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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 τη χρηματοοικονομική της 
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 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 χρηματοοικονομικών Οικονομικών Καταστάσεων 
που αναγράφονται : 1) Ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
Εταιρείας, υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. 2) Την 30.12.2016, 
συνυπογράφει με τις τέσσερις συστημικές  τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 
3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ και την 10η Φεβρουαρίου 2017, 
συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 
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όπως ισχύει)’’. 3) Στην Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας, η οποία προβλέπει επιμήκυνση του 
χρόνου εξόφλησης, που κατετέθη την 30.12.2016, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου η συζήτηση 
της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017 χωρίς μέχρι σήμερα  να έχει δημοσιευθεί η απόφαση του 
Δικαστηρίου. 4) Στο επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης και ενίσχυσης της ρευστότητας της Εταιρείας, το 
οποίο κατετέθη με την προαναφερόμενη  Αίτηση  άμεσης επικύρωσης. Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο μη 
επικύρωσης από το Δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης ή ακόμη και αν υπάρξει θετική μεν απόφαση 
του Δικαστηρίου αλλά δεν επιτευχθούν οι στόχοι και δεν γίνει πιστή εφαρμογή του πλάνου 
αναδιάρθρωσης, καθώς και η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, υποδηλώνει 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. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 
εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 

 
Αθήνα, 28 Απριλίου 2017 

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "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 2016. 
 
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 Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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%. 

 
(1) ΤΟ ΜΑΚΡΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Το 2016 η Ελληνική οικονομία παρέμεινε σε φάση στασιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
2015 χαρακτηρίστηκε ως έτος με ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν καταλυτικά το 
κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, σε έντονο κλίμα πολιτικής και 
οικονομικής αβεβαιότητας. Η παρατεινόμενη προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, είχε επηρεάσει αρνητικά το κλείσιμο του 
τέταρτου τριμήνου 2016 αλλά και το α΄ τρίμηνο 2017. Ο τουρισμός και το 2016 παρουσίασε αύξηση στις 
αφίξεις κατά 5,1% σε σχέση με το 2015, παρουσίασε όμως μείωση στα τουριστικά έσοδα κατά 6,4% 
έναντι του 2015. 
 
Ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος το 2016.  
 
Η εγχώρια κατανάλωση τροφίμων και ποτών παρουσίασε μείωση το 2016. Έκθεση της εταιρείας 
μετρήσεων IRI παρουσιάζει μείωση της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών στο 12,4% έναντι του 
2015. Ειδικότερα η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε πτωτικά το 2016 
ακολουθώντας την γενικότερη τάση του κλάδου των ποτών παρά τη θετική επίδραση του τουρισμού. Η 
κατανάλωση του χύμα κρασιού διατηρείται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο 
ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα 
μερίδια της στην αγορά των Σ/Μ, θέτοντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2017.  
 
Ο όμιλος συνέχισε και το 2016 τις προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας μας  
Στα πλαίσια αυτά  ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και 
υπέγραψε την 30/12/2016 τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η οποία 
βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρείας που εκπονήθηκε από 
την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche. 
 
Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς. 
Η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου 
περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588/2007) στο Πρωτοδικείο 
Ημαθίας και η οποία συζητήθηκε την 8η Φεβρουαρίου 2017. 
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Στα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπεται:  

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

- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. 
- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη 

διάρκεια.  
- Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι. 
- Πώληση θυγατρικών εταιρειών. 
- Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας. 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η συμφωνία αυτή θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί στα πλαίσια του επιχειρηματικού της σχεδίου με κύριους πυλώνες την διεύρυνση της 
ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της 
μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών. 

(2)  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 
 

Κύκλος Εργασιών 

Η συνολική κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού το 2016 κινήθηκε για μια ακόμη χρονιά σε 
χαμηλότερα επίπεδα από το 2015. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς η μείωση του όγκου πωλήσεων 
συνεχίστηκε τόσο στην αγορά της επιτόπιας κατανάλωσης (εστίαση) όσο και στην αγορά των σημείων 
λιανικής πώλησης (S/M κλπ) όπου η μείωση στο εμφιαλωμένο κρασί διαμορφώθηκε σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της IRI στο 17,1%. Η εταιρεία, στο πλαίσιο αυτό, διατήρησε τα μερίδια της στην αγορά των 
S/M.  
 
Στο περιβάλλον αυτό ο κύκλος εργασιών το 2016 μειώθηκε κατά € 1,5 εκ. και διαμορφώθηκε στα €10,5 
εκ έναντι € 12,02 εκ το 2015. Η μείωση αυτή προέρχεται από τη μείωση κατά 12,4%% των πωλήσεων 
στην εσωτερική αγορά που οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων εξωτερικού κατά 12,3%. Οι πωλήσεις 
στις αγορές του εξωτερικού αποτελούν το 30% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.  
  
Σύνολο πωλήσεων 

Ποσότητες (σε 9lt κιβ.) Αξίες (σε ‘000) 
  2016 2015 +/- % 2016 2015 +/- % 

Μπουτάρη 239.917 261.832 -21.915  -8,4  9.774 11.003 -1.229  -11,2  
Καμπά 39.014 51.556 -12.542  -24,3  720 957 -237  -24,8  
Λοιπά Είδη 15 42 -27  -64.3 46 67 -21  -104.1  
Σύνολο 278.946 313.430 -34.484  -11,0  10.540 12.027 -1.487-  -12,4  

 
Ειδικότερα η σύνθεση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του 2016 παρουσίασε μικρές μεταβολές. 
Έτσι η συμμετοχή των κρασιών Μπουτάρη στο συνολικό όγκο αυξήθηκε σε ποσοστό και διαμορφώθηκε 
στο 86,0% από 83,5% στην χρήση 2015, και των κρασιών Καμπά μειώθηκε  στο 14,0% από 16,5% 
στην προηγούμενη χρήση.. Αντίστοιχα η συμμετοχή σε αξία διαμορφώθηκε για τα κρασιά Μπουτάρη 
στο 93,1% και για τα κρασιά Καμπά στο 6,9%. 
 
Πωλήσεις εσωτερικού 

Ποσότητες (σε 9lt κιβ.) Αξίες (σε ‘000) 
  2016 2015 +/- % 2016 2015 +/- % 

Μπουτάρη 163.201 179.366 -16.165  -9,0  7.007 7.993 -986  -12,3  
Καμπά 14.216 17.178 -2.962  -17,2  344 385 -41  -10,7  
Λοιπά Είδη 15 42 -27 -64,3  46 67 -21  -104,1  
Σύνολο 177.432 196.586 -19.154  -9,7  7.398 8.445 -1.047 -12,4  
% Στο σύνολο 
πωλήσεων 64% 63%     70% 70%     
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Ειδικότερα οι πωλήσεις του εσωτερικού σε όγκο μειώθηκαν το 2016 κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν σε 
177.432 9lit κιβώτια έναντι 196.586 9lt κιβώτια, 2014. Στο τέλους του έτους οι πωλήσεις εσωτερικού 
κατείχαν το 64% του συνολικού όγκου και το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών. Όπως 
επισημάνθηκε η συνολική εγχώρια ζήτηση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε πτωτικά σχέση με το 2015 
στην αγορά της εστίασης αλλά και στην αγορά σημείων λιανικής πώλησης S/M όπου η μείωση 
σύμφωνα με την IRI διαμορφώθηκε στο – 17,1%.  
Πωλήσεις εξωτερικού 

Ποσότητες (σε 9lt κιβ.) Αξίες (σε ‘000) 
 2016 2015 +/- % 2016 2015 +/- % 

Μπουτάρη 76.716 82.466 -5.750  -7,0  2.766 3.010 -244 -8,1  
Καμπά 24.798 34.378 -9.580  -27,9  376 572 -196 -34,3  
Λοιπά Είδη - - -  - - - -  -  
Σύνολο 101.514 116.844 -15.330  -13,1  3.142 3.582 -440 -12,3  
% Στο σύνολο 
πωλήσεων 36% 37%     30% 30%     

 
Οι πωλήσεις του εξωτερικού το 2016 μειώθηκαν  έναντι του 2015 σε όγκο κατά 13,9% και σε αξία κατά 
12,3% και διαμορφώθηκαν σε 101.514 9lt και αντίστοιχα σε € 3.142 χιλ. Οι πωλήσεις του εξωτερικού 
αποτελούν το 36% του συνολικού όγκου και το 30% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα κρασιά 
Μπουτάρη παρουσίασαν μείωση κατά 7,0% στον όγκο και 8,1% στην αξία. Τα κρασιά Καμπά 
παρουσίασαν μείωση κατά 27,9% στον όγκο και 34,3% στην αξία. 
 
Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας, χωρίς την επιμέτρηση των βιολογικών, μειώθηκαν κατά € 912 χιλ. και 
διαμορφώθηκαν σε € 3.668 χιλ. το 2016 έναντι €4.580 χιλ. το 2015. Ο συντελεστής μικτού περιθωρίου 
διαμορφώθηκε στο 34,8% έναντι 38,1% την προηγούμενη χρήση. 
 
Συνολικό μικτό κέρδος 

Αξίες (σε ‘000) Συντελεστής Μ.Κ. 
  2016 2015 +/- % 2016 2015 +/- % 

Μπουτάρη 3.670 4.380 -710  -16,2  37,5 39,8 -2,3  -5,7  
Καμπά  168 211  -43  -20,2  23,4 22,1  1,3  6,1  

Λοιπά Είδη -170 -10  -160  -  -  -  -  -  
Σύνολο 3.668 4.580 -913  -19,9  34,8 38,1 -3,3  -8,6  

 
Τα μικτά κέρδη του εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα € 2.780 χιλ. Ο συντελεστής μικτού κέρδους 
μειώθηκε κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στα 37,6 % από 43,3% την προηγούμενη 
χρήση. Ο συντελεστής μικτού κέρδους σημείωσε μείωση κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες και 
διαμορφώθηκε στο 40,9% έναντι 44,7% το 2014. 
Τα προιόντα Καμπά το 2016 παρουσίασαν μικρότερη διακύμανση στο μικτό περιθώριο, σημειώνοντας 
μικρή μείωση σε απόλυτους αριθμούς και αύξηση στον συντελεστή μικτού κέρδους κατά 0,6 
ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015. 
 
Μικτό κέρδος εσωτερικού 

Αξίες (σε ‘000) Συντελεστής Μ.Κ. 
  2016 2015 +/- % 2016 2015 +/- % 

Μπουτάρη 2.868 3.575 -707  -19,8  40,9 44,7 -3,8  -8,5  
Καμπά  82 90 -8  -8,5  24,0 23,4 0,6  2,4  
Λοιπά Είδη -170  -10  -160  -  -  -  -  -  
Σύνολο 2.780 3.655 -875  -23,9  37,6 43,3 -5,7  -13,2  
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Τα μικτά κέρδη του εξωτερικού παρουσίασαν μικρή σχετικά μείωση 4,1% και διαμορφώθηκαν στα € 888 
χιλ. έναντι 925 χιλ. το 2015. Ο συντελεστής μικτού κέρδους παρουσίασε αύξηση κατά 2,4 ποσοστιαίες 
μονάδες αντανακλώντας κυρίως την 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 θετικότερων αποτελεσμάτων. 
 
