παραμείνει ανοικτή πίστωση. Επίσης για ποσό
510 χιλ. ευρώ βρισκόμαστε σε συνεννόηση για υπογραφή νέας σύμβασης με ευνοϊκότερους
όρους.
Με άλλη τράπεζα έγινε εντός του 2015 ρύθμιση χρηματοδότησης μέσω σύμβασης
πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό για ποσό 3.071 χιλ ευρώ, με ευνοϊκότερο
υπολογισμό τόκων για το 2015 ήτοι επιτόκιο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 3% και
εισφορά Ν.128/75 (0,6%). Το ποσό αυτό ήταν απαιτητό την 31.01.2016 αλλά έχουμε
προχωρήσει σε συμφωνία ανανέωσης και η λήξη μεταφέρεται την 31.05.2016. Όπως
αναγράφεται στη σύμβαση «Η άνω ρύθμιση γίνεται στη βάση γενικότερης ρύθμισης οφειλών
της εταιρείας που στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη της δυνατότητας εξυπηρέτησης των
οφειλών με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα». Για ποσό 350 χιλ ευρώ καταρτίσθηκε
πρόγραμμα αποπληρωμής μέσω εκχώρησης απαιτήσεων σε factoring.
Είμαστε σε διαβούλευση με τέταρτη τράπεζα για υπογραφή σύμβασης ανανέωσης για
ποσό 9.260 χιλ. ευρώ. Οι ενδείξεις, για ευόδωση των συζητήσεών και με αυτή την τράπεζα,
είναι θετικές
Εκτός αυτών υπάρχουν και διάφορες άλλες δανειακές οφειλές προς τράπεζες
συνολικού ποσού 571 χιλ ευρώ μεγαλύτερο μέρος των οποίων (336 χιλ. ευρώ) είναι ενήμερο.
Η εταιρεία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες με στόχο την επίτευξη της
αναγκαίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και την ενίσχυση της ρευστότητας της. Η
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εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας

και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού

είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρεία και θα λύσει αρκετά από τα προβλήματα που
αναφύονται λόγω κυρίως της έλλειψης ρευστότητας.
Οι ενδείξεις, για ευόδωση των συζητήσεών, είναι θετικές Η εταιρεία εκτιμά ότι οι
προσπάθειές προς την κατεύθυνση αυτή θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αντίθετη
περίπτωση όμως, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δυσχεραίνεται.
Για τους προαναφερόμενους λόγους (υπογραφή νέων συμβάσεων με τις κυριότερες
τράπεζες και αναμονής για υπογραφή με την τέταρτη τράπεζα) πιστεύουμε ότι οι υπόλοιπες
τράπεζες δεν θα κάνουν χρήση της συμβατικής δυνατότητας που έχουν για άμεση είσπραξη ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τακτοποίηση, των ληξιπρόθεσμων δανείων.
Σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε τη στήριξη των προμηθευτών
μας, παρά τις 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. Τις αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε
και εμείς στην είσπραξη των απαιτήσεών μας από τους πελάτες μας. Βέβαια υπάρχουν
κάποιοι προμηθευτές οι όποιοι ζητούν προκαταβολή (επιταγές πελατείας μας) για εκτέλεση
της παραγγελίας αλλά πολύ σπάνια να μας ζητηθεί προεξόφληση και μάλιστα μετρητοίς.
Σημειώνουμε ότι οι προμήθειες από το εξωτερικό δεν είναι σημαντικές ώστε να μας
επηρεάζει ο έλεγχος κεφαλαίων που έχει επιβληθεί.
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 της εταιρείας.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας προς το Ελληνικό δημόσιο και προς ασφαλιστικούς
οργανισμούς, η εταιρία έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους,
στα πλαίσια του νέου νόμου και οι οποίες εξυπηρετούνται.
Από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο συνέταξε μεγάλος διεθνής
οίκος, το οποίο όμως δεν είναι το τελικό αλλά ‘‘σχέδιο προς συζήτηση’’ και παραδόθηκε και
στις πιστώτριες τράπεζες, προκύπτει ότι η εταιρεία θα ανακάμψει και θα αρχίσουν να
διαγράφονται καλλίτερες μέρες από το 2014 με μείωση των ζημιών και, η κερδοφορία θα
επανέλθει μετά το 2015. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων θεωρείται απαραίτητο να
προϋπάρξει

χρηματοοικονομική

αναδιάρθρωση

και

ρύθμιση

–

διακανονισμός

των

υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Πιστεύουμε ότι οι ρυθμίσεις
οφειλών από φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς που έγιναν με το νέο νομικό
πλαίσιο, θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον προαναφερόμενο στόχο του επιχειρηματικού
σχεδίου.
Οι βασικοί πυλώνες του Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης 2013 – 2018 της
Εταιρίας, είναι:
•Αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά με βελτίωση του δικτύου διανομής
κυρίως στην Αττική και στην τουριστική αγορά.
•Αύξηση των εξαγωγών ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων.
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•Αύξηση των οικονομιών κλίμακας μέσω πωλήσεων νέων προϊόντων και εκμετάλλευση
της τρέχουσας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.
•Περαιτέρω βελτίωση κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας,
παραγωγικότητα εργασίας), με την ανάκτηση διαπραγματευτικής δύναμης έναντι των
προμηθευτών και με τον εξορθολογισμό του κόστους προσωπικού.
•Εξάντληση περιθωρίων εξασφάλισης ρευστότητας από κεφάλαιο κίνησης.
•Συνεχής επαναξιολόγηση της εμπορικής πολιτικής (π.χ. εκπτώσεις κλπ.).
•Βελτιστοποίηση του προϊοντικού μίγματος, με έμφαση σε προϊόντα υψηλού μικτού
περιθωρίου κερδοφορίας.
•Αποεπένδυση με στόχο τη μείωση του δανεισμού και την περαιτέρω βελτίωση της
ρευστότητας της Εταιρείας.
Κάποιες από τις παραδοχές μπορούν να χαρακτηρισθούν και αισιόδοξες αλλά,
πιστεύουμε στο μέλλον της εταιρείας.
Επίσης, από μελέτη που συντάχθηκε από άλλο οίκο, για την αποτίμηση της εταιρείας,
για λογαριασμό της μητρικής προέκυψε υπεραξία περίπου 2.000 χιλ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας κάποιο άλλο στοιχείο που να μπορεί να
εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.
Έχουμε την πεποίθηση, ότι μετά αφενός μεν, τη διαφαινόμενη εξομάλυνση των
σχέσεων Ελλάδας – Ε.Ε. με την εφαρμογή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πλειονότητας των
πολιτικών κομμάτων, του τρίτου προγράμματος οικονομικής βοήθειας, η μέχρι σήμερα πορεία
υλοποίησής του φαίνεται να κινείται εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου,

θα υπάρξει

σταδιακή αποκατάσταση της ρευστότητας, του τραπεζικού συστήματος και ακολούθως
ανάκαμψη της οικονομίας και αφετέρου την αναμενόμενη τελεσφόρηση των συζητήσεων με
πιστώτριες τράπεζες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής ενός σημαντικού μέρους του
τραπεζικού δανεισμού, θα ξεπερασθούν τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας και θα
επανακάμψουμε δυναμικά στην αγορά του κρασιού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. Για τους λόγους αυτούς και επειδή προσμένουμε στη σταθεροποίηση των
οικονομικών συγκυριών της χώρας και, σίγουρα δεν είναι στις προθέσεις της διοίκησης της
Εταιρείας να διακόψει τη λειτουργία της, οι παρούσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
Παρόλα

αυτά,

το

ενδεχόμενο

μη

επιτυχούς

ολοκλήρωσης

της

διαδικασίας

αναχρηματοδότησης του συνόλου των δανείων της εταιρείας καθώς και η αβεβαιότητα που
συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, υποδηλώνει την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη
δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

2.3. Πληροφόρηση κατά τομέα
Η εταιρία, 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.
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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, 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.
Η εταιρία 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 της εταιρίας, παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Το
σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών της εταιρίας αφορά σε χονδρικές πωλήσεις και δεν
υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται.
Η ανάλυση των εσόδων της εταιρίας, κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας,
όπως αυτή ορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΣΤΑΚΟΔ 2003), έχει
ως εξής:

159.3
513.4
519.0
Σύνολο

Παραγωγή κρασιού
Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών
Λοιπό λιανικό εμπόριο

11.901.079,96
69.305,55
55.966,59
12.026.352,10

Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – Γεωγραφικοί τομείς

Πωλήσεις
Ελλάδα

31/12/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση
Λοιπές Χώρες
Σύνολο

31/12/2014
8.444

9.123

1.931

1.858

1.651

1.487

12.026

12.468

2.4. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες
Η εταιρία «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.
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1732029 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-Β ΑΕ

ΚΑΘΑΡΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΞΙΑ

ΣΥΜ/ΧΗΣ

1.133.518,54

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜ/ΧΗΣ

13,42% 0009147 TERLATO WINES INTERNATIONAL

585.412,74

16,35%

5061142 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ Μ & Α & ΣΙΑ ΕΕ

447.732,93

5,30% 0009520 M.BOUTARI & CO LIMITED

526.557,60

14,70%

1472024 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

413.173,31

4,89% 0009254 PHOTOS PHOTIADES DISTRIB. LTD

465.184,26

12,99%

5062006 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.

