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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 
 
Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο, 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, 
κα Κλεοπάτρα Χρίστου. 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που 
περιέχει είναι : 
 
1. Ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κάτοικος 

Αθηνών, τηλ.: 210 6605200 και  
2. Ο κ. Ηλίας Χωρεμιωτης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρίας, τηλ.: 210 

6605200 

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

πλήρη και αληθή. 
2. Δεν 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 Δελτίο. 

3. Δεν 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 2006 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 2004. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 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 ΔΥΝΑΝΤΑΙ 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 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 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 Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
Φανή Μπουτάρη, Αντιπρόεδρος Μη- εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
Μαρίνα Μπουτάρη, μέλος Δ.Σ. 
Κλεοπάτρα Δ. Χρίστου, Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων 
Ιωάννα Κατσάπη, Υπεύθυνη 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. 

€ 
31/1/2006 0,80 2.008.976 1556,98 31/1/2006 0,83 20.592 14,09 
28/2/2006 0,76 1.719.549 1458,93 28/2/2006 0,93 12.503 10,56 
31/3/2006 0,70 877.659 591,07 31/3/2006 0,80 201 0,16 
30/4/2006 0,66 436.113 289,44 30/4/2006 0,60 542 0,31 
31/5/2006 0,63 1.449.637 1048,55 31/5/2006 0,66 9.009 5,93 
30/6/2006 0,64 501.875 313,24 30/6/2006 0,55 210 0,12 
31/7/2006 0,65 341.616 217,83 31/7/2006 0,53 365 0,21 
31/8/2006 0,67 513.563 355,54 31/8/2006 0,66 6.082 3,65 
30/9/2006 0,71 1.348.349 952,46 30/9/2006 0,67 16.630 9,39 

31/10/2006 0,72 1.079.835 765,01 31/10/2006 0,68 5.581 3,42 
30/11/2006 0,70 1.611.556 1218,01 30/11/2006 0,50 38.664 22,34 
31/12/2006 0,69 634.469 433,04 31/12/2006 0,59 55.920 25,90 

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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. 
 
 
Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα 
διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος των δέκα (10) κοινών μετοχών και των δέκα (10) 
προνομιούχων μετοχών. 
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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 Διοίκηση 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 

• μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού 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 
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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 Διοικητικού 
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 
Δημοσίου. 
 
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. Δικαιώματα 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. 
 
Δικαιούνται, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, να εισπράττουν πρόσθετο μέρισμα, που 
διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή. 
 
Δικαιούνται 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 
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.  
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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 29%, 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. 
 
Η εταιρία έλαβε την επωνυμία « Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 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 Δήμος 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: 
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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 Διοικητικού 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 Δεκεμβρίου 1987. 
 
Σημειώνεται ότι δεν έχει σημειωθεί μεταβολή του σκοπού της εταιρίας κατά την τελευταία 
πενταετία. 
 
Η εταιρία σήμερα δραστηριοποιείται στους κλάδους «Νομικές Δραστηριότητες και 
Δραστηριότητες Παροχής Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβουλών» (Κλάδοι 
741.1, 741.4 ΣΤΑΚΟΔ – 91) 
 
 
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’. 
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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 ΕΛΛΑΔΑΣ 
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. 
 
 
Τον Ιούλιο του 1992 και τον Δεκέμβριο 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 ΜΙΔΑΣ 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 ΕΛΛΑΔΑΣ 
Α.Ε. (νυν ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ). 
 
Το 1994, η εταιρία Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. ανέλαβε την αποκλειστική εμπορία των προϊόντων 
της ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (νυν ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ) στην ελληνική 
αγορά καθώς επίσης και της βρετανικής μαύρης μπύρας Guinness.  
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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 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  Δρχ. 11 δις  περίπου. 
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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 ρα 
το 32% της εταιρείας. 
 
Στα πλάισια της παραπάνω συμφωνίας η Scottish & Newcastle Plc εξαγόρασε στο 100% 
της αξίας του το Ομολογιακό Δάνειο 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%. 
 
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. 
 
Τον Μάιο του 2006 η εταιρία Ι.Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. πούλησε το υπόλοιπο 32% 
συμμετοχής που είχε στην εταιρία ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. στην Scotish & Newcastle 
plc (S&N). Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος πλεόν φεύγει τελείως από την αγορά της μπύρας 
και επικεντρώνεται στο κρασί. 
 
 
6.2 Δομή του Ομίλου Μπουτάρη  
(Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες με μηδενική αξία συμμετοχής) 
 



 

14 

 
 
6.3 Συμμετοχές – Εσωτερική Λογιστική Αξία Συμμετοχών  
 
Κατά την 31.12.2006 η αξία των συμμετοχών της εταιρίας είχε ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 17.853 100% 
2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ 0 99,37% 
4.EURODRINKS Α.Ε. 0 100% 
5. ALBADRINK ΕΠΕ 0 100% 
6. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 0 56,51% 
7. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 218 99,50% 
8.ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 597 72,10% 
9.MILLESIME S.A. 415 100% 
ΣΥΝΟΛΟ 19.083  

* Ποσά σε χιλιάδες Euro 
 
Σύμφωνα με τα Δ.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. 

 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & 
ΥΙΟΣ 

HOLDING Α.Ε 

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε 

 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε MILESSIME S.A. 

DOMAINΕ DE MAYRAC SARL 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
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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 
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 
«Διαφοράς Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων» (σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. 



 

16 

αριθμόν Ε 2665/84/22.2.1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών) κατά δρχ. 241.969.818 και «Διαφορά 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 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 
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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. 

 
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.-ευρώ) 

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 31/12/2006, 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 31/12/2006 
 

   ΚΟΙΝΩΝ  ΠΡΟΝ/ΧΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23,73% 3,94% 22,61% 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 9,06% 0,12% 8,56% 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9,46% 1,25% 9,00% 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 4,89% 2,88% 4,78% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 52,86% 91,81% 55,05% 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
6.7 Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρείας 
 
Το Δ.Σ. της εταιρίας το οποίο εξελέγη από την 30/06/05 Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας και συγκροτήθηκε σώμα δυνάμει του από 30/06/05 πρακτικού ΔΣ της 
εταιρείας εμφανίζεται παρακάτω. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και 
λήγει το 2007. 
 
 
• Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος 

Αθηνών, 20 χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος. 
• Φανή Μπουτάρη, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Αθηνών, 20 χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος. 
• Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος 
• Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος  
• Μαρίνα Μπουτάρη, Μέλος, κάτοικος Αθηνών 20χλμ Λεωφόρος Μαραθώνος 
 
Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
Κωνσταντίνος Μπουτάρης. 

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

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

Μ.Κεφάλαιο 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Πρόεδρος & Δ/νων 
Σύμβουλος 

ΝΑΙ, Πάνω 
από 10% 

 ΜΙΔΑΣ Α.Ε. Μέλος Δ.Σ.  
 EURODRINKS AE Mέλος Δ.Σ.  

 ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Πρόεδρος & 
Δ/νων Σύμβουλος 

 

 ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ Μέλος Δ.Σ.  
 ATLAS COPCO Πρόεδρος  

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

Φανή Στ. Μπουτάρη Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

Μέλος Δ.Σ.  

Οδυσσέας Κυριακόπουλος AIR LIQUIDE HELLAS SA Μέλος ΔΣ   - 
 S&B BIOMHXANIKA 

ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ  Πρόεδρος (και μέτοχος) 
Μεγαλύτερο 
του 20% 

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε 
(ERGOTRAK) Αντιπρόεδρος   - 

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 
(ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. - 
YAMAHA MOTOR 
HELLAS SA) Πρόεδρος         

Μικρότερο του 
20% 

 S&B HOLDING GmbH Διαχειριστής   -  
 ARISEIZE SA Πρόεδρος    - 
 

ΟΡΥΜΗΛ ΑΕ Μέτοχος 
Μικρότερο του 
20% 

 
ΚΟΦ ΑΕ Μέλος ΔΣ (και μέτοχος) 

Μεγαλύτερο 
του 20% 

 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ Μέτοχος 20% 

 VIVARTIA ΑΕ (ΠΡΩΗΝ 
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΕ) Μέλος ΔΣ            

Μικρότερο του 
20% 

 Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING SA Μέλος ΔΣ 

Μικρότερο του 
20% 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ Αντιπρόεδρος   - 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μέλος Γεν.Συμβουλίου   - 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   

  
Ελληνικές Εταιρίες:  
 

  

  
VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

(δ.τ. VIVARTIA SA) 

 
 
 
 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 

4, 80 % 
  

SMAKY  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΦΩΝ ( δ.τ. SMAKY AE) 
[Η Εταιρεία είναι υπό καθεστώς 
λύσης κι εκκαθάρισης.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εκκαθαριστής 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Δεν 
συμμετέχει) 

  
ΦΡΑΝΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΤΡΟΦΩΝ (δ.τ. ΦΡΑΝΚΑ ΑΕ) 

 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

(Δεν συμμετέχει) 
 

  
CREAM LINE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ 
(δ.τ. CREAMLINE  SA) 

 
 
 
 
 

Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

(Δεν 
συμμετέχει) 

  
ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΕ   ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ  (δ.τ. ΑΝΘΕΜΙΑ ΑΕ) 

 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

(Δεν 
συμμετέχει) 

  
ΒΙΟΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

Αντιπρόεδρος ΔΣ 

 
 

(Δεν 
συμμετέχει) 

  
EUROHELLENIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δ.τ. 