Μικτό κέρδος εξωτερικού 

Αξίες (σε ‘000) Συντελεστής Μ.Κ. 
  2016 2015 +/- % 2016 2015 +/- % 

Μπουτάρη 802 804 -3  -0,3  29,0 26,7 2,3  8,5  
Καμπά  86 121 -35  -28,9  22,8  21,1  1,7  8,1  
Λοιπά Είδη - - - - - - - - 
Σύνολο 888 925 -38  -4,1  28,2 25,8 2,4  9,4  

 
Δαπάνες 
Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας μειώθηκαν σημαντικά κατά € 971 χιλ. ποσοστό 18,8% 
και διαμορφώθηκαν σε €4.181 χιλ. το 2016 έναντι € 5.152 εκ. το 2015.  
 
Η σημαντική αυτή μείωση αντανακλά τις προσπάθειες της εταιρείας για την συνεχή βελτίωση των όρων 
εμπορίας και κόστους λειτουργίας των πωλήσεων.   
 
Αξίες (σε ‘000) 

  2016 2015 +/- % 
Διοικητική Λειτουργία 1.135 1.121 14  1,2  
Λειτουργία Διάθεσης 1.587 1.923 -336  -17,5  
A&P 1.009 1.571 -562  -35,8  
Διανομή 450 537 -87  -16,2  
Σύνολο 4.181 5.152 -971  -18,8  

 
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες  
Οι  χρηματοοικονομικές δαπάνες στη χρήση αυξήθηκαν κατά € 387 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε  € 1.038 
χιλ. έναντι  € 651  χιλ. το 2015.  Η αύξηση  αυτή οφείλεται  στην  κεφαλαιοποίηση τόκων λόγω  της 
συμφωνίας ρύθμισης με τις τράπεζες. 
   
Αξίες (σε ‘000) 

  2016 2015 +/- % 
Χρηματοοικονομικά 1.038 651 387  59,4  

 
Έσοδα - Έξοδα 
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν το 2016 και διαμορφώθηκαν στα €271 χιλ. έναντι €821 χιλ. το 
2015. Τα άλλα έξοδα αντίστοιχα αυξήθηκαν σε €1.404 χιλ. το 2016 από €189 χιλ. το 2015 γεγονός που 
οφείλεται για μεν το 2015 στην αποτύπωση ολοκλήρωσης της ρύθμισης των υποχρεώσεων σε δημόσιο 
και ασφαλιστικούς οργανισμούς (όφελος από προσαυξήσεις και πρόστιμα), για δε το 2016 στον 
αντιλογισμό τους λόγω της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης η οποία υποβλήθηκε στις 
30/12/2016 και αναμένεται η επικύρωσή της από το δικαστήριο στην χρήση 2017. 
 
Οικονομικά αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2016 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2.580 χιλ. έναντι ζημιών € 601 χιλ., 
της προηγούμενης χρήσης Η μεταβολή οφείλεται αφενός (όπως σημειώνεται παραπάνω λόγω της νέας 
συμφωνίας αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης) στον αντιλογισμό του οφέλους από τις προσαυξήσεις και 
πρόστιμα που είχαν προκύψει στην προηγούμενη χρήση και αφετέρου στην αύξηση των τόκων λόγω 
κεφαλαιοποίησης από την συμφωνία ρύθμισης των τραπεζών.  
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Περιγραφή Βελτίωση Επιβάρυνση Σύνολο 
1. Μικτά κέρδη εσωτερικού - 875 -875  
  1 α. από τη μείωση του συντελεστή Μ.Κ. κατά 5,7 
μονάδες  - 421   
  1 β. από τη μείωση του όγκου πωλήσεων  - 454   
2. Μικτά κέρδη εξωτερικού 75 113 -38  
  2 α. από τη βελτίωση του συντελεστή Μ.Κ. κατά 2,4 
μονάδες 75     
  2 β. από την μείωση του όγκου πωλήσεων  - 113   
   Μερικά Σύνολα (Μικτό κέρδος) 75 988 -913  
        
3. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας επιβάρυνση  - 14   
4. Δαπάνες Λειτουργίας Διάθεσης βελτίωση 336     
5. Δαπάνες Διανομής  βελτίωση 87     
6. Εξοδα A&P   βελτίωση 562     
7. Χρηματοοικονομικά έξοδα  επιβάρυνση  - 387   
   Μερικά Σύνολα (Λειτουργικές δαπάνες) 985 401 584  
        
8. Έτερα έσοδα-έξοδα κλπ επιβάρυνση  - 1.650 -1.650  
     
ΣΥΝΟΛΟ  - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2016 1060 3.039 -1.979  
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015     -601  
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016     -2.580  

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2017 
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αλλά και οι 
απρόβλεπτες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, επαναφέρουν σε ένα σημαντικό βαθμό την αβεβαιότητα 
και τις ανησυχίες της αγοράς και αναδεικνύουν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης 
χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις.  
 
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.  
 
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 
αναμενόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα 
επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού. 
 
Οι στόχοι της εταιρείας για το 2017, εστιάζονται τόσο στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην 
αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης 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. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνεχίζει να είναι πρωταρχικής προσοχής και σημασίας για την εταιρεία και για 
το 2016. Η αγορά προσαρμόζεται σιγά-σιγά στις συναλλαγές μετρητοίς που σαν γεγονός αποτελεί μια 
πολλή υγιή τάση. 
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Η ρευστότητα εξακολουθεί και αυτήν την χρονιά να αποτελεί τον υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνο λόγω της 
αδυναμίας στήριξης της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
 
(γ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 
Δεν αναμένεται νέα αύξηση των επιτοκίων, τουναντίον η εταιρεία επιδιώκει και έχει επιτύχει στα πλαίσια 
της συμφωνίας εξυγίανσης σημαντικά μειωμένα επιτόκια. 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  

 
Εργασιακά 
Σεβασμός στον άνθρωπο - Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. 
Είμαστε υπερήφανοι που κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας μας, η εταιρεία συμπεριφέρεται στο 
προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 
 
Υψηλές επιδόσεις - Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα 
αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον 
άνθρωπο. Ομαδικότητα – Εργαζόμαστε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος της ομάδας, 
μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να 
επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Κατά τη διάρκεια του 2016 δεν συνέβη κανένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. 
 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  
Κατά τη διάρκεια του 2016, δεν υπήρξαν σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και συμβάσεις στις οποίες 
να περιλαμβάνονταν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε 
κανένα παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
προσπαθούμε να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αποδεικνύοντας την δέσμευσή μας 
στην βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και υπευθυνότητα. 
 
Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Η εταιρεία μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο συλλογικό 
φορέα ανακύκλωσης την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, συμμετέχοντας με τον τρόπο 
αυτό στην διαχείριση της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας που προκύπτουν από την 
παραγωγική διαδικασία. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την λειτουργία των 
σταθμών και των κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε 
τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης. 

 

 
Στενήμαχος, 25/4/2017 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ι. Μπουτάρης & Υιος Οινοποιητική A.E 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 Σημ. 31/12/2016  31/12/2015* 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια 5 11.487  11.801 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 802  802 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 7 -  - 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 8  19 
Επενδύσεις σε συγγενείς  9 10  10 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 20 54  57 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  25  28 

  12.387  12.718 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα 10 15.622  16.188 
Απαιτήσεις από πελάτες 11 4.162  5.009 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 11 12.087  12.418 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 253  60 

  32.123  33.675 
Σύνολο ενεργητικού  44.510  46.393 

     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο 13 7.550  7.550 
Διαφορά υπέρ το άρτιο  3.999  3.999 
Λοιπά αποθεματικά 14 8.711  8.711 
Αποτελέσματα εις νέον  (19.961)  (17.535) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  300  2.725 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 19 580  753 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 -  5.703 

  580  6.456 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές 16 8.542  8.382 
Δάνεια 15 24.615  24.387 
Υποχρεώσεις από φόρους 17 4.138  1.248 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18 6.335  3.196 

  43.630  37.213 
Σύνολο υποχρεώσεων  44.210  43.668 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  44.510  46.393 

 
 
*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες». Η 
αναδρομική εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 01.01.2015 
παρουσιάζεται στη σημείωση 34, 7. 
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

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

  1/1/2016  1/1/2015 

 Σημ. 
έως 

31/12/2016  
έως 

31/12/2015* 
     

Πωλήσεις 22 10.540  12.026 
Κόστος πωληθέντων 24 (6.872)  (7.446) 
Μεικτό κέρδος  3.668  4.580 

     
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών  
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 23 354  242 
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 23 (250)  (265) 
Μεικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες  3.773  4.557 

     
Έξοδα διάθεσης 24 (3.029)  (4.004) 
Έξοδα διοίκησης 24 (1.152)  (1.148) 
Άλλα έσοδα  25 271  821 
Άλλα έξοδα 26 (1.404)  (189) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  (1.542)  37 

     
Χρηματοοικονομικά έξοδα 28 (1.038)  (651) 

     
Ζημίες προ φόρων  (2.580)  (614) 
Φόρος εισοδήματος 29 43  135 
Ζημίες μετά από φόρους (Α)  (2.537)  (479) 

     
Λοιπά συνολικά έσοδα     
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 
στα αποτελέσματα     
- Αναλογιστικά κέρδη 29 112  64 
- Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικού αναπροσαρμογής 
παγίων στην εύλογη αξία 20, 29 -  (141) 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης, μετά από 
φόρους (Β)  112  (77) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης  (Α) + (Β)  (2.426)  (556) 

     
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά και 
αναπροσαρμοσμένα (σε Ευρώ) 30 (10,0800)  (1,9032) 

     
(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  (1.131)  465 

 
 
 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34, 7).  
 
Τα Λοιπά συνολικά έσοδα παρουσιάζονται στην παραπάνω κατάσταση, καθαρά, μετά από φόρους. Ο φόρος 
που αναλογεί στα στοιχεία που απαρτίζουν τα Λοιπά συνολικά έσοδα παρατίθεται στη σημείωση 29.  
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 Σημ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο  

Λοιπά 
αποθεματικά  

Αποτελέσματα 
εις νέον  

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
1 Ιανουαρίου 2015  7.550  3.999  8.853  (17.120)  3.281 
Καθαρές ζημίες χρήσης*  -  -  -  (479)  (479) 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης               

Αναβαλλόμενοι φόροι αποθεματικού 
αναπροσαρμογής παγίων 20, 29       (141)     (141) 
Αναλογιστικά κέρδη (μετά από φόρους) 29          64  64 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
χρήσης (μετά από φόρους)  -  -  (141)  64  (77) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα 
χρήσης  -  -  (141)  (415)  (556) 
31 Δεκεμβρίου 2015 *  7.550  3.999  8.711  (17.535)  2.725 

           
1 Ιανουαρίου 2016*  7.550  3.999  8.711  (17.535)  2.725 
Καθαρές ζημίες χρήσης   -  -  -  (2.537)  (2.537) 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης           
Αναλογιστικά κέρδη (μετά από φόρους) 29 -  -  -  112  112 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (μετά 
από φόρους)  -  -  -  112  112 
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα 
χρήσης  -  -  -  (2.426)  (2.426) 
31 Δεκεμβρίου 2016  7.550  3.999  8.711  (19.961)  300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34, 7).  
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

 Σημ. 
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015* 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  (2.580)  (614) 
Προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων  5, 8 410  428 
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 23   (354)  (241) 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  157  99 
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  25   (1)  (3) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28   1.038  651 

  (1.330)  320 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης     
Μείωση αποθεμάτων  860  729 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.122  (805) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων  338  (300) 

     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (492)  (281) 
Καθαρές ταμειακές  εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες  499  (337) 

     
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση συγγενών 9   -  (10) 
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5   (85)  (84) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων  1  3 
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (84)  (91) 

     
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Δάνεια (εξοφληθέντα) / αναληφθέντα  (224)  359 
Καθαρές ταμειακές (εκροές) / εισροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  (224)  359 

     
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  193  (69) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 12   60  128 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 12   253  60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34, 7).  
 