359.419,26

4,26% 0009029 LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO

232.431,29

6,49%

1662026 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕΕ

303.333,34

3,59% 0009095 ELFO - ILIAS FOTIADIS

222.010,39

6,20%

1442009 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

276.493,59

3,27% 0009532 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E.

122.024,38

3,41%

5051060 ΥΙΟΙ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΠΕ

179.667,35

2,13% 0009139 TSANTOS IMPORT EXPORT B.V.

119.813,68

3,35%

1652025 ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ

162.249,24

1,92% 0009034 EURAGORA SPRL.

80.950,80

2,26%

5051153 GOLDEN BRANDS A.E.

158.991,52

1,88% 0009390 SANI S.C.

80.601,67

2,25%

1463010 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ(AEGEAN AI

158.261,47

1,87% 0009025 SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC

69.463,29

1,94%

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

8.444.920,53

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.581.431,57

12.026.352,10

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

4.790.495,69

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

2.655.971,15

7.446.466,84

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

3.654.424,84

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

925.460,42

4.579.885,26

25,84%

38,08%

% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

43,27%

% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

2.5. Συναλλαγματικές μετατροπές
α) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρίας, παρουσιάζονται σε ευρώ.
β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της εταιρίας, καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος, κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές, που
προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και
εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο
νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.

2.6. Ενσώματα πάγια
2.6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Στη χρήση 2014 έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων και των μηχανημάτων της
εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 01.01.2014.
Ο προσδιορισμός της ευλογης αξίας των παγίων που αναπροσαρμόστηκαν (οικόπεδα,
κτίρια και μηχανήματα) έγινε από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή (σημείωση 6.1).
Μέχρι τη χρήση 2013, τα ενσώματα πάγια, εκτός των κτιρίων και γηπέδων,
αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Στη χρήση 2014 τα ενσώματα πάγια,
εκτός των κτιρίων και γηπέδων και των μηχανημάτων, αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον
τις αποσβέσεις Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων. Ως αξία κτήσεως των μεν ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών
με ημερομηνία αναφοράς την 01.01.2004, των δε μηχανημάτων για τη χρήση 2014 η εύλογη
αξία αυτών με ημερομηνία αναφοράς την 01.01.2014. Οι προαναφερόμενες εύλογες αξίες
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προσδιορίσθηκαν από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή. Μεταγενέστερες δαπάνες
καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος τους
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται
στ’ αποτελέσματα. Τα οικόπεδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία και δεν αποσβένονται. Οι
διαφορές αναπροσαρμογής (πλεόνασμα) 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.
Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά μεταξύ λογιστικής
αξίας τους και τιμήματος πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
Τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής, μεταφέρεται κατά τη διαγραφή των ακινήτων κατ’
ευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο στον χρόνο της εκτιμώμενης
υπόλοιπης διάρκειας, ωφέλιμης ζωής. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι
συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής:
Κατηγορία

Ωφέλιμη ζωή (έτη)

Κτίρια

13 - 50

Μηχανολογικός εξοπλισμός

3 - 30

Λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα)

5

Αυτοκίνητα – Οχήματα

5

Μηχανογραφικός εξοπλισμός

6-7

Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός

6-7

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές
αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων
παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Στη χρήση 2014, έγινε η τελευταία αποτίμηση των ακίνητων και μηχανημάτων σε
εύλογες αξίες, από ειδικό πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή.

2.6.2. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, αφορούν ακίνητα που κατέχονται με σκοπό την απόκτηση
μισθωμάτων και κερδών από υπεραξίες και επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα
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2.7. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της
εταιρείας 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.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (αγροτική παραγωγή) αποτιμώνται, στο τέλος κάθε
περιόδου, στην εύλογη αξία τους 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.

2.8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών η οποία είναι 3-5 έτη.

2.9. Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άϋλων στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται,
υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών
καταστάσεων. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο
για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες

δυνατές μονάδες

δημιουργίας ταμιακών

ροών.

Οι

ζημιές απομείωσης

καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν.

2.10. Συμμετοχές – χρεόγραφα
Οι συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες, καθώς και τα χρεόγραφα του
ομίλου, ταξινομούνται στην κατηγορία των διαθεσίμων για πώληση χρεογράφων. Τα κέρδη ή
οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμησή τους καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό
της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση της αξίας
τους οπότε και μεταφέρονται, ως κέρδη ή ζημίες, κατά περίπτωση, στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές, σε επίπεδο ατομικών οικονομικών καταστάσεων,
επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημίες απομείωσης.
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Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιμετρούνται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιά απομείωσης.

2.11. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού
όρου. Κόστος δανεισμού περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των μενόντων αποθεμάτων. 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.

2.12. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης

(απώλειες

από επισφαλείς

απαιτήσεις),

καταχωρούνται

όταν

υπάρχει

αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρία, δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.

2.13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις

όψεως

και

τις

βραχυπρόθεσμες

μέχρι

3

μήνες

επενδύσεις,

υψηλής

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.

2.14. Ίδια κεφάλαια
2.14.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση
του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την
έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των
επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει
περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες
μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό
από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση,
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
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2.14.2. Αποθεματικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας, η δημιουργία τακτικού
αποθεματικού, με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων μετά από
φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική, μέχρι να φτάσει το ύψος του αποθεματικού στο 1/3 του
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται μόνο κατά διάλυση της εταιρίας,
μπορεί όμως να συμψηφιστεί με συσσωρευμένες ζημιές.
Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρμογή της αξίας
ορισμένων στοιχείων του παγίου ενεργητικού, προορίζεται να κεφαλαιοποιηθεί βάσει των
σχετικών διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων, δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας
ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν
φορολογικές ελαφρύνσεις, ως κίνητρα διενέργειας επενδύσεων.

2.15. Δανεισμός
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους,
μειωμένες με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.

2.16. Φορολογία Εισοδήματος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος, περιλαμβάνει τρέχοντες και
αναβαλλόμενους φόρους.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή
και απαιτήσεις προς τις φορολογικές αρχές, που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί
του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και του τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος,
που αφορούν την τρέχουσα ή τις προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται, σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και
φορολογικούς νόμους, που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται.
Επίσης ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος και τις
προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος, που θα προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
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.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον προβλεπόμενο συντελεστή

που

αναμένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την έκταση κατά την
οποία προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, για την χρησιμοποίηση της
προσωρινής διαφοράς, που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

2.17. Παροχές σε εργαζόμενους
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες.

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστούμενης μονάδος
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση λαμβάνουμε ολόκληρη την καμπύλη
επιτοκίων των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία
αποτίμησης καθώς και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών, και
εκτιμούμε το μέσο σταθμικό επιτόκιο.

2.18. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση,
ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για
την τακτοποίηση της υποχρεώσεως.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών
ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα.

2.19. Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται, όταν υπάρχει εύλογη πιθανότητα, ότι η
επιχορήγηση θα 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 αντιστοίχηση,
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
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κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.

2.20. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η εταιρία 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 στα αποτελέσματα με τη μέθοδο
τμηματικής ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
(δ) Έσοδα από δικαιώματα.
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την
ουσία των σχετικών συμβάσεων.
(ε) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους,
δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο
να τα χορηγεί.