EUROHELLENIC INVESTMENT 
COMPANY SA) 

 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

100% 
  

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ 

 
 

Πρόεδρος 

 
 

(Δεν 
συμμετέχει) 

  
OLYMPIC HERMES  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μέλος ΔΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

24,  981 % 
  

ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 
 
 

Μέλος ΔΣ 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
HOLDING Α.Ε. 

 
 

Μέλος ΔΣ 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

 
 

Μέλος ΔΣ 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
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ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(Ε.Ε.Ε.Χ.Α.Α.) 

 
 
 

Μέλος ΔΣ 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 

  
LAMDA DEVELOPMENT SA 

 
 

Μέλος ΔΣ 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

Σ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε. 

 
 

Ομόρρυθμος Εταίρος 

 
5% 

  
Β. ΜΠΑΚΑΛΑΣ – Ι. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
 

 
 

Ομόρρυθμος Εταίρος 

 
 

30% 

  
Εταιρείες στο Εξωτερικό: 
 

  

  
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD 

 
 

Μέλος ΔΣ 

 
 

0,0097 % 
  

EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.  

 
Μέλος ΔΣ 

 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

LEVENTIS SNACKS INDUSTRIES 
LTD 

 

 
Μέλος ΔΣ 

 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

CHIPIMA SOCIEDADE DE 
PRODUTOS ALIMENTARES 

 

Μέλος ΔΣ 

 
 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 

  
CHIPIGA SΟCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE  CAPITAL VARIABLE 

 

 

 

 
Μέλος ΔΣ 

 

 

 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

SERVICIOS CHIPIGA SΟCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE  CAPITAL 
VARIABLE 

 

 

 

 

 
Μέλος ΔΣ 

 

 

 

 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

 
CHIPITA BULGARIA A.D. 

 

 
Μέλος ΔΣ 

0, 316 % 

  
CHIPITA POLAND Sp.z.o.o. 

 

 
Μέλος  ΔΣ 

 

 
(Δεν 
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συμμετέχει) 
  

LAΤΙΝ AMERICAN SNACK 
FOODS Aps 

 

 
Μέλος ΔΣ 

 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
  

CHIPITA ROMANIA SRL 
 

Μέλος ΔΣ 
 

 
(Δεν 

συμμετέχει) 
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6.8 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E. 
Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις 
της δωδεκάμηνης περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 
σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, 

που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E. την 28 Μαρτίου 2007 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 Διοικητικού Συμβουλίου  

                                                          Μπουτάρη Holding A.E 

http://www.boutarigroup.gr
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

    ΟΜΙΛΟΣ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                

    Δωδεκάμηνο Δωδεκάμηνο     Δωδεκάμηνο Δωδεκάμηνο 
  Σημ. 2006 2005     2006 2005 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   30.350 30.049     270 450 
Κόστος πωληθέντων   (17.951)  (17.263)      (220) (210) 

Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως 
  

12.398 12.786     50 240 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  
 

6  4.552 3.171     3.591 1.702 

    16.950 15.957     3.641 1.942 

            
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως    (770) (1.189)     (15) (755) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (10.984) (8.923)     0 0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (3.800) (3.127)     (1.368) (1.154) 

Κέρδη εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης 1.396 2.718     2.258 33 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
9 (1.528) (1.874)     (74) (119) 

 Ζημίες από πώληση συμμετοχών 11  (1.785) 0     (1.785) 0 

Καθαρά κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων    (1.916) 844    400 (86) 
Φόρος εισοδήματος 10  (1.971) (295)     (1.160) (31) 
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους   (3.888) 550     (760) (117) 
Κατανέμονται σε :           
Δικαιώματα μειοψηφίας   136 (86)     0 0 
Κέρδος (μετά από φόρους) που αναλογεί στον 
Όμιλο 

  
(3.751) 636     (760) (117) 

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

  
        

- Βασικά  
  

(0,00) 0,02     (0,00) (0,00) 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

   ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   31-Δεκ   31-Δεκ  31-Δεκ  31-Δεκ 
 Σημ. 2006   2005  2006  2005 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ             
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώματα πάγια 12 21.873   22.064  8.149  8.486 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  60  60  0  0 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13 42   1  0  0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 22 0   11.036  19.083  30.111 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 24 1.600   1.579  3.343  3.303 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  16   20  3  3 

 
  23.592   34.760  30.579  41.903 

             
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέματα 14 19.622   17.793  0  0 
Απαιτήσεις από πελάτες 15 13.476   8.325  3.073  1.853 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία  47   47  41  41 

Λοιπές Απαιτήσεις 15  4.130   10.373  1.429  802 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.675   1.697  6  446 
   38.950   38.235  4.549  3.142 
            
Σύνολο ενεργητικού   62.542   72.995  35.128  45.045 
             
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ             
Μετοχικό κεφάλαιο 19 16.421   16.421  16.421  16.421 
Διαφορά υπέρ το άρτιο   23.478   23.478  23.478  23.478 
Ίδιες μετοχές  19 (519)   (514)  (519)  (514) 
Αποθεματικά 20 14.588   14.723  9.512  9.680 
Κέρδη (ζημίες) εις νέον   (38.701)   (35.993)  (20.962)  (20.371) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ομίλου   15.266   18.115  27.929  28.694 
             
Δικαιώματα μειοψηφίας   1   1  0  0 
            
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   15.268   18.116  27.929  28.694 
            
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Δάνεια 16 7.686   9.268  0  452 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους      
μετά την έξοδο από την υπηρεσία 18 1.538   1.493  288  276 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   9.223   10.761  288  728 
            
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 17 15.591   16.812  4.520  8.214 
Δάνεια  16 16.508   15.102  0  181 
Φόροι 17 2.102   1.691  756  234 
Λοιπές υποχρεώσεις 17 3.850   10.513  1.635  6.994 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   38.051   44.118  6.911  15.623 
Σύνολο υποχρεώσεων   47.274   54.879  7.199  16.351 

            
Σύνολο Παθητικού   62.542   72.995  35.128  45.045 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
                                                                                                                                          O Όμιλος 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 
ομίλου 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31.12.2004 16.421 23.478 14.927 (31.905) 0 22.922 3.971 26.893 
Ενοποιήσειs επιχ/σεων (εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικήs) 0  0  (205) (6.521) 0  (6.726) (3.970) (10.696) 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας 
στην καθαρή θέση 

0  0  0  1.882  0  1.882  0  1.882  

Αποτέλεσμα κέρδος / (ζημία) χρήσεως 0  0  0  550 0 550  0  550  

Αγορά ιδίων μετοχών 
0  0  0 0  (514) (514)  0  (514)  

Υπόλοιπο την 31.12.2005 16.421  23.478  14.723  (35.993)  (514)  18.114  1  18.115  
 
 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 
ομίλου 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31.12.2005 16.421 23.478 14.723 (35.993) (514) 18.115 1 18.116 
                  

Αποτέλεσμα ( ζημία) χρήσεως  0  0 0 (3.888) 0 (3.888) 0 (3.888) 

Εισόδημα καταχωρημένο στην καθαρή θέση 0 0 0 1.045 0 1.045 0 1.045 

Λοιπέs μεταβολές καθαρήs θέσηs 0 0 (134) 134 0 0 0 0 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (5) (5) 0 (5) 

Υπόλοιπο την 31.12.2006 16.421  23.478  14.589  (38.702)  (519)  15.267 1  15.268  
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                                                                                                                                               Η Εταιρεία 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπο την 31.12.2004  16.421  23.478  9.680 (20.254)  0  29.325  

Αποτέλεσμα κέρδος / (ζημία) χρήσεως 
0  0  0  (117)  0  (117) 

Αγορά ιδίων μετοχών 0  0  0  0  (514  (514)  

Υπόλοιπο την 31.12.2005  16.421  23.478  9.680 (20.371)  (514)  28.694  

 
 
 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπο την 31.12.2005 16.421  23.478  9.680 (20.371)  (514) 28.694 