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η εταιρεία «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» (στο εξής Εταιρεία), δραστηριοποιείται στον τομέα 
«Παραγωγή και Εμπορία οίνων». Η εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., είναι ανώνυμη 
εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
19584/52Β/89/8 (2010).  
 
Η εταιρεία έχει την έδρα της, στη Στενήμαχο, Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας. 
 
Η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι  www.boutari.gr. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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 Εταιρείας, για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, 
εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 25 Απριλίου 2017. 
 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών  

 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις Διερμηνείες της 
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από τα ακίνητα, τα μηχανήματα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία τους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ.  
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 
κρίσης από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι περιοχές 
που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν 
σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

 
2.2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν και κατά την τρέχουσα περίοδο στις αγορές αγαθών, χρήματος και 
κεφαλαίου, έχουν επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.  
 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, υπερέβαιναν το σύνολο του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό € 11.507 χιλ. Την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της Εταιρείας, υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ποσό € 3.538 
χιλ. Σημειώνεται ότι στις απαιτήσεις της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και απαίτηση από τη μητρική εταιρεία 
ύψους την 31.12.2016, € 9.085 χιλ. και κατά την 31.12.2015 ύψους € 8.721 χιλ. Η αύξηση των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κυρίως οφείλεται, στο ότι, έχουν απολεσθεί ρυθμίσεις εξόφλησης σε 100 
δόσεις, οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συνολικού ποσού € 6.138 χιλ. 
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Λόγω της επικρατούσας και κατά το 2016 οικονομικής αβεβαιότητας, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν  στο 
ποσό των € 2.537 χιλ. για την Εταιρεία έναντι € 479 χιλ. το 2015. Σημειώνουμε ότι η μεγάλη αυτή απόκλιση 
οφείλεται στο γεγονός ότι στην κλειόμενη χρήση έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσματα με τόκους ποσού € 938 
χιλ. λόγω απώλειας των ρυθμίσεων (σε 100 δόσεις) με ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο. 
 
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.  
 
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. 
 
Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ρευστότητας η Διοίκηση εξετάζει κάθε πρόσφορο μέτρο 
βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης και βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις 
πιστώτριες τράπεζες. 
 
Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές  τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του 
άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’. Κατά την 
κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη από τους συμβαλλομένους τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 
 Οι οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα 
το ισοζύγιο της 30.09.2016. 
 
 Οι καταστάσεις των πιστωτών της Εταιρείας στις οποίες εμφανίζονται οι επωνυμίες των πιστωτών και το 
ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 30.09.2016. 

 
 Οι καταστάσεις είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και τον Προϊστάμενο 
Λογιστηρίου της Εταιρείας και απεικονίζουν την κατάσταση με κρίσιμο χρόνο την 30.09.2016, συνοδεύονται δε 
από υπεύθυνες δηλώσεις του Νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας ότι : α) Τα στοιχεία των καταστάσεων 
προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας και β) ότι δεν παραλείφθηκε από τις 
καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία της Εταιρείας. 

 
 Η με ημερομηνία 29.12.2016 έκθεση Εμπειρογνώμονα Ορκωτού Νόμιμου Ελεγκτή.  

 
Η συμφωνία εκκινεί από την υπογραφή της και τελεί υπό τις κάτωθι διαλυτικές αιρέσεις η διαζευκτική πλήρωση 
των οποίων (ανάλογα με το αντικείμενο εκάστης) λύνει τη συμφωνία αντικειμενικά για όλα τα μέρη άνευ άλλου 
τινός : 
 Η μη επικύρωση της συμφωνίας ή τυχόν ευδοκίμηση τριτανακοπής κατά της επικυρωτικής απόφασης. 
 Η μη νόμιμη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύσταση ενεχύρων μετοχών. 
 Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα ανταπόκριση των ενεχομένων από την πλευρά της Εταιρείας, στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (αποπληρωμή, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κ.λπ). 
 
Η Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 προβλέπει:  
 
Α) την  αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων :  
Μακροπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό € 19.279 χιλ.  που θα αποπληρωθεί με λειτουργικές ροές. 
Μεσοπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό € 5.300 χιλ. που θα αποπληρωθεί με μη λειτουργικές ροές.  
Β) Νέα τραπεζική χορήγηση ύψους € 496 χιλ. με διετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή με ανισοβαρείς 
καταβολές μέχρι το 2023. 
 
Αυθημερόν (30.12.2016) κατετέθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης 
επικύρωσης συμφωνίας η συζήτηση της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
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δημοσιευθεί η απόφαση του Δικαστηρίου. 
Από το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο κατετέθη με την προαναφερόμενη  Αίτηση  άμεσης 
επικύρωσης, προκύπτει :  
 
Α) Οι επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας εστιάζουν σε τέσσερις περιοχές δράσης :   
 
α)   Αύξηση των πωλήσεων (μέσος ρυθμός 6,50% στην επόμενη πενταετία) 
β)   Βελτίωση μικτής κερδοφορίας (σταδιακά σε επίπεδο άνω του 40%) 
γ) Ενίσχυση ρευστότητας (διατήρηση του Κεφαλαίου κίνησης σε χαμηλά επίπεδα για μεγαλύτερη 
αυτοχρηματοδότηση της ανάπτυξης των πωλήσεων). 
δ)   Συγκράτηση των εξόδων (σε επίπεδο μικρότερο από το 30% των πωλήσεων). 
 
Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και επίτευξη των επιχειρηματικών και 
χρηματοοικονομικών στόχων αποτελεί η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, η διασφάλιση 
υλοποίησης τρύγων και η παροχή νέας χρηματοδότησης που θα εξασφαλισθούν στην περίπτωση θετικής επί 
της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, απόφασης. 
 
Β) Εξόφληση του 100% των υποχρεώσεων. 
Β1) Αναδιάρθρωση Υποχρεώσεων προς εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο. 
Εξόφληση για μεν το προσωπικό σε 18 μηνιαίες δόσεις για δε τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο σε 100 
έως 180 μηνιαίες δόσεις. 
Β2) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτές  
Εξόφληση από ένα  έτος μέχρι 10 έτη (ανάλογα με το ύψος) με ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές.  
 
Την 10η Φεβρουαρίου 2017, η Εταιρεία, συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)  ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύναψης 
Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού κώδικα (άρθρα 99-1 
6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ με την οποία συμφωνείται η οφειλή προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ ποσού € 3.811 
χιλ. να υπαχθεί  σε ρύθμιση (180 δόσεις) υπό την αίρεση ότι θα ισχύσει μόνο εφ’ όσον επικυρωθεί από το 
αρμόδιο δικαστήριο. 
 
Πιστεύουμε ότι αν η απόφαση είναι θετική και εκδοθεί από το Δικαστήριο προσωρινή διαταγή που να 
απαγορεύει την ατομική και συλλογική εκτέλεση της περιουσίας της εταιρείας και αν η κατάσταση εξελιχθεί 
όπως προβλέπεται από το επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις η Εταιρεία θα εξυγιανθεί και θα 
επιβιώσει. Σε περίπτωση όμως που δεν επικυρωθεί από το Δικαστήριο η Συμφωνία, τα δάνεια είναι πιθανόν 
να καταστούν άμεσα απαιτητά από τις τράπεζες. 
 
Σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι συνεχίζει η Εταιρεία να έχει τη στήριξη των προμηθευτών της, παρά τις 
καθυστερήσεις στην εξόφληση των προς αυτούς οφειλών της, οι οποίοι την διευκολύνουν στην εξόφληση των 
επί πιστώσει υποχρεώσεών της προς αυτούς επιμηκύνοντας τον χρόνο για την εξόφλησή τους. Τις αντίστοιχες 
δυσκολίες αντιμετωπίζει η Εταιρεία και στην είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες της. Βέβαια 
υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές οι όποιοι ζητούν προκαταβολή (επιταγές πελατείας της Εταιρείας) για 
εκτέλεση της παραγγελίας αλλά πολύ σπάνια να ζητηθεί από την Εταιρεία προεξόφληση και μάλιστα 
μετρητοίς. 
 
Σημειώνεται ότι οι προμήθειες από το εξωτερικό δεν είναι σημαντικές ώστε να επηρεάζει της Εταιρεία 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 δημιουργεί στην Εταιρεία ιδιαίτερα προβλήματα με το έμψυχο 
δυναμικό της Εταιρείας.   
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς το Ελληνικό δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
η Εταιρεία είχε προχωρήσει σε ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, στα πλαίσια του νέου νόμου. Οι 
ρυθμίσεις αυτές, την 31.12.2016, έχουν καταπέσει. 
 
Η Εταιρεία δυσκολεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω δυσκολίας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεών της. Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν κυρίως, από την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής 
οικονομίας. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι αρκετά χαμηλός (0,74%). Ο δείκτης μόχλευσης από την άλλη 
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είναι σημαντικά υψηλός (82,20%).  
Η Εταιρεία βαρύνεται από χρηματοοικονομικά έξοδα καθώς δεν έχει τη δυνατότητα εξόφλησης του μεγάλου 
ύψους δανειακών υποχρεώσεών της και παράλληλα συσσώρευσε μεγάλο ύψος υποχρεώσεων προς 
πιστωτές, Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την οικονομική ύφεση 
και από τη δύσκολη θέση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.   
 
Το ενδεχόμενο μη επικύρωσης από το Δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης ή ακόμη και αν υπάρξει θετική 
μεν απόφαση του Δικαστηρίου αλλά δεν επιτευχθούν οι στόχοι και δεν γίνει πιστή εφαρμογή του πλάνου 
αναδιάρθρωσης, 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. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση που επιφέρουν 
σημαντικές μεταβολές στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
 
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»  
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών (bearer plants), όπως 
τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις 
διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις 
διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η Εταιρεία διαθέτει αμπελώνες τα οποία ως 
διαρκείς φυτείες αναταξινομήθηκαν ως πάγια και λογίζονται βάσει του ΔΛΠ 16 όπως περιγράφεται στη 
σημείωση 2.10. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση που δεν επιφέρουν 
σημαντικές μεταβολές στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 

 
 ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  
 
 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  
 
 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  
 
 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»  
 
 ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

 
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

 
 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
 
 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

 
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τομέων. 
 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 
 
 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
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 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014  
 
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ.  

 
 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 
 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 
ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από την Εταιρεία 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των 
πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση 
της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων 
μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές του καταστάσεις. Δεδομένης της μικρής έκθεσης της Εταιρείας σε χρηματοοικονομικά μέσα η 
επίδραση του νέου προτύπου αναμένεται να περιοριστεί στην αναγνώριση πιστωτικών ζημιών για απαιτήσεις 
που είναι ενήμερες βάσει των αναμενόμενων επισφαλειών από αυτές. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 η Εταιρεία δεν 
αναγνωρίζει ζημίες επισφάλειας για ενήμερες απαιτήσεις. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 
μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 
μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις 
αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και 
τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 
οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Δεδομένων των 
συναλλαγών πώλησης της Εταιρείας το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση. 