2.21. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση
της εταιρείας όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν τους σημαντικούς παράγοντες
κινδύνου, που είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι για την Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί
του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν
δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Σημειώνεται,
επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον
αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς..
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3.1. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της εταιρίας υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους. Η εταιρία 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 στην Εταιρεία 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 της Εταιρείας γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού
λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Η Εταιρεία, 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 της Εταιρείας. Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία
περιορίζει την έκθεσή του και συναλλάσσεται μόνο με τις συστημικές τράπεζες.
Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω μεταχρονολογημένων
επιταγών.
(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 στην Εταιρεία.

33

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο κίνδυνος ρευστότητας, λόγω της σοβαρής περιστολής των δανειακών περιθωρίων
των τραπεζών, καθώς και της εν γένει δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, έχει αυξηθεί σε
σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους άλλων ετών.
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 της Εταιρείας.
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
Η εταιρία 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 της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, σχετικά με τα στοιχεία
των υποχρεώσεων, αφορά κυρίως στις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και τις
ρυθμιζόμενες υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη και προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Για την μείωση του κινδύνου μεταβολών των επιτοκίων, η Διοίκηση της εταιρίας
διαπραγματεύεται ξανά την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της εταιρίας με όρους
που έχουν ως στόχο την μείωση του βραχυπροθέσμου και την αύξηση του μακροπρόθεσμου
δανεισμού με παράλληλη μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Τέλος, εφαρμόζεται σχέδιο
μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας μέσω της πώλησης αδρανών παγίων.
(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος
Η Εταιρεία 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 της
εταιρίας, επηρεάζονται από την οικονομική κρίση που έχει προκληθεί και θα μπορούσε
ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση. Τα μέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική
κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση 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,
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όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού,
ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας.
Κίνδυνος υπάρχει και στην περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων
που έχουμε αναλάβει κατά την υπογραφή των Συμφωνητικών ανανέωσης – ρύθμισης των
δανειακών υποχρεώσεων, της δανειολήπτριας και, οι τράπεζες να απαιτήσουν άμεσα την
εξόφληση των δανείων. Όμως, στηριζόμενοι στις συζητήσεις που έχουμε για υπογραφή νέων
συμβάσεων, πιστεύουμε ότι οι τράπεζες δεν θα κάνουν χρήση της συμβατικής δυνατότητας
που έχουν για άμεση είσπραξη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο άμεση τακτοποίηση, των
ληξιπρόθεσμων δανείων. Επίσης κίνδυνος υπάρχει και από την μη εμπρόθεσμη εξόφληση
δόσεων ρυθμισμένων οφειλών

της εταιρείας και του ομίλου, προς ασφαλιστικούς

οργανισμούς και δημόσιο, με αποτέλεσμα να πάψουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές.

4. Διαχείριση κεφαλαίου
α) Πολιτική της εταιρίας 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 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 Εταιριών (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 εταιρίας, 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
iii. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του
μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία
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
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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.
Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες.

5α. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση
καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που
ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να

έχει

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο
του 2013 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12
Δεκεμβρίου 2013,

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1

Ιανουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες
οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά:
Δ.Π.Χ.Α. 1
αναφοράς»

«Πρώτη

εφαρμογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηματοοικονομικής

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής

ενός

υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το
οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ
επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια
έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη
λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του
χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις
συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν

και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση».
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον
ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων,

όπως ορίζεται

στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις

Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40
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«Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί
αλλά

είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει

νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που
συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον,
επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των
ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την1 Φεβρουαρίου 2015.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο
περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της
οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει
αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9
εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι
Λογαριασμοί».
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή
ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα
ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων
αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά
την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα
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υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις
οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες
γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες» το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην
αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες

ΕΔΔΠΧΑ 13,

ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει
έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει
ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους
πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ
7
(Τροποποίηση)
γνωστοποιήσεων»

«Κατάσταση

Ταμειακών

Ροών»:

Πρωτοβουλία

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το
Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της
οποίας μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των
οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση
ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι
απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν τις μεταβολές από ταμειακές ροές
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή
απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές
διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές μεταβολές.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω
τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση
φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες»
Την

19.1.2016 το Συμβούλιο των

Διεθνών

Λογιστικών

αναβαλλόμενων

Προτύπων

εξέδωσε

τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την οποία αποσαφήνισε ότι:
• Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για
λογιστικούς σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται
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να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους
πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους.
• Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε
συνδυασμό με τις λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο,
που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών
με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα
πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της
ίδιας κατηγορίας.
• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων,
συγκρίνονται οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11
Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή
περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή
ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία

στεγάζονται σε μια

θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) – Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή
των εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ
12 και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων
ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη
εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12
Δεκεμβρίου 2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1
Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
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Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών
αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους
προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων
κατοχύρωσης».
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του

σε κάθε

ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην
εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η
οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς
παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία
του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική
βάση.
Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού
διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας
οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25
Σεπτεμβρίου 2014,

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ
πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης
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αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου
διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή,
μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από
το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά
με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η
υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός
αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα
επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να
ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του
σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση
Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης
οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την
ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν
πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση
είναι ελλιπής.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,
αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών
καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών

μπορεί να

εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας
το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
18 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους
απόσβεσης
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών
ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) - Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί 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, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην
Εταιρεία.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής
Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014,
επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη
λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις
ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε
κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
18 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» - Λογιστικός χειρισμός της
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της
«απόκτησης» όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί
«επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις
Νοεμβρίου 2015.
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6. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
6.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κτίρια
&
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
&
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

4.872

6.119

3.951

934

4.839

20.715

0

36

4

6

10

56

0

0

(24)

(44)

0

(68)

0

0

0

0

0

0

(1)

(801)

0

0

0

(802)

4.871

5.354

3.931

896

4.849

19.901

0

(281)

(2.354)

(719)

(4.773)

(8.127)

0

(159)

(144)

(67)

(27)

(397)

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

68

0

(440)

(2.474)

(742)

(4.800)

(8.456)

4.871

4.914

1.457

154

49

11.444

4.872

5.838

1.597

215

66

12.587

Γήπεδα
&
Οικόπεδα

Έπιπλα
&
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες δωδεκαμήνου 2015
Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2015
Μειώσεις (σημ. 2)
Μεταφορά σε “Επενδύσεις σε Ακίνητα” αλλαγή χρήσης
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2015
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία
Αποσβέσεις πωληθέντων δωδεκαμήνου 2015
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014

1) Η εταιρεία, στη χρήση 2014 έκανε αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία. Η
προηγούμενη αναπροσαρμογή των ακινήτων είχε γίνει στη χρήση 2008.
Η επανεκτίμηση των ακινήτων έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή με
ημερομηνία αναφοράς την 01.01.2014, και η εύλογη αξία προσδιορίσθηκε με την μέθοδο του
Αποσβεσμένου Κόστος Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost Method) για τα
κτίρια και με τη μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων (Comparative Method) για τα οικόπεδα και τα
αγροτεμάχια.
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Από την επανεκτίμηση των ακινήτων προέκυψε υποαξία ποσού € 89 χιλ. για την
εταιρία, η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε μείωση του υφιστάμενου
πλεονάσματος αποθεματικού αναπροσαρμογής.
Οι αποσβέσεις των κτιρίων της χρήσης 2014 υπολογίστηκαν στην αναπροσαρμοσμένη
αξία αυτών, με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, με βάση την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
των (13 – 50 έτη).
Στη χρήση 2014, έγινε εκτίμηση για πρώτη φορά στην εύλογη αξία των μηχανημάτων
της εταιρείας. Ο κύριος λόγος που μας οδήγησε στην αλλαγή της λογιστικής μεθόδου, και
αποτιμήσαμε τα συγκεκριμένα πάγια στην εύλογη αξία με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με
αναπροσαρμοσμένες αξίες αντί του κόστους κτήσεως τους, είναι ότι ο κύριος όγκος αυτών
είχε αποσβεσθεί πλήρως αλλά χρησιμοποιούνται ακόμη αποδοτικά στην παραγωγή και
υπάρχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
Η εκτίμηση στην εύλογη αξία των μηχανημάτων έγινε, με ημερομηνία αναφοράς την
01.01.2014, από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή με τη μέθοδο του Αποσβεσμένου
Κόστους Αντικατάστασης με άμεσο υπολογισμό της αξίας αποκατάστασης με κατάλληλο
συντελεστή βαρύτητας διαφορετικό για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού.
Οι

