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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 
Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία 
που είναι απαραίτητα µε βάση τις αποφάσεις 5/204/14-11-2000 και 7/372/15-2-2006 
της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς.  

 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ HOLDING A.E, 20 χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής τηλ. 210 
6605200, υπεύθυνος κος Νικόλας Γιαµπανάς 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων 
που περιέχει είναι : 
 
1. Ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, 

κάτοικος Αθηνών, τηλ.: 210 6605200 και  
2. Ο κ. Νικόλαος Γιαµπανάς, ∆/ντής Εταιρικών Υποθέσεων του Οµίλου, κάτοικος 

Αθηνών, τηλ.: 210 6605200 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση 
του περιεχοµένου του παρόντος Ετησίου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, 
βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 
 
1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο  ∆ελτίο είναι 

πλήρη και αληθή. 
2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η 

απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει 
παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που 
περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο. 

3. ∆εν εκκρεµούν σε βάρος της εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται 
µετοχικά από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, η έκβαση των οποίων 
θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση.  

 
Η εταιρία καθώς και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται από 
Ορκωτούς Ελεγκτές. Συγκεκριµένα, τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2005 διενήργησε 
η Ορκωτή Ελεγκτής κα. Ιωάννα Φλώρου της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε (Α.Μ. ΣΟΕ 
11912958).  Τα πιστοποιητικά ελέγχου της χρήσεως παρατίθενται µαζί µε τις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και την 
χρήση 2005. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την 
εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε 
έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρίας. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 
 
 
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 13 παρ.3 του νόµου 3340/2005, τα άτοµα που 
έχουν κωδικό συναλλαγών στο ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών 
‘ΟΑΣΗΣ‘ και λογαριασµό αξιών στο Σ.Α.Τ., και επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές 
µε αντικείµενο µετοχές της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ή παράγωγα προϊόντα επί των µετοχών της 
εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών 
υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου, είναι τα κάτωθι. 
 
Κωνσταντίνος Στ. Μπουτάρης, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Φανή Μπουτάρη, Αντιπρόεδρος Μη- εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 
Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 
Μαρίνα Μπουτάρη, µέλος ∆.Σ. 
Νικόλαος Π. Γιαµπανάς, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης 
Μετόχων 
Ιωάννης Παπαδάκης, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. 
Ηλίας Χωρεµιώτης, Προϊστάµενος Λογιστηρίου 
 
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται µε τον παραπάνω Νόµο βαρύνουν και τα συγγενείς 1ου 
βαθµού των παραπάνω αναγραφόµενων προσώπων. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της εταιρίας 
(κοινή & προνοµιούχος), της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, τον µηνιαίο όγκο 
συναλλαγών καθώς και την µηνιαία αξία συναλλαγών. 
 

Πίνακας Τιµών Μετοχών – Αξίας ΄Όγκου Συναλλαγών ανά Μήνα 
 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ – Κοινές (ΜΠΟΚΑ) ΜΠΟΥΤΑΡΗ – Προνοµιούχες (ΜΠΟΠΑ) 

Ηµεροµηνία Κλείσιµο Όγκος 
Μηνός 

Αξία 
Συναλλαγών 
Μηνός σε 
χιλ. € 

Ηµεροµηνία Κλείσιµο Όγκος 
Μηνός 

Αξία 
Συναλλαγών 
Μηνός σε χιλ. 

€ 
31/1/2005 0,97 1.268.780 1158,64 31/1/2003 0,85 4.870 4,11
28/2/2005 0,93 1.583.890 1582,23 28/2/2003 0,89 2.220 1,92
31/3/2005 0,73 1.196.842 937,83 31/3/2003 0,69 3.712 2,55
28/4/2005 0,66 782.150 652,71 30/4/2003 0,64 3.280 2,19
31/5/2005 0,62 859.650 522,9 30/5/2003 0,58 8.060 5,16
30/6/2005 0,61 1.015.410 518,65 30/6/2003 0,62 11.820 7,09
29/7/2005 0,64 656.860 599,02 31/7/2003 0,67 4.590 3,03
31/8/2005 0,64 2.363.760 436,37 29/8/2003 0,66 2.940 1,84
30/9/2005 0,69 2.143.650 1484,37 30/9/2003 0,67 1.140 0,72

31/10/2005 0,73 1.120.520 1488,55 31/10/2003 0,68 7.860 5,34
30/11/2005 0,67 867.680 778,73 28/11/2003 0,85 4.870 4,11
30/12/2005 0,72 1.083.023 634,57 31/12/2003 0,89 2.220 1,92
 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
5.1. Γενικά 
 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2001, λόγω της υποχρεωτικής 
έκφρασης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών σε ΕΥΡΩ και για λόγους στρογγυλοποίησης, η ονοµαστική αξία της µετοχής 
από 200 δρχ έγινε 204,45 ή 0,60 ΕΥΡΩ.  Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου 
ύψους 121.787.600 δρχ. ή 357.410,42 ΕΥΡΩ έγινε µε κεφαλαιοποίηση µέρους του 
αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.  ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο 
διαµορφώθηκε σε 5.595.387.600 δρχ. (ή 16.420.800,00 ΕΥΡΩ) διαιρούµενο σε 
27.368.000 συνολικά µετοχές από τις οποίες 25.828.000 οι  κοινές ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 204,45 δρχ. ή 0,60 ΕΥΡΩ η κάθε µια και 1.540.000 οι 
προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 204,45 δρχ. ή 0,60 ΕΥΡΩ η κάθε 
µία. 
 
Κάθε µετοχή της εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας, το οποίο δεν περιέχει 
διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του 
τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του 
Καταστατικού της εταιρίας και των νόµιµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 
των µετόχων. 
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Όλες οι µετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα 
διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των δέκα (10) κοινών µετοχών και των δέκα (10) 
προνοµιούχων µετοχών. 
 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.  
Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο 
και τις διατάξεις του Καταστατικού.  Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από κάθε µετοχή θα παρακολουθούν και οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 
µετόχου.  
 
Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της εταιρίας µόνο 
µέσω των Γενικών Συνελεύσεων.  
 
Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 
κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 
2190/1920. 
 
Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούν να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή 
των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να 
αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
 
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, θα λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την 
έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην ελληνική 
νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της εταιρίας αφ’ ενός και των µετόχων ή 
οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
τακτικών δικαστηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της 
έδρας της.  
 
Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της 
εταιρίας.  Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν 
στην Εταιρία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό εκπροσώπου 
αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.  
 
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου.  Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική 
Συνέλευση πρέπει να δεσµεύσει τις µετοχές του µέσω του Συστήµατος Αυλων Τίτλων 
(ΣΑΤ) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται 
στην εταιρεία οι αποδείξεις δέσµευσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης 
και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι 
που δεν θα συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
µόνο µε την άδειά της. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου: 
• έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το 

διορισµό ενός η περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρίας, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/20 και 
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• µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να 
αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

• Μπορούν να ζητήσουν αναβολή της λήψης αποφάσεων Τακτικής ή ΄Έκτακτης 
Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος 
να αναβάλει άπαξ τη λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέµατα ορίζοντας ηµέρα 
συνεδριάσεως για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, που 
όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα 
της αναβολής. 

• Έχουν δικαίωµα πληροφοριών κατά το άρθρο 29, του καταστατικού. 
 
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από  την Τακτική Γενική 
Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 
 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους της εταιρίας, µέσα σε δύο (2) 
µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις.  Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του 
Τύπου. 
 
Τα µερίσµατα τα οποία δεν θα έχουν ζητηθεί για µία πενταετία παραγράφονται υπέρ 
του ∆ηµοσίου. 
 
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο 
µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της εταιρίας και τη διαδικασία 
πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό 
Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
 
 
5.2. ∆ικαιώµατα Προνοµιούχων Άνευ Ψήφου Μετοχών 
 
Οι προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές είναι µη µετατρέψιµες σε κοινές και έχουν τα 
εξής δικαιώµατα: 
 
Από τα κέρδη χρήσεως διανέµεται πρώτα στις προνοµιούχες και µετά στις κοινές το 
πρώτο µέρισµα που ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 
 
∆ικαιούνται, ισότιµα µε τις κοινές µετοχές, να εισπράττουν πρόσθετο µέρισµα, που 
διανέµεται µε οποιαδήποτε µορφή. 
 
∆ικαιούνται σωρευτικού µερίσµατος, που σηµαίνει ότι, αν η εταιρία σε µία ή 
περισσότερες χρήσεις δεν µοιράσει µέρισµα ή µοιράσει µικρότερο του προβλεποµένου 
(6%), τότε οι προνοµιούχες µετοχές θα εισπράξουν το µέρισµα των παραπάνω 
χρήσεων σωρευτικά από τα κέρδη εποµένων χρήσεων. 
 
Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης της εταιρίας αποδίδεται προνοµιακά στους 
κατόχους προνοµιούχων µετοχών το µετοχικό κεφάλαιο, που έχουν καταβάλλει και 
παράλληλα συµµετέχουν µαζί µε τους κατόχους κοινών µετοχών στο προϊόν της 
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εκκαθάρισης κατά το ποσό, που υπερβαίνει το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας. 
 
 
5.3. Φορολογία Μερισµάτων 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρείες των 
οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται 
µε συντελεστή φόρου 29% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από 
οποιαδήποτε διανοµή.  
 
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο 
κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού 
των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα 
µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη που 
πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το 
µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την 
επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται 
στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης.  
 
Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα 
µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφ’ όσον 
διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 
 
Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι για το µέρος των κερδών της µητρικής εταιρίας που 
προέρχεται από µερίσµατα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5%, το οποίο στη 
συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, καθ’ όσον αυτά έχουν ήδη 
φορολογηθεί στην πηγή τους. 
 
 
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη.  Συγκεκριµένα µε την ΕΜ 
22333/27.11.1975 απόφαση του Αναπληρωτή Νοµάρχη Θεσσαλονίκης δόθηκε άδεια 
σύστασης της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΥΤΑΡΗ» (ΦΕΚ 20/3/1/1976). Η Εταιρία 
συστάθηκε µε την εισφορά της καθαρής περιουσίας  των ατοµικών επιχειρήσεων  των 
α.) κ.  Στυλιανού Ι. Μπουτάρη  β.) Ιωάννου Στ. Μπουτάρη και γ.) Κωνσταντίνου Στ. 
Μπουτάρη, καθώς και της εταιρίας « Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – 
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ», η οποία είχε ιδρυθεί το 1968. 
 
Την 5.8.1994,(Φ.Ε.Κ. 4869/94) µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και σύµφωνα µε 
τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στις 06.04.1994, 04.05.1994, και 30.06.1994, 
έγινε απόσχιση και εισφορά  του οινοποιητικού κλάδου της στην  θυγατρική εταιρία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ επίσης τροποποιήθηκε η 
επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και ο σκοπός της µε  στόχο να µετατραπεί σε 
Συµµετοχική Εταιρία των λοιπών εταιριών του  οµίλου. 
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Η εταιρία έλαβε την επωνυµία « Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο          «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ HOLDING A.E.», οι οποίοι διατηρούνται µέχρι σήµερα. Η εταιρία είναι 
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 8514/62/Β/86/349.  
 
Σηµερινή έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Ελευθερίου Κορδελιού, Θεσσαλονίκης. 
 
Η διάρκειά της είναι 50 έτη, δηλαδή µέχρι το 2026.  
 
Ο σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της µετά την εισφορά του 
οινοποιητικού κλάδου στην «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» το 1994, 
(ΦΕΚ 4869/94) ο οποίος διατηρείται µέχρι σήµερα  είναι: 
 
Η απόκτηση µετοχών ανωνύµων εταιριών και εν γένει η συµµετοχή σε επιχειρήσεις 
που έχουν ως σκοπό ή σκοπούς: 
 
α) την παραγωγή ή και αποθήκευση ή και εµπορία και διάθεση οίνων, ζύθου, 

πάσης φύσεως άλλων ποτών και τροφίµων, τόσο στην εσωτερική όσο και στη 
διεθνή αγορά 

 
β)  την ανέγερση προς εκµετάλλευση ή πώληση ακινήτων 
 
γ)  την παροχή υπηρεσιών οργανώσεως επιχειρήσεων, υπηρεσιών συµβούλων, 

καθώς και υπηρεσιών περί την ανάληψη νέων επιχειρηµατικών  ευκαιριών στην 
Ελλάδα και τη διεθνή αγορά και 

 
δ)  την εκτέλεση κάθε συναφούς ή παρεµφερούς  προς τους παραπάνω σκοπούς 

εργασίας.  
 
 
Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρία µπορεί να :  
α) συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ίδρυσης µε αυτά άλλων επιχειρηµατικών 
µονάδων που επιδιώκουν συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς 

β) παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες και συµβουλές σε συνδεδεµένες και µη 
εταιρίες 

γ) παρέχει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εγγυήσεις υπέρ 
τρίτων, ιδία υπέρ συνδεδεµένων επιχειρήσεων, ή και πιστώσεις προς 
συνδεδεµένες εταιρίες. 

 
Η εταιρία είναι εισηγµένη στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. από την 11η ∆εκεµβρίου 1987. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν έχει σηµειωθεί µεταβολή του σκοπού της εταιρίας κατά την 
τελευταία πενταετία. 
 
Η εταιρία σήµερα δραστηριοποιείται στους κλάδους «Νοµικές ∆ραστηριότητες και 
∆ραστηριότητες Παροχής Επιχειρηµατικών και ∆ιαχειριστικών Συµβουλών» (Κλάδοι 
741.1, 741.4 ΣΤΑΚΟ∆ – 91) 
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6.1 Ιστορικό  
 
H εταιρία ιδρύθηκε το 1976 µε εισφορά των ατοµικών επιχειρήσεων της οικογένειας 
Μπουτάρη και της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ». 
 
Η δραστηριοποίηση της οικογένειας Μπουτάρη στο χώρο της οινοποιίας άρχισε το 
1879 στην Νάουσα µε την ίδρυση της ατοµικής επιχείρησης του Ιωάννη Στ. Μπουτάρη, 
προγόνου των σηµερινών µετόχων.   
 
Τις δεκαετίες 1930 - 1960 η οινοποιία Μπουτάρη ασχολήθηκε συστηµατικά µε την 
ανάπτυξη του κόκκινου κρασιού, ξεκίνησε τις πρώτες εξαγωγές µε προορισµό την 
Αίγυπτο, Τουρκία, Αυστρία και Ιαπωνία και τέλος δηµιούργησε  το κόκκινο κρασί 
«Νάουσα Μπουτάρη» το οποίο σταδιακά πήρε την πρώτη θέση στις προτιµήσεις της 
ελληνικής ‘ελίτ’. 
 
Την δεκαετία του 1970 δηµιουργείται ο πρώτος αµπελώνας ‘Ονοµασίας Προέλευσης’, 
επεκτείνεται η παραγωγή, αναπτύσσονται νέα προϊόντα και δηµιουργούνται οινοποιεία 
και αµπελώνες σε περιοχές Ο.Π.Α.Π.  
 
Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 και όταν η εταιρία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση 
στην αγορά εµφιαλωµένου οίνου µε µερίδιο άνω του 20%, αποφασίστηκε η επέκταση 
στον ευρύτερο χώρο τροφίµων και ποτών, έτσι το  
 
 
1984 εξαγοράστηκε η εταιρία «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ», δεύτερη εταιρία στην αγορά 
φρυγανιάς. 
 
Το 1988, η στρατηγική της εταιρίας επεκτάθηκε στην αγορά οινοπνευµατωδών ποτών 
βάσει των προβλέψεων της ανάπτυξή τους στην Ελλάδα, και ανέλαβε την 
αποκλειστική πώληση και διανοµή στην Ελλάδα των ποτών JOHNNIE WALKER, 
GORDON’S GIN, BLACK & WHITE και µέσω της δηµιουργίας της «ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 
ΝΤΙΣΤΙΛΕΡΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΑ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΟΤΩΝ AE», 
ως joint venture µε την «UNITED DISTLLERS Plc». Στο joint venture αυτό συµµετείχε 
κατά 40% η εταιρία και κατά 60% η «UNITED DISTLLERS Plc».  
 
Το 1990 η εταιρία ανέλαβε την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα του πρώτου σε πωλήσεις 
στον κόσµο οινοπνευµατώδους ποτού BACARDI.  
 
Τον Σεπτέµβριο του 1991, η εταιρία εξαγόρασε την «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΕ» την παλαιότερη 
οινοβιοµηχανία στην Ελλάδα, µε µεγάλη ακίνητη περιουσία συνολικής έκτασης 1.500 
στρεµµάτων περίπου. Έτσι, το µερίδιο αγοράς εµφιαλωµένου οίνου που ήλεγχαν οι 
δύο εταιρίες ξεπερνούσε το 25%, και το 30-32% των εξαγωγών αυτού. 
 
Τον Μάρτιο του 1992 η εταιρία εξαγόρασε από την «ΒSN» το 67% των µετοχών της 
«HENNINGER HELLAS S.A.», µετονοµάστηκε σε «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Α.Ε.».   
 
Αργότερα µετέφερε την έδρα και τις διοικητικές υπηρεσίες της στο εργοστάσιο της 
Σίνδου, στην Θεσσαλονίκη.  Στις 3/1/2001 η εταιρία µετονοµάστηκε σε Μύθος 
Ζυθοποιία ΑΕ. 
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Τον Ιούλιο του 1992 και τον ∆εκέµβριο του 1993 η εταιρία πούλησε σταδιακά το 
µερίδιο που κατείχε στην εταιρία UNITED DISTILLERS BOUTARI (joint venture µε 
GUINNESS) στη µητρική εταιρία GUINNESS PLC. 
  
Την ίδια χρονιά, η εταιρία ίδρυσε την εταιρία φυσικών διανοµών ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε., η οποία 
ανέλαβε την αποθήκευση και διακίνηση όλων των προϊόντων του οµίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
και της UNΙTED DISTILLERS BOUTARI καθώς και τρίτων.  
 
Το 1993 η εταιρία εξαγόρασε το ενεργητικό της εταιρίας ΒOTΡYΣ 
(συµπεριλαµβανοµένων σηµάτων, αποθεµάτων κλπ), ενώ εξασφάλισε ταυτόχρονα την 
αντιπροσώπευση, παραγωγή και εµπορία των διεθνών σηµάτων µπύρας TUBORG 
και CARLSBERG για την «ΚΑΜΠΑΣ». Την παραγωγή της TUBORG ανέλαβε η 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. (νυν ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ). 
 
Το 1994, η εταιρία Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. ανέλαβε την αποκλειστική εµπορία των 
προϊόντων της ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (νυν ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ) 
στην ελληνική αγορά καθώς επίσης και της βρετανικής µαύρης µπύρας Guinness.  
 
 
Το 1994 ιδρύθηκε στα Τίρανα  η ALBADRINK Sh. P. K., η οποία ασχολείται µε την 
έρευνα της αλβανικής αγοράς και την προώθηση των προϊόντων του οµίλου. 
 
Την ίδια χρονιά, και σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
30.6.1994, αποσχίστηκε ο οινοποιητικός κλάδος και όλες οι παραγωγικές 
δραστηριότητες της εταιρίας µεταβιβάστηκαν στη θυγατρική εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Συνεπεία αυτού η εταιρία µετετράπη σε εταιρία 
συµµετοχών και επενδύσεων µε κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών προς τις 
εταιρίες του οµίλου. 
 
Επίσης, την ίδια χρονιά υπογράφηκε συµφωνία µε την «SCHWEPPES INT.» για την 
αποκλειστική παραγωγή, αντιπροσώπευση, προώθηση και διάθεση των προϊόντων 
της τελευταίας στην Ελλάδα. 
 
Τη διετία 1995-96  η εταιρία ανέπτυξε το νέο προϊόν, την µπύρα ΜΥΘΟΣ,  και 
προετοίµασε την εισαγωγή του στην ελληνική αγορά.   
 
Το 1997 πραγµατοποιήθηκε µε  επιτυχία η εισαγωγή της µπύρας ΜΥΘΟΣ στην 
ελληνική αγορά. Το νέο προϊόν έγινε δεκτό µε ιδιαίτερη απήχηση βοηθώντας 
θεαµατικά στην βελτίωση των αποτελεσµάτων της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ.  
 