 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 
χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 
 
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 
σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο πρότυπο αναμένεται 
να επηρεάσει τη λογιστική των συναλλαγών μίσθωσης στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής. Πληροφορίες για 
τα μελλοντικά μισθώματα από τέτοιες συμβάσεις περιλαμβάνονται στη σημείωση 32.  
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2017) 

 
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 
Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

 
 ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 
 
 ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”  

 
2.4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Η Εταιρεία, εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί τομείς», το οποίο ισχύει στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα.  
 
Συγκεκριμένα, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του προτύπου, όπου 
προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας, είναι ένα συστατικό μέρος μιας οικονομικής οντότητας, του οποίου τα 
αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας, παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Το σύνολο σχεδόν του κύκλου 
εργασιών της Εταιρείας αφορά σε χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που 
εμπορεύεται.  
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας, κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΣΤΑΚΟΔ 2003), έχει ως εξής: 

 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΩΔ - 2003 ΚΑΘΑΡΑ % 
159.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 10.453 99,17% 
513.4 ΧΟΝΔ.ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΠΟΤΩΝ 79 0,75% 
519.0 ΛΟΙΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 8 0,07% 
ΣΥΝΟΛΟ 10.540  100,00% 
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Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – Γεωγραφικοί τομείς 
 

Πωλήσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Ελλάδα 7.396 8.444 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.918 1.931 

Λοιπές Χώρες 1.226 1.651 

Σύνολο 10.540 12.026 
 

2.5. Εποχικότητα 
 

Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητάς της σε σχέση με τις ενδιάμεσες 
περιόδους. Οι ζημιές και κατά την τρέχουσα περίοδο οφείλονται στην περαιτέρω πτώση της αγοράς στους 
τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

 
2.6. Πληροφορίες για σημαντικούς πελάτες 

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

Α/Α ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1 1732029  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α-Β ΑΕ 995 13,45% 
0009147  TERLATO  WINES 
INTERNATIONAL 729 23,18%   

2 
5061142  ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ Μ & Α & ΣΙΑ 
ΕΕ 370 5,00% 

0009254  PHOTOS 
PHOTIADES DISTRIB. LTD 573 18,22%   

3 
5062006  ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Α.Ε. 338 4,57% 

0009095  ELFO - ILIAS 
FOTIADIS 228 7,24%   

4 1662026  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕΕ 301 4,07% 
0009520  M.BOUTARI & CO 
LIMITED 157 4,99%   

5 1442009  ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 254 3,44% 
0009029  LIQUOR CONTROL 
BOARD OF ONTARIO 150 4,77%   

6 5112136  LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ 249 3,36% 
0009532  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. 128 4,06%   

7 5051060  ΥΙΟΙ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ  ΕΠΕ 143 1,93% 
0009139  TSANTOS IMPORT 
EXPORT B.V. 118 3,74%   

8 
8411226  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ 
ΑΕΒΕ 133 1,79% 0009390  SANI S.C. 92 2,92%   

9 
1472011  OK ANYTIME MARKET 
ΑΝΩΝ.ΠΡΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 127 1,72% 

0009074  ΑΙΝΟΣ ΤΡΑΝΖΙΤ 
ΑΕΕ 90 2,86%   

10 
5311082  ΝΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΕ 114 1,54% 

0009025  SOCIETE DES 
ALCOOLS DU QUEBEC 72 2,30%   

                

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.396   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.144   10.540 

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 4.614   ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.258   6.872 
  ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.782   ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 886   3.668 
  % ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 37,61%   % ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 28,19%   34,80% 

 
2.7. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
(α)  Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
(β)  Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή 
των νομισματικών στοιχείων σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Μη νομισματικά στοιχεία που καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο 
νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής.  
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2.8. Επενδύσεις σε ακίνητα  
 

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

 
2.9. Μισθώσεις  

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

 
2.10. Ενσώματα πάγια 

 
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
απομείωση (σημείωση 2.13) με εξαίρεση τα οικόπεδα, τα κτίρια και το μηχανολογικό εξοπλισμό που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των παγίων στοιχείων.  
 
Εκτιμήσεις της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιμητές (κάθε 4 με 5 
χρόνια) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εύλογη αξία δεν διαφέρει σημαντικά από το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο. Η τελευταία εκτίμηση των ακινήτων της Εταιρείας καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού 
διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 1 Ιανουαρίου 2014 από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή. Οι 
διαφορές αναπροσαρμογής (πλεόνασμα) μειωμένες με την αναλoγούσα αναβαλλόμενη φορολογία 
αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, μειωμένες με την 
αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται 
με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής : 

 

 

Κατηγορία 
 

 Ωφέλιμη ζωή (έτη) 
Κτίρια       13 - 50 
Αμπελώνες         25 
Μηχανολογικός εξοπλισμός       3 - 30 
Λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα)         5 
Αυτοκίνητα – Οχήματα         5 
Μηχανογραφικός εξοπλισμός        6-7 
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός        6-7 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον 
κάθε τέλος χρήσης. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (σημείωση 2.13). 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις 
προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο 
προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Διαρκή Φυτά – Αμπελώνες 
Τα διαρκή φυτά, περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της για την παραγωγή 
σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Στη χρήση 2014 έγινε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των 
αμπελώνων από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή. Η προηγούμενη εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή είχε 
γίνει το 2008. Το κέρδος από την αποτίμηση στην εύλογη αξία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα.  
 
Οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 16 και 41 φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί η παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 
 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 4% (25 χρόνια 
ωφέλιμης ζωής). 

 
2.11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

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

 
2.12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Λογισμικό 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 
τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3-5 
έτη. 
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2.13. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 

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

 
2.14. Συμμετοχές - συγγενείς - χρεόγραφα  

 
Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες, καθώς και τα χρεόγραφα, 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 συγγενείς επιμετρούνται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο κόστος 
κτήσης μείον τυχόν ζημιά απομείωσης. 

 
2.15. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Κόστος δανεισμού 
περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των μενόντων αποθεμάτων (οίνοι προς παλαίωση). Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. Το 
κόστος των αποθεμάτων της Εταιρείας που προέρχονται από ίδια αγροτική παραγωγή είναι η εύλογη αξία 
τους κατά τη συγκομιδή όπως περιγράφεται στη σημείωση 2.11. 
 
2.16. Απαιτήσεις από πελάτες  

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

 
2.17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, 
μειωμένης με το φόρο εισοδήματος, εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου 
οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Το κέρδος ή η ζημιά από την πώληση ίδιων μετοχών αναγνωρίζεται 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια. 
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου 
εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση. 
 
2.19. Δάνεια 

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

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

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
 
Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο ο 
Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή άλλη 
τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά 
στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στην τρέχουσα και τις 
προηγούμενες περιόδους.  
 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά.  
 
Συνήθως τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν το ποσό της σύνταξης που ένας εργαζόμενος 
θα λάβει, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια 
προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με 
την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται ολόκληρη η καμπύλη επιτοκίων των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία αποτίμησης καθώς και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των 
παροχών, και γίνεται εκτίμηση του μέσο σταθμικού επιτοκίου. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές στις 
αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά τη περίοδο την οποία προκύπτουν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 
 
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει 
την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν 
υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού προεξοφλούνται.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 

 
2.22. Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως 
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη θα απαιτηθεί για το διακανονισμό της, εφόσον είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της 
δέσμευσης.  
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Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, όταν είναι σημαντική η επίδραση της διαχρονικής 
αξίας του χρήματος, με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται 
προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στην πάροδο του χρόνου 
αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το 
διακανονισμό της δέσμευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Όταν η Εταιρεία αναμένει την είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για 
παράδειγμα στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιη.  
 
2.23. 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 αντιστοίχιση, με τα κόστη που προορίζονται να καλύψουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 
2.24. Εμπορικές υποχρεώσεις  

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

 
2.25. Αναγνώριση εσόδων 

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

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

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



Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

31 

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

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

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

 
2.27. Αναπροσαρμογές κονδυλίων  

 
Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. 
Διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι ανατροσαρμογές κονδυλίων παρουσιάζονται στη σημείωση 34. 

  
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. 

 
3.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Η Εταιρεία 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Σχετικά με τις τράπεζες αναφέρουμε ότι την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις 
συστημικές  τράπεζες Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 η οποία συζητήθηκε στο 
Αρμόδιο Δικαστήριο την 08.02.2017 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Η συμφωνία προβλέπει 
αφενός μεν αναδιάρθρωση – επιμήκυνση εξόφλησης  των δανειακών υποχρεώσεων και αφετέρου ευνοϊκότερα 
επιτόκια  (σημειώσεις 2.2 και 15).   

 
H Εταιρεία διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τις ανάγκες ρευστότητας και παρακολουθεί 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 Εταιρεία 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. 

 
(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος 

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

Η ζήτηση των προϊόντων και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, επηρεάζονται 
αρνητικά από την υφιστάμενη οικονομική κρίση. 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, όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του 
πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρείας. 

 
Κίνδυνος υπάρχει και στην περίπτωση που δεν εκδοθεί από το Δικαστήριο θετική απόφαση σχετικά με τη 
Συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν. 3588/2007 που συνυπογράφηκε με τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες την 30η Δεκεμβρίου 2016. Επίσης, σε περίπτωση θετικής απόφασης του Δικαστηρίου υπάρχει ο 
κίνδυνος της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία αυτή (σημειώσεις 
2.2 και 15).    
 
3.2 Διαχείριση Κεφαλαίου 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(δ) Απομείωση ενσώματων παγίων και επενδυτικών ακινήτων 
Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων 
παγίων και των επενδυτικών ακινήτων. Ο έλεγχος απομείωσης πραγματοποιείται βάσει στοιχείων της αγοράς 
και των εκτιμήσεων της διοίκησης για τις μελλοντικές λειτουργικές και οικονομικές συνθήκες. Κατά τη 
διαδικασία ελέγχου απομείωσης η διοίκηση συνεργάζεται με ανεξάρτητους εκτιμητές. 

 
(ε) Έλεγχος απομείωσης συγγενών 
Η Εταιρεία εξετάζει για απομείωση την αξία των επενδύσεών της σε συγγενείς εταιρείες, συγκρίνοντας το 
ανακτήσιμο ποσό της κάθε επένδυσης (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης 
αξίας μείον τα κόστη της πώλησης) με τη λογιστική της αξία. Η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον 
καθορισμό του ανακτήσιμου ποσού ακολουθώντας μεθοδολογία παρόμοια με αυτή που εφαρμόζει κατά τον 
έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας, προκειμένου να προσδιορίσει την παρούσα αξία των αναμενόμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών της συγγενούς εταιρείας. 
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(στ) Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην 
προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων των υπαλλήλων που θα έχουν 
καταστεί δεδουλευμένες στο τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίστανται 
δεδουλευμένες από τους υπαλλήλους ισομερώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι 
υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών 
υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα 
ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και 
λοιπούς παράγοντες. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προβλέψεων, αυτές οι υποθέσεις 
υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. 
 