αποσβέσεις

των

μηχανημάτων

της

χρήσης

2014

υπολογίστηκαν

στην

αναπροσαρμοσμένη αξία αυτών, με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, με βάση την διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής των (3 – 30 έτη).
Από την εκτίμηση των μηχανημάτων της εταιρείας προέκυψε υπεραξία ποσού € 1.510
χιλ., η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε αποθεματικό αναπροσαρμογής
μηχανημάτων.
2) Η μείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2014 οφείλεται:
Το 2007 αγοράσθηκαν από την Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Αγροί –
Αμπελώνες στην Μαντίνεια συνολικής έκτασης 715.332 τ.μ. καθώς και κτίριο οινοποιείου. Η
αγορά έγινε από τον ίδιο πωλητή με δέκα συμβόλαια αντί του ποσού των 2.881.079,90 ευρώ.
Από το συνολικό τίμημα των 2.881 χιλ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 είχαν
καταβληθεί 1.524 χιλ. ευρώ και παρέμεινε ληξιπρόθεσμο το ποσό των 1.357 χιλ. ευρώ. Λόγω
της καθυστέρησης στην αποπληρωμή, ο πωλητής, τον Δεκέμβριο του 2013 έκανε χρήση της
προβλεπόμενης στα συμβόλαια αγοράς διαλυτικής αίρεσης και προχώρησε σε αναστροφή
της πώλησης τεσσάρων (από τα δέκα συνολικά) συμβολαίων. Η έκταση των Αγρών –
Αμπελώνων των οποίων τα συμβόλαια αγοράς ανεστράφησαν ήταν συνολικά 349.994 τ.μ.
(ποσοστό 48,93% της συνολικής έκτασης) και η συμβατική τους αξία 690 χιλ. ευρώ.
Μετά από αυτό, στη χρήση 2013 προχωρήσαμε σε μείωση των Γηπέδων – Οικοπέδων
κατά 857 χιλ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται: σε συμβατικό τίμημα αγοράς 690 χιλ. ευρώ,
υπεραξία 119 χιλ. ευρώ και έξοδα 48 χιλ. ευρώ. Με το ποσό αυτό μειώσαμε και την
υποχρέωση προς τον προμηθευτή, το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2013 ανέρχεται σε 500
χιλ. ευρώ.
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Την 6η Μαΐου 2014 υπεγράφη από τον πωλητή και την Ι. Μπουτάρης & Υιός
Οινοποιητική Α.Ε. Ιδιωτικό Συμφωνητικό στο οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ άλλων και ότι
μετά την πλήρωση των διαλυτικών αιρέσεων και την αναστροφή των πωλήσεων έκτασης που
αντιστοιχεί στο 49% της συνολικής αρχικής πωληθήσας έκτασης, η αξία της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 857 χιλ. ευρώ, όπως προαναφέραμε, ουδεμία απαίτηση έχει πλέον για το
υπόλοιπο τίμημα.
Το υπόλοιπο της οφειλής της Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. προς τον
συγκεκριμένο προμηθευτή την 31.12.2013 όπως προαναφέραμε ανέρχονταν στο ποσό των
500 χιλ. ευρώ. Μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που προαναφέραμε
προχωρήσαμε στην διαγραφή της απαίτησης με ισόποση αναλογική μείωση της αξίας των
αμπελώνων και του οινοποιείου που αγοράσθηκαν με τα υπόλοιπα έξι συμβόλαια που
παραμένουν ισχυρά.
Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε 6.588 χιλ €
και 6.734 χιλ. € για την εταιρεία, για τις χρήσεις 2015 και 2014 αντίστοιχα.
Οι λογιστικές αξίες των μηχανημάτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε 96 χιλ.
€. και 145 χιλ. €, για τον εταιρεία, για τις χρήσεις 2015 και 2014 αντίστοιχα.
Επί των παγίων στοιχείων (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδύσεις σε ακίνητα) της
εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 21.661 χιλ..

6.1.2. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής:

Γήπεδα
οικόπεδα

Υπόλοιπο 31/12/2014
Αλλαγή χρήσης ακινήτων – Μεταφορά
από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
Υπόλοιπο 31/12/2015

Κτίρια

Σύνολο

0

0

0

1

801

802

1

801

802

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 η εταιρεία προέβη σε αλλαγή χρήσης μέρους
πάγιων περιουσιακών στοιχείων από ιδιοχρησιμοποιούμενα σε επενδύσεις σε ακίνητα (η
διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται αρχικώς σε εννέα (9) έτη).
Οι αξίες των επενδυτικών ακινήτων είναι σε εύλογες αξίες που προσδιορίσθηκαν από
ανεξάρτητο εκτιμητή στην προηγούμενη χρήση 2014.
Δαπάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν υπήρξαν στη χρήση. Τα έσοδα από ενοίκια
ανήλθαν σε 12 χιλ. ευρώ.

6.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της
εταιρίας, για την παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, στο τέλος κάθε χρήσης, στην εύλογη αξία τους από τη

46

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας, 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. Το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται
για την συντήρηση του αμπελώνα, αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά την διάρκεια της χρήσης.
Το κέρδος ή η ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Στη χρήση 2014 έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, εκτίμηση της εύλογης
αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και προέκυψε υπεραξία 12 χιλ. € η οποία
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα. Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της
εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου μεταξύ έναρξης και λήξης
της περιόδου.

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της περιόδου
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

31/12/2015

31/12/2014

343

314

27

18

0

12

242

413

(242)

(413)

370

343

Εύλογη αξία εκτίμησης
Κέρδος/ζημία αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου
Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη της περιόδου.

6.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά Προγράμματα

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2015

342

Προσθήκες δωδεκαμήνου 2015

0

Εκποιήσεις δωδεκαμήνου 2015

0

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015

342

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2015

(305)

Αποσβέσεις δωδεκαμήνου 2015

(18)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2015

(323)

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

19

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014

37
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6.4. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ ΕΥΡΩ

0
10
0
10

Υπόλοιπο 31.12.2014
Αυξήσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31.12.2015

Η εταιρεία 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 η συγγενής εταιρεία
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χρήση 2015 με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
Η εταιρεία SCALAREA

Ι.Κ.Ε. συνέταξε Οικονομικές καταστάσεις την 31.12.2015

(χρήση 01.01. έως 31.12.2015).
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 10.000,00 ευρώ την 27.07.2015. Με βάση τη
συνταχθείσα Λογιστική Κατάσταση 31.07.2015 οι ζημίες για την περίοδο 01.01. έως
31.07.2015 ήταν 67 χιλ. ευρώ τις οποίες αφαιρούμε από τις συνολικές ζημίες χρήσεως ποσού
104 χιλ ευρώ για να προσδιορίσουμε την αναλογία μας. Επομένως οι ζημίες για την περίοδο
01.08. έως 31.12.2015 που μας αναλογούν είναι 16 χιλ ευρώ. Το ποσό αυτό περιορίζεται
στις 10 χιλ. ευρώ που είναι η αξία της συμμετοχής μας.

