
 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2006 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
"I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE" 

 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2006 
 
Το 2006 αποτέλεσε μια  χρονιά ορόσημο για τον όμιλο Μπουτάρη. Παρακάτω 
εμφανίζονται τα κύρια γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς. 
 

1. Μεταβιβάστηκε όλο το ποσοστό της Μύθος Ζυθοποιίας (32%) με τελικό 
συνολικό κέρδος. Έτσι έκλεισε η εποχή της μπύρας  για τον Όμιλο 
Μπουτάρη. 

 
2. Ο όμιλος, έχοντας κλείσει τον κύκλο της μπύρας επικεντρώνεται στο κρασί 
και προχώρησε στην αναδιοργάνωση της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. σε όλους τους τομείς: Διοίκηση, Οργάνωση, Εμπορία, 
Παραγωγή. 

  
3. Μηδενίστηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις της Holding (Alpha, Πειραιώς) και 
εξοφλήθηκε σχεδόν το υπόλοιπο της αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου 
που έγινε το 1998 (συνολικής αξίας τότε €26,5εκ.). 

 
4. Η ανάληψη της εμπορικής δραστηριότητας της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ 
Α.Ε. από την Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. στέφθηκε με 
μερική επιτυχία με αρκετή όμως απόκλιση από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ 2007 
 
Το 2007 αναμένεται να είναι μια χρονιά ανατροπής. Πρωταρχικός πλέον στόχος μετά 
τις αναδιοργανώσεις των εταιριών ΜΠΟΥΤΑΡΗ Α.Ε. και ΚΥΜΗ Α.Ε. είναι η 
εφαρμογή ενός Business Plan που θα κάνει την εταιρία άμεσα, εντυπωσιακά 
κερδοφόρα και με σίγουρη προοπτική τετραετίας. Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζονται 
οι παρακάτω ενέργειες. 
 

1. Συγχώνευση της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. με την Ι. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. και πιθανή πώληση όλων 
των ανενεργών θυγατρικών μετά τη Γ.Σ. της 30/6/07 

 
2. Συγχώνευση των τριών διοικητικών κέντρων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
Νάουσα) σε δύο και αναδιάταξη των λειτουργιών με σκοπό την επίτευξη 
σημαντικών οικονομιών και αποδοτικότερων εσωτερικών επικοινωνιών. 



 
3. Μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. και του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους 
μέσω: 

i. πώλησης ανενεργών και μη ακινήτων (Κορδελιό, Σπάτα κλπ) 
και ιδίων μετοχών της εταιρίας 

ii. μείωσης των αποθεμάτων συνολικά της εταιρίας και 
καθορισμός άριστου επιπέδου αυτών εξαρτημένου από τις 
ποιοτικές προδιαγραφές των αποθεμάτων αυτών 

iii. μείωσης του υπολοίπου απαιτήσεων από την αγορά, μέσω της 
ήπιας μείωσης των ημερών είσπραξης 

iv. αναδιάρθρωσης και επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων της 
εταιρίας 

 
4. Επιδίωξη επίτευξης μηδενικού αποτελέσματος της εταιρίας ΚΥΜΗ 
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. με την πλήρη πλέον εμπορική αναδιοργάνωση των 
πωλήσεών της μέσω της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται 
από δύο (2) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα 
με ημερομηνία 29/03/2007. 
 

Η Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 
 

Ιωάννα Δ. Φλώρου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 15061 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 