Αποτέλεσμα κέρδος / (ζημία) χρήσεως 
0 0 0 (760) 0 (760) 

Λοιπέs μεταβολές καθαρήs θέσηs  0 0 (169) 169 0 0 

Αγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 (5) (5) 

Υπόλοιπο την 31.12.2006 16.421  23.478  9.511 (20.962)  (519)  27.929 
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ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΗΟLDING A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

            Ο Όμιλος             Η Εταιρεία 
 Δωδεκάμηνο Δωδεκάμηνο  Δωδεκάμηνο Δωδεκάμηνο 

 2006 2005  2006 2005 
        
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  (1.916) 845  400 (86) 
Προσαρμογές του κέρδους:      
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.264 1.066  60 70 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - 404  - 404 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 67 77  12 19 
Κέρδη από εκποίηση παγίων (48) (28)  (37) - 
Ζημίες από εκποίηση παγίων - -  - - 
Λοιπά έκτακτα κέρδη - (25)  - - 
Λοιπές έκτακτες ζημίες - -  - - 
Ζημία από πώληση συμμετοχών  1.784 -  1.785 - 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  1.528 1.873  73 119 
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως 2.679 4.212  2.293 526 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (1.829) (1.959)  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  419 (1.978)  (1.847) 4.312 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (5.761) 1.264  (8.575) 3.843 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.394) (1.873)  (74) (119) 
Ταμειακή ροή φόρων (1.999) (255)  (1.156) (224) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  (7.885) (589)  (9.359) 8.337 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  (302) (9.579)  (301) (9.579) 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (1.389) (1.498)  - (25) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  325 540  314 - 
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών  9.545 -  9.545 - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  8.179 (10.537)  9.557 (9.604) 
Αγορά ιδίων μετοχών (5) (514)  (5) (514) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  18.663 35.094  518 3.827 
Εξοφλήσεις δανείων  (18.973) (24.639)  (1.151) (3.837) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (315) 9.941  (638) (524) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (21) (1.185)  (439) (1.791) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.696 2.882  445 2.237 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.675 1.697  6 446 
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6.9 Προσάρτημα  Οικονομικών Καταστάσεων 
 

 
OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Δ.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 Δραστηριότητες και 
Δραστηριότητες Παροχής Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβουλών, Παραγωγή, 
Εμπορία και Διανομή οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και 
εμφιαλωμένων νερών.  

Εταιρείες του Ομίλου: 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

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

Ελευθέριο 
Κορδελιό-

Θεσσαλονίκης 

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

2. ΜΙΔΑΣ ΑΕ 99,37% 
Πικέρμι-
Αττικής 

Διανομή ,εισαγωγή ,αγορά ,πώληση ποτών 
και τροφίμων 

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

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

4. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 56,51% 
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 
        

100,00% Νότια Γαλλία Συμμετοχές 
 

 

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 Αξιών Αθηνών (κλάδος συμμετοχών και παροχής 
συμβούλων). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο την 28/03/2007. 

 

Προσάρτημα των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2006 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

http://www.boutarigroup.gr
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Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από τον Όμιλο κατά την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε αφορούν τη χρήση 2006 (1 Ιανουαρίου-31 

Δεκεμβρίου 2006), και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται 

κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες περιόδους των οικονομικών 

καταστάσεων. 
 

Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την μητρική 

και 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. Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά 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. 
 

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. 
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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 ενσωμάτων 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 ενσωμάτων 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 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται 

σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι 
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λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. Κατά την πώληση 

των ενσωμάτων 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. 
 

Απομείωση αξίας περιουσιακών 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. 
 
Συμμετοχές – χρεόγραφα 
 

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 
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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 

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 ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής 

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο  

 

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 Διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άμεσα 

κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  

Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν 

συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικά 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.  
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Δανεισμός 
 

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.  
 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 

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 στο προσωπικό 
 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν  προγράμματα 

καθορισμένων  παροχών.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη 

παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 

ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το 

επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  
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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. 
 
Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως 

υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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Διαχείριση 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.  

Ο Όμιλος  έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς  υπόκειται 

σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα 

δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. 

Δάνεια 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. 
 
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.  
 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 

μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν 

σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα άλλα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά το Δωδεκάμηνο 2006 και 2005, 

αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
                       Ο Όμιλος           Η Εταιρεία 
        

 
Δωδεκάμηνο  Δωδεκάμηνο 

Δωδεκάμην
ο Δωδεκάμηνο 

 2006 2005 2006 2005 
 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

 
4.254 

 
2.799 

 
3.153 1.162 

 
Ενοίκια 

 
3 

 
0 

 
192 312 

 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 

 
265 

 
340  

 
245 228 

 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

 
30 

 
32 

 1 0 

       
 

Σύνολο 
 

4.552 
 

3.171  3.591 1.702 
 
Εργαζόμενοι στον Όμιλο και στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 

Ο αριθμός  των εργαζομένων στον  Όμιλο και την Εταιρεία, κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2006 και 2005, και το συνολικό κόστος τους, κατά το Δωδεκάμηνο του 

2006 και 2005, ήταν: 
 

           Ο Όμιλος           Η Εταιρεία 

 
31- Δεκ- 
    2006 

31-Δεκ-  
   2005  31-Δεκ-2006 

31-Δεκ-
2005 

        
Άτομα        
Μισθωτοί 195 204  5 8 
Ημερομίσθιοι 51 50  - - 

Σύνολο 246 254  5 8 

        

 
Δωδεκάμην

ο 
Δωδεκά
μηνο  Δωδεκάμηνο 

Δωδεκάμην
ο  

 2006 2005  2006 2005 
        

Μισθοί και ημερομίσθια 6.711 5.889  742 692 
Εργοδοτικές εισφορές 1.583 1.421  90 77 
Παρεπόμενες παροχές 
προσωπικού 176 211  11 13 
Αποζημιώσεις απολυομένων 586 177  9 67 

Σύνολο 9.057 7.697  852 849 
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Επιμερισμός των Αποσβέσεων Δωδεκαμήνου 2006 και 2005 

 

Ο επιμερισμός  των αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το 

δωδεκάμηνο 2006 και 2005, έχει ως ακολούθως: 

 
 
  

                      Ο Όμιλος           Η Εταιρεία 
         
  Δωδεκάμηνο  Δωδεκάμηνο  Δωδεκάμηνο  Δωδεκάμηνο 
  2006 2005 2006 2005 
 
Κόστος πωλήσεων 

  
886 

 
744 

 
8 7  

 
Έξοδα διάθεσης και 
διοίκησης 

  
378 

 
386 

 

52 60 
 

Σύνολο  1.264 1.130  60 67 
 
Κόστος χρηματοδότησης 
 

Στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δωδεκαμήνου 2006 και 2005 του 

Ομίλου και της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται: 
 
 

                   Ο Όμιλος           Η Εταιρεία 
         
  Δωδεκάμηνο  Δωδεκάμηνο Δωδεκάμηνο Δωδεκάμηνο  
  2006 2005 2006 2005 
Χρεωστικοί τόκοι        
•  Δάνεια τραπεζών  1.321 1.462  104 74 
• Συναφή με 
χρηματοδοτήσεις 
έξοδα      

 
 

302 
 

418 

 

62 51 
  1.623 1.880  166 125 
Μείον  Λοιποί 
πιστωτικοί τόκοι 

 
95 6 

 
92 5 

Σύνολο  1.528 1.874  74 120 
 



 

40 

 
Φόροι εισοδήματος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
      

 Δωδεκαμ.  Δωδεκαμ.   Δωδεκαμ.  
 