6.5. Αποθέματα
Τα αποθέματα της εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2015

31/12/2014

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

1.626

1.799

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή

14.219

14.531

343

346

16.188

16.675

Εμπορεύματα
Σύνολο

Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων έχουν δοθεί εγγυήσεις επί αποθεμάτων
(προϊόντων) συνολικού ποσού 5.117 χιλ €.
Τα αποθέματα αφορούν κυρίως σε προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (οίνοι προς παλαίωση)
και σε πρώτες και βοηθητικές ύλες.
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6.6. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες

8.224

8.128

322

274

174

0

5

0

0

0

(3.716)

(3.664)

5.009

4.738

5

8

1.839

1.611

10.423

9.996

20

0

14

18

0

0

116

324

12.418

11.957

Γραμμάτια εισπρακτέα
Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες
Ελλ.Δημόσιο- Προκ.παρακρ.φόροι
Λοιποί Χρεώστες
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
Απαιτήσεις από συγγενείς (ποσά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2014

Υφίσταται εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες ποσού 456 χιλ. ευρώ, για εξασφάλιση
υποχρέωσης.
Η ανάλυση της ηλικίας των απαιτήσεων της εταιρείας έχει ως εξής:
Απαιτήσεις προ
απομείωσης
31/12/2015

31/12/2015

2.240

0

2.240

2.196

0 έως 90 ημέρες

540

0

540

514

91 έως 120 ημέρες

145

0

145

149

121 έως 180 ημέρες

363

0

363

340

5.437

3.716

1.721

1.539

8.725

3.716

5.009

4.738

Εντός πιστωτικού ορίου

180 και πλέον
Σύνολο

Απομείωση

Απαιτήσεις μετά
απομειώσεων
31/12/2015

Απαιτήσεις μετά
απομειώσεων
31/12/2014

Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί
πρόβλεψη απομείωσεις ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.048 χιλ, διότι η καθυστέρησή τους είναι
περιστασιακή και η πλήρη είσπραξή τους κρίθηκε εύλογη κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Κίνηση των προβλέψεων
Ο λογαριασμός των απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνει απομειώσεις (προβλέψεις) για
επισφαλείς πελάτες, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Υπόλοιπο προβλέψεων 1.1.2014

3.703

Διαγραφές χρήσης

(39)

Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2014

3.664

Σχηματισθείσα πρόβλεψη χρήσης

65

Διαγραφές χρήσεως 2015

(13)

Υπόλοιπο προβλέψεων 31.12.2015

3.716

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση
όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία 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.
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
Οι πωλήσεις της εταιρείας γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού
λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Η εταιρεία, 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 της Εταιρείας. Η Εταιρεία παρακολουθεί μέσω
της διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή
εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.

6.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:

Περιγραφή

31/12/2015

Ταμείο

31/12/2014
10

Καταθέσεις όψεως
ΣΥΝΟΛΟ

50

32

50

97

60

128
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7.7. Ίδια Κεφάλαια
7.7.1. Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε
€7.549.890,00 διαιρούμενο σε 251.663 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30,00 η κάθε μία.

7.7.2. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
Περιγραφή

31/12/2014

Αποθεματικό εύλογης αξίας
Ανβαλλόμενος φόρος αποθεματικών από αναπρ/γή
Τακτικό αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
ΣΥΝΟΛΟ

Μεταβολή
χρήσης 2015

31/12/2015

2.902

0

2.902

(370)

(141)

(511)

563

0

563

1.897

0

1.897

164

0

164

3.696

0

3.696

8.853

(141)

8.711

Στη χρήση 2015 έγινε επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογίας του αποθεματικού
από την εύλογη αξία των παγίων, λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26%.
Στη χρήση 2014 μέρος των αφορολόγητων και ειδικώς φορολογηθέντων αποθεματικών
υπόκειται σύμφωνα με τη νέα φορολογική διάταξη (Ν.4172/13 & ΠΟΛ 1007/2014) σε φόρο
19% ή σε συμψηφισμό με ζημίες φορολογικά αναγνωριζόμενες. Η διοίκηση επέλεξε εντός του
2014 το συμψηφισμό τους με ζημιές.
Από την επανεκτίμηση των ακινήτων στη χρήση 2014 προέκυψε υποαξία ποσού € 89
χιλ. για την εταιρία, η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε μείωση του
υφιστάμενου πλεονάσματος αποθεματικού αναπροσαρμογής.
Από την εκτίμηση των μηχανημάτων της εταιρείας στη χρήση 2014 προέκυψε υπεραξία
ποσού € 1.510 χιλ., η οποία καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση σε αποθεματικό
αναπροσαρμογής μηχανημάτων.
Οι ανωτέρω διαφορές αναπροσαρμογής παγίων μειώθηκαν με τον αναβαλλόμενο
φόρο.

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

31/12/2015
Ζημίες μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών
Βασικές ζημίες ανά μετοχή

( 469.695,21)
251.663
(1,8664)

31/12/2014
( 1.709.343,33)
251.663
(6,7922)

7.8. Δάνεια
Τα δάνεια στην Εταιρεία, έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες, 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.
Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται κατά κύριο χρηματοδότη ως εξής:

Δάνεια

31/12/2015
Βραχυπρόθεσμες

31/12/2014

Μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις
Ομολογιακά δάνεια *
Μακροπρόθεσμα δάνεια

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις

2.586

0

2.744

0

0

0

577

0

Τράπεζα Πειραιώς

7.854

0

6.811

0

ALPHA BANK (πρώην Εμπορική Τρ.)

3.282

0

2.795

0

Εθνική Τράπεζα
Eurobank
ΕΘΝΙΚΗ Factors
ALPHA BANK
Τράπεζα Αττικής
ΑΤΤΙΚΗΣ FACT
Πανελλήνια Τράπεζα
Unicredit
ABC FACTORS
Σύνολο

3.424

0

3.463

0

6. 674

0

6.326

0

316

0

669

0

0

0

0

0

61

0

54

0

29

0

29

0

137

0

128

0

19

0

64

0

5

0

0

0

24.387

0

23.658

0

Στον ανωτέρω πίνακα εμφανίζονται και δάνεια για τα οποία η τράπεζα δεν μας
γνωστοποιεί την πίστωση των αναλογούντων τόκων. Για τις περιπτώσεις αυτές εμείς
υπολογίζουμε και λογιστικοποιούμε κανονικά τους τόκους.
Την 26.06.2015, με την Τράπεζα ALPHA (ΑΛΦΑ) υπεγράφηκε, πρόσθετη πράξη
αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής, για συνολικό ποσό € 2.911 χιλ., με επιτόκιο Euribor έξι
(6) μηνών, πλέον περιθωρίου τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως, πλέον της εκάστοτε
προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75 (0,6%). Η εξόφληση του ποσού πρέπει να γίνει
μέχρι την 20.01.2016 (κεφάλαιο € 2.911 χιλ. πλέον τόκοι). Την 30.12.2015, έγινε ανανέωση
και υπογράφηκε Πρόσθετη Πράξη Αναγνωρίσεως – Ρυθμίσεως Οφειλής για ποσό 2.938 χιλ.
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ευρώ (2.911 κεφάλαιο πλέον 27 χιλ. ευρώ τόκοι) εξοφλητέο σε 18 μήνες (10.07.2017) με
τριμηνιαίες δόσεις με επιτόκιο Euribor έξι (6) μηνών, πλέον περιθωρίου 2,25% ετησίως, πλέον
της εκάστοτε προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75 (0,6%)
υπογράφθηκε και

Την ίδια ημερομηνία

Πρόσθετη Πράξη Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο

Λογαριασμό με όριο 350 χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο αυτού του λογαριασμού την 31.12.2015
ήταν 343 χιλ ευρώ. Το επιτόκιο θα είναι το προσφερόμενο στην Ευρωπαϊκή διατραπεζική
αγορά για τραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ διάρκειας 3 μηνών.
Την