Το 1998 ενισχύθηκε περαιτέρω η παρουσία της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ  και τα 
µερίδια αγορά της διαµορφώθηκαν στο 10% από 6,6% το 1995, δηλαδή την προ της 
εισαγωγής του ΜΥΘΟΥ περίοδο.  
 
Τον Οκτώβριο του 1998 ο όµιλος προχώρησε σε ρύθµιση των υποχρεώσεών του 
προς τις τράπεζες και την κεφαλαιακή αναδιάρθρωσή του µε την µετατροπή των 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών του σε µακροπρόθεσµες. Η ρύθµιση αυτή αποτέλεσε 
εξέλιξη θεµελιώδους σηµασίας για την πορεία του οµίλου, αφού µείωσε τις άµεσες 
πιέσεις για καταβολή µετρητών, ενίσχυσε την πιστοληπτική του ικανότητά του, έδωσε 
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την δυνατότητα διαµόρφωσης κερδοφόρων αποτελεσµάτων για τις θυγατρικές εταιρίες 
του οµίλου. 
 
Το 1999 σταθεροποιήθηκε η παρουσία της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ µε επιπλέον 
αύξηση του µεριδίου της στην Ελληνική αγορά µπύρας, που διαµορφώθηκε στο 
11.8%. Επίσης, η Ι .ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., παρουσίασε τη νέα 
γενιά κρασιών αποσκοπώντας στον εµπλουτισµό της γκάµας των προσφερόµενων 
προϊόντων της.  
 
Ο όµιλος το 1999, στα πλαίσια της περαιτέρω αναδιάρθρωσης, και στρατηγικής 
ανάπτυξης των εταιριών του, προχώρησε σε συµφωνία µε θεσµικούς Έλληνες και 
ξένους επενδυτές υπό την διαχείριση της εταιρίας venture capital GLOBAL FINANCE 
Α.Ε., µιας εκ των κορυφαίων εταιριών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου την 
Ελλάδα.  Με την προαναφερθείσα συµφωνία αποφασίστηκε η συµµετοχή των 
θεσµικών επενδυτών, µέσω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών 
εταιριών του οµίλου συνολικού ύψους δρχ 4.7 δις.  
 
Τον  Οκτώβριο  του   2000  ολοκληρώθηκε µε επιτυχία  η αύξηση  του µετοχικού 
κεφαλαίου της  εταιρίας  µε καταβολή µετρητών µέσω  του Χ.Α.Α. ύψους 8.2 δις  δρχ. 
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι  αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών  
εταιριών  µε την συµµετοχή των λοιπών  µετόχων τους  Η συνολική  εισροή νέων  
κεφαλαίων  στον  όµιλο  ανήλθε  σε  ∆ρχ. 11 δις  περίπου. 
 
Από τον Αύγουστο του 2002 η εταιρεία Scottish & Newastle Plc., η 2η σε µέγεθος 
Ζυθοποιία στην Ευρώπη, κατέχει το 46.46% του µετοχικού κεφαλαίου της Μύθος 
Ζυθοποιία Α.Ε.  
 
Παράλληλα, οι δύο κύριοι µέτοχοι της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., δηλαδή η Ι. 
Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. (46.46%) και η Scottish & Newcastle Plc. (46.46%) 
παραχώρησαν προς τη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. οµολογιακό µετατρέψιµο δάνειο 
ύψους € 8.8 εκ. 
 
Το 2004 η Scottish & Newcastle Plc. άυξησε το ποσοστό της στη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
Α.Ε. στο 68% εξαγοράζοντας 21,46% από την Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding AE. 
Παράλληλα, ή Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding AE εξαγόρασε το ποσοστό που κατείχαν 
στη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. οι Τράπεζες Πειραιώς και Alpha µε αποτέλεσµα να 
κατέχει σήµερα το 32% της εταιρείας. 
 
Στα πλάισια της παραπάνω συµφωνίας η Scottish & Newcastle Plc εξαγόρασε στο 
100% της αξίας του το Οµολογιακό ∆άνειο που είχε χορηγήσει η Ι. Μπουτάρης & Υιός 
Holding AE προς τη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. προς € 4,4 εκ. 
 
Η πλειοψηφική συµµετοχή της S&N στο µετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
Α.Ε. ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην θυγατρική εταιρεία και ενισχύει ακόµα περισσότερο 
τις προοπτικές των προϊόντων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Παράλληλα 
προσφέρει τα µέσα ώστε να µειωθεί δραστικά το λειτουργικό κόστος να µειωθεί 
δραστικά ο δανεισµός της και να αυξηθεί η παραγωγικότητα της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
Α.Ε. µε πολλαπλά οφέλη. 
 
Το 2004 η  Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding AE αύξησε το ποσοστό της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ στο 72%. 
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Το 2005 η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. θέλοντας να επικεντρωθεί στον κλαδο 
του κρασιού εξαγοράζει από την οµάδα θεσµικών επενδυτών το 23% της Ι. 
Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. που αυτοί κατείχαν από το 1999, έναντι € 9.164 χιλ., µε 
αποτέλεσµα να κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας αυτής. 
 
Την ίδια χρονιά, κανοντας το πρώτο βήµα επέκτασης στο εξωτερικό,  εξαγοράζεται 
από την Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. έναντι € 415 χιλ. το 100% της εταιρείας 
Milessime S.A.,  µίας Holding εταιρείας µε έδρα το Παρίσι. Μοναδική συµµετοχή της 
Milessime S.A. Είναι το 100% του µετοχικού κεφαλαίο της Doimain Mayrac Srl. µία 
οινοποιητικής εταιρείας µε έδρα to Limoux στη Γαλλία και ιδιοκτητρια ένος αµπελώνος 
700 περίπου στρεµάτων και ενός επισκέψιµου οινοποιείου. 
 
 
6.2 ∆οµή του Οµίλου Μπουτάρη 
 

100% 72% 100% 32%

100%

DOMAIN MAYRAC 
Srl.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING A.E.

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΚΥΜΗ 
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ 

Α.Ε.
MILESSIME S.A. ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Α.Ε.

 
 
 
6.3 Συµµετοχές – Εσωτερική Λογιστική Αξία Συµµετοχών  
 
Κατά την 31.12.2005 η αξία των συµµετοχών της εταιρίας είχε ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 17.853 100% 
2. ΜΙ∆ΑΣ ΑΕ 0 99,37% 
3. ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 11.028 32,08% 
4.EURODRINKS Α.Ε. 0 100% 
5. ALBADRINK ΕΠΕ 0 100% 
6. ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 45,13% 
7. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 218 99,50% 
8.ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 597 72,10% 
9.MILLESIME S.A. 415 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 30.111  

* Ποσά σε χιλιάδες Euro 



 

15 

 
Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. οι συµµετοχές σε ανενεργές εταιρείες του Οµίλου θεωρούνται 
µηδενικής αξίας. 
 
 
6.4 Αντικείµενο εργασιών 
 
Από το 1994 και µετά ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προέρχεται αποκλειστικά από 
παροχή υπηρεσιών σε εταιρίες του οµίλου.  
 
Η εταιρία στα πλαίσια του σκοπού της παρέχει βάση σχετικών συµβάσεων υπηρεσίες 
για τις οποίες ανάλογα µε την έκταση τους τιµολογεί τις θυγατρικές της εταιρίες. 
 
 
 
6.5 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των €16.420.800. Στο 
ποσό αυτό ανήλθε ακολουθώντας τα εξής στάδια :  
 
1) Όπως οριζόταν στο άρθρο 39 του Καταστατικού της εταιρίας (ΦΕΚ 

20/3.1.1976), το µετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 42.250.000 
διαιρούµενο σε 84.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 
500 και τιµής διάθεσης δρχ. 500 εκάστη, το οποίο καταβλήθηκε  από τους 
ιδρυτές, αρχικούς µετόχους. 

 
2) Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 22.9.1976 

(ΦΕΚ 2633/6.10.76), το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 
δρχ.7.750.000 µε την έκδοση 15.500 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας δρχ.500 και τιµής διάθεσης δρχ.500 εκάστη. Η αύξηση αυτή 
έγινε µε καταβολή µετρητών. Έτσι,  το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε 
σε δρχ. 50.000.000 διαιρούµενο σε 100.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
δρχ.500 εκάστη, από τις οποίες 84.500 ονοµαστικές και 15.500 ανώνυµες. 

 
3) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 

30.6.1982 (ΦΕΚ 3410/20.8.82), το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά 
δρχ.91.000.000 µε την έκδοση 182.000 νέων κοινών µετοχών, από τις οποίες 
153.790 ονοµαστικές και 28.210 ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας δρχ.500 και 
τιµής διάθεσης δρχ. 500 εκάστη.  Η αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρίας έγινε µε την κεφαλαιοποίηση της από δρχ.89.258.941 υπεραξίας που 
προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας προς 
εφαρµογή  και σύµφωνα µε τη διαδικασία του Ν. 1249/1982 και µε καταβολή 
µετρητών για στρογγυλοποίηση κατά δρχ.1.741.059 του προς κεφαλαιοποίηση 
παραπάνω ποσού της υπεραξίας των ακινήτων.  Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. 141.000.000 διαιρούµενο σε 282.000 κοινές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 εκάστη από τις οποίες 238.290 
ονοµαστικές και 43.710 ανώνυµες. 

 
4) Με απόφαση της ΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 

14.12.1986 (ΦΕΚ 3415/29.12.86), το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε 
κατά δρχ. 100.000.000 µε την έκδοση 200.000 νέων κοινών µετοχών, από τις 
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οποίες 169.000 ονοµαστικές και 31.000 ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 
και τιµής διάθεσης δρχ. 500 εκάστη.  Η αύξηση αυτή έγινε µε καταβολή 
µετρητών. ΄Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε δρχ. 
241.000.000 διαιρούµενο σε 482.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 
500 εκάστη, από τις οποίες 407.290 ονοµαστικές και 74.710 ανώνυµες. 

 
5) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 28.10.1987 (ΦΕΚ 2733/11.11.87) 

αποφάσισε µεταξύ άλλων τα εξής: 
α) Μείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ.500 σε δρχ. 200 

και το εκ δραχµών δρχ. 241.000.000 µετοχικό  
 κεφάλαιο της εταιρίας διαιρέθηκε πλέον σε 1.205.000 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστη, από τις οποίες 1.018.225 
ονοµαστικές και 186.775 ανώνυµες.  

β) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.70.000.000 µε την έκδοση 
350.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 και τιµής διάθεσης 
δρχ. 2.300 εκάστη, από τις οποίες 175.000 µετοχές κοινές ανώνυµες 
µετά ψήφου και 175.000 προνοµιούχες άνευ ψήφου µη µετατρέψιµες.  

γ) την µετατροπή 300.225 κοινών ονοµαστικών µετοχών σε κοινές 
ανώνυµες. 

 
 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ.311.000.000 διαιρούµενο σε 
1.555.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστη από τις οποίες 662.000 κοινές 
ανώνυµες, 718.000 κοινές ονοµαστικές, και 175.000 προνοµιούχες άνευ ψήφου.  
 
6) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 6.10.1988 (ΦΕΚ 

3302/1.11.88), αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
κατά δρχ. 311.000.000 µε την έκδοση 1.555.000 νέων µετοχών ονοµαστικής 
αξίας δρχ. 200 και τιµής διάθεσης 200 δρχ εκάστη, µε κεφαλαιοποίηση των 
λογαριασµών «∆ιαφοράς Αναπροσαρµογής Αξίας Παγίων» (σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της υπ. αριθµόν Ε 2665/84/22.2.1988 αποφάσεως των Υπουργών 
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών) κατά δρχ. 241.969.818 και «∆ιαφορά 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά δρχ. 69.030.182.  Οι παραπάνω 
1.555.000 νέες µετοχές ήταν κατ’ είδος και ποσότητα αντίστοιχες προς τις 
υπάρχουσες µετοχές της εταιρίας και διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς 
µετόχους µε αναλογία 1 νέα ανά 1 παλαιά µετοχή. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρίας ανήλθε σε δρχ.622.000.000 διαιρούµενο σε 3.110.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας δρχ.200 εκάστη από τις οποίες 1.324.000 κοινές ανώνυµες, 
1.436.000 κοινές ονοµαστικές και 350.000 προνοµιούχες ανώνυµες άνευ 
ψήφου.  

 
7) Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 

11.4.1990 και 24.4.1990 (ΦΕΚ 1300/14.5.90), το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά δρχ.62.200.000 µε την έκδοση 311.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 
δρχ.200 και τιµής διάθεσης 6.600 δρχ εκάστη, από τις οποίες 276.000 κοινές 
ανώνυµες και 35.000 προνοµιούχες άνευ ψήφου µη µετατρέψιµες. Η διαφορά 
που θα προκύψει από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δρχ. 
1.990.400.000 θα πιστωθεί στο λογαριασµό «Αποθεµατικό από την έκδοση 
υπέρ το άρτιο». ΄Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 
δρχ.684.200.000 διαιρούµενο σε 3.421.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ.200 
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έκαστη από τις οποίες 1.600.000 κοινές ανώνυµες, 1.436.000 κοινές 
ονοµαστικές και 385.000 προνοµιούχες ανώνυµες άνευ ψήφου. 

 
 
8) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 

9.11.1992 (ΦΕΚ 5613/22.12.92) , το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε :  
α) κατά ποσό δρχ.93.190.153 λόγω κεφαλαιοποιήσεως της εκ 

δρχ.93.190.353 υπεραξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 1731/1987 

β) κατά ποσό δρχ.574.880.516 λόγω κεφαλαιοποιήσεως της εκ 
δρχ.574.880.516 υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2065/1992 

γ) κατά ποσό δρχ.16.129.331 από κεφαλαιοποίηση µέρους του 
αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά 
κατά ποσό δρχ.684.200.000 µε την έκδοση 3.421.000 νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας δρχ.200 η καθεµία. Οι παραπάνω 3.421.000 νέες 
µετοχές ήταν κατ’ είδος και ποσότητα αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες 
µετοχές της εταιρίας και διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους κατ’ 
αναλογία µία νέα προς µία παλαιά. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας ανέρχεται σε δρχ.1.368.400.000 διαιρούµενο σε 6.842.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ.200 έκαστη από τις οποίες 3.200.000 
κοινές ανώνυµες, 2.872.000 κοινές ονοµαστικές και 770.000 
προνοµιούχες ανώνυµες άνευ ψήφου. 

 
9) Mε απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας 

της 9.11.1992 (ΦΕΚ 5613/22.12.92) οι κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρίας 
µετατράπηκαν σε κοινές ανώνυµες σε αναλογία 1 κοινή ονοµαστική προς 1 
κοινή ανώνυµη. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 
δρχ.1.368.400.000 διαιρούµενο σε 6.842.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
δρχ.200 έκαστη από τις οποίες 6.072.000 κοινές ανώνυµες, και 770.000 
προνοµιούχες ανώνυµες άνευ ψήφου. 

 
10) Η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της εταιρίας της 11.5.1998 

και των προνοµιούχων µετόχων της 25.5.1998 αποφάσισε την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 1.368.400.000 µε καταβολή µετρητών µε την 
έκδοση 6.842.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ.200 και τιµή διάθεσης 
δρχ.200 εκάστη, από τις οποίες 6.072.000 κοινές ανώνυµες, και 770.000 
προνοµιούχες. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 
2.736.800.000 διαιρούµενο σε 13.684.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ.200 
εκάστη από τις οποίες 12.144.000 κοινές ανώνυµες και 1.540.000 
προνοµιούχες ανώνυµες άνευ ψήφου. 

 
11) Με την απόφαση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών µετόχων της 

εταιρίας της 5.01.2000 και 12.6.2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά δρχ. 2.736.800.000 µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση 
13.684.000 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200, και τιµή 
διάθεσης 600 δρχ. Έτσι, µετά την αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  
διαµορφώθηκε σε 5.473.600.000 διαιρούµενο σε 25.828.000 κοινές ανώνυµες 
µετοχές και σε 1.540.000 προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου. 
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12) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2001, λόγω της 
υποχρεωτικής έκφρασης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε ΕΥΡΩ και για λόγους στρογγυλοποίησης, η 
ονοµαστική αξία της µετοχής από 200 δρχ έγινε 204,45 ή 0,60 ΕΥΡΩ.  Η 
αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου ύψους 121.787.600 δρχ. ή 357.410,42 
ΕΥΡΩ έγινε µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο.  ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε 
5.595.387.600 δρχ. (ή 16.420.800,00 ΕΥΡΩ) διαιρούµενο σε 27.368.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 204,45 δρχ. ή 0,60 ΕΥΡΩ η κάθε µια και 
1.540.000 προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 204,45 δρχ. ή 
0,60 ΕΥΡΩ η κάθε µία. 

 
 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει όλες τις προαναφερθείσες µεταβολές: 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε δρχ.) 

Ηµ/νία 
Γ.Σ. 

Αριθµός 
ΦΕΚ 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ον/κή 
αξία 

µετοχ. 

Ποσό Αύξησης
Μ.Κ. Μετρητά Κεφ/σεις Μ.Κ. µετά την 

αύξηση 
Σύνολο 
Μετοχών 

Ίδρυση 20/76 84.500 (ΚΟ) 500 42.500.000 42.500.000  42.500.000 84.500 (ΚΟ) 

22/9/76 2633/76 15.500 (ΚΑ) 500 7.500.000 7.500.000  50.000.000 
84.500 (ΚΟ) 

15.500 (ΚΑ) 

30/6/82 3410/82 
153.790 (ΚΟ) 

28.210 (ΚΑ) 
500 91.000.000  91.000.000 141.000.000 

238.290 (ΚΟ) 

43.710 (ΚΑ) 

14/12/86 3415/86 
169.000 (ΚΟ) 

31.000 (ΚΑ) 
500 100.000.000 100.000.000  241.000.000 

407.290 (ΚΟ) 

74.710 (ΚΑ) 

 200     
1.018.225 (ΚΟ) 

186.775 (ΚΑ) 

175.000 (ΚΑ) 

175.000 (ΠΟ) 
200 70.000.000 70.000.000  311.000.000 

1.018.225 (ΚΟ) 

361.775 (ΚΑ) 

175.000 (ΠΟ) 
28/10/87 2733/87 

 200     

718.000 (ΚΟ) 

662.000 (ΚΑ) 

175.000 (ΠΟ) 

06/10/88 3302/88 

718.000 (ΚΟ) 

662.000 (ΚΑ) 

175.000 (ΠΟ) 

200 311.000.000  311.000.000 622.000.000 

1.436.000 (ΚΟ) 

1.324.000 (ΚΑ) 

350.000 (ΠΟ) 

24/4/90 1300/90 
276.000 (ΚΑ) 

35.000 (ΠΟ) 
200 62.200.000 62.200.000  684.200.000 

1.436.000 (ΚΟ) 

1.600.000 (ΚΑ) 

385.000 (ΠΟ) 

9/11/92 5613/92 

1.436.000 (ΚΟ) 

1.600.000 (ΚΑ) 

385.000 (ΠΟ) 

200 684.200.000  684.200.000 1.368.400.000 

2.872.000 (ΚΟ) 

3.200.000 (ΚΑ) 

770.000 (ΠΟ) 

9/11/92 5613/92  200     
6.072.000 (ΚΑ) 

770.000 (ΠΟ) 

11/05/98 

25/05/98 
6718/98 

6.072.000 (ΚΑ) 

770.000 (ΠΟ) 
200 1.368.400.000 1.368.400.000  2.736.800.000 

12.144.000(ΚΑ) 

1.540.000 (ΚΟ) 

12/6/2000 5741/00 13.684.000 
(ΚΑ) 200 2.736.800.000 2.736.800.000  5.473.600.000 

25.828.000(ΚΑ) 

1.540.000(ΠΟ) 

29/6/2001 6378/01 - 204,45 121.787.600 - 121.787.600 
5.595.387.600 

 ή € 16.420.800 

25.828.000(ΚΑ) 

1.540.000(ΠΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΥΞΗΣΗ      € 16.420.800 

25.828.000(ΚΑ) 

1.540.000 (ΠΟ) 

 (ΚΟ) Κοινή Ονοµαστική, (ΚΑ) Κοινή Ανώνυµη, (ΠΟ) Προνοµιούχος Ανώνυµη 
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6.6 Μέτοχοι 
 
Με βάση τα στοιχεία του ΚΑΑ της 31/12/2005, οι κύριοι µέτοχοι της εταιρίας κατείχαν 
κατά την ηµεροµηνία αυτή τα ακόλουθα µερίδια στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και 
συνεπώς η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως ακολούθως:  

Μέτοχοι κατά την 31/12/2005 
 

   ΚΟΙΝΩΝ  ΠΡΟΝ/ΧΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23,31% 3,14% 22,18% 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 9,06% 0,12% 8,56% 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9,46% 1,16% 8,99% 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 4,89% 2,97% 4,78% 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΜΠΑΝΑΣ 0,42% 0,00% 0,40% 
ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ 1,58% 1,00% 1,54% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 51,28% 91,61% 53,55% 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
6.7 ∆ιοίκηση ∆ιεύθυνση της Εταιρίας 
 
H εταιρία διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η σηµερινή σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σύµφωνα µε την από 30.6.2003 Απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, είναι η ακόλουθη:  
 
• Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

κάτοικος Αθηνών, 20 χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος. 
• Φανή Μπουτάρη, Αντιπρόεδρος,Μέλος, κάτοικος Αθηνών, 20 χλµ. Λεωφόρος 

Μαραθώνος. 
• Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος 
• Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος  
• Μαρίνα Μπουτάρη, Μέλος κάτοικος Ν. Ερυθραίας οδός Πλάτωνος 22. 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, εκλέχτηκε την 30/06/2003 και λήγει 
το 2005. 
 
Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσµεύει ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. 
Κωνσταντίνος Μπουτάρης . 

Αµοιβές Μελών ∆.Σ. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί.  Ο 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κ. Κων/νος Μπουτάρης λαµβάνει ως 
εργαζόµενος στην εταιρία το ποσό των €  429.975,56 ετησίως. 
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Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας είναι τα ακόλουθα : 
 
Κωνσταντίνος Στ. Μπουτάρης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, µε σηµαντική 
εµπειρία στο κλάδο των ποτών. 
Νικόλαος Γιαµπανάς, ∆ιευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης του οµίλου, Υπεύθυνος 
Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης  Μετόχων . 
 
Τα Μέλη του ∆.Σ. της εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσής της δεν έχουν  
καταδικασθεί για πράξεις ατιµωτικές, ούτε για οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι 
αναµεµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική 
πράξη και απαγόρευση άσκησης: 

• επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

• χρηµατιστηριακών συναλλαγών, 

• επαγγέλµατος ως σύµβουλος επιχειρήσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και 
ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών 
κ.λ.π. 

 
Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας υφίστανται οι 
εξής συγγενικές σχέσεις : 
 
Η κα Φανή Μπουτάρη είναι µητέρα του κ. Κων/νου Μπουτάρη. 
Η κυρία Μαρίνα Μπουτάρη είναι κόρη του κ. Κων/νου Μπουτάρη. 
 
 
Συµµετοχές των Μελών του ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ∆ιοίκηση και το 
Κεφάλαιο άλλων Εταιριών 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και 
των κυρίων µετόχων της εταιρίας στο κεφάλαιο ή και την διοίκηση άλλων εταιρειών. 

Μέλη ∆.Σ.  
ή Κύριοι Μέτοχοι Εταιρία που συµµετέχει Θέση στο ∆.Σ. Συµµετοχή στο 

Μ.Κεφάλαιο 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος ΝΑΙ, Πάνω 

από 10% 
 ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ Πρόεδρος  
 ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.  
 EURODRINKS AE Mέλος ∆.Σ.  

 ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Πρόεδρος & 
∆/νων Σύµβουλος 

 

 ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ Μέλος ∆.Σ.  
 ATLAS COPCO Πρόεδρος  

Μαρίνα Κ. Μπουτάρη Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ.  

Φανή χήρα Στ. Μπουτάρη ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Α.Ε 

Μέλος ∆.Σ.  

Οδυσσέας Κυριακόπουλος AIR LIQUIDE HELLAS SA ΜΕΛΟΣ   
 S&B BIOMHXANIKA 

ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (πρώην 
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩ

Πρόεδρος  ΝΑΙ, ΚΑΤΩ 
ΑΠΌ 10% 
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Ν & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕΕ) 
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε 
(ERGOTRAK) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
∆ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. - 
YAMAHA MOTOR HELLAS 
SA) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   

 S&B HOLDING GmbH ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ   
 ARISEIZE SA ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       
 ΟΡΥΜΗΛ ΑΕ ΜΕΤΟΧΟΣ ΝΑΙ, ΠΑΝΩ 

ΑΠΌ 10% 
 ΚΟΦ ΑΕ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ, ΠΑΝΩ 

ΑΠΌ 10% 
 ∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΜΕΛΟΣ   
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

CHIPITA INTERNATIONAL 
S.A. 

Πρόεδρος 3,266% 
 

 SMAKY Α.Ε. Πρόεδρος - 
 ΦΡΑΝΚΑ Α.Ε. Πρόεδρος - 
 ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε. Πρόεδρος - 
 CREAM LINE S.A. Πρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

 Σ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΥΙΟΙ – 
ΟLYMPIC A.E. 

Πρόεδρος - 

 CONFINVEST A.E. (πρώην 
“Ψυγεία Chipita A.E.”) 

Πρόεδρος - 

 EUROHELLENIC Α.Ε. Πρόεδρος 100% 
Μέλη ∆.Σ.  

ή Κύριοι Μέτοχοι Εταιρία που συµµετέχει Θέση στο ∆.Σ. Συµµετοχή στο 
Μ.Κεφάλαιο 

 ∆ΕΛΤΑ Α.Ε. Μέλος - 
 ΠΑΓΩΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΒΕΕ Μέλος - 
 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ 

Α.Ε. 
Πρόεδρος - 

 ΖΥΘΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. Μέλος - 
 ΕΧΑΕ Αντιπρόεδρος - 
 ∆ΕΗ Μέλος - 
 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 

HOLDING Α.Ε. 
Μέλος - 

 Σ.Ε.Β. Αντιπρόεδρος - 
 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Μέλος - 
 ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Χ.Α.Α. 
Μέλος - 

 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ –
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Μέλος - 

 CHIPITA 
PARTICIPATIONS LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA EAST EUROPE 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA BULGARIA 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA POLAND 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 
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 CHIPITA ROMANIA 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 DEORA ENTERPRISES 
LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA RUSSIA 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA YUGOSLAVIA 
CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA HUNGARY 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA UKRAINE 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA CZECH 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA RUSSIA 
TRADING (CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA BULGARIA 
TRANSPORTATION 
(CYPRUS) LTD 

Πρόεδρος - 

 CHIPITA ITALIA S.R.L. Πρόεδρος - 
 EDITA FOOD INDUSTRY 

S.A.E. 
Μέλος - 

 CHIPIMA S.A. Μέλος - 
 CHIPITA BULGARIA S.A. Πρόεδρος - 
 CHIPITA POLAND 

Sp.z.o.o. 
Πρόεδρος - 

 
 
 
Συµµετοχή του κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου σε εταιρείες µε ποσοστό 10% και άνω:  
 
Επωνυµία : EUROHELLENIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆ιακριτικός τίτλος: ΕUROHELLENIC A.E. 
 
Η εταιρεία EUROHELLENIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ιδρύθηκε το έτος 
1989 και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μουρούζη αρ. 7. 
Μοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος µε ποσοστό 
100%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

6.8 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                             Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING 
A.E. 

                                                     Ετήσιες Οικονοµικές 
                                                       Καταστάσεις 

 
                                                                της δωδεκάµηνης 

περιόδου 
                                           απο 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 2005 
                                                             σύµφωνα µε τα 

                                                              ∆ιεθνή Πρότυπα 
                                                               Χρηµατοοικονοµικής 

                                                                  Πληροφόρησης, 
                                                                  που έχουν υιοθετηθεί 

από την  
                                                                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. την  28/03/2006 και 
έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και την 
ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση www.boutarigroup.gr.  
 
 

                                                            Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
                                                                Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
                                                         Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

        ΟΜΙΛΟΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

                              

    ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο   
∆΄ 

Τρίµηνο   
∆΄ 

Τρίµηνο   ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο   
∆΄ 

Τρίµηνο   
∆΄ 

Τρίµηνο 

  
Σηµ

. 2005 2004   2005   2004   2005 2004   2005   2004 

Πωλήσεις 
 

 25 30.049 34.158  8.332  9.254   450 462  113  116 

Κόστος πωλήσεων 
  

(17.263) (21.364)  (5.064)  (5.920)   (210) (294)  (51)  (66) 

Μικτό κέρδος    12.786 12.794  3.268  3.334   240 168  62  50 

Άλλα έσοδα  
 

6  3.171 2.307  1.163  629   1.702 1.667  287  285 

  
  

15.957 15.101  4.431  3.963   1.942 1.836  349  335 
                  

Άλλα έξοδα  
  

(1.189) (1.004)  (455)  (1.173)   (755) (595)  (331)  (563) 

Έξοδα διαθέσεως 
  

(8.923) (9.805)  (2.468)  (2.773)   - -  -  - 

Έξοδα διοικήσεως 
  

(3.127) (3.924)  (837)  (1.200)   (1.154) (1.654)  (315)  (865) 

Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους χρηµατοδότησης 2.718 368  671  (1.183)   33 (414)  (297)  (1.093) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
9 (1.874) (2.085)  (509)  (715)   (119) (802)  (19)  (392) 

 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 
  

- (3.035)  -  (3.035)    (3.035)    (3.035) 

Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   844 (4.752)  162  (4.933)   (86) (4.251)  (316)  (4.520) 

Φόρος εισοδήµατος 
  

(295) 970  (89)  1.334   (31) 1.200  (6)  1.257 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   550 (3.782)  73  (3.599)   (117) (3.051)  (322)  (3.263) 

Αποδιδόµενο ::   
              

Μετόχους Μητρικής 
  

636 (3.603)  71  (3.465)   - -  -  - 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 

  

(86) (179)  2  (134)   (117) (3.051)  (322)  (3.263) 
                 

Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής για την περίοδο 

  

              

- Βασικά  
  

0,02 0  0  0   0 0  0  0 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
   31-∆εκ   31-∆εκ  31-∆εκ  31-∆εκ 

 
Ση
µ. 2005   2004  2005  2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ             
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώµατα πάγια 12 22.064   21.087  8.486  8.527 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  60  60  -  - 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13 1   5  -  3 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 14 11.036   11.028  30.111  20.532 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 24 1.579   -  3.303  3.278 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  20   20  3  3 

 
  34.760   32.200  41.903  32.343 

             
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέµατα 16 17.793   15.193  -  - 
Απαιτήσεις από πελάτες 17 8.325   14.126  1.853  3.650 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  47   47  41  41 

Λοιπές Απαιτήσεις 17 10.373   3.532  802  3.721 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 1.697   2.882  446  2.237 
   38.235   35.780  3.142  9.649 

Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων   72.995   67.980  45.045  41.992 
             
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ             
Μετοχικό κεφάλαιο 21 16.421   16.421  16.421  16.421 
Υπέρ το άρτιο   23.478   23.478  23.478  23.478 
Ίδιες µετοχές  21 (514)   -  (514)  - 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 22 3.449   3.449  3.449  3.449 
Λοιπά αποθεµατικά 22 11.274  11.479  6.231  6.231 
Αποτελέσµατα εις νέον   (35.993)   (31.905)  (20.371)  (20.254) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    18.114   22.922  28.694  29.325 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   1   3.971  -  - 
Σύνολο καθαρής θέσης   18.115   26.893  28.694  29.325 
             
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις             
∆άνεια 18 9.269   3.561  452  643 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 24 -   291  -  - 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                       

20 1.493   1.416  276  257 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   10.762   5.268  728  900 
             
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις             
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 19 16.812   18.458  8.214  4.043 
∆άνεια 18 15.102   9.678  181  0 
Φόροι 19 1.691   1.729  234  403 
Λοιπές υποχρεώσεις 19 10.513   5.953  6.994  7.322 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   44.118   35.819  15.623  11.768 
Σύνολο υποχρεώσεων   54.880   41.087  16.351  12.668 
             
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   72.995   67.980  45.045  41.992 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
                                                                                                                                                         ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ                                  ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                

  

Μετοχικό 
Κεφάλαι

ο 
Υπέρ το 
άρτιο 

 
 
 

Αποθεµατι
κά 

εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατι

κά 
Αποτελέσµ
ατα εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
οµίλου 

∆ικαιώµα
τα 

µειοψηφί
ας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίω
ν 

Υπόλοιπα 01.01.2004 16.421  23.478  

 
 

3.499 11.188 (29.345)  -  25.241  11.098  36.339  
 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή 
θέση 
 - - - 241  1.222  - 1.463 (7.127) (5.664) 
Αποτέλεσµα κέρδος / (ζηµία) χρήσεως  
 - - - - (3.782)   - (3.782) - (3.782) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 16.421  23.478  

 
 

3.499 11.429 (31.905)  0  22.922 3.971  26.893  
 
Ενοποιήσεις επιχ/σεων (εξαγορά ποσοστού θυγατρικής) 
 - -  - (205)  (6.521)  -  (6.726)  (3.970)  (10.696)  
 
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή 
θέση  
 -  -  - - 1.882  -  1.882  0  1.882  
 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

-  -  
- 

-  550  -  550 0  550 

 
Αγορά ιδίων µετοχών 
 

-  -  
- 

-  -  (514)  (514)  0  (514)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 16.421  23.478  

 
 

3.499 11.224 (35.993)  (514)  18.114 1  18.115  
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                                                                                                         Η Εταιρία 

 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
 
 

Αποθεµατικά 
εύλογης       
αξάις 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 01.01.2004 16.421 23.478 

 
 
 

3.499 5.616 (16.637) - 32.376 
 
Αγορά Ιδίων µετοχών 
 - - - - - - 0,00 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - 565 (3.617) - (3.051) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 16.421 23.478  

 
 

3.499 6.181  (20.254) -  29.325  
 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

- - - - (117) - (117)  

 
Αγορά ιδίων µετοχών 
 

- - - - - (514)  (514)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 16.421  23.478  

 
 

3.499 6.181  (20.371)  (514)  28.694 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

            Ο Όµιλος             Η Εταιρεία 
 ∆ωδ/µην

ο 
∆ωδ/µην

ο  
∆ωδ/µην

ο 
∆ωδ/µην

ο 

 2005 2004  2005 2004 
        
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  845 (4.752)  (86) (4.251) 
Προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις  1.066 1.279  70 99 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 404 1.025  404 621 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων - (248)  - - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 77 (166)  19 (130) 
Κέρδη από εκποίηση παγίων (28) -  - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη (25) (69)  - - 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  1.873 2.057  119 802 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 4.212 (874)  526 (2.858) 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (1.959) (1.179)  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (1.978) 897  4.312 (1.863) 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  1.264 6.647  3.843 5.240 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.873) (2.020)  (119) (802) 
Ταµειακή ροή φόρων (255) (1.033)  (224) (399) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (589) 2.438  8.337 (681) 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  (9.579) -  (9.579) - 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.498) (1.153)  (25) (2) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  540 14  - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων - 9.894  - 9.894 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (10.537) 8.755  (9.604) 9.892 
Αγορά ιδίων µετοχών (514) -  (514) - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  35.094 21.710  3.827 890 
Εξοφλήσεις δανείων  (24.639) (31.073)  (3.837) (8.496) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  9.941 (9.363)  (524) (7.606) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.185) 1.830  (1.791) 1.605 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  2.882 1.051  2.237 632 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.697 2.882  446 2.237 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 
 
 

  Ε.Λ.Π.   ∆.Λ.Π. 
  31-∆εκ Εγγραφές  31-∆εκ 
  2003 προσαρµογής 2003 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Ενσώµατα πάγια  50.609 10.559 61.168 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0 60 60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  3.796 -778 3.018 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  461 -218 243 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0 663 663 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  104 -87 17 
  54.970 10.199 65.169 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Αποθέµατα  21.266 -2.579 18.687 
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις  50.650 -5.025 45.625 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 41 0 41 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.481 0 1.481 
  73.438 -7.604 65.834 
        
Σύνολο ενεργητικού  128.408   131.003 
        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό κεφάλαιο  16.421 0 16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  23.305 173 23.478 
Αποθεµατικά  13.389 1.298 14.687 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  (30.747) 1.402 (29.345) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου  22.368 2.873 25.241 
        
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  15.932 -4.834 11.098 
    0   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  38.300 -1.961 36.339 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        
∆άνεια  19.794 58 19.852 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0 2.250 2.250 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 0 1.581 1.581 
Λοιπές προβλέψεις  6 0 6 
Λοιπές υποχρεώσεις  58 -58 0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  19.858 3.831 23.689 
        
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 33.045 -2.602 30.443 
∆άνεια  33.430 3.272 36.702 
Φόροι  3.830 0 3.830 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  70.250 725 70.975 
        
Σύνολο υποχρεώσεων  90.108 4.556 94.664 
        
Σύνολο Παθητικού  128.408 2.595 131.003 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 
 
 

  Ε.Λ.Π.   ∆.Λ.Π. 
  31-∆εκ Εγγραφές  31-∆εκ 
  2004 προσαρµογής 2004 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Ενσώµατα πάγια  11.997 9.090 21.087 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0 60 60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  754 -749 5 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  6.619 4.409 11.028 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0 2.166 2.166 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  20 0 20 
  19.390  34.366 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Αποθέµατα  16.985 -1.792 15.193 
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις  26.724 -9.066 17.658 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 46 0 46 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  2.882 0 2.882 
  46.637 -10.858 35.779 
        
Σύνολο ενεργητικού  66.027  70.146 
        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό κεφάλαιο  16.421 0 16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  23.478 0 23.478 
Αποθεµατικά  13.799 1.129 14.928 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  (29.206) -2.699 (31.905) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου  24.492  22.922 
        
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  4.098 -127 3.971 
       
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  28.590  26.893 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        
∆άνεια  3.561 0 3.561 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0 2.457 2.457 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  µετά την έξοδο από την υπηρεσία 0 1.416 1.416 
Λοιπές προβλέψεις  0 0 0 
Λοιπές υποχρεώσεις  0 0 0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  3.561 3.873 7.434 
        
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 24.719 -308 24.411 
∆άνεια  7.483 2.195 9.678 
Φόροι  1.729 0 1.729 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  33.876 1.942 35.818 
        
Σύνολο υποχρεώσεων  37.437 5.815 43.252 
        
Σύνολο Παθητικού  66.027  70.146 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 
 

  Ε.Λ.Π.  ∆.Λ.Π. 
  31-∆εκ Εγγραφές  31-∆εκ 
  2003 προσαρµογής 2003 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια  3.264 5.342 8.606 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  379 -358 21 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  43.682 -17.656 26.026 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0 3.142 3.142 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  3 0 3 
  47.328  37.798 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα  0 0 0 
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις  8.039 -1.908 6.131 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 4.441 0 4.441 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  632 0 632 
  13.112 -1.908 11.204 
     
Σύνολο ενεργητικού  60.440  49.002 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο  16.421 0 16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  23.478 0 23.478 
Αποθεµατικά  7.614 1.501 9.115 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  (2.250) -14.387 (16.637) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου  45.263  32.377 
     
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0 
     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  45.263  32.377 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
∆άνεια  2.380 0 2.380 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0 1.063 1.063 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  µετά την έξοδο από την υπηρεσία 0 387 387 
Λοιπές προβλέψεις  0 0 0 
Λοιπές υποχρεώσεις  0 0 0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  2.380 1.450 3.830 
     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 6.125 -2 6.123 
∆άνεια  5.870 0 5.870 
Φόροι  802 0 802 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  12.797 -2 12.795 
     
Σύνολο υποχρεώσεων  15.177 1.448 16.625 
   0  
Σύνολο Παθητικού  60.440  49.002 

 
 



 

33 

 
 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 
 
 
 

  Ε.Λ.Π.  ∆.Λ.Π. 
  31-∆εκ Εγγραφές  31-∆εκ 
  2004 προσαρµογής 2004 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια  4.291 4.236 8.527 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  267 -264 3 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  38.188 -17.656 20.532 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0 4.442 4.442 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  3 0 3 
  42.749  33.507 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα  0 0 0 
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις  10.250 -2.879 7.371 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 41 0 41 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  2.237 0 2.237 
  12.528 -2.879 9.649 
     
Σύνολο ενεργητικού  55.277  43.156 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο  16.421 0 16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  23.478 0 23.478 
Αποθεµατικά  8.179 1.501 9.680 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  (1.616) -18.638 (20.254) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου  46.462  24.297 
     
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0 
     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  46.462  24.297 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
∆άνεια  643 0 643 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0 1.164 1.164 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  µετά την έξοδο από την υπηρεσία 0 257 257 
Λοιπές προβλέψεις  0 0 0 
Λοιπές υποχρεώσεις  0 0 0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  643 1.421 2.064 
     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 7.770 3.594 11.364 
∆άνεια  0 0 0 
Φόροι  402 1 403 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  8.172 3.595 11.767 
     
Σύνολο υποχρεώσεων  8.815 5.016 13.831 
     
Σύνολο Παθητικού  55.277  43.156 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π. 
 