Δωδεκαμ.  
 2006 2005  2006 2005 
        

Κέρδη προ φόρων, ως ο λογαριασμός 
αποτελεσμάτων 

 
(1.916) 844 

 
400 (86) 

        
        
Φόροι εισοδήματος βάσει του ονομαστικού 
συντελεστή 

 
(177) (276) 

 
(177)  

(55) 
        

Φόρος επί μη φορολογικά εκπεστέων δαπανών 

 
(1.816) 

 
 

(119)  
(1.022)  

(77) 

        

Φόρος επί ζημιών η ανάκτηση του οποίου δεν είναι 
βεβαία 

 
22 

 
101  

 
39  

101  

        

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 
(1.971)  

(294)  
(1.160) (31) 

        

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 
 

(1.993) 
 

(276)  
(1.199)  

(55)  
        

Ετεροχρονισμένη φορολογική επιβάρυνση 
(ελάφρυνση) 

22  
(18) 

 
39 24  

        

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 
(1.971) (294) 

 
(1.160) (31) 

 
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 φορολογικές 

δηλώσεις, για τις κατωτέρω παρατιθέμενες χρήσεις,  των εταιρειών του Ομίλου δεν 

έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν 

και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των ελέγχων  αυτών δεν είναι δυνατόν να 
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προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική 

πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 
Εταιρεία 

 

 
Εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.E. 2005 έως και 2006 
MΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2005 έως και 2006 
ΚΥΜΗ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
EURODRINKS A.E. 2003 έως και 2006 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2003 έως και 2006 
MILLESSIME S.A.                                                                           2004 έωs και 2006 

 
Αποκτήσεις και εκποιήσεις συμμετοχών 

 

Στιs 31.05.2006, με απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό Νο.599/22.5.2006), η 

Μητρική Εταιρεία, εκποίησε το σύνολο της συμμετοχής της (ποσοστό 32,08%) στην 

εταιρεία «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» και δεν συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της 

ανωτέρω εταιρείας. 
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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 

& Μεταφορικά Έπιπλα & 

  
οικόπεδα &  κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή  
αποτίμησης 

            

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

 
9.070 

 
27.744  

 
7.307  

 
509 

 
5.686  

 
50.317 

Προσθήκες δωδεκ/νου 
2006 

0 43 1.038 9 351 1.441 

Εκποιήσεις δωδεκ/νου 
2006 

(225) (85) (62) (35) (7) (414) 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 8.845 27.702  8.283 483  6.030 51.344 
              

Συσσωρευμένες  
αποσβέσεις 

            

Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

 
0 

 
(18.458)  

 
(5.374 ) 

 
(411)  

 
(4.010 ) 

 
(28.253)  

Αποσβέσεις δωδεκ/νου 
2006 

0 (277) (531) (25) (480) (1.313) 

Αποσβέσεις πωληθέντων    
δωδεκαμήνου 2006 

 
0 

 
2 

 
54 

 
35 

 
3 

 
94 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 0 (18.733)  (5.851)  (401)  (4.487)  (29.472)  
Αναπόσβεστη αξία             

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 8.845  8.969 2.432 82  1.543  21.872 

              
Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

9.069  9.289 1.935 98 1.673 22.064  
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                             Η Εταιρεία    
 
Γήπεδα Κτίρια   Μηχανήματα & Μεταφορικά Έπιπλα & 

 

 
& 

οικόπεδα 

&  κτιριακές 
εγκαταστάσει

ς 

 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

μέσα 
λοιπός 

εξοπλισμό
ς 

Σύνολ
ο 

Αξία κτήσεως ή  
αποτίμησης 

      

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

 
6.321  

 
2.233 

 
36 

 
89  

 
589 

 
9.268 

Προσθήκες δωδεκ/νου 
2006 

0 0 0 0 0 0 

Εκποιήσεις δωδεκ/νου 
2006 

(225) (50) 0 (35) (4) (314) 

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2006 

 
6.096  

 
2.183  

 
36  

 
54 

 
585 

8..954 
       

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

      

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

 
0 

 
(95)  

 
(27)  

 
(85)  

 
(575)  

 
(782)  

Αποσβέσεις δωδεκ/νου 
2006 

0 (47) (5) (3) (5) (60) 

Εκποιήσεις δωδεκ/νου 
2006 

0 2 0 35 0 37 

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2006 

 
0 

 
(140)  

 
(32)  

 
(53)  

 
(580)  

 
(805)  

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2006 
6.096 2.043 4 1 5 8.149 

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2005 

 
6.321  

 
2.140  

 
9  

 
4 

 
14 

 
8.486 
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Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

 
                     Ο Όμιλος                   Η Εταιρεία 
       

Λογισμικά Λογισμικά 

 
προγράμματα 

Σύνολο 
προγράμματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή  
αποτίμησης 

      

Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

175 175  157 157  

Προσθήκες δωδεκ/νου 
2006 

49 49 0 0 

Εκποιήσεις δωδεκ/νου 
2006 

0 0 0 0 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2006 

224 224 157  157  

       
Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 
      

Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

 
(174)  

 
(174)  

 
(157)  

 
(157)  

Αποσβέσεις δωδεκ/νου 
2006 

(8)  (8)  0 0 

Εκποιήσεις δωδεκ/νου 
2006 

0 0 0 0 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2006 

(182)  (182)  (157)  (157)  

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2006 
42 42 0 0 

       
Κατά την 31 Δεκεμβρίου  
2005 

1  1  0 0 

 
Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την 31 

Δεκεμβρίου 2005 αναλύονται ως εξής: 
 

                  Ο Όμιλος 
   

 31-Δεκ 31-Δεκ 
 2006 2005 
 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.837 1.599 
 
Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή 17.523 15.919 

Εμπορεύματα 262 275 

Σύνολο 19.622 17.793 
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Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 

και την 31 Δεκεμβρίου 2005, αναλύονται ως εξής: 
 

             O Όμιλος              Η Εταιρεία 
        
 31-Δεκ 31-Δεκ  31-Δεκ 31-Δεκ 

 2006 2005  2006 2005 
Πελάτες 13.958 8.449  22 0 
Επιταγές εισπρακτέες 7.436 7.794  59 59 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρη (θυγατρικές) 

0 0 
 

5.625 4.426 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρη (συγγενείς) 

0 0 
 

0 0 

Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς πελάτες 

 
(7.918)  

 
(7.918)   

 
(2.632)  

 
(2.632)  

Απαιτήσεις από πελάτες 13.476 8.325  3.073 1.853 

        
Ελλ.Δημόσιο- 
Προκ.παρακρ.φόρου 

 
380 

 
253  

 
91 

 
59  

Λοιποί Χρεώστες 3.693 10.206  1.059 951  
Απαιτήσειs από συνδεδεμένα 
μέρη (θυγατρικέs) 

0 0 
 

562 0 

Έξοδα επομένων χρήσεων 539 693  4 6  
Προκαταβολές 937 641  184 256  
Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς χρεώστες 

 
(1.420)  

 
(1.420)   

 
(470)  

 
(470)  

Λοιπές απαιτήσεις 4.130 10.373  1.429 802  
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Δάνεια 

 

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 από 

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  2.503 166   -  
Εμπορική Τράπεζα  2.050 -   - - 
Εθνική Τράπεζα  1.235 -   - - 
Εγνατία Τράπεζα  1.105 520   - - 
Τράπεζα Κύπρου  2.987 -   - - 
Eurobank  1.215 -   - - 
ΑBC  1.168 -   - - 
ΕΘΝΟ FACT  2.424 -  - - 
Ευβοϊκή Τράπεζα  76 -   - - 
ALPHA BANK  11 -   - - 
Εγνατία FACT  132 -  - - 
Εγνατία FACT $  92 -  - - 
Credit Agricole  559 -  - - 
Proton  950 -  - - 
    1166..550077  77..668866    00  00  
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Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2006 και την 31 Δεκεμβρίου 2005 είχαν ως ακολούθως: 

 
        Ο Όμιλος           Η Εταιρεία 
      
 31-Δεκ 31-Δεκ  31-Δεκ 31-Δεκ 

 2006 2005  2006 2005 
        

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και 
προκαταβολές πελατών 6.724 6.897  119 93 
Επιταγές πληρωτέες 8.867 7.516  554 259 
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες  

0 0  3.848 5.526 
Υποχρεώσεις προς συγγενείς  εταιρίες  0 2.337  0 2.337 
Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 2.102 1.691  756 234 
Υποχρεώσεις για αγορά μετοχών συγγενούς 
επιχείρησης 0 1.297  0 1.297 
Λοιπές υποχρεώσεις 3.850 9.278  1.635 5.697 

Σύνολο 21.543 29.016  6.911 15.443 
 
 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 
 
Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εντός του 

δωδεκαμήνου 2006, είχε ως εξής: 
                                                                                                      Ο Όμιλος     Η Εταιρεία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 1.416 257 
 
Κόστος  περιόδου απασχόλησης 01.01-31.12.2005 122 9 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 01.01-31.12.2005 68 16 
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 11 9 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 01.01-31.12.2005 124 15 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 1.494 

 
276 

 
Κόστος απασχόλησης τρέχουσαs περιόδου 01.01-
31.12.2006 116 

 
4 

 
Χρηματοοικονομικό κόστοςτρέχουσαs περιόδου 01.01-
31.12.2006 59 

 
13 

 
Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 14 

 
4 

Επίδραση περικοπήs/Διακανονισμού/Τερματικέs Παροχέs 441 0 
 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσαs περιόδου 01.01-
31.12.2006 587 

 
9 

 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 

 
1.537 

 
288 
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Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

σε € 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. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη, καθώς επίσης και οι 

αμοιβές και συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών εντός του δωδεκαμήνου 2006, 

παρατίθενται κατωτέρω: 
 
 Όμιλος Εταιρία 
 
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

 
- 

 
1.018 

 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
 

 
- 

 
- 

 
γ) Απαιτήσεις 
 

 
- 

 
3.613 

 
δ) Υποχρεώσεις 
 

 
- 

 
3.848 

 
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  
 

 
1.456 

 
613 

 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  
 

 
- 

 
- 
 

 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης  
 

 
- 

 
- 

 
 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως κατωτέρω: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 100,00% 17.853 

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 99,50% 218 

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 72,10% 597 

MILLESIME 100,00% 415 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

19.083 
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Ετεροχρονισμένες 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 

Δεκεμβρίου 
31 Δεκ. 31 

Δεκεμβρίου 
31 Δεκ. 