(ζ) Διάκριση μεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 
Η Εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για τη διαμόρφωση της 
σχετικής κρίσης, η Εταιρεία θεωρεί κατά πόσον ένα ακίνητο δημιουργεί ταμειακές ροές, κατά κύριο λόγο 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα δημιουργούν 
ταμειακές ροές που αποδίδονται όχι μόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προμηθειών. 
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 Οικόπεδα  

Βιολογικά 
περιουσιακά 

στοιχεία  Κτίρια  
Μηχ/κός 

εξοπλισμός  
Μεταφορικά 

μέσα    

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός  Σύνολο 
Κόστος              
1 Ιανουαρίου 2015 4.872  -  6.119  3.951  934  4.839  20.715 
Μεταφορά από βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία 
(Σημ. 7) -  370  -  -  -  -  370 
Προσθήκες -  -  36  4  6  10  56 
Πωλήσεις/Διαγραφές -  -  -  (24)  (44)  -  (68) 
Μεταφορά σε επενδύσεις 
σε ακίνητα (Σημ. 6) (1)  -  (801)  -  -  -  (802) 
31 Δεκεμβρίου 2015* 4.871  370  5.354  3.931  896  4.849  20.271 

              
1 Ιανουαρίου 2016* 4.871  370  5.354  3.931  896  4.849  20.271 
Προσθήκες 8  -  70  3  -  4  85 
Πωλήσεις/Διαγραφές -  -  -  (7)  -  -  (7) 
31 Δεκεμβρίου 2016 4.879  370  5.425  3.926  896  4.853  20.349 

              
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις              
1 Ιανουαρίου 2015 -  -  (281)  (2.354)  (719)  (4.773)  (8.127) 
Αποσβέσεις χρήσης* -  (13)  (159)  (144)  (67)  (27)  (410) 
Πωλήσεις/Διαγραφές -  -  -  24  44  -  68 
31 Δεκεμβρίου 2015* -  (13)  (440)  (2.474)  (742)  (4.800)  (8.469) 

              
1 Ιανουαρίου 2016* -  (13)  (440)  (2.474)  (742)  (4.800)  (8.469) 
Αποσβέσεις χρήσης -  (14)  (147)  (144)  (65)  (28)  (398) 
Πωλήσεις/Διαγραφές -  -  -  7  -  -  7 
31 Δεκεμβρίου 2016 -  (27)  (588)  (2.611)  (807)  (4.828)  (8.860) 

              
Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2015* 4.871  357  4.914  1.457  154  49  11.801 
Αναπόσβεστη αξία στις 
31 Δεκεμβρίου 2016 4.879  343  4.837  1.315  88  25  11.487 

 
*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34).  
 
Τα οικόπεδα , τα κτίρια και ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Εκτιμήσεις της εύλογης 
αξίας πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση από ανεξάρτητους εκτιμητές όπως περιγράφεται και στη 
σημείωση 2.10. Η τελευταία εκτίμηση τόσο των ακινήτων της Εταιρείας όσο και των μηχανημάτων 
διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 1 Ιανουαρίου 2014. 

 
 

Στη χρήση 2014 έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, εκτίμηση της εύλογης αξίας των καρποφόρων 
φυτών (αμπελώνες) της Εταιρείας. 
 
Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε € 6.530 χιλ. και € 6.588 χιλ. για τις 
χρήσεις 2016 και 2015 αντίστοιχα. 
 
Οι λογιστικές αξίες των μηχανημάτων με βάση το κόστος κτήσης ανέρχονται σε € 56 χιλ. και € 96 χιλ. για τις 
χρήσεις 2016 και 2015 αντίστοιχα. 

  
Επί των παγίων στοιχείων (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδύσεις σε ακίνητα) της Εταιρείας υφίστανται 
εμπράγματα βάρη ύψους € 21.661 χιλ. 
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6. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής: 
 

 Οικόπεδα  Κτίρια  Σύνολο 
Κόστος      

      
1 Ιανουαρίου 2015 -  -  - 
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (Σημ. 5) 1  801  802 
31 Δεκεμβρίου 2015 1  801  802 

      
1 Ιανουαρίου 2016 1  801  802 
31 Δεκεμβρίου 2016 1  801  802 

      
Συσσωρευμένες αποσβέσεις      
1 Ιανουαρίου 2015 -  -  - 
31 Δεκεμβρίου 2015 -  -  - 

      
1 Ιανουαρίου 2016 -  -  - 
31 Δεκεμβρίου 2016 -  -  - 

      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 1  801  802 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 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). 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Η τελευταία εκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων από 
ανεξάρτητο εκτιμητή διενεργήθηκε με βάση τα δεδομένα την 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Δαπάνες για επενδύσεις σε ακίνητα δεν υπήρξαν στη χρήση. Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 12 χιλ. 
  

 
 

7. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους αμπελώνες της, για την παραγωγή 
σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, σύμφωνα 
με τα Δ.Π.Χ.Α. και συγκεκριμένα στην εύλογη αξία τους, όπως προέβλεπε σχετικά το Δ.Λ.Π. 41, στο τέλος 
κάθε περιόδου, στην εύλογη αξία τους από τη Διεύθυνση Οινολογικού της εταιρείας, που διαθέτει έμπειρο και 
κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές 
καταστάσεις, η αξία της γεωργικής παραγωγής κατά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τον χρόνο της συγκομιδής, 
θεωρείται μέρος της εύλογης αξίας των κλημάτων και αφαιρείται από την αξία αυτών, κατά τον χρόνο της 
συγκομιδής.  
 
Στις 30 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 
16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 41 Γεωργία, με τίτλο Γεωργία: Διαρκείς φυτείες. Το IASB αποφάσισε ότι τα 
φυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή καρπών σε περισσότερες της μίας 
περιόδους, γνωστά ως καρποφόρα φυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα 
ενσώματα πάγια στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, διότι η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή της 
μεταποίησης. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2016 αναδρομικά, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8. 
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Η Εταιρεία βάση σχετικής ευχέρειας που παρέχεται επέλεξε να επιμετρήσει τα καρποφόρα φυτά στην εύλογη 
αξία τους κατά την 1/1/2015 της νωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για την 
περίοδο αναφοράς κατά την οποία η οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά το έγγραφο Γεωργία: Καρποφόρα 
Φυτά (τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41) και χρησιμοποίησε αυτή την εύλογη αξία ως το τεκμαιρόμενο 
κόστος τους κατά την ημερομηνία εκείνη. Αναλυτικότερα, η υιοθέτηση της τροποποίησης θα έχει τις παρακάτω 
επιπτώσεις κατά τη μετάβαση: 
 
Η τροποποίηση θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2016. 
Οι οδηγίες μετάβασης αναφέρουν ότι οι εταιρείες επιτρέπεται να εφαρμόσουν την εύλογη αξία ως τεκμαρτό 
κόστος κατά την έναρξης της προηγούμενης παρουσιαζόμενης περιόδου (1/1/2015). Ειδικότερα η εύλογη αξία 
των αμπελώνων την 1/1/2015 θα είναι το τεκμαρτό κόστος. Η απόσβεση των αμπελώνων θα βασιστεί στο νέο 
τεκμαρτό κόστος.  
 
Οι επιπτώσεις από την τροποποίηση αυτή τόσο στα κονδύλια της «Κατάστασης Οικονομικής Θέσης» της 
χρήσης 2015 όσο και της «Κατάστασης Συνολικού Εσόδων» της συγκριτικής περιόδου 1/1-31/12/2015 
εμφανίζονται παρακάτω στη σημείωση 34. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις στον λογαριασμό «Βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία» θα εμφανίζεται η γεωργική παραγωγή μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής για την οποία 
στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2 «Αποθέματα». 
 
Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα συμφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας μεταξύ έναρξης και λήξης της χρήσης.  
 

 31/12/2016  31/12/2015 
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην έναρξη της 
χρήσης -  343 
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -  27 
Εύλογη αξία εκτίμησης  -  - 
Κέρδος αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της χρήσης 354  242 
Εύλογη αξία παραγωγής σταφυλιών που συλλέχθηκε (354)  (242) 
Μεταφορά καρποφόρων φυτών (αμπελώνων) στα Ενσώματα Πάγια (Σημ. 
5) -  (370) 
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην λήξη της 
χρήσης -  - 
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8. Άυλα περιουσιακό στοιχεία 
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 
 Λογισμικό 
Κόστος  
1 Ιανουαρίου 2015 342 
31 Δεκεμβρίου 2015 342 

  
1 Ιανουαρίου 2016 342 
31 Δεκεμβρίου 2016 342 

  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
1 Ιανουαρίου 2015 (305) 
Αποσβέσεις χρήσης (18) 
31 Δεκεμβρίου 2015 (323) 

  
1 Ιανουαρίου 2016 (323) 
Αποσβέσεις χρήσης (11) 
31 Δεκεμβρίου 2016 (334) 

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 19 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 8 
 

9. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 

 2016  2015 
Στην αρχή της χρήσης 10  - 
Προσθήκες- αύξηση κόστους συμμετοχής -  10 
Στο τέλος της χρήσης 10  10 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 η Εταιρεία, απέκτησε το 50% των μετοχών της SCALAREA Ι.Κ.Ε. και 
κατόπιν αυτού ουσιώδη επιρροή αλλά όχι και τον έλεγχο αυτής. Δεν υπάρχει έλεγχος διότι η Ι.Κ.Ε. έχει δύο 
διαχειριστές (όσους και μετόχους) και είναι απαραίτητη η συνέργεια και των δύο. Επίσης με συμφωνία των 
διαχειριστών η διοίκηση έχει εκχωρηθεί σε άλλη εταιρεία συμφερόντων του άλλου μετόχου – εταίρου. Για τους 
παραπάνω λόγους από το 2015 που αποκτήθηκε η εταιρεία ενοποιείται από τη μητρική εταιρεία, με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης.  
 
Ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων και γενικά 
δραστηριότητες συνδεόμενες με τουριστικές επιχειρήσεις (θεματικός τουρισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων 
κ.λπ.). 
 
Η συμμετοχή αποκτήθηκε αντί € 10 χιλ. στις 27.07.2015. Με βάση τη συνταχθείσα Λογιστική Κατάσταση στις 
31.07.2015 οι ζημίες για την περίοδο 01.01 έως 31.07.2015 ήταν € 67 χιλ., τις οποίες αφαιρούμε από τις 
συνολικές ζημίες χρήσεως ποσού € 104 για να προσδιορίσουμε την αναλογία μας. Επομένως οι ζημίες για την 
περίοδο 01.08 έως 31.12.2015 που μας αναλογούν είναι € 16 χιλ. Το ποσό αυτό περιορίζεται στις € 10 χιλ. 
που είναι η αξία της συμμετοχής μας. Αντίστοιχα το 2016 οι ζημίες είναι € 27 χιλ. 
 
Oι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες για την συγγενή εταιρεία. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ποσά που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της παρακάτω 
συγγενούς εταιρείας. 
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Συνοπτικά στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

 SCALAREA Ι.Κ.Ε. 
 50,00%  50,00% 

 31/12/2016  31/12/2015 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 89  92 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 12  17 
Σύνολο ενεργητικού 101   109  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 215  166 
Σύνολο υποχρεώσεων 215   166  
Ίδια κεφάλαια (115)  (57) 

 
Συμφωνία συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

 
 SCALAREA Ι.Κ.Ε. 