18.02.2015,

με

την

Τράπεζα

Πειραιώς

υπεγράφησαν

δύο

συμβάσεις

χρηματοδότησης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (με επιτόκιο 3,31% πλέον εισφοράς Ν.
128/75 0,6%) και έγινε χορήγηση συνολικού ποσού 5.254 χιλ. ευρώ. Το προϊόν
χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων προς την ίδια
τράπεζα. Η αποπληρωμή του καταβληθέντος ποσού πρέπει να γίνει μέχρι την 18.11.2015
(κεφάλαιο 5.254 χιλ. ευρώ και τόκοι 156 χιλ. ευρώ). Με τροποποιήσεις συμβάσεων που
έγιναν 04.03.2016, δάνεια ανερχόμενα την 31.12.2015 στο ποσό των 5.721 χιλ. ευρώ
μεταφέρθηκαν προς εξόφληση την 04.05.2016. Την 30.09.2015 υπογράφθηκε Πρόσθετη
Πράξη Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό για ποσό 1.623 χιλ. ευρώ.
Εκτοκισμός :με κυμαινόμενο προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων 3,40%. Η αναπροσαρμογή
του προνομιακού επιτοκίου γίνεται με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Επίσης
για δάνειο ποσού 510 χιλ. ευρώ είμαστε σε συνεννόηση για μεταφορά της αποπληρωμής του.
Από τις ενδείξεις που έχουμε το αίτημά μας αυτό θα ευοδωθεί.
Την 29.12.2015 με την Εθνική Τράπεζα υπογράφθηκε Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης
Χρηματοδοτήσεων μέσω Σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την
οποία ρύθμιση χρηματοδότησης μέσω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο
λογαριασμό για ποσό 3.071 χιλ ευρώ, με ευνοϊκότερο υπολογισμό τόκων για το 2015. Το
επιτόκιο θα είναι 0,327% πλέον περιθώριο 3% πλέον της εκάστοτε προβλεπόμενης εισφοράς
του Ν. 128/75 (0,6%). Το ποσό αυτό είναι απαιτητό την 31.1.2016. Όπως αναγράφεται στη
σύμβαση «Η άνω ρύθμιση γίνεται στη βάση γενικότερης ρύθμισης οφειλών της εταιρείας που
στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη της δυνατότητας εξυπηρέτησης των οφειλών με βάση
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα». Περαιτέρω η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνία
ανανέωσης της σύμβασης αυτής με τους ίδιους όρους έως 31.5.2016. Για ποσό 352 χιλ ευρώ
καταρτίσθηκε πρόγραμμα αποπληρωμής μέσω εκχώρησης απαιτήσεων σε factoring.
Είμαστε σε διαβούλευση με άλλη τράπεζα για υπογραφή σύμβασης ανανέωσης για
ποσό 9.260 χιλ. ευρώ. Οι ενδείξεις, για ευόδωση των συζητήσεών και με αυτή την τράπεζα,
είναι θετικές.
Στη χρήση 2013, όλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια, ταξινομήθηκαν στα βραχυπρόθεσμα
λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων (που απορρέουν από τις συμβάσεις –
τροποποιήσεις που υπογράφηκαν σε προηγούμενη χρήση) της δανειολήπτριας, καθόσον
υπάρχει η δυνητική ευχέρεια των τραπεζών για άμεση απαίτηση του συνόλου των δανείων.
Το ποσό που ταξινομήθηκε την 31.12.2013, από μακροπρόθεσμο σε βραχυπρόθεσμο
δανεισμό ανήλθε σε 10.726 χιλ ευρώ.
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Τα δάνεια χορηγήθηκαν με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία και 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 5.117 χιλ. ευρώ και επί εμπορικών απαιτήσεων
συνολικού ποσού 456 χιλ. ευρώ. Εκτός αυτών, επί των ακινήτων της Εταιρείας και επί των
ακινήτων της μητρικής της, Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε., έχουν εγγραφεί
προσημειώσεις συνολικού ποσού 37.905 χιλ. ευρώ.
* Τα ομολογιακά δάνεια είχαν χορηγηθεί από την ΝΕΑ PROTON BANK (τώρα
Eurobank). Πρόκειται για δύο κοινά ομολογιακά δάνεια που χορηγήθηκαν με εμπράγματη
εξασφάλιση (Α προσημείωση) και τα οποία όπως προαναφέρουμε, την 31.12.2013
ταξινομήθηκαν στα βραχυπρόθεσμα δάνεια.

7.9. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
ανάγονται στις εξής αιτίες:

31/12/2015
Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων των ενσώματων πάγιων στοιχείων
σε χρόνο προγενέστερο των αποτελεσμάτων

31/12/2014

(246)

(256)

0

0

Από απόσβεση επιχορήγησης (Ν.3299/2004) παγίων κατά τη διανομή ή
κεφαλαιοποίηση

(41)

(37)

Από την άμεση λογιστική αναγνώριση της απομείωσης της αξίας επενδύσεων,
που φορολογικά εκπίπτεται κατά το χρόνο της εκποίησης ή εκκαθάρισης της
επένδυσης

443

443

Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, που
εκπίπτονται φορολογικά κατά το χρόνο της καταβολής τους

218

210

1.044

953

(1.365)

(1.223)

53

89

Από την άμεση λογιστική απόσβεση άϋλων περιουσιακών στοιχείων, που
φορολογικά αποσβένονται σε μία πενταετία

Από την άμεση λογιστική απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, που φορολογικά
θα διακανονιστούν μετά την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
Από την αποτίμηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα οικόπεδα, κτίρια κ μηχανήματα) στην εύλογη αξία τους, που φορολογικά θα
διακανονιστεί με την πώληση των στοιχείων ή με την χρήση τους
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Η συμφωνία του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής:

Εταιρεία
442
11

Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 1/1/2014
Φόρος στα αποτελέσματα
Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση:
Αναβαλλόμενοι φόροι, λόγω μεταβολής συντελεστή φόρου από αποτιμήσεις παγίων που είχαν
μεταφερθεί απευθείας στην καθαρή θέση
Αναβαλλόμενοι φόροι αποθεματικού αποτίμησης λόγω αναστροφής πώλησης παγίων
Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 31/12/2014
Φόρος στα αποτελέσματα
Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση:
Αναβαλλόμενος φόρος εύλογης αξίας παγίων
Αναλογιστικά κέρδη ( ζημίες) παροχών προσωπικού
Υπόλοιπο Απαίτησης/(Υποχρέωσης) 31/12/2015

(370)
6
89
131
(141)
(26)
53

Η διάκριση του αναβαλλόμενου φόρου σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο μέρος
έχει ως εξής:
Εταιρεία
31/12/2015

Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος
Σύνολο

31/12/2014

0
53
53

0
89
89

Επίπτωση του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 4334/ΦΕΚ Α΄ 80/16.7.2015)
Με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.7.2015, ο φορολογικός συντελεστής
των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις
χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015. Λόγω αυτού του γεγονότος, έγινε εκ νέου
υπολογισμός των

αναβαλλόμενων

υποχρεώσεων και

απαιτήσεων

(σημ.

7.19).

Η

επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογίας των ακινήτων αναγνωρίσθηκε στα Λοιπά
συνολικά έσοδα (επιβάρυνση), και μείωσαν τα ίδια κεφάλαια (αποθεματικά) του ομίλου και της
εταιρείας.
Τον Ιανουάριο 2013 τέθηκε σε ισχύ νέος φορολογικός νόμος (Ν. 4110/2013), σύμφωνα
με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων αυξήθηκε σε 26% για τις
χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2013 και μετά.

7.10. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους αναλύονται ως εξής:
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Προμηθευτές και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις

31/12/2015

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

31/12/2014
6.233

6.111

Γραμμάτια πληρωτέα

697

635

Επιταγές πληρωτέες

1.452

1.689

Σύνολο

8. 382

8.434

Υποχρεώσεις από φόρους

1.248

2.698

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς

745

4.936

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

465

604

Προβλέψεις εξόδων

3

3

Προβλέψεις για προσαυξήσεις φόρων και ασφ. ταμείων

0

155

Προβλέψεις για φορολογικές επιβαρύνσεις

0

0

Λοιπές υποχρεώσεις

1.983

1.998

Σύνολο

3.196

7.696

Η δυσκολία ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των άμεσων
υποχρεώσεων της εταιρείας έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην
αποπληρωμή των υποχρεώσεων από φόρους και προς ασφαλιστικά ταμεία.
Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από φόρους» περιλαμβάνονται και
βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές φόρων της εταιρίας πλέον προσαυξήσεις και αναλύεται
ως εξής:
Υποχρεώσεις από φόρους
ΦΠΑ
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόροι αμοιβών τρίτων
Φόρος & χαρτόσημο αμοιβών ΔΣ
Λοιποί φόροι τέλη
Φόροι ληξ/σμοι βεβαιωμένοι, ρυθμισμένοι
Πρόβλεψη επιβάρυνσης φορολογικής έκθεσης
Διαφορές τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων (‘07-’11)
Ρυθμίσεις σε 12 κ’ 24 δόσεις Ν 4152/13 κ Ν 4174/13 - ΠΑΓΙΑ
Ρύθμιση Ν 4321/2015 ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων & τελών
Μη δεδουλευένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
Σύνολο

Υποχρεώσεις από φόρους
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31/12/2014

110
111
7
1
10
26
0
0
689
396
(102)
1.248

469
598
47
38
33
997
0
517
0
0
0
2.698

ΜΕΙΟΝ: Μεταφορά σε
Λοιπές Μακροπρ.
Υποχρεώσεις

ΥΠΟΛ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ

2.832

(2.436)

396

(440)
2.392

338
(2.098)