 2006 2005 2006 2005 
Από τη φορολογική διεκδίκηση 
αποσβέσεων των ενσώματων πάγιων 
στοιχείων σε χρόνο προγενέστερο των 
αποτελεσμάτων 

 
(284) 

 
(231) 

 
(127) 

 
(99) 

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

 
214 

 
214 

 
48 

 
48 

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

 
42 

 
42 

 
2.500 

 
2.500 

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

 
1.683 

 
1.683 

 
1.683 

 
1.683 

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

 
391 

 
375 

 
72 

 
69 

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

 
1.719 

 
1.725 

 
166 

 
166 

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 

 
 

(2.163) 

 
 

(2.228) 

 
 

(999) 

 
 

(1.063) 

Φόροι εισοδήματος, που θα 
επιβαρύνουν λογιστικά τις επόμενες 
χρήσεις 

 
1.601 

 
1.580 

 
3.343 

 
3.303 

 
 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξηs του ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2006, τα οποία θα 
έπρεπε η να κοινοποιηθούν η να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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6.10 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 
 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας 

«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ». 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
της ανώνυμης εταιρείας «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό 

της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων 

καφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς 
και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 

σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 

αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με 

την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  

την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 

εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, 

με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια 

του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την 
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εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή 

λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 

καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική τους επίδοση 

και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα  

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, 

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 και μίας θυγατρικής για τις χρήσεις 2005 και 2006, μίας 

θυγατρικής για τις χρήσεις 2004 και 2006, και για τις λοιπές θυγατρικές για τις χρήσεις 2003 

έως και 2006, 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. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007 

                     Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

                  ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 

                Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061 

ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
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6.11 Έκθεση Δ.Σ. προς τη γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2006 

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

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

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

 
2. Ο όμιλος, έχοντας κλείσει τον κύκλο της μπύρας επικεντρώνεται στο κρασί και 

προχώρησε στην αναδιοργάνωση της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. σε όλους τους τομείς: Διοίκηση, Οργάνωση, Εμπορία, 
Παραγωγή. 

  
3. Μηδενίστηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις της Holding (Alpha, Πειραιώς) και 

εξοφλήθηκε σχεδόν το υπόλοιπο της αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου 
που έγινε το 1998 (συνολικής αξίας τότε €26,5εκ.). 

 
4. Η ανάληψη της εμπορικής δραστηριότητας της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 

από την Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. στέφθηκε με μερική 
επιτυχία με αρκετή όμως απόκλιση από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

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

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

 
2. Συγχώνευση των τριών διοικητικών κέντρων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη –Νάουσα) 

σε δύο και αναδιάταξη των λειτουργιών με σκοπό την επίτευξη σημαντικών 
οικονομιών και αποδοτικότερων εσωτερικών επικοινωνιών. 

 
3. Μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. και του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους μέσω: 
i. πώλησης ανενεργών και μη ακινήτων (Κορδελιό, Σπάτα κλπ) 

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

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

iv. αναδιάρθρωσης και επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων της 
εταιρίας 

 
4. Επιδίωξη επίτευξης μηδενικού αποτελέσματος της εταιρίας ΚΥΜΗ 

ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. με την πλήρη πλέον εμπορική αναδιοργάνωση των 
πωλήσεών της μέσω της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
 
 
 
 

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

Η Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 
 

Ιωάννα Δ. Φλώρου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 15061 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 
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6.12   Επεξηγηματική Έκθεση προς την τακτική ΓΣ των μετόχων 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

με τον διακριτικό τίτλο Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 
 ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 

 
 
 
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα 

ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005. 

 

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.420.800 € και διαιρείται σε 27.368.000 

μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.  Από τις παραπάνω 27.368.000 μετοχές της 

Εταιρείας, 25.828.000 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου, και 1.540.000 μετοχές είναι 

προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.  Το προνόμιο των παραπάνω μετοχών 

συνίσταται: 

 α) στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου 

μερίσματος που ανέρχεται σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) πάνω στο καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο, 

 β) στην απόληψη, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές, προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα 

καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή, 

 γ) στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία 

ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος ή τη 

συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων,  

δ) στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των 

προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην 

περίπτωση λύσεως της Εταιρείας.  Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών 

περαιτέρω συμμετοχή, αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του 

συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 Οι μετοχές της Εταιρίας στο σύνολό τους είναι εισηγμένες  προς διαπραγμάτευση 

στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκτός από εξακόσιες σαράντα οκτώ 

χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (648.360) κοινές μετοχές, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια 

της ίδιας της Εταιρίας. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της, είναι 

ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της 
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μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το 

καταστατικό της, και ειδικότερα: 

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

εταιρίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού της εταιρίας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 44α  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται ως 

εξής: 

ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, μετ’ αφαίρεση μόνον ποσοστού πέντε έως είκοσι επί τοις 

εκατό (5-20%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού 

κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και 

ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου 

του κεφαλαίου, ή 6% πάνω στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 45 

του Κ.Ν. 2190/1920,  διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο 

μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 

μερίσματος. Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή, καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο 

μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την 

πληρωμή του μερίσματος που τους ανήκει, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους. 

Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του 

μερίσματος παραγράφεται, και το αντίστοιχο ποσό περιέχεται στο Δημόσιο, μετά την 

παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική 

Συνέλευση. 

 
• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της 

απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη 

Γενική Συνέλευση, 

 

• το δικαίωμα προτίμησης, σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με 

μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών, 

 
• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων 

των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

 

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής 

επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, 

υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των 

απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 
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• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά 

τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην 

ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 

 
ΙΙ.  Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 
  
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 

υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου 

μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

ΙΙΙ.  Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992 
 
Υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα, ποσοστό 

μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/07/2006 μέτοχοι με 

ποσοστό μεγαλύτερο από 5% κατά την ημερομηνία αυτή είναι οι κατωτέρω : 

Κοινές  μετοχές με 
ψήφο 

Προν/χες μετοχές 
χωρίς ψήφο 

Oνοματεπώνυμο 
Αριθμός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
% 

Αριθμός 
Μετοχών 

Ποσοστό 
% 

Κωνσταντίνος Στ. 
Μπουτάρης 6.020.940 23,31% 48.370 3,14% 
Μαρίνα Κ. Μπουτάρη 2.341.260 9,06% 1.810 0,12% 
Χριστίνα Κ. 
Μπουτάρη 2.442.740 9,46% 19.220 1,25% 

 

 ΙV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου  
 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα έλεγχου. 

 

V.  Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου 

που απορρέουν από τις μετοχές της, εκτός απο τις προνομιούχες μετοχές που είναι 

άνευ ψήφου, καθώς και των μετοχών που ανήκουν στην ίδια, οι οποίες  υπολογίζονται 

για το σχηματισμό απαρτίας  αλλά δεν έχουν  δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
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VI.  Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 
 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της, ή στην άσκηση 

των δικαιωμάτων ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 
VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας, για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και την τροποποίηση των 

διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

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

               Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 στοιχ. α) του καταστατικού της εταιρίας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της 

εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό 

κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.  Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί 

το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.  Η πιο πάνω εξουσία του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι ανωτέρω διατάξεις 

δεν εφαρμόζονται, εφ’όσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 

Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, 

είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση 

τις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως 

ισχύει, και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. 

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

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας, κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
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Χ.  Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 
Εταιρίας 
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με 

το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης, ειδικά σε 

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, ή τερματισμού της θητείας, ή 

της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 
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7. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 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, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 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 Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της 12.4.1995 αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της εταιρίας στο Δήμο 
Ελευθερίου – Κορδελιού Θεσσαλονίκης. 
 
Ο σκοπός της εταιρίας, με βάση την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/6/95, που 
ισχύει έως σήμερα  είναι : 
 
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. 
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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 Διοικητικού 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 και τη χρήση του 2004. 
 