 2016  2015 
Καθαρή θέση εταιρείας 1 Ιανουαρίου (57)  13 
Καθαρές ζημίες χρήσης (66)  (105) 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης  -  - 
Λοιπές μεταβολές (καταθέσεις μετόχων) 8  35 
Καθαρή θέση εταιρείας 31 Δεκεμβρίου (115)  (57) 

 
Συνοπτικά στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων  
 
 SCALAREA Ι.Κ.Ε. 

 1-Iαν 
 31-Δεκ-16  31-Δεκ-15 

Πωλήσεις 96  56 
Καθαρές ζημιές χρήσης (66)  (105) 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης  -  - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης (66)  (105) 
 
10. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 31/12/2016  31/12/2015 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.565  1.626 
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 13.776  14.219 
Εμπορεύματα 341  343 
Σύνολο 15.682  16.188 

    
Μείον: Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα:    
Πρώτες και βοηθητικές ύλες (60)  - 

 (60)  - 
    

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 15.622  16.188 
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Για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων έχουν δοθεί εγγυήσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού 
ποσού € 5.037 χιλ. 
 
Τα αποθέματα της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (οίνοι προς παλαίωση) και σε 
πρώτες και βοηθητικές ύλες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 έγινε πρόβλεψη ποσού € 60 χιλ.  
 
Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
1 Ιανουαρίου 2015 - 
31 Δεκεμβρίου 2015 - 

  
1 Ιανουαρίου 2016 - 
Πρόβλεψη απομείωσης (Σημ. 26) 60 
31 Δεκεμβρίου 2016 60 

 
11.  Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

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

 
 Σημ. 31/12/2016  31/12/2015 
Πελάτες   7.753   8.224 
Επιταγές εισπρακτέες   180   322 
Επιταγές και γραμμάτια σε καθυστέρηση   5   5 
Γραμμάτεια εισπρακτέα  -   174 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες  (3.776)  (3.716) 
Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες   4.162   5.009 

     
Ελληνικό Δημόσιο: παρακρατούμενοι, προκαταβλητέοι 
φόροι & ΦΠΑ   33   5 
Λοιποί χρεώστες    1.084   1.839 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  33    10.813   10.423 
Προκαταβολές    95   116 
Έξοδα επόμενων χρήσεων   34   14 
Απαιτήσεις από συγγενείς (ποσά για αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου)   28   20 
Λοιπές απαιτήσεις    12.087   12.418 

 
Η λογιστική αξία των απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
Στο υπόλοιπο του λογαριασμού της Εταιρείας «Πελάτες» περιλαμβάνεται και απαίτηση από την εταιρεία 
Μαρινόπουλος Α.Ε. ποσού € 152 χιλ. Λόγω του ότι η Εταιρεία αυτή βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης, 
σχηματίσαμε πρόβλεψη για επισφάλεια της απαίτησης αυτής ποσού € 60 χιλ. με επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων χρήσης 2016 και συγκεκριμένα των άλλων εξόδων. Σημειώνουμε ότι, το ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών 2016 της Εταιρείας που αντιπροσωπεύει η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία 
«Μαρινόπουλος Α.Ε.» είναι μικρό ήτοι 1,4%. 
 
Υφίσταται εκχώρηση απαιτήσεων από πελάτες της Εταιρείας ποσού € 403 χιλ., που καλύπτονται με 
μεταχρονολογημένα αξιόγραφα ποσού € 136 χιλ., για εξασφάλιση υποχρεώσεών της. 
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Η ενηλικίωση υπολοίπων των απαιτήσεων από πελάτες είναι ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 
Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα   1.450  2.240 
Είναι σε καθυστέρηση:     
0 - 3 μήνες   430  540 
3 - 6 μήνες  849  508 
Πάνω από 6 μήνες  5.209  5.437 

  7.938  8.725 
Μείον προβλέψεις απομείωσης  (3.776)  (3.716) 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  4.162  5.009 

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

 
 Σημ.  
1 Ιανουαρίου 2015  3.664 
Πρόβλεψη απομείωσης 26 128 
Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση  (77) 
31 Δεκεμβρίου 2015  3.716 

   
1 Ιανουαρίου 2016  3.716 
Πρόβλεψη απομείωσης 26 60 
31 Δεκεμβρίου 2016  3.776 

 
Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης 
ανέρχονται σε ποσό € 2.712 χιλ. (2015: € 2.769 χιλ.), διότι η καθυστέρησή τους είναι περιστασιακή και η 
πλήρη είσπραξή τους κρίθηκε εύλογη κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
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 της απαιτήσεις και επιδιώκει την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων. 
 
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. 
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

 Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2016  31/12/2015 
Ταμείο 16  10 
Καταθέσεις όψεως 237  50 
Σύνολο 253  60 

 
13. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 7.549.890 διαιρούμενο σε 
251.663 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 30 η κάθε μία. 
 
14. Αποθεματικά 

 

 
Τακτικό 

αποθεματικό  

Έκτακτα και 
ειδικά 

αποθεματικά  

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων  

Αποθεματικό 
εύλογης αξίας 

αναπροσαρ-
μογής παγίων  Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2015 564  2.040  3.717  2.532  8.853 
Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικών 
αναπροσαρμογής παγίων λόγω 
αλλαγής φορολ. συντελεστή από 26% 
σε 29% -  -  -  (141)  (141) 
31 Δεκεμβρίου 2015 564  2.040  3.717  2.391  8.711 

          
1 Ιανουαρίου 2016 564  2.040  3.717  2.391  8.711 
31 Δεκεμβρίου 2016 564  2.040  3.717  2.391  8.711 

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

 
(β) Αποθεματικό εύλογης αξίας αναπροσαρμογής παγίων  
Το αποθεματικό εύλογης αξίας έχει δημιουργηθεί από την επιμέτρηση των ακινήτων και των μηχανημάτων της 
Εταιρείας σε εύλογη αξία και εμφανίζεται μειωμένο με τον αναλογούν αναβαλλόμενο φόρο. Στη χρήση 2015 
έγινε επανεκτίμηση της αναβαλλόμενης φορολογίας του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων, λόγω 
αλλαγής φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26% (Σημείωση 29). 
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15. Δάνεια 
 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2016  31/12/2015 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια    
Τραπεζικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού 21.822  21.451 
Ομολογιακά δάνεια 2.598  2.586 
Υποχρεώσεις από εκχώρηση απαιτήσεων 195  350 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 24.615  24.387 

    
Σύνολο δανείων 24.615  24.387 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας 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.  
 
Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας κατά κύριο χρηματοδότη έχει ως εξής: 
 
 31/12/2016  31/12/2015 
Ομολογιακά δάνεια Eurobank* 2.598  2.586 
Τράπεζα Πειραιώς 7.978  7.854 
ALPHA BANK (πρώην Εμπορική Τράπεζα) 2.961  3.282 
Εθνική Τράπεζα 3.374  3.424 
Eurobank 7.295  6.674 
ΕΘΝΙΚΗ Factors 164  316 
ABC Factors 1  5 
Τράπεζα Αττικής 66  61 
ΑΤΤΙΚΗΣ FACT 29  29 
Πανελλήνια Τράπεζα 147  137 
Unicredit -  19 
Σύνολο 24.615  24.387 

 
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. 
 
Τα δάνεια χορηγήθηκαν με παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία (επί προϊόντων, εμπορικών σημάτων και 
εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων), από τον κ. Κ. Μπουτάρη και από την μητρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.. Μέχρι σήμερα εκτός από την ενεχυρίαση των εμπορικών 
σημάτων, έχουν δοθεί και εξασφαλίσεις επί αποθεμάτων (προϊόντων) συνολικού ποσού € 5.037 χιλ. και επί 
εμπορικών απαιτήσεων συνολικού ποσού € 403 χιλ. που καλύπτονται με μεταχρονολογημένα αξιόγραφα 
ποσού € 136 χιλ. Εκτός αυτών, επί των ακινήτων της Εταιρείας και της μητρικής της, έχουν εγγραφεί 
προσημειώσεις συνολικού ποσού € 37.905 χιλ. 
 
Τα παραπάνω δάνεια της Εταιρείας ήταν σε καθυστέρηση, παρά τις συνεχείς ανανεώσεις και είχαν ταξινομηθεί 
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της Συμφωνίας εξυγίανσης που 
αναφέρεται παρακάτω, είναι άμεσα απαιτητά. 
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Την 30η Δεκεμβρίου 2016 συνυπογράφθηκε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του 
άρθρου 106β του Ν. 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’. Κατά την 
κατάρτιση και υπογραφή της συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη από τους συμβαλλομένους τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 
 Οι οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα 
το ισοζύγιο της 30.09.2016. 
 
 Οι καταστάσεις των πιστωτών της Εταιρείας στις οποίες εμφανίζονται οι επωνυμίες των πιστωτών και το 
ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 30.09.2016. 

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

 
 Η με ημερομηνία 29.12.2016 έκθεση Εμπειρογνώμονα Ορκωτού Νόμιμου Ελεγκτή.  

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

 
Αυθημερόν κατετέθει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας 
η συζήτηση της οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017. Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση του 
Δικαστηρίου.  
 
Παράλληλα, την 10η Φεβρουαρίου 2017, η Εταιρεία, συνυπέγραψε με το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ‘‘Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
Σύναψης Συμφωνίας στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, του πτωχευτικού κώδικα 
(άρθρα 99-1 6στ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει)’’ με την οποία συμφωνείται η οφειλή προς το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ 
ποσού € 3.811 χιλ. να υπαχθεί σε ρύθμιση υπό την αίρεση ότι θα ισχύσει μόνο εφ’ όσον επικυρωθεί από το 
αρμόδιο δικαστήριο. 
 
Σύμφωνα με την υπογραφείσα ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης’’ και με την προϋπόθεση επικύρωσής της από το 
αρμόδιο Δικαστήριο, η εξόφληση των αναδιαρθρωμένων δανειακών συμβάσεων των συμβαλλομένων 
τραπεζών ποσού € 24.266 χιλ. (την 30.09.2016) ή € 24.579 χιλ. (την 31.12.2016), θα γίνει ως εξής : 
 
 Μακροπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό € 19.279 χιλ. που θα αποπληρωθεί με λειτουργικές ροές μέχρι το 
2031 . 
 
 Μεσοπρόθεσμα ρυθμιζόμενο ποσό € 5.300 χιλ. που θα αποπληρωθεί με μη λειτουργικές ροές μέχρι το 
2019.  
 
* 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. 
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16.  Προμηθευτές 
 

 31/12/2016  31/12/2015 
Προμηθευτές 6.596  6.233 
Επιταγές πληρωτέες 1.417  1.452 
Γραμμάτια πληρωτέα 530  697 
Σύνολο  8.542   8.382 

 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων.  

 
Η λογιστική αξία των υποχρεώσεων σε προμηθευτές προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
Την 30.12.2016 η Εταιρεία συνυπέγραψε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ‘‘Συμφωνία εξυγίανσης του 
άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ και αυθημερόν 
υπέβαλε Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου η συζήτηση της 
οποίας έγινε την 8η Φεβρουαρίου 2017 χωρίς μέχρι σήμερα έχει δημοσιευθεί η απόφαση του Δικαστηρίου. 
 