 

                Ο ΟΜΙΛΟΣ 
     
 01.01.05 01.01.04 

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 28.590 38.300 
Επιχορηγήσεις - -700 
Αντιλογισµός αναπροσαρµογής ακινήτων του Ν. 2065/92, θυγατρικών εσωτερικού -1.728 0 
Επανεκτίµηση της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων της Μητρικής σε εύλογη αξία 9.842 10.316 
∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -770 -1.132 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού -1.581 -2.324 
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφάλειες) -7.731 -12.169 
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 4.048 4.048 
Ζηµία χρήσεως 2004  -3.781 0 

Σύνολο προσαρµογών -1.698 -1.961 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 26.892 36.339 

 
 
 
 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ  
  
 31.12.2004 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ    
µε βάση τα Ε.Λ.Π. -530  
   
Επίδραση ενσώµατων & ασώµατων ακινητοποιήσεων 285  
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 170  
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -4.970  
Αναβαλλόµενη φορολογία 1.264  

Σύνολο Αποτελεσµάτων Οµίλου ∆.Π.Χ.Π. -3.781  
 
 
 
Όλες οι εγγραφές προσαρµογής αφορούν αλλαγή λογιστικών αρχών λόγω εφαρµογής των 
∆.Π.Χ.Π. 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π. 
 
 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
   
 01.01.05 01.01.04 

  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 46.462 45.263 
Αντιλογισµός αναπροσαρµογής ακινήτων του Ν. 2065/92, θυγατρικών εσωτερικού -1.199 0 
Επανεκτίµηση της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων της Μητρικής σε εύλογη αξία 4.588 4.588 
Αντιλογισµός ασώµατων ακινητοποιήσεων -356 -356 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  -387 -387 
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφάλειες) -2.000 -2.000 
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 2.924 2.924 
Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές  -17.656 -17.656 
Ζηµία χρήσεως 2004  -3.051 0 

Σύνολο προσαρµογών -17.137 -12.887 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 29.325 32.376 

 
 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ  
  
 31.12.2004 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   
µε βάση τα Ε.Λ.Π. 18  
  
Επίδραση ενσώµατων & ασώµατων ακινητοποιήσεων 167  
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 130  
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -4.566  
Αναβαλλόµενη φορολογία 1.200  

Σύνολο Αποτελεσµάτων Οµίλου ∆.Π.Χ.Π. -3.051  
 
 
 
Όλες οι εγγραφές προσαρµογής αφορούν αλλαγή λογιστικών αρχών λόγω εφαρµογής 
των ∆.Π.Χ.Π. 
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6.9 Προσαρτηµα Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

 
OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆.Τ.  Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

 
Γενικές πληροφορίες 
Η µητρική εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. και οι θυγατρικές της (στο 
εξής Όµιλος) δραστηριοποιούνται στους τοµείς << Νοµικές ∆ραστηριότητες και 
∆ραστηριότητες Παροχής Επιχειρηµατικών και ∆ιαχειριστικών Συµβουλών, Παραγωγή, 
Εµπορία και ∆ιανοµή οίνων, οινοπνευµατωδών ποτών, αναψυκτικών και 
εµφιαλωµένων νερών. >> 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε∆ΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

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

Ελευθέριο 
Κορδελιό-

Θεσσαλονίκης 

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

2. ΜΙ∆ΑΣ ΑΕ 99,37% 
Πικέρµι-
Αττικής 

∆ιανοµή ,εισαγωγή ,αγορά ,πώληση ποτών 
και τροφίµων 

3.EURODRINKS Α.Ε. 100% 
Πικέρµι-
Αττικής 

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

4. ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 53,55% 
Πικέρµι-
Αττικής 

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

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

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

6.ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 72,10% 

Χωνευτικό 
Κύµης-
Ευβοίας Εµφιάλωση και εµπορία νερού 

7. MILLESIME 
               

100% Νότια Γαλλία Συµµετοχές 
 

Παράλληλα η µητρική εταρεία µετέχει στην εταιρεία “ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.” 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε∆ΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

1. ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 32,08% 
Εχεδώρου-

Θεσσαλονίκης 

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

 

Η µητρική εταιρεία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.  έχει την µορφή της 
Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση Ν.Μοναστηρίου 134 
Ελευθέριο Κορδελιό,Θεσσαλονίκη, το site είναι www.boutarigroup.gr και είναι 
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο (κλάδος “Συµµετοχών & Παροχής Συµβουλων’’).  

Προσάρτηµα των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
της 31.12.2005 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
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Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 
28/03/2006. 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου εταιριών (Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING Α.Ε)  αφορούν τη χρήση 2005, και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις 
αναφερόµενες περιόδους των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα µέχρι και την 31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένα θέµατα 
από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις 
υιοθετηθείσες για τα ∆ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις 
Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές 
παρέχονται στο προσάρτηµα. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος, εκτός των 
παγίων στοιχείων (οικόπεδα και κτίρια) τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους.  
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση 
αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών. Τα θέµατα για τα οποία έχουν γίνει εκτιµήσεις και παραδοχές αναφέρονται στο 
προσάρτηµα.  

  
Ενοποίηση 
 

(α) Θυγατρικές 
Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι 
θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που 
δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από 
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες 
ζηµιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος 
περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική εταιρεία του Oµίλου. 

 
(β) Συγγενείς 

Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα 
ποσοστά συµµετοχής να κυµαίνονται από 20 -50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 
39 και υπόκεινται σε έλεγχο τυχόν αποµείωσης της αξίας τους. 
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Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 
λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται 
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών 
κινδύνων. Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην οποία 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους 
και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην 
Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τοµέας. 

 
Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 
α)  Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των ενοποιούµενων θυγατρικών 
εταιρειών εµφανίζονται  σε ευρώ. 
 
 

β)  Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων 
 σε ξένο νόµισµα 

 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα των ενοποιηµένων εταιρειών καταχωρούνται µε 
την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των 
απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την 
εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 

 
Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των γηπέδων,  αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις 
αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για 
την απόκτηση των στοιχείων. Ως αξία κτήσεως των ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία 
αυτών κατά την 01-01-2004, η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους 
εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας 
των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 
γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα . 
Τα οικόπεδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία και δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των 
άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, µε 
βάση την ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
- Κτίρια    50 έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός    6-7έτη  
- Αυτοκίνητα – Οχήµατα        5έτη  
- Μηχανογραφικός εξοπλισµός    6-7 έτη  
- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός    6-7 έτη 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' 
αποτελέσµατα.  
 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

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

 
Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άϋλων στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται 
υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης 
οικονοµικών καταστάσεων. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους 
δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας 
µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την 
εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 
µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης 
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.      
 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες, καθώς και τα χρεόγραφα 
του Οµίλου ταξινοµούνται στην κατηγορία των διαθεσίµων για πώληση χρεογράφων. 

 
 

Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου 
σταθµικού όρου. Κόστος δανεισµού  περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως των µενόντων 
αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές 
πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων 
και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 
 

Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία 
συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές 
αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η  
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διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα. 

 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις 
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής 
ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως 
κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα 
κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  
 
Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 
περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι 
ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων 
µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, 
αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 
∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 
κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
 
 
Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τον προβλεπόµενο συντελεστή  που 
αναµένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 
οποία προβλέπεται να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 
χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 

 
 

Παροχές σε εργαζόµενους 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
 



 

41 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν  προγράµµατα 
καθορισµένων  παροχών.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
  
Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα 
µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη.  
(β) Παροχή  υπηρεσιών. 
Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο 
τµηµατικής ολοκλήρωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
(γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου.  
(δ) Έσοδα από δικαιώµατα. 
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την 
ουσία των σχετικών συµβάσεων. 
(ε) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής 
τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο 
αρµόδιο όργανο να τα χορηγεί. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 

 

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου - Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού 
κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές 
πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές 
πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών. 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας 
επαρκών διαθεσίµων. 
(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών 
των επιτοκίων.  
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Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα 
δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο ταµιακών ροών. 
∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης 
αξίας. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε 
σταθερό επιτόκιο.  

 
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και  κρίσεις της διοικήσεως. 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των 
µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν 
σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 

Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π 
 

Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 1 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το έτος 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης του ∆ΠΧΠ 
1 είναι η 1 Ιανουαρίου 2005. Για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, 
ο Όµιλος έχει εφαρµόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής 
εφαρµογής. 
 

Εξαιρέσεις απο την πλήρη αναδροµικη εφαρµογή που επιλέχθηκαν απο τον 
Όµιλο  
 
(α) Ενοποίηση 
Ο Όµιλος έχει χρησιµοποιήσει την εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν έχει επαναδιατυπώσει 
τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης 
(01.01.2004) 
(β) Εύλογη αξία και τεκµαρτό κόστος 
Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια (οικόπεδα και κτίρια)στην εύλογη 
αξία τους την 01.01.2004.  
 (γ) Παροχές στους εργαζοµένους 
Ο Όµιλος επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες 
κατά την 01.01.2004 
 
Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολουθούνται από τον 
Όµιλο  
 
Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την 01.01.2004  είναι συνεπείς µε τις 
εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις  που υπάρχει απόδειξη ότι οι εκτιµήσεις αυτές  
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ήταν εσφαλµένες. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν οι ωφέλιµες ζωές των παγίων ,οι 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ,οι οποίες µε το προηγούµενο καθεστώς 
βασίζονταν στις φορολογικές διατάξεις. 
 
 
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
 
Άλλα έσοδα  
 
Τα άλλα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά το ∆ωδεκάµηνο 2005 και 2004, 
αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
                       Ο Όµιλος           Η Εταιρεία 
        

  ∆ωδ/µηνο   ∆ωδ/µηνο  ∆ωδ/µηνο  ∆ωδ/µηνο 
 2005 2004 2005 2004 

 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 

 
2.799 

 
2.087 

 
1.162 1.211 

 
Ενοίκια 

 
-  

 
-  

 
312 312 

 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 

 
340  

 
220  

 
228 144 

 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 

 
32  

 
- 

 - - 
        

 
Σύνολο 

 
3.171  

 
2.307  1.702 1.667 

 
 
Εργαζόµενοι στον Όµιλο και στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Ο αριθµός  των εργαζοµένων στον  Όµιλο και την Εταιρεία, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 και 2004, και το συνολικό κόστος εργοδότησής τους, κατά το ∆ωδεκάµηνο του 
2005 και 2004, ήταν: 
 

           Ο Όµιλος           Η Εταιρεία 

 
31-∆εκ- 
    2005 

31-∆εκ-  
   2004  

30-∆εκ-
2005 

30-∆εκ-
2004 

        
Άτοµα        
Μισθωτοί 204 204  8 7 
Ηµεροµίσθιοι 50 62  - - 

Σύνολο 254 266  8 7 

        

 ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο   ∆ωδ/µηνο  ∆ωδ/µηνο  

 2005 2004  2005 2004 
        

Μισθοί και ηµεροµίσθια   5.889 6.200  692 743 
Εργοδοτικές εισφορές 1.421 1.499  77 67 
Παρεπόµενες παροχές 
προσωπικού 211 251  13 12 
Αποζηµιώσεις απολυοµένων 177 291  67 108 

Σύνολο 7.697 8.241  849 929 
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Επιµερισµός των Αποσβέσεων ∆ωδεκαµήνου 2005 και 2004 
 
Ο επιµερισµός  των αποσβέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το ∆ωδεκάµηνο 
2005 και 2004, έχει ως ακολούθως: 
  

                      Ο Όµιλος           Η Εταιρεία 
         
  ∆ωδ/µηνο  ∆ωδ/µηνο  ∆ωδ/µηνο  ∆ωδ/µηνο  
  2005 2004 2005 2004 
 
Κόστος πωλήσεων 

  
744 

 
810 

 
7 8 

 
Έξοδα διάθεσης και 
διοίκησης 

  
386 

 
412 

 

60  72  
 

Σύνολο  1.130 1.222  67  80  
 
 
Κόστος χρηµατοδότησης 
 
Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δωδεκαµήνου 2005 και 2004 του Οµίλου 
και της Εταιρείας, συµπεριλαµβάνονται: 
                   Ο Όµιλος           Η Εταιρεία 
         
   

∆ωδ/µην
ο  

 
∆ωδ/µηνο 

 
∆ωδ/µην

ο  
 

∆ωδ/µηνο  
  2005 2004 2005 2004 
Χρεωστικοί τόκοι        
�        ∆άνεια τραπεζών  462 1.558  74 578 
�        Συναφή µε 
χρηµατοδοτήσεις 
          έξοδα      

  
418 

 
538 

 

51 235 
  1.880 2.097   125 814 
Μείον  Λοιποί πιστωτικοί τόκοι  6  11   5 11 

Σύνολο  1.874 2086   119 802 
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Συµφωνία του Φόρου εισοδήµατος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

         Ο Όµιλος             Η Εταιρεία   
              

 
∆' 

Τρίµ. 
∆' 

Τρίµ.  ∆ωδ/νο  
 

∆ωδ/νο   
∆' 

Τρίµ. 
∆' 

Τρίµ. 
 

∆ωδ/νο  ∆ωδ/νο  
 2005 2004 2005 2004  2005 2004 2005 2004 
              

Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασµός 
αποτελεσµάτων 

 
162 

 
(4.931) 

 
844 

 
(4.752)  

 
(316) 

 
(4.519) 

 
(86) 

 
(4.251) 

              
              

Φόροι εισοδήµατος συντελεστή 
 

78 
 

0 
 

276 
 

294  
 

0 
 

0 
 

55 
 

0 
              

Φόρος επι µη φορολογικά εκπεστέων δαπανών 
 

11 
 

(1.334) 
 

119 
 

(1.264)  
 

6 
 

(1.257) 
 

77 
 

(1.200) 
              

Φόρος επί ζηµιών η ανάκτηση του οποίου δεν 
είναι βεβαία 

 
- 

 
- 

 
(101)  

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
(101)  

 
- 

              

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 
 

89 
 

(1.334) 294  
(970)   

 
6  

 
(1.257) 

 
31 

 
(1.200) 

              

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 
 

78 
 

0 
 

276 
 

294  
 

0 
 

0  
 

55 
 

0 
              

Ετεροχρονισµένη φορολογική επιβάρυνση 
(ελάφρυνση) 

 
11  

 
(1.334) 

 
18 

 
(1.264) 

 

 
6  

 
(1.257) 

 
(24)  

 
(1.200) 

              

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 
 

89 
 

(1.334) 
 

294 
 

(970)  6  (1.257) 
 

31 (1.200) 

 
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 κατωτέρω παρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των Ελληνικών εταιρειών 
του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το 
ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο 
παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
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Εταιρεία 

 

 
Εκκρεµείς φορολογικές δηλώσεις 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E. 2005 
 

MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2001 έως και 2005 
 

ΚΥΜΗ Α.Ε. 2003 έως και 2005 
 

ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε. 2003 έως και 2005 
 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2005 
 

EURODRINKS A.E. 2003 έως και 2005 
 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2005 
 
 
Αποκτήσεις και Εκποιήσεις Θυγατρικών Εταιρειών 
 
Εντός του Α΄Τριµήνου του 2005, η Εταιρεία απέκτησε το 25,97% της «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και έτσι κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας. 
 
Εντός του Β΄ Τριµήνου, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 100% της εταιρείας 
«MILLESIME S.A.».  
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Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
εξής: 
 

                                 Ο Όµιλος       
              

Γήπεδα 
& Κτίρια &  Μηχανήµατα & 

Μεταφορι
κά Έπιπλα & 

  
οικόπεδα &  κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

µέσα 
λοιπός 
εξοπλισµ

ός 

Σύνολ
ο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης             

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 8.915  27.011  6.267  500  4.034  46.788 

Προσθήκες δωδεκαµήνου 2004 21  180  600  40  472  1.313  

Εκποιήσεις δωδεκαµήνου 2004 0  0  -101  -31  0  -132  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 8.936  27.192  6.766  509  4.506  47.909 

              
Συσσωρευµένες αποσβέσεις             

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 0  -17.800  -4.232  -358  -3.210  -
25.601 

Αποσβέσεις δωδεκαµήνου 2004 0  -244  -618  -25  -335  -1.222 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 0  -18.045  -4.850  -383  -3.545  -

26.823 
              

Αναπόσβεστη αξία             
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 8.936  9.147  1.916  126  962  21.087 

              
                                 Ο Όµιλος       
              

Γήπεδα 
& Κτίρια &  

Μηχανήµατα 
& Μεταφ/κά Έπιπλα & 

  
οικόπεδα &  κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

µέσα λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολ
ο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης             

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 8.936  27.192  6.766  509  4.506  47.969 

Προσθήκες δωδεκαµήνου 2005 133  936  897  -  682  2.648  

Εκποιήσεις δωδεκαµήνου 2005 -  -  -537  -  -3  -540  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 9.069 28.128  7.126  509  5.185  50.017 

              
Συσσωρευµένες αποσβέσεις             

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 0  -18.045  -4.850  -383  -3.545  -
26.822 

Αποσβέσεις δωδεκαµήνου 2005 0  -297  -438  -32  -363  -1.130 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 0  -18.342  -5.288  -415  -3.908  -

27.952 
Αναπόσβεστη αξία             
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 9.069  9.786  1.838 94  1.277  22.065 
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   Η Εταιρεία    
       

Γήπεδα & Κτίρια &  
Μηχανήµατα 

& Μεταφ/κά Έπιπλα & 

 
οικόπεδα &  κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

µέσα λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 6.321  2.220  36  89  575  9.240  

Προσθήκες δωδεκαµήνου 2004 0  0  0  0  2  2  
Εκποιήσεις δωδεκαµήνου 2004 0  0  0  0  0  0  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 6.321  2.218 36  89  577  9.242  

       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 0  0  -17  -71  -547  -634  
Αποσβέσεις δωδεκαµήνου 2004 0  -47  -5  -8  -20  -80  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 0  -47  -22  -79  -567  -714  

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 6.321  2.173  14  10  10  8.527  

       
   Η Εταιρεία    
       

Γήπεδα & Κτίρια &  
Μηχανήµατα 

& 
Μεταφορικ

ά Έπιπλα & 

 
οικόπεδα &  κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

µέσα 
λοιπός 
εξοπλισµ

ός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης       

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 6.321  2.218 36  89  577  9.240  

Προσθήκες δωδεκαµήνου 2005 0  17  0  0  12  29  
Εκποιήσεις δωδεκαµήνου 2005 0  0  0  0  0  0  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 6.321  2.235 36  89  589  9.269  

       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 0  -47  -22  -79  -567  -715  
Αποσβέσεις δωδεκαµήνου 2005 0  -48  -5  -6  -8  -67  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 0  -95  -27  -85  -575  -782  

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 6.321  2.140 9  4  14  8.486 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 
εξής: 
 

                     Ο Όµιλος                   Η Εταιρεία 
       

Λογισµικά Λογισµικά 

 
προγράµµατ

α 
Σύνολο προγράµµα

τα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή  
αποτίµησης 

      