(102)
294

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4321/2015 σε 100 δοσ.
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν
4321/2015
Σύνολο

31/12/2015

ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

1) Η εταιρεία στις 13.5.2015, με βάση το Ν. 4321/2015 επαναρύθμισε σε 100 μηνιαίες
δόσεις υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους ποσού 557 χιλ. €. Το συνολικό ποσό
της οφειλής λόγω της νέας ρύθμισης ανέρχεται πλέον σε 501 χιλ. €.
Στη συνέχεια η εταιρεία στις 20.5.2015, με βάση το Ν. 4321/2015 ρύθμισε νέες
ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη ποσού 150 χιλ. € καθώς και οφειλές που είχε ήδη
ρυθμίσει. Το συνολικό ποσό οφειλής από φόρους – τέλη της νέας ρύθμισης σε 100 μηνιαίες
δόσεις είναι 2.332 χιλ. €.
Αρχικά η εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του
Ν. 4321/2015 τις είχε υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με την μέθοδο
του τότε 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 σε 100 μηνιαίες δόσεις, το μακροπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων αυτών
καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις – Φόροι και Τέλη».
2)

Η εταιρεία στις 3/2/2015 από το υπόλοιπο της υποχρέωσης της 31/12/2014

πλήρωσε ποσό 81.091,65 και ρύθμισε ποσό € 908.867,96 σε 72 δόσεις και ποσό

€

54.831,34 σε 12 δόσεις. Η συνολική οφειλή που ρυθμίστηκε με αυτό τον τρόπο είναι 1.055
χιλ. € και αφορά υποχρεώσεις από φόρους – τέλη μέχρι και τον Νοέμβριο του 2014.
Επιπλέον, μέχρι την 31.12.2014 είχε σχηματίσει πρόβλεψη για προσαυξήσεις φόρων ποσού
170 χιλ. €.
3) Η εταιρεία στις 13.2.2015 ρύθμισε ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους, τέλη μέχρι
και μηνός Νοεμβρίου 2014, το ρυθμιζόμενο ποσό της βασικής οφειλής ανέρχεται στο ποσό
2.460 χιλ. € και στις 24.2.2015 καταβλήθηκε ποσό 163 χιλ. €.
4) Ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2014 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από το
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2011. Η
προσδιορισθείσα

φορολογική

υποχρέωση

αφορά

κυρίως

τέλη,

χαρτοσήμου

επί

δοσοληπτικών λογαριασμών. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης ανέρχεται στο ποσό
530.274,64 και στις 30/12/2014 καταβλήθηκε το ποσό 12.885,22 €. Η εταιρεία για την εν λόγω
υποχρέωση είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 424 χιλ. € και με την διαφορά ποσού 106 χιλ. €
επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης 2014.

Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται και
ρυθμιζόμενες οφειλές της εταιρίας πλέον προσαυξήσεις και αναλύεται ως εξής:
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΙΚΑ τρέχουσες
ΙΚΑ ληξ/σμες οφειλές βεβαιωμένες, ρυθμισμένες
ΙΚΑ ρύθμιση Ν 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 4321/2015
ΤΕΑΠΟΖΟ ληξ/σμες οφειλές βεβαιωμένες, ρυθμισμένες
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

234
0
511
(148)
127
(34)
0
53
745

31/12/2014

252
3.747
0
0
0
0
896
41
4.936

ΜΕΙΟΝ: Μεταφορά
σε Λοιπές Μακροπρ.
Υποχρεώσεις

ΥΠΟΛ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ

3.877

(3.366)

511

(640)
966

492
(839)

(148)
127

(142)
4.061

108
3.605

(34)
456

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΚΑ ρύθμιση Ν 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν
4321/2015
ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν 4321/2015
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν
4321/2015
Σύνολο

31/12/2015

ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ

1) Η εταιρεία 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 εταιρία, 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 εταιρία 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».
2) Η εταιρεία την 19.12.2014 ρύθμισε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2014. Η κύρια οφειλή ήταν 3.115 χιλ. € πλέον προσαυξήσεις και τόκοι ποσού
827 χιλ. €, σύνολο ρυθμισμένης οφειλής 3.942 χιλ €. Από το ποσό των 827 χιλ. €, ποσό 370
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Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

χιλ. € επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του 2014 και ποσό 457 χιλ. € τα αποτελέσματα
προηγούμενων χρήσεων. Μέχρι 31.12.2014 κατεβλήθη έναντι ρυθμίσεων ποσό 195 χιλ. €
καθώς και οι οφειλές Οκτωβρίου 2014.

7.11. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από τη υπηρεσία
απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε
αναλογιστική μελέτη που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην κατάσταση οικονομικής θέσης, μετά την
υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, έχει ως εξής:

Συνταξιοδοτικές παροχές (σε χιλ. ευρώ)
Υποχρεώσεις ισολογισμού
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)

31/12/2015
753
44
(90)

31/12/2014
808
202
21

Ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό
(σε χιλ. ευρώ)
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2015
0
0
753
753

31/12/2014
0
0
808
808

Ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
(σε χιλ. ευρώ)
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος προϋπηρεσίας
Ζημιές από περικοπές
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους

31/12/2015
63
15
0
(34)
44

31/12/2014
34
27
0
142
202

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό
(σε χιλ. ευρώ)
Yπόλοιπο έναρξης
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις Θυγατρικών
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλ. (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές παραδοχές
Αναλ. (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους
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31/12/2015
808
0
0
0
44
(9)
843
0
(90)
0
(90)
753

31/12/2014
824
0
0
0
202
(240)
786
0
(21)
0
(21)
808

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς
31/12/2015
2,00
2,00

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός

31/12/2014
1,90
2,00

Ημερομηνία αποτίμησης: 31/12/2015
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20: μηδέν (0)
Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το Ν. 4093/2012

7.12. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
7.12.1. Φόροι – Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται:

31.12.2015

31.12.2014

Φόροι – Τέλη

2.436

0

Μη δεδουλευμένοι τόκοι

(338)

0

2.098

0

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

4.205

0

Μη δεδουλευμένοι τόκοι

(600)

0

3.605

0

5.703

0

ΣΥΝΟΛΟ

Η εταιρεία, εντός του β’ τριμήνου 2015 ρύθμισε, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015, σε 100
μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους με τη μέθοδο του
νέου πραγματικού επιτοκίου (5%) σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους.
Οι φόροι – τέλη αφορούν τα ποσά διαφόρων οφειλών από φόρους – τέλη για τα οποία
η εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνια ρύθμιση (ανάλυση σημ. 7.10).
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αφορούν τα ποσά εισφορών για τα οποία η εταιρεία έχει
κάνει μακροχρόνια ρύθμιση (ανάλυση σημ. 7.10).

7.12.2. Επιχορηγήσεις
Η εταιρεία υπήχθει στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού της
σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης.
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Σε προηγούμενη χρήση εισπράχθηκε η πρώτη δόση ποσού 406.500,00 ευρώ. Το
υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση, από τα αρμόδια όργανα
ελέγχου, της επένδυσης. Η δεύτερη δόση θα είναι κατά πολύ μικρότερη λόγω της μείωσης
του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
ΧΡΗΣΗ 2015

ΧΡΗΣΗ 2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως

0

16

Εισπραχθείσες στη χρήση επιχορηγήσεις

0

0

Μεταφορά στα αποτελέσματα

0

(16)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

0

0

7.13. Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία
Η επιμέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης), στην εύλογη αξία
τους, γίνεται από τη Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρίας 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 σύνολο της χρησιμοποιείται
περαιτέρω για την παραγωγή των κρασιών.
Στην κλειόμενη χρήση, η επίπτωση επιμέτρησης των Βιολογικών Περιουσιακών
στοιχείων στα αποτελέσματα, είναι € 242 χιλ. Αντίθετα οι δαπάνες ανάπτυξης των Βιολογικών
Περιουσιακών στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε € 252 χιλ., οι οποίες
βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.

7.14. Άλλα έσοδα
Τα άλλα έσοδα που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

31/12/2014

441

305

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

0

16

Κέρδη από εκποίηση παγίων

3

129

346

14

11

4

Επιχορηγήσεις επιδοτήσεων

4

41

Επιδότηση αναδ/σης αμπελ. στρεμ. ενισχ.