Η προαναφερόμενη συμφωνία που τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από το Δικαστήριο, προβλέπει 
επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης του 100% των υποχρεώσεών της προς τους προμηθευτές ως εξής: 
Αμπελουργοί : Ανάλογα με το ύψος της οφειλής εξόφληση από ένα έτος μέχρι 4 έτη. 
Λοιποί μη συμβαλλόμενοι πιστωτές : Ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Εξόφληση από ένα έτος μέχρι 10 έτη 
με ισόποσες εξαμηνιαίες καταβολές.  
 
17. Υποχρεώσεις από φόρους  

 
 31/12/2016  31/12/2015 
ΦΠΑ -  110 
Φόροι αμοιβών προσωπικού - τρίτων 213  119 
Φόροι ληξιπρόθεσμοι  3.840  - 
Φόροι ληξιπρόθεσμοι, ρυθμισμένοι (τελωνείο) -  26 
Ρυθμίσεις σε 12 και 24 δόσεις Ν. 4152 / 13 και Ν.4174 / 13 - ΠΑΓΙΑ -  689 
Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων & τελών  -  396 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 4321 -  (102) 
Λοιποί φόροι / τέλη 86  10 

  4.138   1.248 
 

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. 
 
Η ανάλυση της ρύθμισης του Ν. 4321 / 2015 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 31/12/2015 

Υποχρεώσεις από φόρους 
Μακροπρόθεσμο 

μέρος  
Βραχυπρόθεσμο 

μέρος  ΣΥΝΟΛΟ 
Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015 σε 100 δόσ. 2.436  396  2.832 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 
4321 / 2015 (338)  (102)  (440) 
Σύνολο 2.098  294  2.392 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ  

 
1) Λόγω μη καταβολής των δόσεων από τον Οκτώβριο του 2016 και μετά, απωλέσθησαν οι ρυθμίσεις της 
Εταιρείας που είχαν γίνει στην προηγούμενη χρήση και περιγράφονται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος 
της οφειλής (ποσό € 2.253 χιλ.) που εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και 
να εμφανίζεται την 31.12.2016 στις βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού € 292 χιλ. από 
τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού € 46 χιλ. που εμφανιζόταν στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά € 338 χιλ., τα αποτελέσματα της χρήσεως 
2016 (Άλλα έξοδα).  
 
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία 
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ 
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές) 
προς το Δημόσιο, ήταν € 4.194 χιλ.  
 
Σε περίπτωση που υπάρξει θετική απόφαση του Δικαστηρίου ως προς την επικύρωση της ’’Αίτησης άμεσης 
επικύρωσης της συμφωνίας’’ , που κατετέθη την 30.12.2016, η υποχρέωση προς το Δημόσιο θα εξοφληθεί σε 
180 δόσεις. 
 
2) 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 Eταιρεία 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 για τη χρήση 2015, στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Φόροι και Τέλη». 

 
18. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
 Σημ.  31/12/2016  31/12/2015 
Δεδουλευμένα έξοδα  18  3 
Δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζών  95  - 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί   4.931  745 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  629  465 
Λοιποί πιστωτές  633  1.983 
Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 33 28  - 

  6.335  3.196 
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Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2016  31/12/2015 
ΙΚΑ τρέχουσες υποχρεώσεις  492  234 
IKA ληξ/σμες οφειλές  3.572  - 
ΤΕΑΠΟΖΟ ληξ/σμες οφειλές  825  - 
ΙΚΑ ρύθμιση Ν. 4321 / 2015  -  511 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015  -  (148) 
ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν. 4321 / 2015  -  127 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι - Ρύθμιση Ν. 4321 / 2015  -  (34) 
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία  42  53 
Σύνολο  4.931  745 

 
Η ανάλυση της ρύθμισης του Ν. 4321 / 2015 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 
31/12/2015 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
Μακροπρόθεσμο 

μέρος 
Βραχυπρόθεσμο 

μέρος Σύνολο 
ΙΚΑ ρύθμιση Ν 4321/2015 3.366 511 3.877 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 
4321/2015 (492) (148) (640) 
ΤΕΑΠΟΖΟ ρύθμιση Ν 4321/2015 839 127 966 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι – Ρύθμιση Ν 
4321/2015 (108) (34) (142) 
Σύνολο  3.605  456  4.061 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  

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

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

 Την υπαγωγή σε ρύθμιση των προαναφερόμενων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε 
εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες δόσεις, με συχνότητα καταβολής μηνιαίως, χωρίς καμία έκπτωση επί 
των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και έντοκη καταβολή 1,5%. 

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

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

 
Τα παραπάνω ισχύουν βέβαια σε περίπτωση που υπάρξει θετική απόφαση του Δικαστηρίου ως προς την 
επικύρωση της “Αίτησης άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας”, που κατετέθη την 30.12.2016. 
 
2. Υποχρεώσεις προς ΤΕΑΠΟΖΟ 
 
Λόγω μη καταβολής δόσεων, απωλέσθη, μετά την 30.09.2016, η ρύθμιση της Εταιρείας που είχε γίνει στην 
προηγούμενη χρήση και περιγράφεται παρακάτω, με αποτέλεσμα το μέρος της οφειλής ( ποσό € 775 χιλ.) που 
εμφανιζόταν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να αναταξινομηθεί και να εμφανίζεται την 31.12.2016 στις 
βραχυπρόθεσμες. Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού € 94 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
καθώς και μη δεδουλευμένοι τόκοι ποσού € 15 χιλ. που εμφανιζόταν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μεταφέρθηκαν και επιβάρυναν κατά € 109 χιλ., τα αποτελέσματα της χρήσεως 2016 (Άλλα έξοδα).  
 
Την 30.09.2016 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για την υπογραφείσα την 30.12.2016 ‘‘Συμφωνία 
εξυγίανσης του άρθρου 106β του Ν, 3588/2007 (άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει)’’ 
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, το σύνολο της υποχρέωσης (τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές) 
προς το ΤΕΑΠΟΖΟ, της Εταιρείας, ήταν € 881 χιλ.  
 
Η προαναφερόμενη Συμφωνία εξυγίανσης αναγράφει ότι το σύνολο των υποχρεώσεων προς Ασφαλιστικά 
Ταμεία την 30.09.2016 ανερχόταν στο ποσό των € 4.729 χιλ. Το ποσό αυτό αναλύεται (ποσά σε χιλ. ευρώ):  
 
Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ     3.811 
Υποχρεώσεις προς ΤΕΑΠΟΖΟ       881 
Υποχρεώσεις προς Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία       37 
Σύνολο       4.729 

 
3) 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 Εταιρεία, τις ανωτέρω υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015 τις έχει 
υπολογίσει προεξοφλημένες στην παρούσα αξία τους με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (3%) σε 
σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής τους. Στη συνέχεια επειδή μετεβλήθει το πραγματικό 
επιτόκιο από 3% σε 5%, έγινε επανυπολογισμός της παρούσας αξίας με το νέο πραγματικό επιτόκιο (5%). 
 
Λόγω του ότι η Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνιες ρυθμίσεις σύμφωνα με το Ν. 4321/2015, το μακροπρόθεσμο 
μέρος των υποχρεώσεων αυτών καθώς και οι μη δεδουλευμένοι τόκοι μεταφέρθηκαν στις «Λοιπές 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί». 
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19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

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

 
 31/12/2016  31/12/2015 
Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για:    
Συνταξιοδοτικές παροχές 580  753 
Σύνολο 580  753 
 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως ακολούθως: 

 
 31/12/2016  31/12/2015 
Χρεώσεις στα αποτελέσματα (Σημ.27):    
Συνταξιοδοτικές παροχές 37  44 
Σύνολο 37  44 

  
Η ανάλυση των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 
 31/12/2016  31/12/2015 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 40  63 
Χρηματοοικονομικό κόστος 15  15 
Επίπτωση από περικοπές (18)  (34) 
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 
(Σημ.27) 37  44 
 
Η μεταβολή στις υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι ως 
ακολούθως: 

 
 31/12/2016  31/12/2015 
Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 753  808 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 37  44 
Πληρωθείσες εισφορές (52)  (9) 
Αναλογιστικά κέρδη (157)  (90) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 580  753 

 
Η ανάλυση των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών έχει ως ακολούθως: 
 
 31/12/2016  31/12/2015 
Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημίες έναρξης χρήσης  (67)  23 
Αναλογιστικά κέρδη χρήσης   (157)  (90) 
Συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη τέλους χρήσης  (224)  (67) 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:  

 
 31/12/2016  31/12/2015 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,40%  2,00% 
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,75%  2,00% 

  
Ημερομηνία αποτίμησης: 31/12/2016 
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. 
 
20. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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

 
 31/12/2016  31/12/2015* 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:    
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες (1.600)  (1.648) 

 (1.600)  (1.648) 
    

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:    
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 1.655  1.705 

 54  57 
 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
 

 31/12/2016  31/12/2015* 
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 57  89 
Πίστωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ.29) 43  135 
Χρέωση λοιπών συνολικών εσόδων (46)  (167) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 54  57 

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

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Διαφορετικές 
φορολογικές 

αποσβέσεις και 
αποτίμηση 

ενσώμ. παγίων  
Επιχορηγήσεις 

Παγίων  Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2015 1.480  37  1.516 
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων (14)  4  (10) 
Χρέωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 141  -  141 
31 Δεκεμβρίου 2015 1.607  41  1.648 

      
1 Ιανουαρίου 2016 1.607  41  1.648 
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (47)  -  (47) 
31 Δεκεμβρίου 2016 1.559  41  1.600 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 

Προβλέψεις 
απομείωσης 
συμμετοχών  

Προβλέψεις 
αποζημίωσης 
προσωπικού  

Προβλέψεις 
επισφαλών 

απαιτήσεων  Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2015 443  210  953  1.606 
Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -  34  91  125 
Χρέωση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων -  (26)  -  (26) 
31 Δεκεμβρίου 2015 443  218  1.044  1.705 

        
1 Ιανουαρίου 2016 443  218  1.044  1.705 
Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων -  (4)  -  (4) 
Χρέωση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων -  (46)  -  (46) 
31 Δεκεμβρίου 2016 443  168  1.044  1.656 

 
* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34).  

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

 
21. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 
Φόροι – Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 
 31/12/2016  31/12/2015 
Φόροι - Τέλη -  2.436 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι -  (338) 

 -  2.098 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  -  4.205 
Μη δεδουλευμένοι τόκοι -  (600) 

 -  3.605 
Σύνολο -  5.703 

 
Μετά την 30.9.2016 απωλέσθηκαν οι ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω, με συνέπεια τα αντίστοιχα 
ποσά, να αναταξινομηθούν και να εμφανίζονται στην κλειόμενη χρήση στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και 
οι μη δεδουλευμένοι τόκοι να μεταφερθούν στα Άλλα έξοδα επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα (Σημ. 18 και 19). 
 
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 λοιποί φόροι / τέλη αφορούν τα ποσά διαφόρων οφειλών από φόρους - τέλη για τα οποία η Εταιρεία έχει 
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κάνει μακροχρόνια ρύθμιση (Σημ. 17). 
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αφορούν τα ποσά εισφορών για τα οποία η Εταιρεία έχει κάνει μακροχρόνια 
ρύθμιση (Σημ. 18). 
 