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου  
2004 

 
173  

 
173  

 
157  

 
157  

Προσθήκες δωδεκαµ.  
2005 

2  2  - -  

Εκποιήσεις δωδεκαµ. 
2005 

- -  - -  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 

175  175  157  157  

       
Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις 
      

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου  
2004 

 
(167)  

 
(167)  

 
(154)  

 
(154)  

Αποσβέσεις δωδεκαµ.  
2005 

(7)  (7)  (3)  (3)  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 

(174)  (174)  (157)  (157)  

     
Αναπόσβεστη αξία     
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 
1 1  0 0  

       
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου  
2004 

 
5  

 
 5 
 

 
3  

 
3  

 
 
   
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως κατωτέρω: 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 
I. MΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
100% 17.853 

KAMΠAΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

99,37% 218 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 72,10% 596 
MILLESIME  S.A. 100% 415 

ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 32,08% 11.028 
ΣΥΝΟΛΟ  30.111 
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Ταµειακά διαθέσιµα και εισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και εισοδύναµα αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Όµιλος 
 

Περιγραφή 31.12.2005 31.12.2004 
Ταµείο 625 306 

Καταθέσεις όψεως 1.072 2.576 
ΣΥΝΟΛΟ 1.697 2.882 

 
Εταιρία 
 

Περιγραφή 31.12.2005 31.12.2004 
Ταµείο 237 32 

Καταθέσεις όψεως 209 2.205 
ΣΥΝΟΛΟ 446 2.237 

 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και την 31 ∆εκεµβρίου 2004 
αναλύονται ως εξής: 
 
                  Ο Όµιλος 
   
 31-∆εκ 31-∆εκ 
 2005 2004 
 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.599 1.828 
 
Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 15.919 13.047 
 
Εµπορεύµατα 275 318 

Σύνολο 17.793 15.193 



 

51 

 
Απαιτήσεις κατά τρίτων 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 
και την 31 ∆εκεµβρίου 2004, αναλύονται ως εξής: 

             O Όµιλος              Η Εταιρεία 
        
 31-∆εκ 31-∆εκ  31-∆εκ 31-∆εκ 

 2005 2004  2005 2004 
Πελάτες 8.449 15.319  - - 
Επιταγές εισπρακτέες 7.794 6.322  59  244  

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
µέρη (θυγατρικές) 

- - 
 

4.426  5.634  

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
µέρη (συγγενείς) 

- - 
 

- - 

Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς πελάτες 

 
(7.918)  

 
(7.515)   

 
(2.632)  

-2.229  

Απαιτήσεις από πελάτες 8.325 14.126  1.853 3.650  

        
Ελλ.∆ηµόσιο- 
Προκ.παρακρ.φόρου 

 
253 

 
432  

 
59  

 
59  

Λοιποί Χρεώστες 9.523 3.663  750 3.939  
Εξοδα εποµένων χρήσεων 693 817  6 180  
Λοιπές απαιτήσεις 683 -  201  - 
Προκαταβολές 641 192  256 188  
Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς χρεώστες 

 
(1.420)  

 
-1.572   

 
(470)  

 
-646  

Λοιπές απαιτήσεις 10.373 3.532  802  3.721  

 
 
∆άνεια 
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και 
είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους απο 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά 
που είναι αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 
µακροπρόθεσµα.  
 
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται κατά κύριο χρηµατοδότη ως εξής: 
                  Ο Όµιλος                Η Εταιρεία 
  Βραχυπρό- Μακροπρό-    Βραχυπρό- Μακροπρό-  
  θεσµες θεσµες   θεσµες θεσµες 
             υποχρεώσεις                υποχρεώσεις 
          
Οµολογιακό δάνειο  - 7.000   - - 
Τράπεζα Πειραιώς  2.938 952   181 452 
Εµπορική Τράπεζα  2.849 291   - - 
Εθνική Τράπεζα  705 246   - - 
Εγνατία Τράπεζα  1.295 780   - - 
Τράπεζα Κύπρου  2.852 -   - - 
Eurobank  1.225 -   - - 
ΑBC  2.373 -   - - 
Ευβοϊκή Τράπεζα  122 -   - - 
ALPHA BANK  37 -   - - 
Credit Agricole  676 -    
    1155..110022  99..226699      118811  445522  
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Υποχρεώσεις προς τρίτους 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 και την 31 ∆εκεµβρίου 2004 είχαν ως ακολούθως: 
 
        Ο Όµιλος           Η Εταιρεία 
      

 
31-
∆εκ 31-∆εκ  31-∆εκ 31-∆εκ 

 2005 2004  2005 2004 
        

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές και προκαταβολές 
πελατών 6.865 9.638  93 65 
Επιταγές πληρωτέες 7.516 8.821  259 279 
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες  

- -  5.526 250 
Υποχρεώσεις προς συγγενείς  εταιρίες  2.337 -  2.337 3.450 
Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 1.691 1.729  234 403 
Υποχρεώσεις για αγορά µετοχών συγγενούς 
επιχείρησης 1.297 1.297  1.297 1.297 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.278 4.656  5.697 6.025 

Σύνολο 28.984 26.141  15.443 11.768 
 
 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων 
 
Η κίνηση του λογαριασµού των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, εντός της χρήσης 
2005, είχε ως εξής: 
                                                                                                      Ο Όµιλος     Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004 1.581 387 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.12.2004 101 9 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.01-31.12.2004 64 15 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.01-31.12.2004 330 154 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 1.416 257 

Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2005 122 9 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2005 68 16 

Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες 11 9 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.12.2005 124 15 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005  1.493 276 

 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σς € 
16.421 χιλιάδες, διαιρούµενο σε 25.828.000 κοινές και 1.540.000 προνοµιούχες 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,60 η κάθε µία. Οι µετοχές της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
HOLDING Α.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Η Εταιρεία βασιζόµενη στην απόφαση του ∆.Σ. της 27.12.2004 και 08.03.2005, 
προέβη κατά την διάρκεια του έτους στην αγορά 640.360 ιδίων µετοχών, έναντι  
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συνολικού τιµήµατος € 514 χιλιάδες, δηλαδή – κατά µέσον όρον – έναντι € 0,80 ανά 
µετοχή. 
 
 
Αποθεµατικά 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας, η δηµιουργία 
«τακτικού αποθεµατικού» - µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των 
ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών – είναι υποχρεωτική µέχρι να φτάσει το ύψος του 
αποθεµατικού το ½ του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται 
µόνο κατά διάλυση της εταιρείας, µπορεί όµως να συµψηφιστεί µε συσσωρευµένες 
ζηµιές. 
Η υπεραξία που προέκυψε στο παρελθόν από την αναπροσαρµογή της αξίας 
ορισµένων στοιχείων του παγίου ενεργητικού, προορίζεται να «κεφαλαιοποιηθεί» 
βάσει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. 
Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της 
φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της 
φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους 
µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρα διενέργειας 
επενδύσεων και αναλύονται παρακάτω: 
 
Όµιλος 
 
 

Περιγραφή 31.12.2005 31.12.2004 
Αποθεµατικό εύλογης αξίας 3.449 3.449 
Τακτικό Αποθεµατικό 2.232 2.253 
Λοιπά αποθεµατικά 9.042 9.226 

ΣΥΝΟΛΟ 14.723 14.928 
 
 
Εταιρία 
 
 

Περιγραφή 31.12.2005 31.12.2004 
Αποθεµατικό εύλογης αξίας 3.449 3.449 
Τακτικό Αποθεµατικό 1.703 1.703 
Λοιπά αποθεµατικά 4.528 4.528 

ΣΥΝΟΛΟ 9.680 9.680 
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Συναλλαγές και Απαιτήσεις από / Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα 
 
Οι συναλλαγές του Οµίλου εντός της χρήσης 2005 και οι απαιτήσεις από και οι 
υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µε το Όµιλο πρόσωπα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2005, παρατίθενται κατωτέρω: 
 
 ∆ωδεκάµηνο ∆ωδεκάµηνο  
 2005 2004 
Παροχή Υπηρεσιών   
�        Θυγατρικές 250 262 
�        Συγγενείς 200 200 
 450 462 
Έσοδα από παραχώρηση χρήσης σήµατος 
(Royalties)   
�        Θυγατρικές 560 631 
�        Συγγενείς 601 581 
 1.161 1.212 
Ενοίκια κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων   
�        Θυγατρικές 191 191 
�        Συγγενείς 120 120 
 311 311 
   
Σύνολο 1.922 1.985 

 
 

 ∆ωδεκάµηνο ∆ωδεκάµηνο  
 2005 2004 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη :   

�        Θυγατρικές 4.426 5.634 
�        Συγγενείς - - 
 4.426 2.722 
   
Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεµένα 
µέρη     
�        Θυγατρικές 5.526 250 
�        Συγγενείς 2.337 3.450 
 7.863 3.700 
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Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 
Ο υπολογισµός των ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας του Οµίλου. Οι 
αναγνωρισθείσες ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
ανάγονται στις εξής αιτίες: 
 
                                                                                  Ο Όµιλος                                  Η Εταιρεία 
     
 31 ∆εκ. 31 ∆εκ. 31 ∆εκ. 31 ∆εκ. 
 2005 2004 2005 2004 
Απο τη φορολογική διεκδίκηση 
αποσβέσεων των ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων σε χρόνο προγενέστερο των 
αποτελεσµάτων 

(231)  
 

(119) (99)  
 

(62) 

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

214  
 

232 48 
 

66 

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

42  

 
-1.840 

2.500  

 
2.500 

Απο την άµεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών ενδοοµιλικών απαιτήσεων, 
που φορολογικά θα διακανονιστούν κατά 
την λύση και εκκαθάριση των 
επενδύσεων 

1.683  

 
1.582 

1.682  

 
1.582 

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

375  
 

354 69 
 

64 

Απο την άµεση λογιστική απόσβεση 
επισφαλών απαιτήσεων, που 
φορολογικά θα διακανονιστούν µετά την 
έκδοση τελεσίδικων δικαστικών 
αποφάσεων 

1.725  

 
1.750 

165 

 
192 

Από την αποτίµηση των ενσώµατων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων (γήπεδα 
- οικόπεδα, κτίρια) στην εύλογη αξία 
τους,που φορολογικά θα διακανονιστεί µε 
την πώληση των στοιχείων ή µε την 
χρήση τους 

(2.228)  

 
 

(2.250) (1.063)  

 
 

(1.063) 

Φόροι εισοδήµατος, που θα 
επιβαρύνουν λογιστικά τις επόµενες 
χρήσεις 

1.579 
 

(291) 
 

3.302 
 

3.279 
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Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 
 
Κατά την 31.12.2005 ο Όµιλος διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηµατικούς τοµείς: 
- Πωλήσεις οίνων και νερού χονδρικής 
- Παροχή υπηρεσιών  
 
Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 31 ∆εκεµβρίου 
2004 έχουν ως εξής: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2005     

 Σηµ. Χονδρικές 
Πωλήσεις 

Παροχή 
υπηρεσιών Όµιλος 

Πωλήσεις  29.852 450  30.302 
Ενδοοµιλικές πωλήσεις  (3) (250)  (253) 
Πωλήσεις  29.849 200  30.049 
     
Κέρδη εκµετάλλευσης     2.718 
     
Χρηµατοοικονοµικό κόστος   (1.874) 
     
Κέρδος προ φόρων    844 
Φόρος εισοδήµατος    (373)
Καθαρό κέρδος    471 

2004     

 Σηµ. Χονδρικές 
Πωλήσεις 

Παροχή 
υπηρεσιών Όµιλος 

Πωλήσεις  33.961 462  34.423 
Ενδοοµιλικές πωλήσεις  0 (265)  (265) 
Πωλήσεις  33.961 197  34.158 
     
Κέρδη εκµετάλλευσης    368 
     

Χρηµατοοικονοµικό κόστος   (2.086) 
Ζηµίες από συγγενείς  (3.035) 0  (3.035) 
     
Κέρδος προ φόρων    (4.752) 
Φόρος εισοδήµατος    970
Καθαρό κέρδος    (3.782) 
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Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 
 
 
2005     

  Χονδρικές 
Πωλήσεις 

Παροχή 
υπηρεσιών Όµιλος 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων  1.063 67 1.130 
     

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων  4 3 7 
     
2004     

  Χονδρικές 
Πωλήσεις 

Παροχή 
υπηρεσιών Όµιλος 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 
στοιχείων  1.141 81 1.222 
     

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων  15 18 33 
 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τοµέων κατά την 31.12.2005 και 
31.12.2004 και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν ως εξής: 
 
 31.12.2005   

 
 Κλάδος 

Χονδρικής 
Κλάδος Παροχής 

υπηρεσιών 
Όµιλος 

Περιουσιακά στοιχεία  52.758 11.667 64.425 
Συγγενείς επιχειρήσεις  0 11.028 11.028 
Σύνολο  52.758 22.695 75.453 
     
Υποχρεώσεις  39.527 17.893 57.240 
     

 
 31.12.2004   
     

 
 Κλάδος 

Χονδρικής 
Κλάδος Παροχής 

υπηρεσιών 
Όµιλος 

Περιουσιακά στοιχεία  46.467 12.651 59.117 
Συγγενείς επιχειρήσεις  0 11.028 11.028 
Σύνολο  46.467 23.679 70.146 
     
Υποχρεώσεις  29.671 13.582 43.253 
     

 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων περιλαµβάνουν κυρίως ενσώµατα πάγια, άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, απαιτήσεις και διαθέσιµα. 
Οι υποχρεώσεις των τοµέων περιλαµβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις.  
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∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – Γεωγραφικοί τοµείς 
 
Η κύρια χώρα (έδρα) της Εταιρίας είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές λειτουργίας είναι 
κυρίως οι τόποι παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών και οι τόποι πώλησης 
αυτών. 
Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
 
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα, καθώς και οι απαιτήσεις από πελάτες 
είναι οι ακόλουθες: 
 
 
 
Πωλήσεις 2005 2004 
Eλλάδα 21.267 23.136
Ευρωπαϊκή Ένωση 6.656 7.512
Λοιπές χώρες 2.125 3.510
 30.049 34.158
   
   
Πελάτες 2005 2004 
Eλλάδα 6.000 12.130
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.776 1.473
Λοιπές χώρες 548 523
 8.325 14.126

 
 
 
∆ιορθώσεις σε σχέση µε τις δηµοσιοποιηθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις  
 
Η Εταιρία κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005, 
προέβη στην εξής τροποποιήσεις: 
α) ∆ια χώρησε την εύλογη αξία των  Αγροτεµαχίων της θυγατρικής της 
«ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.», σε εύλογη αξία αγροτεµαχίου και εύλογη αξία φυτικού 
πλούτου εξ΄ευρώ 60 χιλ. , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 41. 
Από τις ανωτέρω τροποποιήσεις επηρεάστηκαν τα κονδύλια τους ισολογισµού 
«Ενσώµατα πάγια»,  για όλες τις περιόδους που έχουν δηµοσιευθεί ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Για καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων των µεταβολών και των διορθώσεων 
παραθέτουµε κατωτέρω τους ισολογισµούς προ αναµόρφωσης, τις αναµορφώσεις και 
τους αναµορφωµένους ισολογισµούς των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων των 
περιόδων που έληξαν στις 31.3.2005, 30.6.2005 και 30.9.2005. 
Οι συµφωνίες µεταξύ Ελληνικών Προτύπων και ∆ΠΧΠ για τη χρήση 2004 και την 
ηµεροµηνία µετάβασης, έγιναν µε βάση τα διορθωµένα κονδύλια των οικονοµικών 
καταστάσεων και όχι µε αυτά που είχαν δηµοσιοποιηθεί στις ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

 

                                                          ΟΜΙΛΟΣ   

  
31-
Μαρ   31-Μαρ  31-∆εκ   31-∆εκ 

  2005 Αναµ/φωση 2005  2004 
Αναµ/φωσ

η 2004 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      Αν/νο       Αν/νο  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  

             

Ενσώµατα πάγια  20.865 (60) 20.805  21.147 (60) 21.087 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  - 60 60  - 60 60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  4   4  5   5 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & 
συγγενείς επιχειρήσεις  11.028  11.028  11.028  11.028 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις  2.184   2.184  2.166   2.166 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  
απαιτήσεις  20   20  20   20 

  34.101  34.101  34.366  34.366 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία               
Αποθέµατα  16.888   16.888  15.193   15.193 
Απαιτήσεις από πελάτες  20.211   20.211  14.126   14.126 
∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  47   47  47   47 
Λοιπές Απαιτήσεις  4.350   4.350  3.532   3.532 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.159   1.159  2.882   2.882 
  42.655   42.655  35.780   35.780 

Σύνολο ενεργητικού  76.756  76.756  70.146  70.146 
               
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               
Μετοχικό κεφάλαιο  16.421   16.421  16.421   16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  23.478   23.478  23.478   23.478 
Ίδιες µετοχές  (311)   (311)  0   0 
Αποθεµατικά  14.723   14.723  14.928   14.928 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 

 
(36.75

3)  (36.753)  (31.905)  (31.905) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου  17.558   17.558  22.922   22.922 
               
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1   1  3.971   3.971 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  17.559  17.559  26.893  26.893 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις               
∆άνεια  10.431   10.431  3.561   3.561 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  2.446   2.446  2.457   2.457 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία  1.491   1.491  1.416   1.416 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  14.369   14.369  7.434   7.434 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις               
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές  27.297   27.297  18.458   18.458 
∆άνεια  9.840   9.840  9.678   9.678 
Φόροι  1.246   1.246  1.729   1.729 
Λοιπές υποχρεώσεις  6.446   6.446  5.953   5.953 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  44.829   44.829  35.819   35.819 
Σύνολο υποχρεώσεων  59.197   59.197  43.253   43.253 
Σύνολο Παθητικού  76.756  76.756  70.146  70.146 
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  ΟΜΙΛΟΣ 
  30-Ιουν   30-Ιουν 

  2005 
Αναµορφώ

σεις 2005 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      αναµορφωµένο  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Ενσώµατα πάγια  21.682 (60)  21.622 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  - 60 60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  3   3 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  11.028  11.028 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  4.074  4.074 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  20  20 

  36.807  36.807 
        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Αποθέµατα  16.412   16.412 
Απαιτήσεις από πελάτες  10.617   10.617 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  5   

5 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες  41   

41 
Λοιπές Απαιτήσεις  6.872   6.872 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.285   1.285 
  35.233   35.233 
        
Σύνολο ενεργητικού  72.040  72.040 
        
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό κεφάλαιο  16.421   16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  23.478   23.478 
Ίδιες µετοχές  (361)   (361) 
Αποθεµατικά  14.723   14.723 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  (35.292)  (35.292) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου  18.968  18.968 
        
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1   1 
        
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  18.969  18.969 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        
∆άνεια  11.196   11.196 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.416   2.416 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους   
µετά την έξοδο από την υπηρεσία  1.409   1.409 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 

 15.021   15.021 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές  16.120   16.120 
∆άνεια  11.988   11.988 
Φόροι  1.394   1.394 
Λοιπές υποχρεώσεις  8.548   8.548 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  38.050   38.050 
        
Σύνολο υποχρεώσεων  53.071   53.071 
Σύνολο Παθητικού  72.040  72.040 
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 30-Σεπ   30-Σεπ 
 2005 Αναµορφώσεις 2005 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     αναµορφωµένο 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατα πάγια 21.598 (60) 21.538 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - 60 60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2   2 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις        4.032 4.032 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 11.028  11.028 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 20   20 
 36.681  36.681 
       
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα 16.048   16.048 
Απαιτήσεις από πελάτες 7.775   7.775 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         100 100 
Λοιπές Απαιτήσεις 7.784   7.784 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 909   909 
 32.616   32.616 
       
Σύνολο ενεργητικού 69.297  69.297 

       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 16.421   16.421 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 23.478   23.478 
Ίδιες µετοχές (361)   (361) 
Αποθεµατικά 14.723   14.723 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον (35.139)  (35.139) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων οµίλου 19.122  19.122 
       
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1   1 
       
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 19.123  19.123 
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια 10.578   10.578 
Παράγωγα 0   0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.385   2.385 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο 
 από την υπηρεσία      1.455 1.455 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 14.419   14.419 
       
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 14.668   14.668 
∆άνεια 11.177   11.177 
Φόροι 1.659   1.659 
Λοιπές υποχρεώσεις 8.252   8.252 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 35.755   35.755 
       
Σύνολο υποχρεώσεων 50.174   50.174 

       
Σύνολο Παθητικού 69.297  69.297 
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Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 
αφορούν είτε τον Οµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 
∆.Π.Χ.Π. 
 