7.1.2 Η αγορά του κρασιού και 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 ή/και αξιοποίηση σύγχρονων οινοποιείων κατανεμημένα στις πιο 
αξιόλογες αμπελουργικές ζώνες της χώρας μας (ΝΑΟΥΣΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, και ΚΡΗΤΗ, όπως επίσης στο εξωτερικό και πιο 
συγκεκριμένα στην Νότια Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή του Languedoc. Η ύπαρξη 
των οινοποιείων αυτών εξασφαλίζει  

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

τέλος  
• προβολή του ονόματος ΜΠΟΥΤΑΡΗ και του ελληνικού κρασιού στην 

περιοχή και τους επισκέπτες της, έλληνες και ξένους. 
 

Την επίβλεψη και αξιοποίηση τρυγητών και αγοράς κρασιού από τις 
περισσότερες και πιό αξιόλογες περιοχές  της χώρας (Κρήτη, Σαντορίνη, 
Πελοπόννησο, Αττική, Μακεδονία, Σάμο). 
 
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. 
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Τελος αξίζει να σημειωθεί ότι ο οινοποιητικός κλάδος του ομίλου ήταν ο πρώτος που 
κατέκτησε το 1993 το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9002 και εγγυάται την 
άριστη ποιότητα και τις σταθερές και  ελεγχόμενες διαδικασίες παραγωγής κρασιών. 

 
 
Στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί στα 27 lt τα 
τελευταία 5 χρόνια. Παρόλα αυτά οι προβλέψεις για την επόμενη πενταετία δείχνουν 
ότι η κατανάλωση αυτή θα αρχίσει να πέφτει. Το χύμα εξακολουθεί να εκτιμάται 
περίπου στο 60% της κατανάλωσης έναντι 40% του εμφιαλωμένου. Μέσα στην αγορά 
του χύμα συμπεριλαμβάνεται κατά κάποιον τρόπο και ο ασκός ή BIB (Bag in Box). Η 
αγορά του BIB είναι μια αγορά που έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο τα τελευταία χρόνια 
τόσο από το χύμα όσο και από το εμφιαλωμένο (κυρίως τις συσκευασίες 1,5 και 2 
λίτρων). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΄Ομιλος δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά με το 
σήμα Καμπάς. 
 
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. 
 
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη IRI που καταγράφει την αγορά του λιανεμπορίου, ο Όμιλος 
Μπουτάρη είχε για ακόμη μια χρονιά το μεγαλύτερο μερίδιο σε αξία, στο σύνολο της 
αγοράς του εμφιαλωμένου κρασιού και το #1 brand σε όγκο & αξία, ήταν και το 2006 
το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη.  
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 36 χώρες σε όλο τον κόσμο, οι σημαντικότερες από αυτές είναι η 
Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Δανία. Οι εξαγωγές το 2006 
αποτέλεσαν το 36% του όγκου και το 30% περίπου της αξίας στο σύνολο της 
παραγωγικής της δραστηριότητας. 
 
7.1.3  Δραστηριότητα της Εταιρίας 
 
Η εταιρία σήμερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία (στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό) και διακίνηση κρασιών με τις επωνυμίες ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΚΑΜΠΑ, την 
εμπορία των κρασιών με επωνυμία Domaine de Mayrac, όωπς επίσης και κάποιες 
μικρές ποσότητες εισαγώμενων κρασιών με τις επωνυμίες Rutherford HIll και Montes. 
Τέλος εμπορεύεται και διακινεί το εμφιαλωμένου νερού Κύμη. 
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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% 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε.  1  0% 
Σύνολο  251.663  100% 
 
 
Το Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο εξελέγη από την 2/10/06 Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 2/10/06 πρακτικού 
Δ.Σ. της εταιρείας εμφανίζεται παρακάτω: 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Όνομα Θέση 

Κωνσταντίνος  Σ. Μπουτάρης  Πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Διευθύνων Σύμβουλος 
Νίκη Ψαραύτη-Μπουτάρη Μέλος 
Παναγιώτης Φωτήλας Μέλος 
Μαρίνα Μπουτάρη Μέλος 
Χριστίνα Μπουτάρη Μέλος 
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7.1.5 Οικονομικά Στοιχεία  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   29.674 29.062 
Κόστος πωληθέντων   (17.201) (16.392) 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως    12.473 12.670 
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5  721 1.019 
Άλλα έξοδα  εκμεταλλεύσεως   (510) (213) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (10.473) (8.538) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (2.645) (2.129) 
Ζημίες/Κέρδη εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης  (434) 2.811 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  8 (1.393) (1.702) 
Καθαρές ζημίες / (κέρδη)  προ φόρων   (1.826) 1.108 
Φόρος εισοδήματος 9 (803) (271) 
Καθαρές ζημίες / (κέρδη)  μετά από φόρους   (2.629) 837 
      
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)   (0,00) 3,32 
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-(σε €)   0.00 0,00 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

  31-Δεκ  31-Δεκ 
 Σημ. 2006  2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια 10 11.937  11.778 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  60  60 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 11 42  1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 21 400  412 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  10  10 

  12.449  12.261 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα 13 18.804  17.045 
Απαιτήσεις από πελάτες 14 16.814  17.278 
Λοιπές Απαιτήσεις 14 7.150  8.795 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 1.624  1.178 
  44.392  44.296 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  56.841  56.557 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο 18 7.550  7.550 
Διαφορά υπέρ το άρτιο  3.999  3.999 
Λοιπά αποθεματικά 19 6.628  6.594 
Αποτελέσματα εις νέο  (2.906)  (243) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   15.271  17.900 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια 15 7.686  8.817 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους                 17 1.079  1.024 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  8.765  9.841 
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 16 14.427  12.858 
Δάνεια 15 15.863  14.086 
Φόροι 16 800  914 
Λοιπές υποχρεώσεις 16 1.715  959 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  32.805  28.816 
Σύνολο υποχρεώσεων  41.570  38.657 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  56.841  56.557 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 

7.550 3.999 6.799 (1.363) 16.985 

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο 
απευθείας στην καθαρή θέση 
 

- - (205) 283 78  

 
Αποτέλεσμα (κέρδος)  χρήσεως  
 

- - - 837 837  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 

7.550 3.999 6.594 (243) 17.900 

Λοιπές μεταβολές καθαρής θέσης 
 

- - 34 (34) - 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία)  χρήσεως  
 

- - - (2.629) (2.629) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 

7.550 3.999 6.628 (2.906) 15.271 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

   
  Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

  2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Ζημίες / (Κέρδη) προ φόρων   (1.826) 1.108 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις  1.074 996 
Πρόβλεψεις  55 32 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (10) (53) 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   1.392 1.702 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων   (1.759) (2.071) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   2.110 (9.678) 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  2.266 373 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.259) (1.702) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (847) 50 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   1.196 (9.243) 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων  (1.266) (1.455) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων   3 533 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (1.263) (922) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   17.943 31.245 
Εξοφλήσεις δανείων   (17.430) (20.521) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   513 10.724 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  446 559 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   1.178 619 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.624 1.178 
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7.2.  ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
7.2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρεία ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ είναι εγκατεστημένη στην θέση 
Χωνευτικό στη Κύμη Ευβοίας. Η εμφιάλωση νερού από την εταιρεία ξεκίνησε 
το 1953. Οι εγκαταστάσεις της είναι σύγχρονες και η διαδικασίες παραγωγής 
έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001. 
 
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  Διοίκηση  
 
Το Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο εξελέγη από την 29/06/05 Γ.Σ. των μετόχων 
της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα σε αντικατάσταση παραιτηθέντων 
μελών δυνάμει του από 30/11/06 πρακτικού Δ.Σ. της εταιρείας εμφανίζεται 
παρακάτω: 
  
 
 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Όνομα Θέση 
 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης 

 
Πρόεδρος 

 
Κωνσταντίνος Ν. Γλυκός 

 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
Ηλίας Χ. Κωνσταντόπουλος 

 
Μέλος 

 
Εμμανουήλ Α.Παπαγάλος 

 
Μέλος 

 
Παναγιώτης Α. Δημητρίου 

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

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
  534 518 

Κόστος πωληθέντων   (740) (564) 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως   (206) (46) 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 

5  32 35 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως   (14) (4) 
Έξοδα λειτουργίας  διαθέσεως   (114) (100) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (158) (144) 

Ζημιές εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης (460) (259) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
8 (23) (23) 

Καθαρές ζημιές  προ φόρων   (483) (282) 
Φόρος εισοδήματος   1 1 
Καθαρές  ζημιές  μετά από φόρους   (482) (281) 

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή –βασικά (σε €) 
  

0 0 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)    0 0 
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ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

  31-Δεκ   31-Δεκ 
 Σημ. 2006   2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 10 675   774 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 19 39   39 