22. Πωλήσεις 

 

 
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Εμπορευμάτων -  2 
Προϊόντων 10.532  11.969 
Λοιπά 8  56 
Σύνολο 10.540  12.026 

 
23. Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία 

 
Η επιμέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης), στην εύλογη αξία τους, γίνεται από τη 
Διεύθυνση Οινολογικού της Εταιρείας που διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για τέτοιου είδους 
εκτιμήσεις. Η εύλογη αξία της γεωργικής παραγωγής λαμβάνεται υπόψη στη συνέχεια ως κόστος πρώτης 
ύλης, προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δ.Λ.Π. 2 «Αποθέματα», δεδομένου ότι η παραγωγή αυτή στο σύνολό της 
χρησιμοποιείται περαιτέρω για παραγωγή κρασιών. 
 
Στην κλειόμενη περίοδο, η επίπτωση επιμέτρησης των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων στα 
αποτελέσματα, είναι € 354 χιλ. (2015 € 242 χιλ). Αντίθετα οι δαπάνες ανάπτυξης των Βιολογικών 
Περιουσιακών Στοιχείων (έξοδα παραγωγής σταφυλιών) ανήλθαν σε € 250 χιλ. (2015: € 265 χιλ.), οι οποίες 
βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.  

  
24. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 Σημ. 
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Παροχές σε εργαζομένους 27 2.961  3.478 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  617  509 
Παροχές τρίτων  257  280 
Ενοίκια  134  139 
Ασφάλιστρα  30  59 
Λοιποί φόροι - τέλη  170  184 
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων  655  785 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης  948  1.505 
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 5 399  411 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 11  18 
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων   123  180 
Αναλώσεις αποθεμάτων  4.301  4.565 
Λοιπά έξοδα  448  486 
Σύνολο  11.053  12.598 

 
Κατανομή ανά λειτουργία: 

 

  
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Κόστος πωληθέντων  6.872  7.446 
Έξοδα διάθεσης  3.029  4.004 
Έξοδα διοίκησης  1.152  1.148 

  11.053  12.598 
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25. Άλλα έσοδα  

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

 

 
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 238  441 
Έσοδα από ενοίκια 16  15 
Κέρδη από εκποίηση παγίων 1  3 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 16  362 
Σύνολο 271  821 

 
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. 17 και 18), και περιλαμβάνονται στα «Λοιπά έσοδα και κέρδη» της προηγούμενης χρήσης. 

   
26. Άλλα έξοδα 

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

 

 Σημ. 
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Απώλεια ρυθμίσεων (μη δεδουλευμένοι τόκοι)  938  - 
Φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις  101  11 
Συναλλαγματικές διαφορές  15  8 
Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων 10 60  - 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 11 60  128 
Λοιπά έξοδα  229  42 
Σύνολο  1.404  189 

 
Λόγω απώλειας των ρυθμίσεων της Εταιρείας για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους φόρους, τα άλλα έξοδα, στην 
κλειόμενη χρήση, επιβαρύνθηκαν με € 938 χιλ., σχετική αναφορά στις σημειώσεις 17 και 18. 

 
27. Παροχές σε εργαζομένους  

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

 
 Σημ.  31/12/2016  31/12/2015 
Μισθοί και ημερομίσθια  2.313  2.733 
Εργοδοτικές εισφορές  562  660 
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  49  41 

  2.924  3.434 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών 19 37  44 
Σύνολο  2.961  3.478 

     
Άτομα     
Μισθωτοί  77  89 
Ημερομίσθιοι  27  25 
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Σύνολο  104  114 
 

28. Κόστος χρηματοδότησης 
 

Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας, περιλαμβάνονται: 
 

 31/12/2016  31/12/2015 
Χρηματοοικονομικά έξοδα    
Τόκοι και συναφή έξοδα    
Τραπεζικά δάνεια 731  512 
Συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα 6  10 
Τόκοι δεδουλευμένων μακρ/σμων υποχρεώσεων Ελ. Δημόσιο κ Ασφ. 
Ταμεία (Ρυθμ. 100 δόσεων Ν4321/15) 283  63 
Λοιποί τόκοι 18  66 
Σύνολο 1.038  651 
Μείον: Λοιποί πιστωτικοί τόκοι -  - 
Σύνολο  1.038   651 

 
29. Φόρος εισοδήματος 

 
Στις 16.07.2015 θεσπίστηκε ο νόμος 4334/16.07.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και 
σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». Σύμφωνα με το νέο νόμο ο 
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται από 26% στο 29% και αυξάνεται από 80% 
σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2015 και έπειτα. Η θετική / (αρνητική) επίδραση 
από τον επαναϋπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων για την Εταιρεία, στο φόρο εισοδήματος της 
κατάστασης αποτελεσμάτων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 31/12/2016  31/12/2015 
Τρέχων φόρος  -  - 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 20) 43  35 
Αναβαλλόμενος φόρος λόγω μεταβολής φορολογικού συντελεστή 
από 26% σε 29% (Σημ. 20) -  100 
Σύνολο  43  135 

 
* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34). 
 
Εκτός της επίδρασης στον αναβαλλόμενο φόρο της κατάστασης αποτελεσμάτων της Εταιρείας που 
παρουσιάζεται παραπάνω, η μεταβολή του φορολογικού συντελεστή επέδρασε αρνητικά στα Λοιπά Συνολικά 
Έσοδα χρήσης κατά ποσό € 141 χιλ. για την Εταιρεία. Επομένως η συνολική επίδραση της μεταβολής του 
φορολογικού συντελεστή στα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα της χρήσης ανέρχεται σε ζημιά € 41 χιλ. για την 
Εταιρεία. 
 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό 
από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του 
φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων 
φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities), οι οποίες 
αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
 
Δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της 
Εταιρείας 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. 
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Φορολογική Συμμόρφωση: 
Για την Εταιρεία ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2014 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο 
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις χρήσεις 2007 έως και 2011.  
 
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από τον 
τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και έχει λάβει τα σχετικά 
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2011, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί και 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
Για τις χρήσεις 2014 και 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή και έχουν λάβει τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς παρατηρήσεις.  
 
Για τις χρήσεις 2014 και 2015, η Εταιρεία είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν. 4174 και 
εκδόθηκε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς παρατηρήσεις.  
 
Για τη χρήση 2016, αν και ο φορολογικός έλεγχος, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι προαιρετικός, η 
Εταιρεία θα ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή βάσει της φορολογικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Ο φόρος που αναλογεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα είναι: 
 
 1/1/2016 - 31/12/2016  1/1/2015 - 31/12/2015 

 
Προ 

Φόρων 
Φόρος 

Χρέωση 
Μετά 

φόρων  
Προ 

Φόρων 
Φόρος 

Χρέωση 
Μετά 

φόρων 
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 157 (46) 112  90 (26) 64 
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 
στο αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων - - -  - (141) (141) 

 157 (46) 112  90 (167) (77) 
 
30. Ζημίες ανά μετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη/ζημιές 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 κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την Εταιρεία (Ίδιες 
μετοχές). Ο βασικός σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών είναι: 

 
 31/12/2016  31/12/2015* 
Ζημιές μετά από φόρους αποδιδόμενες στους μετόχους της μητρικής  (2.536.753,52)  (478.971,89) 
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός των μετοχών  251.663  251.663 
Βασικές ζημίες ανά μετοχή  (10,0800)  (1,9032) 

 
* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34). 
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31. Επιμερισμός των αποσβέσεων 

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

  
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Κόστος πωληθέντων  306  301 
Έξοδα διάθεσης και διοίκησης  90  114 
Δαπάνες καλλιέργειας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  14  13 

  410  429 
 
*Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 
(σημείωση 34). 

 
32. Ανειλημμένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 
Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών μέσων της 
Εταιρείας, τα οποία μισθώνονται από τρίτους (η Εταιρεία ως μισθωτής): 
 
 31/12/2016  31/12/2015 
Έως 1 έτος 127  126 
Από 1-5 έτη 40  166 
Σύνολο 167  292 

 
Τα μελλοντικά συνολικά ελάχιστα (μη ακυρώσιμα) μισθώματα εισπρακτέα από συμβόλαια λειτουργικών 
μισθώσεων (η Εταιρεία ως εκμισθωτής) έχουν ως εξής: 
 
 31/12/2016  31/12/2015 
Έως 1 έτος 16  16 
Από 1-5 έτη 61  62 
Περισσότερα από 5 έτη 30  45 
Σύνολο 107  123 
 
33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

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

 

 
1/1/2016 - 

31/12/2016  
1/1/2015 - 

31/12/2015 
Έσοδα     
Από μητρική 2  1 
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 12  12 

 14  13 
    

Έξοδα     
Προς μητρική 281  310 

 281  310 
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Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 587  593 
 

 31/12/2016  31/12/2015 
Απαιτήσεις     
Από μητρική 9.085  8.721 
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.756  1.702 

 10.841  10.423 
    

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 28  17 
    

Απαιτήσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -  280 
 

34. Αναπροσαρμογές κονδυλίων 
 
Η Εταιρεία μετά την τροποποίηση των ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 41 Γεωργία, όπως αναλυτικά 
σημειώνεται παραπάνω στην παράγραφο 2.3 προέβη στην τροποποίηση ορισμένων κονδυλίων τόσο της 
κατάστασης οικονομικής θέσης 31/12/2015 όσο και της κατάστασης συνολικών εσόδων της συγκρίσιμης 
χρήσης 1/1-31/12/2015 που είχαν δημοσιοποιηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015. 
 
H επίδραση της αλλαγής στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις είναι η εξής: 
  
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31/12/2015 
 

  
31/12/2015 - 
Δημοσιευμένα στοιχεία 

Αναπροσαρμογή λόγω 
τροποποίησης ΔΛΠ 16 
& ΔΛΠ 41 

31/12/2015 - 
Αναπροσαρμοσμένα 
στοιχεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ενσώματα πάγια   11.444 357 11.801 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  370 (370) - 

    (13)   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  (53) (4) (57) 

Αποτελέσματα εις νέον  (17.526) (9) (17.535) 

    (13)   
 
Κατάσταση συνολικών εσόδων για το έτος που έληξε 31/12/2015 
 

 Σημ. 
31/12/2015 - 
Δημοσιευμένα στοιχεία 

Αναπροσαρμογή λόγω 
τροποποίησης ΔΛΠ 16 
& ΔΛΠ 41 

31/12/2015 - 
Αναπροσαρμοσμένα 
στοιχεία 

     
Δαπάνες καλλιέργειας βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων  (252) (13) (265) 

     
Ζημίες προ φόρων  (601) (13) (614) 
Φόρος εισοδήματος  131 4 135 
Ζημίες μετά φόρων  (470) (9) (479) 

     
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης  (547) (9) (556) 

     
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - 
βασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε €) 30 (1,8664) (0,0368) (1,9032) 
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35. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 
 

 

Στενήμαχος, 25 Απριλίου 2017 
 
 

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Προϊστάμενος  
και Δ/νων Σύμβουλος    Λογιστηρίου 

     

     

     
Κωνσταντίνος Σ. 

Μπουτάρης  Χριστίνα Κ. Μπουτάρη  Ηλίας Α. Χωρεμιώτης 

(ΑΔΤ ΑΒ/050163)  (ΑΔΤ ΑΚ/082498)  (ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 
0019921) 

 
 
 
  

 
 
  