 
 
 



 

63 

6.10 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 
 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της ανώνυµης εταιρείας 

«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ». 

 Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ανώνυµης 
εταιρείας «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ» της εταιρικής 
χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει 
τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
 Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα 
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 
έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των 
δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει 
επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 
 Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική 

θέση της Εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου του οποίου η Εταιρεία τυγχάνει µητρική κατά την 

31.12. 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και 

τις ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο 

της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου: 

α.  Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 10 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών 

καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής Εταιρείας για 

τη χρήση 2005, µίας θυγατρικής για τις χρήσεις 2001 έως και 2005 και για τις λοιπές θυγατρικές για τις χρήσεις 

2003 έως και 2005, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η 

έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 

γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

β.  Η εταιρεία προέβη σε διόρθωση σε σχέση µε τις δηµοσιευθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις η οποία 

αναφέρεται στη σηµείωση 26 στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2006 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

ΙΩΑΝΝΑ ∆. ΦΛΩΡΟΥ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061 
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
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6.11 Έκθεση ∆.Σ. προς τη γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ 

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

 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Το 2005 ήταν µία χρονιά σηµαντικών εξελίξεων για τον Όµιλο Μπουτάρη. Τα 
σηµαντικότερα επιχειρηµατικά γεγονότα ήταν : 
 
1. Η απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ι. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
 

Ο Όµιλος αναγνωρίζοντας την δύναµη και αξία των προϊόντων της εταιρείας στη 
Ελλάδα και το εξωτερικό προχώρησε τον Ιανουάριο στην αγορά ποσοστού 26% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από οµάδα θεσµικών επενδυτών.  
 
Μετά την εξαγορά, η Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε την 
διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης τόσο στον τοµέα των παραγόµενων 
προϊόντων όσο και στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της µε σκοπό την αύξηση 
των κερδών.  Ήδη από την πρώτη χρονιά η στρατηγική επιλογή απόκτησης του 
100% του µετοχικού κεφαλαίου δικαιώθηκε αφού η θυγατρική εταιρεία βελτίωσε τα 
µικτά περιθώρια κέρδους και αύξησε τα προ Φόρων Κέρδη. 

 
 
2. Η αγορά του πρώτου αµπελώνα στο εξωτερικό (Limoux- France).  
 

O Όµιλος πιστεύει ότι σηµαντικό ποσοστό της µελλοντικής ανάπτυξης θα προέλθει 
από το εξωτερικό. Με όπλα την τεχνογνωσία που κατέχει στην καλλιέργεια και 
παραγωγή και το ευρύ δίκτυο των συνεργατών εµπόρων που διαθέτει στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό 
αγοράζοντας έναν αµπελώνα 700 στρεµµάτων περίπου και ένα οινοποιείο στην 
ανερχόµενη περιοχή A.O.C. Limux στη νότια Γαλλία.  Ήδη από την πρώτη χρονιά 
έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις στον αµπελώνα (νέες φυτεύσεις και ανα-
αµπελώσεις) που αναµένεται να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσµατα τα επόµενα 
χρόνια.  
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 
 
 
Η χρονιά του 2006 προβλέπεται εξαιρετικά σηµαντική για τον Όµιλο Μπουταρη.  
 
Στο κλάδο του κρασιού η ανάπτυξη των προϊόντων ΜΠΟΥΤΑΡΗ και ΚΑΜΠΑ θα 
αποφέρει σηµαντική αύξηση όλων των µεγεθών και κυρίως των κερδών. Ήδη ο 
τρύγος του 2005 συνηγορεί σε µία εξαιρετική ποιότητα προϊόντων, ενώ έχουν γίνει ήδη 
βήµατα προς την περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου µικτού κέρδους των 
πωλήσεων. Η κερδοφορία της εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. 
αναµένεται να ενισχυθεί ακόµα από την αύξηση των πωλήσεων και την συγκράτηση 
των λειτουργικών δαπανών.  
 
Στο εξωτερικό η εταιρεία Ι. Μπουτάρης & Υιός συνεχίζει την ανάπτυξή της έχοντας ήδη 
πολύ σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες µε κυριότερες αυτές της 
Αµερικής, Γερµανίας, Ιαπωνίας και τις χώρες της Σκανδιναβίας. 
 
Η Επένδυση στη Γαλλία έχει ήδη δώσει έναν εξαιρετικό τρύγο. Το 2005 αλλαγές στην 
εικόνα των προϊόντων καθώς και ενεργοποίηση των καναλιών διάθεσης που διαθέτει 
η εταιρεία θα ωθήσουν την ανάπτυξη των πωλήσεων. 
 
Στο κλάδο του νερού, όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται µε τη θυγατρική του εταιρεία 
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., αναµένεται σηµαντική ανάπτυξη. Την διανοµή των 
προϊόντων της εταιρείας Κύµη Α.Ε. έχει αναλάβει η Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. που 
προσβλέπει στις συνέργιες και την αυξηµένη διαπραγµατευτική δύναµη   
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπουτάρης 
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7. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 
7.1 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
7.1.1. Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989 µε την ΕΜ 6897/30.5.1989 απόφαση του Νοµάρχη 
Θεσσαλονίκης µε την οποία δόθηκε άδεια σύστασης µε την επωνυµία «ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 
ΝΤΙΣΤΙΛΛΕΡΣ – ΜΠΟΥΤΑΡΗ, Εµπορία, Εισαγωγές, Αντιπροσωπείες Ποτών Α.Ε.» και 
το διακριτικό τίτλο «UNITED DISTILLERS BOUTARI” (ΦΕΚ 1757/5.6.1989). Η αρχική 
συµµετοχή της «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» (τότε « Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ Α.Α.Ο.Β.Ε.Ε.») ήταν 40%, ενώ το υπόλοιπο 60% ανήκε στην αγγλική εταιρία 
“UNITED DISTILLERS Plc.”  
Στη συνέχεια  µε την ΕΜ 8262/8.9.1992 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης µετά 
από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31.7.1992 
εγκρίθηκε  η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας σε «ΕΒΕΤ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (ΦΕΚ 4405/22.9.1992). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας άλλαξε σε 
ΕΒΕΤ Α.Ε. 
 
Στη συνέχεια µε την ΕΜ 1932/24.3.1993 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης µετά 
από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17.12.1992 
εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας σε «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 1084/5.4.1993). Ο διακριτικός τίτλος 
άλλαξε σε ¨ΜΠΟΥΤΑΡΗ¨. 
 
Στη συνέχεια µε την ΕΜ 1/11729/1993 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης µετά 
από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15.12.1993 
εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας σε «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 150/12.1.1994). Ο διακριτικός τίτλος 
παρέµεινε σε ¨ΜΠΟΥΤΑΡΗ¨. 
 
Στη συνέχεια  µε την ΕΜ 1/5265/28.6.1994 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης µετά 
από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 25.5.1994 
εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρίας σε «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 3985/7.7.1994), και ο διακριτικός τίτλος 
«ΜΠΟΥΤΑΡΗ». Η ίδια ΓΣ ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
µε εισφορά του οινοποιητικού κλάδου της εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  
HOLDING A.E.». 
 
Έδρα της εταιρίας αρχικά ήταν ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της 12.4.1995 αποφάσισε την µεταφορά της έδρας της εταιρίας στο ∆ήµο 
Ελευθερίου – Κορδελιού Θεσσαλονίκης. 
 
Ο σκοπός της εταιρίας, µε βάση την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29/6/95, που 
ισχύει έως σήµερα  είναι : 
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α) Η µε οποιοδήποτε τρόπο καλλιέργεια αµπελώνων για την παραγωγή 

σταφυλιών και η πώληση του προϊόντος αυτού  αυτούσιου ή µεταποιηµένου. 
β) Η παραγωγή κάθε είδους οίνων (οινοποίηση) από ίδια ή ξένα σταφύλια και η 

εµπορία τους. 
γ) Η παραγωγή και η εµπορία κάθε είδους οινοπνευµατωδών ποτών, 

αναψυκτικών και εµφιαλωµένων υδάτων. 
δ)  Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται µε τα 

πιο πάνω ή συναφή είδη και προϊόντα. 
ε)  Η συνεργασία µε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, όµοιες ή παρεµφερείς, η 

µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχής σε άλλες επιχειρήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ίδρυσης µε αυτές άλλων επιχειρηµατικών 
µονάδων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

στ)  Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, ιδία υπέρ νοµικών προσώπων που 
συνδέονται µε την εταιρία ή συνεργάζονται µε αυτή, οι οποίες παρέχονται µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 23α του 
ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. 

ζ)  Η παροχή οινολογικών και αµπελοοινικών υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και ενδεικτικά σε θέµατα 
οινολογικής εκπαίδευσης, αµπελοοινικής έρευνας, οινολογικών µελετών, 
χηµικών αναλύσεων κλπ 

η)  Κάθε συναφής προς τα άνω εργασία ή επιχείρηση.  
 
Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια αρχόµενη από τη δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Α.Ε. µε αριθµό 19584/62/Β/89/137. 
 
Η εταιρεία έχει ελέχθη φορολογικά µέχρι τη χρήση του 2000. 
 
7.1.2 Η θέση της εταιρίας στον Κλάδο 
Η εταιρία είναι µία από τις παλαιότερες και ιστορικές οινοποιητικές βιοµηχανίες στην 
Ελλάδα.  Το 2004 η εταιρεία γιόρτασε τα 125 έτη ζωής της. Η οινοποιητική 
δραστηριότητα του οµίλου παραµένει ως µια από τις σηµαντικότερες, από άποψη 
µεγέθους, παραγωγικής ικανότητας και δυναµικής στον κλάδο. 
 
Η µέχρι σήµερα οινοποιητική δραστηριότητα του οµίλου έχει επιτύχει: 
 

Τη δηµιουργία τεσσάρων σύγχρονων οινοποιείων κατανεµηµένα στις πιο 
αξιόλογες αµπελουργικές ζώνες της χώρας µας (ΝΑΟΥΣΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ, 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, και ΚΡΗΤΗ. Τα οινοποιία αυτά είναι υπερ-σύγχρονα και 
επισκέψιµα. Η ύπαρξή τους εξασφαλίζει  

• τέλειο έλεχγο στην ποιότητα της πρώτης ύλης (σταφύλι),  
• πρόσφορο πεδίο δοκιµών έρευνας και ανάπτυξης νέων προιόντων και 

τέλος  
• προβολή του ονόµατος ΜΠΟΥΤΑΡΗ στην περιοχή και τους επισκέπτες 

της  
 
Την επίβλεψη και αξιοποίηση τρυγητών και αγοράς κρασιού από τις 
περισσότερες και πιό αξιόλογες περιοχές  της χώρας (Κρήτη, 
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Σαντορίνη, Πάρο, Σάµο, Λήµνο, Πελοπόννησο, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, 
Μακεδονία). ? 
 
Ο οινοποιητικός κλάδος του οµίλου ήταν ο πρώτος που κατέκτησε το 1993 το 
Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9002 και εγγυάται την άριστη 
ποιότητα και τις σταθερές και  ελεγχόµενες διαδικασίες παραγωγής κρασιών. 
 
 
Τη δηµιουργία και παραγωγή άριστης ποιότητας κρασιών και τη συνεχή 
αναβάθµισή τους µε νέα προϊόντα, καλύπτοντας έτσι τη µεγαλύτερη γκάµα στο 
χώρο της ελληνικής οινοποιίας. 
 

Ο ΄Οµιλος Μπουτάρη διακινεί στην Ελλάδα κρασιά µε τις εξής επωνυµίες: Μπουτάρη & 
Καµπά (ιδίας παραγωγής), Veuve Clicquot Ponsardin (σαµπάνια), Krug (σαµπάνια) 
Montes (κρασιά από τη Χιλή), Rutherford Hill (κρασιά από την Καλιφόρνια) 
 
Το 2004 η εταιρεία εγκαινίασε το νέο υπερ-σύγχρονο επισκέψιµοι οινοποιείο της στο 
ιδιόκτητο αµπελώνα το Φανταξοµέτοχου στο σκαλάνι Ηρακλείου της Κρήτης. Τα 
κρασιά του κτήµατος Φανταξοµέτοχο, το λευκό «Φανταξοµέτοχο» και το ερυθρό 
«Σκαλάνι», κέρδισαν χρυσά µετάλλια στον διαγωνισµό του Οινοράµατος.  
 
Με την προσθήκη του 4ου επισκέψιµου Οινοποιείου στο δυναµικό της η εταιρεία δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκµετάλλευση του τεράστιου πλούτου πρώτης ύλης αλλά και 
τεχνικής γνώσης που αντλεί  από τα επισκέψιµα οινοποιεία και τους ιδιόκτητους 
αµπελώνες. 
 
Η σχεδιασµένη στροφή της εταιρείας προς την ανώτερη “premium” κατηγορία 
προϊόντων ξεκίνησε το 2003 µε το λευκό «Ηλιδα» & το ερυθρό «Ωδή» και συνεχίζεται 
το 2005 µε το λανσάρισµα ενός νέου λευκού brand τις «4Εποχές». 
 
Τέλος, ως επιστέγασµα των ανωτέρω δραστηριοτήτων είναι η κατάκτηση πολλών 
διεθνών βραβείων στα περισσότερα προϊόντα και η διαχρονική καταξίωσή τους τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στις 38 χώρες που εξάγονται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
σύµφωνα µε το διεθνές έγκριτο περιοδικό του κλάδου  Wine & Spirit International  
βράβευσε  την εταιρία  ΜΠΟΥΤΑΡΗ ως Οινοποιείο Χρονιάς 2005 για ένατη χρονιά. 

 
Εµπορική   ∆ραστηριότητα 
 
Η παγκόσµια αγορά κρασιού σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση «The Global Drinks 
Market: Impact Databank Review and Forecast» συνεχίζει να παρουσιάζει ανοδικές 
τάσεις (της τάξη του 1-2% ετησίως) και εκτιµάται ότι αποτελεί µία αγορά περίπου 2.55-
2.57 δισεκατοµµυρίων κιβωτίων των 9 λίτρων. Οι προβλέψεις, δε, για το µέλλον είναι 
ευοίωνες και αναµένεται ότι µέχρι το 2010 θα έχουν προστεθεί άλλα 120 εκατοµµύρια 
κιβώτια στο σύνολο της αγοράς. 
 
Στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί στα 27-28 
lt αλλά  οι προβλέψεις για την επόµενη πενταετία είναι να κινείται ελαφρώς πτωτικά.  
Το χύµα εξακολουθεί να εκτιµάται περίπου στο 60% της κατανάλωσης, ενώ η 
εµφάνιση του Bag in Box ως νέα συσκευασία φαίνεται να κατακτά έδαφος. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι ο ΄Οµιλος δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά µε το σήµα Καµπάς. 
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Υπάρχει µία αυξητική τάση προς τα κόκκινα κρασιά, µε µία αντίστοιχη µείωση στη 
ρετσίνα, γεγονός που δείχνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει γίνει πιο σοφιστικέ, πιο 
απαιτητικός και γνωρίζει περισσότερο το προϊόν. Η πληθώρα και η συνεχής αύξηση 
των brands που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
ελληνικής οινικής πραγµατικότητας. Υπάρχουν, επίσης, αυξητικές τάσεις κατανάλωσης 
εντός σπιτιού, ενώ το κρασί έχει περάσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά και σε χώρους 
όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν τα ποτά υψηλού αλκοολικού βαθµού. 
 
Επίσης, τα εισαγόµενα κρασιά, παρόλο που εξακολουθούν να έχουν µικρό µερίδιο 
στην κατανάλωση, δείχνουν ανοδικές τάσεις. 
 
Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη κλαδική έρευνα της ICAP (Ιανουάριος 2002), η 
Μπουτάρης προηγείται στην εγχώρια αγορά εµφιαλωµένων οίνων. 
  
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη IRI που καταγράφει την αγορά του λιανεµπορίου, ο Όµιλος 
Μπουτάρη είχε το 2004 το µεγαλύτερο µερίδιο σε αξία, στο σύνολο της αγοράς του 
εµφιαλωµένου κρασιού και το #1 brand σε όγκο & αξία, το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη.  
Αποµονώνοντας την αγορά των λευκών και κόκκινων εµφιαλωµένων κρασιών, ο 
Όµιλος κατέχει και πάλι την ηγετική θέση σε µερίδιο όγκου και αξίας και στις δύο αυτές 
αγορές.  
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, δε, ότι στο Top 5 σε όγκο των εµφιαλωµένων Λευκών και 
Κόκκινων Κρασιών  2 από τα 5 brands στην κάθε κατηγορία ανήκουν στον Όµιλο. 
 
Η εταιρία  δραστηριοποιείται ενεργά στις εξαγωγές και είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους εξαγωγείς κρασιών υψηλής ποιότητας και αξίας. Τα προϊόντα της 
διανέµονται σε 38 χώρες σε όλο τον κόσµο. Οι εξαγωγές το 2004 αποτέλεσαν το 36% 
του όγκου και στο 30% περίπου, της αξίας στο σύνολο της παραγωγικής της 
δραστηριότητας. 
 
7.1.3  ∆ραστηριότητα της Εταιρίας 
 
Η εταιρία σήµερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή, marketing, πωλήσεις και 
εξαγωγές κρασιών µε τις επωνυµίες ΜΠΟΥΤΑΡΗ και ΚΑΜΠΑ, ενώ εισάγει, µαρκετάρει 
και εµπορεύεται στην Ελλάδα τα κρασιά Montes από τη Χιλή, τις σαµπάνιες Veuve 
Clicquot και Krug από Γαλλία καθώς και τα κρασιά Rutherford Hill από την Καλιφόρνια. 
 
7.1.4  Μετοχική Σύνθεση  
 
Η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει σήµερα ως εξής : 
 

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών 
(ονοµαστικές) % Συµµετοχής 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.  251662  100% 
ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε.  1  0% 
Σύνολο  251.663  100% 
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Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρίας που έχει τριετή θητεία, σύµφωνα µε την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 27.6.2003 είναι η ακόλουθη : 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Όνοµα Θέση 

Κωνσταντίνος  Στυλ. Μπουτάρης  Πρόεδρος 
Θρασύβουλος Αναστασιάδης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Άγγελος Πλακόπητας Μέλος 
Ιωάννης Ηλιόπουλος Μέλος 
Παναγιώτης Φωτήλας Μέλος 
Μαρίνα Μπουτάρη Μέλος 
Χριστίνα Μπουτάρη Μέλος 
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7.1.5 Οικονοµικά Στοιχεία  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
        

    ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 
  Σηµ. 2005 2004 

Πωλήσεις 
 

 25 29.062 33.030 
Κόστος πωλήσεων   (16.392) (19.906) 
Μικτό κέρδος    12.670 13.124 

Άλλα έσοδα  
 

6  1.019 483 
    13.689 13.607 
      
Άλλα έξοδα    (213) (303) 
Έξοδα διαθέσεως   (8.538) (9.357) 
Έξοδα διοικήσεως   (2.129) (2.344) 
Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους 
χρηµατοδότησης 2.811 1.604 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
9 (1.702) (1.227) 

Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   1.108 376 
Φόρος εισοδήµατος   (271) (236) 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   837 140 
      
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο 

  

  
- Βασικά    0 0 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31-∆εκ  31-∆εκ 
 Σηµ. 2005  2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια 12 11.778  11.789 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  60  60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13 1  2 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 24 412  456 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  10  9 

 
 12.261  12.316 

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 16 17.045  14.974 
Απαιτήσεις από πελάτες 17 17.278  10.260 
Λοιπές Απαιτήσεις 17 8.795  6.136 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 1.178  619 
  44.296  31.988 

Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων  56.557  44.304 
     
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     
Μετοχικό κεφάλαιο 21 7.550  7.550 
Υπέρ το άρτιο  3.999  3.999 
Λοιπά αποθεµατικά 22 6.594  6.799 
Αποτελέσµατα εις νέον  (243)  (1.363) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   17.900  16.985 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
∆άνεια 18 8.817  2.918 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                  20 1.024  992 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  9.841  3.910 
     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 19 12.858  12.613 
∆άνεια 18 14.086  9.261 
Φόροι 19 914  703 
Λοιπές υποχρεώσεις 19 959  832 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  28.816  23.409 
Σύνολο υποχρεώσεων  38.657  27.319 
     
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  56.557  44.304 



 
 
                                                                      

73 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                          
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 01.01.2004 7.550 3.999 6.389 (900) 17.037 
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 - - 410 (602)- (192) 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - 140 140 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 7.550 3.999  6.799 (1.363) 16.985  
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 

- - (205) 283 78  

 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

- - - 837 837  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 7.550  3.999  6.594  (243)  17.900 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

             Η Εταιρεία 
  ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 

  2005 2004 
    
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων   1.108 376 
Προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις   996 928 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  - 354 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  - (248) 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού  32 (4) 
Κέρδη από εκποίηση παγίων  (28) - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη  (25) (69) 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα   1.702 1.227 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως  3.785 2.565 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων   (2.071) (959) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   (9.678) 1.002 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων   373 2.009 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (1.702) (1.227)) 
Ταµειακή ροή φόρων  50 (294) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   (9.243) 3.095 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (1.455) (1.151) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων   533 14 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (922) (1.137) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   31.245 20.665 
Εξοφλήσεις δανείων   (20.521) (22.291) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)   10.724 (1.626) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  559 333 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   619 286 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.178 619 
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7.2.  ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
7.2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρεία ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ είναι εγκατεστηµάνη στην θέση 
Χωνευτικό στη Κϋµη Ευβοίας. Η εµφιάλωση νερού από την εταιρεία ξεκίνησε 
το 1953. Οι εγκαταστάσεις της είναι σύγχρονες και η διαδικασίες παραγωγής 
έχουν πιστοποιηθεί από το ISO. 
 
Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
55167/12/Β/03/20. 
 
Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση του 2002. 
 
 
7.2.2  Μετοχική Σύνθεση  
 
Η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει σήµερα ως εξής : 

 
Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών 

(κοινές ονοµαστικές) % Συµµετοχής 

 
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

 
216.300 

 
72,10 % 

 
ΓΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
83.700 

 
27,90 % 

 
Σύνολο 

 
300.000 

 
100,00% 

 
 
 
7.2.3  ∆ιοίκηση  
 
Το ∆.Σ. της εταιρείας εκλέχθηκε  από την σύσταση στις 22/09/2003, η δε 
σύνθεσή του είναι η ακόλουθη: 
  

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Όνοµα Θέση 
 
Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης 

 
Πρόεδρος 

 
Νικόλαος Παν.Γιαµπανάς 

 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
Θρασύβουλος Κ.Αναστασιάδης 

 
Μέλος 

 
Εµµανουήλ Αντ.Παπαγάλος 

 
Μέλος 

 
Κωνσταντίνος Νικ.Γλυκός 

 
Μέλος 
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7.2.4  Οικονοµικά Στοιχεία  
 
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    

   ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 
  Σηµ. 2005 2004 

Πωλήσεις 
 
  518 931 

Κόστος πωλήσεων   (564) (1165) 
Μικτό κέρδος    (46) (234) 

Άλλα έσοδα  
 

6  35 1 
    (11) (233) 
      
Άλλα έξοδα    (4) (38) 
Έξοδα διαθέσεως   (100) (142) 
Έξοδα διοικήσεως   (144) (287) 
Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους 
χρηµατοδότησης (259) (700) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
9 (23) (37) 

 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις   0 0 
Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   (282) (737) 
Φόρος εισοδήµατος   1 6 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   (281) (731) 
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο 

  

  
- Βασικά    0 0 



   
 
                                                                     

77 

 
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31-∆εκ   31-∆εκ 
 Σηµ. 2005   2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατα πάγια 11 774   762 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  0   0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 19 39   38 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  0   0 

 
  812   800 

         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα 13 108   219 
Απαιτήσεις από πελάτες 14 236   119 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  6   5 

Λοιπές Απαιτήσεις 14 312   301 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 20   14 
   682   658 
Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων   1.494   1.458 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Μετοχικό κεφάλαιο 18 300   300 
Υπέρ το άρτιο   0   0 
Ίδιες µετοχές   0   0 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  0   0 
Λοιπά αποθεµατικά  0  0 
Αποτελέσµατα εις νέον   (1.635)   (1.354) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (1.335)   (1.054) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0   0 
Σύνολο καθαρής θέσης   (1.335)   (1.054) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
∆άνεια  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  0   0 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                       

17 6   3 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   6   3 
         
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 16 2.605   320 
∆άνεια 15 159   137 
Φόροι 16 6   3 
Λοιπές υποχρεώσεις 16 54   2.049 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   2.824   2.509 
Σύνολο υποχρεώσεων   2.830   2.512 
         
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   1.494   1.458 
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ΚΥΜΗ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ                

 
                                                                                 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 01.01.2004 - - - - - 
 
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 - - - - - 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - - - 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 300 -  -  (1.354) (1.054)  
 
Μείωση Μ.Κ. µε συµψηφισµό ζηµιών  
 

- - - - - 

 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

- - - (281) (281)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 300 -  -  (1.635)  (1.335)  
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ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 

 2005 2004 
     
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (282) - 
Προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  - - 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - - 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων - - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 3 - 
Κέρδη από εκποίηση παγίων - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη - - 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  23 - 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως (256) - 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  111 - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (128) - 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  289 - 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (23) - 
Ταµειακή ροή φόρων 3 - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (4) - 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  - - 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (19) - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  7 - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (12) - 
Αγορά ιδίων µετοχών - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  22 - 
Εξοφλήσεις δανείων  - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  22 - 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 6 - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  14 - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 20 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                      
 

80 

7.3. ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ) 

 
7.3.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η επωνυµία της εταιρίας, µε απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της στις 16/4/2002, άλλαξε σε «ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» από 
«ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» (ηµεροµηνία αλλαγής 1/5/2002).  Την προηγούµενη 
επωνυµία της «ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ 
ΠΟΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο  
 
 
«ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» διατήρησε από τα τέλη του 1997 έως την 1/5/2002.  
Μέχρι τα τέλη του 1997 η επωνυµία της εταιρίας ήταν «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της 
«ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ ΑΕ».  Η εταιρία ιδρύθηκε το 1995. Από το 1998 η εταιρία 
σταµάτησε σταδιακά το παραγωγικό της αντικείµενο και εξελίχθηκε σε κεντρική εταιρία 
προώθησης, marketing και πωλήσεων όλων των προϊόντων και των εµπορευµάτων 
που διαθέτει ο όµιλος. Εντός του 1999 ανέλαβε και τη λειτουργία της διανοµής των 
προϊόντων του οµίλου.  Από τις αρχές του 2001, οι εταιρίες Ι. Μπουτάρης & Υιός 
Οινοποιητική ΑΕ και Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ ανέλαβαν και την εµπορική δραστηριότητα 
των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα την οποία ασκούσε έως και 
την οικονοµική  χρήση 2000 η εταιρία. 
 
Έδρα της εταιρίας σήµερα είναι το Πικέρµι  ενώ η πρώτη της έδρα ο ∆ήµος Παλλήνης. 
 
Ο σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό είναι  : 
α)  Η παραγωγή οίνων, οινοπνευµατωδών ποτών και µπυρών και η εµπορία τους. 
β)  Η εµπορία γενικά αναψυκτικών, εµφιαλωµένων νερών, τροφίµων και άλλων 

ειδών σχετικών µε αυτά. 
γ)  Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού για τα πιο 

πάνω ή συναφή µε αυτά είδη και προϊόντα.  
δ)  Η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων και γενικά η διενέργεια πάσης φύσεως 

τουριστικών εργασιών. 
ε)  Η ανέγερση  κτιρίων (ανοικοδόµηση), είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρίας, είτε 

σε ακίνητα τρίτων, και η πώλησή τους µε κέρδος. 
στ)  Κάθε συναφής προς τα πιο πάνω εργασία ή επιχείρηση. 
 
Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού, η εταιρία µπορεί:  
α) να συµµετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής, 

υφιστάµενη ή όχι, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τους ίδιους ή παρεµφερείς 
σκοπούς, 

β)  να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, 

γ)  να ιδρύει υποκατάστηµα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ηµεδαπή 
είτε στην αλλοδαπή, 

δ)  να αντιπροσωπεύει σχετικούς εµπορικούς οίκους, είτε ηµεδαπούς, είτε 
αλλοδαπούς, 

ε)  να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή προσώπων που συνεργάζονται ή 
συνδέονται µε την εταιρία, µε την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 
2190/1920, όπως ισχύει. 

 
Από ίδρυσης της εταιρίας δεν έχει γίνει τροποποίηση του σκοπού της. 



 
 
                                                                      
 

81 

Η διάρκεια της εταιρίας είναι 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού 
της στο µητρώο Α.Ε. 
 
Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
33360/04/Β/95/166. 
 
Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση του 2002. 
 
 
7.3.2. Μετοχική Σύνθεση 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής : 
 

Μέτοχοι 
Αριθµός Μετοχών 

(κοινές ονοµαστικές) % Συµµετοχής 
 
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 

 
229.757 

 
45,13% 

 
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

 
221.466 

 
43,49% 

 
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
57.922 

 
11,38% 

 
ΜΙ∆ΑΣ  Α.Ε. 

 
1 

 
0,00% 

 
Σύνολο 

 
509.146 

 
100,00% 

 
 
7.3.3. ∆ιοίκηση 
 
Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρίας µε τριετή θητεία, σύµφωνα µε την απόφαση της 
΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16.4.2002 είναι η ακόλουθη:  
 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

Όνοµα 
 

Θέση 
 
Ελευθέριος Αρτόπουλος  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
Καίτη Κυράτσου Μέλος 

 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μέλος 

 
Νικόλαος Γιαµπανάς Μέλος 
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7.3.4  Οικονοµικά Στοιχεία 
 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
  

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    

   ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 
  Σηµ. 2005 2004 

Πωλήσεις 
 
  0 0 

Κόστος πωλήσεων   0 0 
Μικτό κέρδος    0 0 

Άλλα έσοδα  
 

5  4 1 
    4 1 
      
Άλλα έξοδα    (1) (2) 
Έξοδα διαθέσεως   (0) (0) 
Έξοδα διοικήσεως   (28) (38) 
Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους 
χρηµατοδότησης (25) (39) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
6 (1) (1) 

 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις   0 0 
Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   (26) (40) 
Φόρος εισοδήµατος   0 0 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   (26) (40) 
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής για την περίοδο 

  
  

- Βασικά    0 0 
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ A.E. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31-∆εκ   31-∆εκ 

 
Ση
µ. 2005   2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατα πάγια 7 5   5 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  0   0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 12 417   417 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  3   4 

 
  425   426 

         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα  0   0 
Απαιτήσεις από πελάτες 9 24   89 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  0   0 

Λοιπές Απαιτήσεις 9 65   42 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 1   7 
   90   137 
Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων   515   563 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Μετοχικό κεφάλαιο 11 178   14.943 
Υπέρ το άρτιο   4.388   4.388 
Ίδιες µετοχές   0   0 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  0   0 
Λοιπά αποθεµατικά  0  0 
Αποτελέσµατα εις νέον   (5664)   (20.403) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (1.098)   (1.072) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0   0 
Σύνολο καθαρής θέσης   (1.098)   (1.072) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
∆άνεια  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  0   0 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                        0   0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   0   0 
         
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 10 1.546   503 
∆άνεια  0   0 
Φόροι  0   0 
Λοιπές υποχρεώσεις 10 67   1.132 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   1.613   1.635 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.613   1.635 
         
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   515   563 
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                                     ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
                                                                                 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 01.01.2004 14.943 4.388 - (20.352) (1.020) 
 
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 - - - (12) (12) 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - 

 
(40) (40) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 14.943 4.388 - (20.403) (1.072) 
 
Μείωση Μ.Κ. µε συµψηφισµό ζηµιών 
 

(14.765) - - 14.765 -  

 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 

- - - (26) (26)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 178 4.388 - (5.664)  (1.098) 
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΜΙΚΗ A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ∆ωδ/µην

ο 
∆ωδ/µην

ο 

 2005 2004 
     
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (26) (40) 
Προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  - - 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - - 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων - - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού - - 
Κέρδη από εκποίηση παγίων - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη - - 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  1 1 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως (25) (39) 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  42 43 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (22) (30) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1) (1) 
Ταµειακή ροή φόρων - (94) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (6) (121) 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  - - 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  - - 
Αγορά ιδίων µετοχών - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - - 
Εξοφλήσεις δανείων  - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  - - 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (6) (121) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  7 128 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                      
 

86 

 
7.4. ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε. 
 
7.4.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984. Επαναδραστηριοποιήθηκε το 1992 µε την επωνυµία 
«ΜΙ∆ΑΣ Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίµων, ∆ιανοµών, 
Αντιπροσωπειών και Πληροφορικής» και µε το διακριτικό τίτλο «ΜΙ∆ΑΣ Α.Ε.».  
 
Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια αρχόµενη από την δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού και της περί παροχής άδειας 
συστάσεως και εγκρίσεως αυτού νοµαρχιακής αποφάσεως. 
Έδρα της εταιρίας είναι η Κοινότητα Πικερµίου Αττικής. 
  
Ο σκοπός της εταιρίας, µε βάση την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
22/1/92, που ισχύει µέχρι σήµερα είναι  : 
α)  Η διανοµή, εισαγωγή, αγορά, πώληση πάσης φύσεως ποτών και τροφίµων 

υπό οποιαδήποτε µορφή και συσκευασία, ως και εν γένει η εµπορία αυτών, είτε 
αυτούσιων, είτε ανασκευασµένων, µεταποιηµένων τυποποιηµένων και εν γένει 
µορφοποιούµενων κατ’ άλλο τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

β.)  Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών παραγωγών ή εµπόρων και εν 
γένει επιχειρήσεων ποτών και τροφίµων και συναφών ειδών. 

γ)  Η δηµιουργία του κατάλληλου παραγωγικού, συσκευαστικού, αποθηκευτικού 
και λοιπού µηχανισµού για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. 

δ)  Η αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό, ή η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή σε άλλες 
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδρύσεως νέων ή της εξαγοράς 
υφισταµένων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς  σκοπούς. 

ε)  Η παροχή υπηρεσιών και συµβουλών οργανώσεως επιχειρήσεων, όπως 
οικονοµικών, διοικητικών, τεχνικών και µηχανογραφικών, ως και η διενέργεια 
πάσης φύσεως εργασιών πληροφορικής δια της κατασκευής, αποκτήσεως, 
χρήσεως, εκµεταλλεύσεως και εµπορίας ηλεκτρονικών συσκευών και των 
πάσης  φύσεως προγραµµάτων αυτών. 

στ)  Η διενέργεια  χερσαίων ή θαλάσσιων µεταφορών, προσώπων ή πραγµάτων, 
µε ίδια ή αλλότρια µέσα, ως και η ανάληψη, οργάνωση και εν γένει επιµέλεια  
µεταφορών ή διανοµών αγαθών εν γένει. 

ζ)  Η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920. 

η)  Η διενέργεια  κάθε εν γένει εµπορικής ή άλλης πράξεως ή εργασίας που τείνει 
αµέσως ή εµµέσως στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και η άσκηση κάθε εν 
γένει επιχείρησης που είναι συναφής ή έχει σχέση µε τους εταιρικούς σκοπούς. 

 
Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
9150/04/β/86/1321 
 
Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση του 2002. 
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7.4.2  Μετοχική Σύνθεση  
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής : 
 

Μέτοχοι 
Αριθµός Μετοχών 

(κοινές ονοµαστικές) % Συµµετοχής 
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING A.E. 

788.859 99,37% 

ΛΟΙΠΟΙ 5.000 0,63% 
Σύνολο 793.859 100,00% 

 
 
7.4.3 ∆ιοίκηση 
 
Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρίας µε τριετή θητεία, σύµφωνα µε την απόφαση της 
΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16.4.2002 είναι η ακόλουθη :  
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Όνοµα Θέση 

Ελευθέριος Αρτόπουλος  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Καίτη Κυράτσου Μέλος 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μέλος 
Νικόλαος Γιαµπανάς Μέλος 
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7.4.4 Οικονοµικά Στοιχεία  
 
ΜΙ∆ΑΣ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
     
   ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 
  Σηµ. 2005 2004 

Πωλήσεις 
 
  0 0 

Κόστος πωλήσεων   0 0 
Μικτό κέρδος    0 0 

Άλλα έσοδα  
 

5 866 973 
    866 973 
      
Άλλα έξοδα    (9) (60) 
Έξοδα διαθέσεως   (846) (937) 
Έξοδα διοικήσεως   (24) (28) 
Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους 
χρηµατοδότησης (13) (52) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
7 (1) (4) 

 Αποτελέσµατα από συγγενείς 
επιχειρήσεις 

  
0 0 

Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   (14) (56) 
Φόρος εισοδήµατος   6 4 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   (8) (52) 
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο 

  

  
- Βασικά    0 0 
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ΜΙ∆ΑΣ  A.E. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31-∆εκ   31-∆εκ 
 Σηµ. 2005   2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατα πάγια 9 1   1 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  0   0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 16 205   199 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  2   2 

 
  208   202 

         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα  0   0 
Απαιτήσεις από πελάτες 11 3   10 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  0   0 

Λοιπές Απαιτήσεις 11 16   34 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 6   4 
   25   48 
Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων   233   250 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Μετοχικό κεφάλαιο 14 238   2.334 
Υπέρ το άρτιο   0   0 
Ίδιες µετοχές   0   0 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  0   0 
Λοιπά αποθεµατικά 15 36  36 
Αποτελέσµατα εις νέον   (2.361)   (4.449) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (2.087)   (2.079) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0   0 
Σύνολο καθαρής θέσης   (2.087)   (2.079) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
∆άνεια  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  0   0 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                       13 188   164 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   188   164 
         
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 12 1.430   87 
∆άνεια  0   63 
Φόροι 12 451   345 
Λοιπές υποχρεώσεις 12 251   1.670 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   2.132   2.165 
Σύνολο υποχρεώσεων   2.320   2.329 
         
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   233   250 
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ΜΙ∆ΑΣ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 
                                                                                                          
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 01.01.2004 2.334 - 36 (4.379) (2.009) 
 
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 - - - (18) (18) 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - (52) (52) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 2.334 -  36 (4.449) (2.079)  
 
Μείωση Μ.Κ. µε συµψηφισµό ζηµιών  
 

(2.096) - - 2.096 - 

 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

- - - (8) (8)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 238 - 36 (2.361)  (2.087) 
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ΜΙ∆ΑΣ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 

 2005 2004 
     
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (14) (56) 
Προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  - - 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - 50 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων - - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 24 (33) 
Κέρδη από εκποίηση παγίων - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη - - 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  - 4 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 10 (35) 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  24 55 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (75) 190 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - (4) 
Ταµειακή ροή φόρων 106 (145) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  65 61 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  - - 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  - - 
Αγορά ιδίων µετοχών - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - 4 
Εξοφλήσεις δανείων  (63) (65) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  (63) (61) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 2 - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  4 4 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 6 4 
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7.5. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
7.5.1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1979 µε την επωνυµία «Ι. ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ OSCAR 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και τροποποιήθηκε µε την από 28-4-95 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων σε ΚΑΜΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Η τελευταία αυτή επωνυµία 
τροποποιήθηκε µε την από 2-10-97 απόφαση  
της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σε ΚΑΜΠΑΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.   
Έδρα της εταιρίας είναι η Κοινότητα Πικερµίου Αττικής.   
 
Σκοπός της εταιρίας: 
α)  Η µε οποιοδήποτε τρόπο καλλιέργεια αµπελώνων για την παραγωγή 

σταφυλιών και η πώληση του προϊόντος αυτού αυτούσιου ή µεταποιηµένου. Η 
παραγωγή κάθε είδους οίνων (οινοποίηση) από ίδια ή ξένα σταφύλια και η 
εµπορία τους. 

β)  Η παραγωγή ή και η εµπορία οινοπνευµατωδών ή αλκοολούχων ποτών εν 
γένει. 