0

69

15

0

Λοιπά έκτακτα έσοδα (1)
Συναλλαγματικές διαφορές

Ενοίκια
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

61

1

0

821

578
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(1) Η Εταιρεία, εντός του β’ τριμήνου 2015 ρύθμισε, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 σε
100 μηνιαίες δόσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους – τέλη και ασφαλιστικά ταμεία. Λόγω
των ρυθμίσεων αυτών, προέκυψε ωφέλεια για την εταιρεία, από την έκπτωση των
παγιωμένων προσαυξήσεων (πρόσθετα τέλη, τόκοι – ανάλυση σημ. 7.10).

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

Άλλα έξοδα

31/12/2015

31/12/2014
10

65

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων

1

397

Λοιπά έκτακτα έξοδα

3

12

Συναλλαγματικές διαφορές

8

6

128

0

0

15

39

29

0

150

189

673

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Ζημιές από εκποίηση παγιων
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Πρόβλεψη για τέλη και προσαυξήσεις φόρων
Σύνολο

7.16. Εργαζόμενοι στην εταιρία και κόστος μισθοδοσίας
Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρία, και το συνολικό κόστος τους, αναλύεται ως
εξής:

Εργαζόμενοι στην εταιρία και κόστος μισθοδοσίας
Άτομα
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014
89
25

93
25

114

118

31/12/2015
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού

31/12/2014

2.733
660
41

Αποζημιώσεις απολυομένων
Σύνολο

62

2.604
656
50

0

0

3.434

3.310
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7.17. Επιμερισμός των Αποσβέσεων
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων αναλύεται ως εξής:
Επιμερισμός των Αποσβέσεων

31/12/2015

31/12/2014

Κόστος πωλήσεων

301

325

Έξοδα διάθεσης και διοίκησης

114

117

415

442

Σύνολο

7.18. Κόστος χρηματοδότησης
Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας, περιλαμβάνονται:
Κόστος χρηματοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι

31/12/2015

Δάνεια τραπεζών

31/12/2014
512

1.000

Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα
Τόκοι δεδουλευμένοι μακρ/σμων υποχρεώσεων Ελ.
Δημόσιο κ Ασφ. Ταμεία (Ρυθμ. 100 δόσεων
Ν4321/15)

10

20

63

0

Λοιποί τόκοι
Σύνολο

66

0

651

1.020

0

0

651

1.020

Μείον Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

Οι νέες δανειακές συμβάσεις – ρυθμίσεις που υπογράφηκαν κατά την διάρκεια του
2015, προβλέπουν ευνοϊκότερα επιτόκια.

7.19. Φόροι εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
31/12/2015
Τρέχον φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγής του
φορολογικού συντελεστή στον υπολογισμό του

31/12/2014
0

0

31

11

100

0

Επιβαρύνσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσης (‘07 – ’11)

0

(106)

Πρόβλεψη φορολογικών επιβαρύνσεων ανέλ.χρήσ.

0

0

131

(95)

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

Ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2014 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2011. Η
προσδιορισθείσα

φορολογική

υποχρέωση

αφορά

κυρίως

τέλη,

χαρτοσήμου

επί

δοσοληπτικών λογαριασμών. Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης ανέρχεται στο ποσό

63

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

530.274,64 και στις 30/12/2014 καταβλήθηκε το ποσό 12.885,22 €. Η εταιρεία για την εν λόγω
υποχρέωση είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 424 χιλ. € και με την διαφορά ποσού 106 χιλ. €
επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης 2014.
Με βάσει τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο
συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθυκε από 26%
σε 29%. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίσθηκε με τον ισχύον φορολογικό συντελεστή 29%.
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).
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.
Για τη χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να
χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν με την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις,
εκτιμούμε ότι αυτές, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας. Οι χρήσεις 2012, 2013, και 2014 ομοίως έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή.

8. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρίας και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα
πρόσωπα, που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:

α) Έσοδα

0

β) Έξοδα

310

γ) Απαιτήσεις

10.423

δ) Υποχρεώσεις

0

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

593

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

280

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

64

0
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9. Αμοιβές Ελεγκτών

Στη κλειόμενη χρήση 2015, οι αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας, για τον
τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 ανέρχονται στο ποσό των
22.700,00 ευρώ και για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2014 ανέρχονται
στο ποσό των 18.300,00 ευρώ. Πέραν του τακτικού ελέγχου και φορολογικού ελέγχου δεν
παρασχέθησαν άλλες υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν υπήρξε άλλη επιβάρυνση.

10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τα
οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Στενήμαχος, 24 Μαρτίου 2016

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

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

Κωνσταντίνος. Σ. Μπουτάρης
(ΑΔΤ ΑΜ/127077)

Το μέλος του Δ.Σ.

Χριστίνα Κ.Μπουτάρη
(ΑΔΤ ΑK/0822498)
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Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Παπαγόρας Παναγιώτης
(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 99669)
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 19584/52Β/89/8(2010) - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122042899000
ΕΔΡΑ: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντ άσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τ α ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤ ΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αρμόδια Υπηρεσία:Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου: www.boutari.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνοs Στυλ. Μπουτάρηs
Μέλη Δ.Σ : Ελένη Κ.Μπουτάρη
Χριστίνα Κ. Μπουτάρη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 24 Μαρτίου 2016
Νόμιμος Ελεγκτής: Ελένη Π. Ρηγοπούλου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 14531)
Ελεγκτική Εταιρία: ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιέs)
επενδυτικής δραστηριότητας
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογ ές γ ια μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργ ικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

31.12.2015

31.12.2014

12.616
19

12.930
37

10
81

0
108

16.188

16.675

5.009
12.478
46.402

4.738
12.085
46.575

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών συγγενών ,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

(601)

(1.614)

415
99

442
113

(241)

(425)

(3)
0
651

(108)
(16)
1.020

729
(805)

621
(1.628)

(300)

1.026

(281)
0

(324)
0

(337)

(895)

(10)
(84)

(149)

3

143

(91)

(6)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

7.550
(4.816)

7.550
(4.269)

2.734

3.281

0
6.456
24.387
12.826

0
808
23.658
18.828

43.668
46.402

43.294
46.575

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα / εξοφληθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

12.026

12.468

0
12.026
4.580

0
12.468
4.532

242

425

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Ζημίες προ φόρων
Ζημίες μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

(7)

128
60

136
128

(252)

(306)

4.570

4.652

3. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία απο τις παρακάτω περιπτώσεις:
-Υποθέσεις της παραπάνω περιπτωσης 2
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
-Λοιπές προβλέψεις (προβλέψεις παροχών αποχώρησης προσωπικού)

0
0
753

4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσεως ήταν 114 άτομα έναντι 118 της προηγούμενης χρήσεως.
5. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές της
31.12.2014.
6. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε», εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών, με έδρα τη Στενήμαχο Νάουσας και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 100%.
7. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

50

(594)

(601)

(1.614)

8. Σε ακίνητα της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 21,66 εκ., για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

(470)

(1.709)

(77)

1.036

(547)

(673)

(1,8664)

(6,7922)

9. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τη σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις
πραγματοποιηθείσες ζημίες των τελευταίων χρήσεων, στην έλλειψη ρευστότητας, στις αρνητικές ταμιακές ροές, στην ανακατάταξη
μακροπρόθεσμου δανεισμού σε βραχυπρόθεσμο, στο επιχειρηματικό σχέδιο και στις διαπραγματεύσεις με δανείστριες τράπεζες για
αναχρηματοδότηση. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της µη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης της Εταιρείας και
χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που είναι η βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου,
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

465

(153)

31.12.2015

31.12.2014

3.281
(470)
0
0

3.954
(1.709)
0
1.422

(141)

(370)

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και
31.12.2014 αντίστοιχα)

(69)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Πρόσθετα στοχεία και Πληροφορίες

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)

Αγορά ιδίων μετοχών

894
894

1. Στη σημείωση 7.19 των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας.

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και
01.01.2014 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Αποθεματικό
Αποθεματικό αναπρ/γής παγίων στην εύλογη αξία
Αναβαλλόμενοι φόροι

359
359

10. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

0

0

64

(16)
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α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

0
310
10.423
0

ε) Συναλλαγέs και Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

593

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

280

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
2.734

31.12.2015

0

3.281

Στενήμαχος, 24 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
(ΑΔΤ ΑΜ/127077)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ
(ΑΔΤ AΚ/0822498)
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ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 99669