   714   812 
         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Αποθέματα 12 135   108 
Απαιτήσεις από πελάτες 13 45   236 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

 6   6 

Λοιπές Απαιτήσεις 13 336   312 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 0   20 
   522   682 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.236   1.494 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         
Μετοχικό κεφάλαιο 17 300   300 
Αποτελέσματα εις νέο   (2.118)   (1.635) 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (1.817)   (1.335) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους                       16 9   6 
         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 15 2.859   2.605 
Δάνεια 14 87   159 
Φόροι 15 13   6 
Λοιπές υποχρεώσεις 15 85   54 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   3.044   2.824 
Σύνολο υποχρεώσεων   3.053   2.830 
         
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   1.236   1.494 
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ΚΥΜΗ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                           
 
              
 
                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 300 (1.354) (1.054)  
 
Μείωση Μ.Κ. με συμψηφισμό ζημιών  
 

- - - 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- (281) (281)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 300 (1.635)  (1.335)  

Αποτέλεσμα (ζημία)  χρήσεως  (483) (483) 

Υπόλοιπο την 31.12.2006 300 (2.118) (1.818) 
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ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
 
Ζημίες προ φόρων  (483) (282) 
 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
 
Αποσβέσεις 130 3 
 
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας 23 23 
 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες   
 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (25) 111 
 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  167 (128) 
 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 284 289 
 
Μείον:   
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (23) (23) 
 
Καταβεβλημένοι φόροι 7 3 
 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  80 (4) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων (35) (19) 
 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων  8 7 
 
 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (27) (12) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  203 22 

Εξοφλήσεις δανείων (276) 0 
 
 
 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (73) 22 
 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (20) 6 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 20 14 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  0 20 
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7.3. ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ 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 «ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ 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 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο 
διακριτικός τίτλος της «ΑΝΔΡΕΑΣ 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 Δήμος 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. 
Η διάρκεια της εταιρίας είναι 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού 
της στο μητρώο Α.Ε. 
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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% 

 
ΜΙΔΑΣ  Α.Ε. 

 
1 

 
0,00% 

 
Σύνολο 

 
509.146 

 
100,00% 

 
 
7.3.3. Διοίκηση 
 
Το ΔΣ της εταιρείας το οποίο εξελέγη από τη 30/06/05 Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 1/07/05 πρακτικού ΔΣ της 
εταιρείας εμφανίζεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

Όνομα 
 

Θέση 
 
Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 
Καίτη Γ. Κυράτσου Μέλος 

 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μέλος 

 
Νικόλαος Π. Γιαμπανάς Μέλος 
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7.3.4  Οικονομικά Στοιχεία 
 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 

    
   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
  0 0 

Κόστος πωληθέντων   0 0 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως   0 0 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 

4  29 4 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως   (6) (1) 
Έξοδα λειτουργίας  διαθέσεως   (0) (0) 
Έξοδα διοικητικής  λειτουργίας   (24) (28) 

Ζημίες εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης (1) (25) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
5 (3) (1) 

Καθαρές ζημίες  προ φόρων   (4) (26) 
Φόρος εισοδήματος   0 0 
Καθαρές ζημίες  μετά από φόρους   (4) (26) 

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

0 0 
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)    0 0 
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

  31-Δεκ   31-Δεκ 
 Σημ. 2006   2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 7 5   5 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13 417   417 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  0   3 

   422   425 
         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Απαιτήσεις από πελάτες 9 18   24 
Λοιπές Απαιτήσεις 9 11   65 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 2   1 
   31   90 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   453   515 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         
Μετοχικό κεφάλαιο 11 178   178 
Διαφορά υπέρ το άρτιο   4.388   4.388 
Αποτελέσματα εις νέο   (5.668)   (5.664) 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (1.102)   (1.098) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 10 1.487   1.546 
Λοιπές υποχρεώσεις 10 68   67 
 
Σύνολο υποχρεώσεων   1.555   1.613 
         
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   453   515 
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

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

(14.765) - 14.765 -  

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- - (26) (26)  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 178 4.388 (5.664)  (1.098) 
 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- - (4) (4) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 

178 4.388 (5.668) (1.102) 
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ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
(ΕΜΜΕΣΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Ζημίες προ φόρων  (4) (26) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  3 1 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  63 42 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (58) (22) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3) (1) 
Καταβεβλημένοι φόροι - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1 (6) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  - - 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 1 (6) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  2 7 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3 1 
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7.4. ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 
 
7.4.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984. Επαναδραστηριοποιήθηκε το 1992 με την επωνυμία 
«ΜΙΔΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίμων, Διανομών, 
Αντιπροσωπειών και Πληροφορικής» και με το διακριτικό τίτλο «ΜΙΔΑΣ 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 Διοίκηση 
 
Το ΔΣ της εταρείας το οποίο εξελέγη από την 18/12/2006 Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 18/12/2006 
πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας εμφανίζεται παρακάτω: 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Όνομα Θέση 

Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Καίτη Γ. Κυράτσου Μέλος 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μέλος 
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7.4.4 Οικονομικά Στοιχεία  
 
ΜΙΔΑΣ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
  0 0 

Κόστος πωληθέντων   0 0 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως   0 0 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 

4 912 866 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως   (40) (9) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   (843) (847) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (26) (24) 

Κέρδη/Ζημίες εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης 3 (14) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
6 - (1) 

Καθαρά κέρδη / (Ζημίες)  προ φόρων   3 (14) 
Φόρος εισοδήματος   (7) 5 
Καθαρές ζημιές μετά από φόρους   (4) (9) 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή –βασικά (σε €) 
  

0 0 
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)    0 0 
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ΜΙΔΑΣ  A.E. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

  31-Δεκ   31-Δεκ 

 
Ση
μ. 2006  2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 8 1   1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 198   205 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  2   3 

   201   209 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Απαιτήσεις από πελάτες 10 122   3 
Λοιπές Απαιτήσεις 10 18   16 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 12   6 
   152   25 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   353   234 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         
Μετοχικό κεφάλαιο 13 238   238 
Λοιπά αποθεματικά 14 36  36 
Αποτελέσματα εις νέο   (2.365)   (2.361) 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (2.091)   (2.087) 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους                 
     
12 161   188 

 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   161   188 
         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 11 1.485   1.431 
Φόροι 11 490   451 
Λοιπές υποχρεώσεις 11 308   251 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.283  2.133 
Σύνολο υποχρεώσεων   2.444   2.321 
        
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   353   234 
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ΜΙΔΑΣ   A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

 
                                                                                                         
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικ

ά 
Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 

2.334 36 (4.449) (2.079) 

 
Μείωση Μ.Κ. με συμψηφισμό ζημιών  
 

(2.096) - 2.096 - 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- - (8) (8) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 

238 36 (2.361) (2.087) 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- - (4) (4) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 

238 36 (2.365) (2.091) 
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ΜΙΔΑΣ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  3 (14) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Προβλέψεις - 24 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (120) 24 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 84 (75) 
Μείον:   
Καταβεβλημένοι φόροι 39 106 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  6 65 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εξοφλήσεις δανείων  - (63) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (β)  0 (63) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β)  6 2 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  6 4 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12 6 
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7.5. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
7.5.1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1979 με την επωνυμία «Ι. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 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 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & 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 2002. 
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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 Διοίκηση  
 
Το ΔΣ της εταρείας το οποίο εξελέγη από την 30/11/2006 Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 30/11/2006 
πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας εμφανίζεται παρακάτω: 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Όνομα Θέση 

Κωνσταντίνος  Σ. Μπουτάρης  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Νικόλαος Π. Γιαμπανάς Μέλος 
Χριστίνα Κ. Μπουτάρη Μέλος 
 
 
7.5.4. Οικονομικά Στοιχεία 
 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
   2006 2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
  0 0 

Κόστος πωληθέντων   0 0 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως   0 0 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 
  0 0 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως   0 0 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   0 0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (9) (8) 

Ζημίες εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης (9) (8) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
 0 0 

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις   0 0 
Καθαρές ζημίες  προ φόρων   (9) (8) 
Φόρος εισοδήματος   0 0 
Καθαρές ζημίες μετά από φόρους   (9) (8) 

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

0 0 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)    0 0 
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  A.E. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
 

  31-Δεκ   31-Δεκ 
 Σημ. 2006   2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 10   10 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Λοιπές Απαιτήσεις 5 240   246 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  250   256 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό κεφάλαιο 7 65   65 
Διαφορά υπέρ το άρτιο  370   370 
Λοιπά αποθεματικά 8 6  6 
Αποτελέσματα εις νέο  (194)   (185) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   247   256 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6 3  0 
Σύνολο υποχρεώσεων  3   0 
       
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  250   256 
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ    A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
                                                                                               