γ)  Η παραγωγή ή και εµπορία γενικά αναψυκτικών, εµφιαλωµένων νερών, 
τροφίµων και άλλων ειδών σχετικών µε αυτά.  

δ)  Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού για τα πιο 
πάνω ή συναφή µε αυτά είδη και προϊόντα.  

ε)  Η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων και γενικά η διενέργεια πάσης φύσεως 
τουριστικών εργασιών. 

στ)  Κάθε συναφή προς τα πιο πάνω εργασία ή επιχείρηση. 
 
Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού η εταιρία µπορεί:  
α)  να συµµετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής, 

υφιστάµενη ή όχι, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει του ς ίδιους ή παρεµφερείς 
σκοπούς 

β)  να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο. 

γ)  να ιδρύει υποκατάστηµα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ηµεδαπή 
είτε στην αλλοδαπή. 

δ)  να αντιπροσωπεύει σχετικούς εµπορικούς οίκους είτε ηµεδαπούς είτε 
αλλοδαπούς      

ε)  να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή προσώπων που συνεργάζονται ή 
συνδέονται µε την εταιρία, µε την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 
2190/1920, όπως ισχύει. 

 
Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
7889/04/Β/86/298Π.  
 
Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση του 2000. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                      
 

93 

7.5.2 Μετοχική Σύνθεση 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει σήµερα ως εξής : 
 

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών 
(κοινές ανώνυµες) % Συµµετοχής 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 22.135 99,50% 
ΛΟΙΠΟΙ 111 0,50% 
Σύνολο 22.246 100% 
 
7.5.3 ∆ιοίκηση  
 
Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρίας µε τριετή θητεία, σύµφωνα µε την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της  29.12.2003 (αντικατάσταση µέλους) είναι η 
ακόλουθη :  
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Όνοµα Θέση 

Κωνσταντίνος  Στυλ. Μπουτάρης  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Λεώνη Σιών Μέλος 
Νικόλαος Π. Γιαµπανάς Μέλος 
Χριστίνα Κ. Μπουτάρη Μέλος 
 
7.5.4. Οικονοµικά Στοιχεία 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    

   
∆ωδ/µη
νο 

∆ωδ/µη
νο 

   2005 2004 

Πωλήσεις 
 
  0 0 

Κόστος πωλήσεων   0 0 

Μικτό κέρδος    0 0 

Άλλα έσοδα  
 
  0 0 

    0 0 
      
Άλλα έξοδα    0 0 
Έξοδα διαθέσεως   0 0 
Έξοδα διοικήσεως   (8) (11) 

Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους χρηµατοδότησης (8) (11) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
 0 0 

 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις   0 0 
Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   (8) (11) 
Φόρος εισοδήµατος   0 (3) 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   (8) (14) 
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής για την περίοδο 

  
  

- Βασικά    0 0 
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  A.E. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31-∆εκ   31-∆εκ 

 
Ση
µ. 2005   2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατα πάγια  0   0 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  0   0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 9 10   10 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  0   0 

 
  10   10 

         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα  0   0 
Απαιτήσεις από πελάτες  0   0 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  0   0 

Λοιπές Απαιτήσεις 5 246   256 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  0   0 
   246   256 
Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων   256   266 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Μετοχικό κεφάλαιο 7 65   65 
Υπέρ το άρτιο   370   370 
Ίδιες µετοχές   0   0 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  0   0 
Λοιπά αποθεµατικά 8 6  6 
Αποτελέσµατα εις νέον   (185)   (177) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    256   264 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0   0 
Σύνολο καθαρής θέσης   256   264 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
∆άνεια  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  0   0 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                        0   0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   0   0 
         
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 6 0   2 
∆άνεια  0   0 
Φόροι  0   0 
Λοιπές υποχρεώσεις  0   0 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   0   2 
Σύνολο υποχρεώσεων   0   2 
         
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   256   266 



   
 
                                                                     

95 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ    A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                               
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίω
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2004 65 370 6 (162) 279 
 
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 - - - - - 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - (15) (15) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 65 370  6  (177) 264  
 
Μείωση Μ.Κ. µε συµψηφισµό ζηµιών  
 

- - - - -  

 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

- - - (8)  (8)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 65  370 6  (185)  256 
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

          ΕΤΑΙΡΙΑ   
 ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 

 2005 2004 
     
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (8) (11) 
Προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  - - 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - - 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων - - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού - - 
Κέρδη από εκποίηση παγίων - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη - - 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  - - 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως (8) (11) 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  10 23 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (2) (12) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - - 

Ταµειακή ροή φόρων - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  - - 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  - - 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  - - 
Αγορά ιδίων µετοχών - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - - 
Εξοφλήσεις δανείων  - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  - - 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου - - 
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7.6  EURODRINKS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
ΜΠΥΡΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε.) 

 
7.6.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1990 σύµφωνα µε την Ε 356198 ΤΤ/ 8.2.1990 απόφαση του 
Νοµάρχη Πειραιά. Η επωνυµία της ήταν «EURODRINKS  
 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΜΠΥΡΑΣ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΦΕΚ 320/13.2.1990).   
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 25.2.1993 αποφάσισε την αλλαγή της 
επωνυµίας της εταιρίας σε «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 13.12.93) .  Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 16/4/2002 αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυµίας της 
εταιρίας στην αρχική της ονοµασία, δηλαδή σε “EURODRINKS”.  Ηµεροµηνία αλλαγής 
της επωνυµίας είναι η 16/5/2002. 
Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί µέχρι 31.12.2050. 
Έδρα της εταιρίας ορίστηκε αρχικά ο ∆ήµος Βούλας. Στην συνέχεια, µε την 1007 / 
24.2.1993 απόφαση του Νοµάρχη Πειραιά και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 31.1.1993, εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας  
από το ∆ήµο Βούλας όπου ήταν αρχικά, στο ∆ήµο Καλλιθέας (ΦΕΚ 4013 / 8.11.1993). 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 25.2.1993 αποφάσισε την µεταφορά 
της έδρας της εταιρίας στο ∆ήµο Παλλήνης Αττικής (ΦΕΚ 1312/22.4.1993). Η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της 17.9.1993 αποφάσισε την µεταφορά της έδρας 
στην Κοινότητα Πικερµίου Αττικής (ΦΕΚ 6131/10.11.1993). Η Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε την µεταφορά της έδρας στην Κάντζα Αττικής 
(ΦΕΚ 5058/30.08.1994). Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την 
µεταφορά της έδρας στο Πικέρµι Αττικής (ΦΕΚ 6455/9.9.1997) 
 
Σκοπός της εταιρίας είναι :  
α)  Η παραγωγή, διάθεση και εµπορία ζύθου, οίνου, οινοπνευµατωδών ποτών και 

αναψυκτικών, καθώς και εµφιαλωµένου νερού.  
β)  Η εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση γενικώς των παραπάνω προϊόντων 

εγχωρίων ή εισαγοµένων. 
γ)  Η συλλογή και επεξεργασία εµπορικών πληροφοριών, η διεξαγωγή µελετών 

και η παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις. 
δ)  Η ανάληψη δι’ ίδιον λογαριασµό  ή δια λογαριασµών τρίτων και εκτέλεση 

πάσης φύσης αντιπροσωπείας ηµεδαπών ή αλλοδαπών οίκων επί προµήθεια 
ή συµµετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών.  

ε)  Η ίδρυση ή η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο 
σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή µέρους της επιχειρήσεως, 
περιουσίας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νοµικού ή φυσικού  
προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία 
χρήσιµα για τους σκοπούς της εταιρίας και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση και 
εκµετάλλευση  παντός δικαιώµατος ή προνοµίου αναγκαίου ή χρήσιµου για τον 
εµπορικό σκοπό που επιδιώκεται από την εταιρία. 

στ)  Κάθε άλλη συγγενής µε τις παραπάνω εµπορική δραστηριότητα, στην οποία 
περιλαµβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και 
χρηµατοδότηση πάσης φύσεως συνεργασίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό 
συντελούµενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τύπο αφορώσης τα ως άνω είδη. 
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Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
21131/02/Β/90/39.  
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και την χρήση 
2002.  
 
Από τον Απρίλιο 2001 οι εταιρίες ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ και Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ανέλαβαν την εµπορική δραστηριότητα των προϊόντων τους 
που ασκούσε, έως τον Απρίλιο 2001, η εταιρία. 
 
 
7.6.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει σήµερα ως εξής : 
 

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών 
(κοινές ανώνυµες) % Συµµετοχής 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 1.834.994 100,00% 
ΛΟΙΠΟΙ 1 - 
Σύνολο 1.834.995 100% 
 
 
7.6.3 ∆ιοίκηση 
 
Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 16.4.2002 είναι η ακόλουθη.  Η θητεία του ∆.Σ. είναι 
πενταετής:  
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Όνοµα Θέση 

Ελευθέριος Αρτόπουλος  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Καίτη Κυράτσου Μέλος 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μέλος 
Αριστέα Γ. Πήττα Μέλος 
Τα Μέλη ∆.Σ. δεν αµείβονται.    
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7.6.4 Οικονοµικά Στοιχεία  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    

   ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 
  Σηµ. 2005 2004 

Πωλήσεις 
 
  0 0 

Κόστος πωλήσεων   0 0 
Μικτό κέρδος    0 0 

Άλλα έσοδα  
 

5  3 3 
    3 3 
      
Άλλα έξοδα    (3) (5) 
Έξοδα διαθέσεως   0 0 
Έξοδα διοικήσεως   (12) (18) 
Κέρδη εκµετ/σεως προ του κόστους 
χρηµατοδότησης (12) (20) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
  
6 (1) (14) 

 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις   0 0 
Κέρδος / (Ζηµία)  προ φόρου   (13) (34) 
Φόρος εισοδήµατος   0 0 
Καθαρά κέρδη / (Ζηµία) περίοδου   (13) (34) 
Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής για την περίοδο 

  
  

- Βασικά    0 0 



   
 
                                                                     

100 

EURODRINKS  A.E. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31-∆εκ   31-∆εκ 
 Σηµ. 2005   2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατα πάγια 7 3   3 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  0   0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 12 77   77 
Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις  0   0 

 
  80   80 

         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέµατα  0   0 
Απαιτήσεις από πελάτες  0   0 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  0   0 

Λοιπές Απαιτήσεις 9 101   100 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 0   1 
   101   101 
Σύνολο περιουσιακών  στοιχείων   182   181 
         
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         
Μετοχικό κεφάλαιο 11 550   5.395 
Υπέρ το άρτιο   0   0 
Ίδιες µετοχές   0   0 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  0   0 
Λοιπά αποθεµατικά  0  0 
Αποτελέσµατα εις νέον   (1.772)   (6.603) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (1.222)   (1.208) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0   0 
Σύνολο καθαρής θέσης   (1.222)   (1.208) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
∆άνεια  0   0 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  0   0 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους                        0   0 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   0   0 
         
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 10 1.311   889 
∆άνεια  0   217 
Φόροι 10 86   276 
Λοιπές υποχρεώσεις 10 7   7 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   1.404   1.389 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.404       1.389 
         
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   182   181 
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EURODRINKS  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                                                           ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                                                                                         
 
                                                                                                          
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά  
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 01.01.2004 5.395 - - (6.323) (928) 
 
Εισόδηµα καταχωρηµένο στην καθαρή 
θέση 
 - - - (245) (245) 
 
Αποτέλεσµα (κέρδος / ζηµία) χρήσεως  
 - - - (34) (34) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 5.395 -  -  (6.603) (1.208) 
 
Μείωση Μ.Κ. µε συµψηφισµό ζηµιών  
 

(4.844) - - 4.844 -  

 
Αποτέλεσµα κέρδος / ( ζηµία) χρήσεως  
 

- - - (13)  (13)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 550 -  -  (1.772)  (1.222)  
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EURODRINKS  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ∆ωδ/µηνο ∆ωδ/µηνο 

 2005 2004 
     
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων  (13) (34) 
Προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  - - 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - - 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων - - 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού - - 
Κέρδη από εκποίηση παγίων - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη - - 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  1 (14) 
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως (12) (48) 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (1) 4 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  421 338 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1) 14 
Ταµειακή ροή φόρων (191) (102) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  216 206 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  - - 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  - - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών & χρεογράφων - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  - - 
Αγορά ιδίων µετοχών - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - 14 
Εξοφλήσεις δανείων  (217) (221) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  (217) (207) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (1) (1) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1 2 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 0 1 
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7.7. ALBADRINK Sh. P. K. 
 
7.7.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο  του 1993 µε την επωνυµία «ALBADRINK Sh.P.K.» 
(ΕΠΕ) Αλβανική Εταιρία Ποτών.  
Έδρα της εταιρίας είναι στα Τίρανα, Αλβανίας. Τα γραφεία της στεγάζονται στο κτίριο 
της οδού Bulevardi “Deshmoret e Kombit”, Tirana Business Center. 
Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, εισαγωγή και το εµπόριο για όλα τα είδη των 
ποτών όπως µπύρα, κρασί, αναψυκτικά, ρακί, ούζο, κονιάκ, φερνέτ, κτλ. (Αποφ. ∆ικ. 
Αρ. 8771 ηµερ.  
23.12.1993), παροχή υπηρεσιών, διανοµής, Marketing και πληροφορικής (Αποφ. ∆ικ. 
Αρ. 1537 ηµερ. 26.09.1995). 
 
Η Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. κατέχει το σύνολο των εταιρικών µεριδίων 
της εταιρίας. 
 
7.7.2 ∆ιοίκηση 
 
∆ιαχειριστής της εταιρίας είναι η κα Κατερίνα Καρσοπούλου.    
Η εταιρεία, βάσει του αριθ. 97 του Ν. 2190/20, δεν συµπεριλαµβάνεται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου  Μπουτάρη .   
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7.8. ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 
 
7.8.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1968 από την HENNINGER FRANKFURT σε συνεργασία µε την 
ΕΤΕΒΑ παράγοντας τις µπύρες Henninger και Kaiser.  
Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «ΧΕΝΝΙΝΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΘΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος της 
ΧΕΝΝΙΝΓΚΕΡ. 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 16.5.1994 αποφάσισε την 
τροποποίηση της επωνυµίας και την αλλαγή της σε «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28.12.2000 αποφάσισε την 
τροποποίηση της επωνυµίας και την αλλαγή της σε «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ». 
Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Εχεδώρου, Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός της εταιρίας, µε βάση την έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 16/5/94, 
που ισχύει έως σήµερα είναι η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση και εµπορία ζύθου, 
αναψυκτικών ποτών, συναφών προϊόντων και υποπροϊόντων. 
Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 90 χρόνια αρχόµενη από τη δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
1220/62/B/86/1480. 
 
Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση του 2000. 
 
Το 2004 η Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. µείωσε το ποσοστό της στη 
ΜΥΘΟΣ από 46,46% σε 32%. Με την κίνηση αυτή η πλειοψηφία του 68% και η ευθύνη 
της διοίκησης της ΜΥΘΟΣ πέρασε στα χέρια της Scottish & Newcastle plc. Που από το 
2002 συµµετείχε στο µετοχικό της κεφάλαιο µε ποσοστό 46,46%. 
 
Μετά την εξέλιξη αυτή η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ ενοποιείται στις οικοινοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας όχι πλέον ως θυγατρική αλλά ως συγγενής εταιρεία µε τη 
µέθοδο της Καθαρής Θέσης. 
 
7.8.2 Μετοχική Σύνθεση  
 
Μετά την αύξηση του ποσοστού της Scottish & Newcastle Plc. και την αποχώρηση των 
Τραπεζών Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς από τη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ , η 
µετοχική σύνθεση της εταιρίας διαµορφώνεται ως εξής : 
 

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών 
(κοινές ονοµαστικές) % Συµµετοχής 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 11.294.840 32,07% 
SCOTTISH & NEWCASTLE Plc. 23.913.520 67,92% 
Σύνολο 35.208.360 100% 
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7.8.3 ∆ιοίκηση  
 
Το ∆.Σ. της εταιρείας εκλέχθηκε µε 3-ετή θητεία από την έκτακτη Γ.Σ. της 25/1/2005. Η 
σύνθεσή του, υστερα είναι η ακόλουθη: 
  

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Όνοµα Θέση 

Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης Πρόεδρος 
John Nicolson Αντιπρόεδρος 
John Kamviselis ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Νικόλαος Γιαµπανάς Μέλος 
John Cowden Μέλος 
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8. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2005 
 
 
Το 2005 ήταν µία χρονιά σηµαντικών εξελίξεων για τον Όµιλο Μπουτάρη. Τα 
σηµαντικότερα επιχειρηµατικά γεγονότα ήταν : 
 
3. Η απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ι. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
 

Ο Όµιλος αναγνωρίζοντας την δύναµη και αξία των προϊόντων της εταιρείας στη 
Ελλάδα και το εξωτερικό προχώρησε τον Ιανουάριο στην αγορά ποσοστού 26% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από οµάδα θεσµικών επενδυτών.  
 
Μετά την εξαγορά, η Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε την 
διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης τόσο στον τοµέα των παραγόµενων 
προϊόντων όσο και στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της µε σκοπό την αύξηση 
των κερδών.  Ήδη από την πρώτη χρονιά η στρατηγική επιλογή απόκτησης του 
100% του µετοχικού κεφαλαίου δικαιώθηκε αφού η θυγατρική εταιρεία βελτίωσε τα 
µικτά περιθώρια κέρδους και αύξησε τα προ Φόρων Κέρδη. 

 
 
4. Η αγορά του πρώτου αµπελώνα στο εξωτερικό (Limoux- France).  
 

O Όµιλος πιστεύει ότι σηµαντικό ποσοστό της µελλοντικής ανάπτυξης θα προέλθει 
από το εξωτερικό. Με όπλα την τεχνογνωσία που κατέχει στην καλλιέργεια και 
παραγωγή και το ευρύ δίκτυο των συνεργατών εµπόρων που διαθέτει στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό 
αγοράζοντας έναν αµπελώνα 700 στρεµµάτων περίπου και ένα οινοποιείο στην 
ανερχόµενη περιοχή A.O.C. Limux στη νότια Γαλλία.  Ήδη από την πρώτη χρονιά 
έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις στον αµπελώνα (νέες φυτεύσεις και ανα-
αµπελώσεις) που αναµένεται να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσµατα τα επόµενα 
χρόνια.  
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9. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 
 
 
Η χρονιά του 2006 προβλέπεται εξαιρετικά σηµαντική για τον Όµιλο Μπουτάρη.  
 
Στο κλάδο του κρασιού η ανάπτυξη των προϊόντων ΜΠΟΥΤΑΡΗ και ΚΑΜΠΑ θα 
αποφέρει σηµαντική αύξηση όλων των µεγεθών και κυρίως των κερδών. Ήδη ο τρύγος 
του 2005 συνηγορεί σε µία εξαιρετική ποιότητα προϊόντων, ενώ έχουν γίνει ήδη 
βήµατα προς την περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου µικτού κέρδους των 
πωλήσεων. Η κερδοφορία της εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. 
αναµένεται να ενισχυθεί ακόµα από την αύξηση των πωλήσεων και την συγκράτηση 
των λειτουργικών δαπανών.  
 
Στο εξωτερικό η εταιρεία Ι. Μπουτάρης & Υιός συνεχίζει την ανάπτυξή της έχοντας ήδη 
πολύ σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες µε κυριότερες αυτές της 
Αµερικής, Γερµανίας, Ιαπωνίας και τις χώρες της Σκανδιναβίας. 
 
Η Επένδυση στη Γαλλία έχει ήδη δώσει έναν εξαιρετικό τρύγο. Το 2005 αλλαγές στην 
εικόνα των προϊόντων καθώς και ενεργοποίηση των καναλιών διάθεσης που διαθέτει η 
εταιρεία θα ωθήσουν την ανάπτυξη των πωλήσεων. 
 
Στο κλάδο του νερού, όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται µε τη θυγατρική του εταιρεία 
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., αναµένεται σηµαντική ανάπτυξη. Την διανοµή των 
προϊόντων της εταιρείας Κύµη Α.Ε. έχει αναλάβει η Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. που 
προσβλέπει στις συνέργιες και την αυξηµένη διαπραγµατευτική δύναµη   
 

 
 
 