 

 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά  από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

Υπόλοιπα 31.12.2004 65 370 6 (177) 264 
 
Αποτέλεσμα (ζημία) χρήσεως  
 - - - (8) (8) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 65 370  6  (185) 256  
 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 - - - (9) (9) 
 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 65  370 6  (194)  247 
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
(ΕΜΜΕΣΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

             
 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Ζημίες προ φόρων  (9) (8) 
Προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις  - - 
Προβλέψεις  - - 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  - - 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  6 10 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 3 (2) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα - - 

Καταβεβλημένοι φόροι - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  - - 

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 Δήμος 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 Δήμο Βούλας όπου ήταν αρχικά, στο Δήμο Καλλιθέας (ΦΕΚ 4013 / 8.11.1993). 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.2.1993 αποφάσισε την μεταφορά 
της έδρας της εταιρίας στο Δήμο 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 Διοίκηση 
 
Το ΔΣ της εταρείας το οποίο εξελέγη από την 30/06/2005 Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 01/07/05 
πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας εμφανίζεται παρακάτω: 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Όνομα Θέση 

Ελευθέριος Αρτόπουλος  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Καίτη Γ. Κυράτσου Μέλος 
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης Μέλος 
Νικόλας Π. Γιαμπανάς Μέλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 

7.6.4 Οικονομικά Στοιχεία  
 
EURODRINKS  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 

   Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 
  Σημ. 2006 2005 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 
  0 0 

Κόστος πωληθέντων   0 0 
Μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως   0 0 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
 

4  0 3 
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως   (3) (3) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   (10) (12) 

Ζημίες εκμετ/σεως προ του κόστους χρηματοδότησης (13) (12) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
  
5 0 (1) 

Καθαρές ζημίες  προ φόρων   (13) (13) 
Φόρος εισοδήματος   0 0 
Καθαρές  ζημίες μετα από φόρους   (13) (13) 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή –βασικά (σε €) 
 

0 0 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)    0 0 
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EURODRINKS  A.E. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
 
 

  31-Δεκ   31-Δεκ 
 Σημ. 2006   2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια 6 3   3 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 77   77 

   80   80 
         
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Λοιπές Απαιτήσεις 7 102   101 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   182   182 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         
Μετοχικό κεφάλαιο 9 550   550 
Αποτελέσματα εις νέο   (1.785)   (1.772) 
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    (1.235)   (1.222) 
         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 8 1.366   1.311 
Φόροι 8 44   86 
Λοιπές υποχρεώσεις 8 7   7 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   1.417   1.404 
         
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   182   182 
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EURODRINKS  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 

    
                                                                                                     
 
                                                                                                         
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 
 

5.395 (6.603) (1.208) 

 
Μείωση Μ.Κ με συμψηφισμ ζημιών (4.844) 4.844 0 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- (13) (13) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2005 
 

550 (1.772) (1.222) 

 
Αποτέλεσμα  (ζημία) χρήσεως  
 

- (13) (13) 

 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 
 

550 (1.785) (1.235) 
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EURODRINKS  A.E. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 
 
 
(ΕΜΜΕΣΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 
 

 Δωδ/μηνο Δωδ/μηνο 

 2006 2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Ζημίες προ φόρων  (13) (13) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  0 1 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δταστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  0 (1) 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 55 421 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 (1) 
Καταβεβλημένοι φόροι (42) (191) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  0 216 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - - 
Εξοφλήσεις δανείων  0 (217) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (β)  0 (217) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β)  0 (1) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  0 1 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 0 0 
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7.7. ALBADRINK Sh. P. K. 
 
7.7.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο  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. Δικ. 
Αρ. 8771 ημερ.  
23.12.1993), παροχή υπηρεσιών, διανομής, Marketing και πληροφορικής (Αποφ. 
Δικ. Αρ. 1537 ημερ. 26.09.1995). 
 
Η Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων 
της εταιρίας. 
 
7.7.2 Διοίκηση 
 
Διαχειριστής 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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8 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (01/01/2006-31/12/2006) 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.3016/2002 το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας υποχρεούται να συντάξει έκθεση των συναλλαγών της εταιρείας με τις 
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις .Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εν 
λόγω συναλλαγές. 
(Τα ποσά εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρω) 
 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2006 
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.018 
ΣΥΝΟΛΟ 1.018 
 
 
Κατά την 31/12/2006 τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας από 
και προς συνδεδεμένες εταιρείες διαμορφώθηκαν όπως παρουσιάζονται στους 
παρακάτω πίνακες. 
(Τα ποσά εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρω) 
 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2006 
ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 480 
ΜΙΔΑΣ Α.Ε. 593 
ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 1.492 
EURODRINKS Α.Ε. 486 
MILLESIME 562 
ΣΥΝΟΛΟ 3.613 
 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2006 
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 3.616 
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 232 
ΣΥΝΟΛΟ 3.848 
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9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/2005 
 
Η εταιρεία κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας , δημοσίευσε και κατέστησε 
διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2006 , τις 
πληροφορίες που ενσωματώνονται στον παρακάτω πίνακα με την μορφή της 
παραπομπής : 

 Θέμα   Ημερομηνία-Ώρα 
Πρωτοκόλλησης  

 Δ/νση Διαδικτύων 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων 05/12/2006 2:38:47 μμ www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 01/12/2006 11:28:03 πμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 29/11/2006 2:26:36 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 29/11/2006 2:12:02 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 29/11/2006 2:09:29 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων 17/11/2006 1:21:20 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων 10/10/2006 12:56:45 μμ www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 10/10/2006 12:06:44 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 06/10/2006 11:37:59 πμ www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 05/10/2006 10:02:44 πμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 03/10/2006 9:45:24 πμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 03/10/2006 9:44:07 πμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων 03/10/2006 9:42:06 πμ www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 02/10/2006 12:24:28 μμ www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 02/10/2006 12:20:53 μμ www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 27/09/2006 1:23:57 μμ www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 27/09/2006 1:19:09 μμ www.ase.gr 
Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων 01/09/2006 5:11:52 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 31/08/2006 11:38:27 πμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 31/08/2006 11:35:36 πμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών 24/07/2006 4:12:26 μμ www.ase.gr 
Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών 20/07/2006 4:17:05 μμ www.ase.gr 
Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών 20/07/2006 2:00:13 μμ www.ase.gr 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 19/07/2006 1:57:09 μμ www.ase.gr 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 19/07/2006 1:35:13 μμ www.ase.gr 
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 04/07/2006 12:48:35 μμ www.ase.gr 
Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών 03/07/2006 2:43:42 μμ www.ase.gr 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 30/06/2006 5:28:24 μμ www.ase.gr 
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 13/06/2006 6:24:52 μμ www.ase.gr 
Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών 02/06/2006 2:18:11 μμ www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 01/06/2006 5:22:35 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 01/06/2006 5:20:07 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία 01/06/2006 5:19:00 μμ www.ase.gr 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ 30/05/2006 3:10:51 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2005 29/05/2006 3:48:51 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ 
2005 29/05/2006 3:41:51 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 

Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 07/04/2006 4:23:17 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/03/2006 8:53:57 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ 30/03/2006 8:52:56 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 17/03/2006 5:50:49 μμ www.ase.gr 
Ορθή Επανάλληψη Ενοποιημένων Οικονομικών Στοιχείων 17/03/2006 12:28:06 μμ www.boutarigroup.gr/www.ase.gr 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 08/02/2006 5:03:37 μμ www.ase.gr 
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10 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2006 
 
 
Το 2006 ήταν μία ακόμη χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τον Όμιλο Μπουτάρη. Τα 
σημαντικότερα γεγονότα ήταν : 
 
Μεταβιβάστηκε όλο το ποσοστό (32%) της Μύθος Ζυθοποιίας στην Scottish & 
Newcastle με τελικό συνολικό κέρδος.Ο όμιλος φεύγει έτσι τελείως από τον χώρο της 
μπύρας και επικεντρώνεται στο κρασί συνεχίζοντας την αναδιοργάνωση της 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία ξεκίνησε ήδη από πέρυσι. 
 
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός της χρονιάς που πέρασε ήταν η ανάληψη της 
εμπορικής δραστηριότητας της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. απο την  Ι. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
Τέλος ένα τρίτο σημαντικό γεγονός ήταν η ανάληψη της διανομής όλων των 
προιόντων από την ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
 

 
11 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
 
 
Βασικός στόχος της χρονιάς 2007 είναι να γίνει η εταιρία άμεσα κερδοφόρα και με 
σίγουρη προοπτική τετραετίας. 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού δρομολογούνται οι παρακάτω ενέργειες: 
 
Αναδιοργάνωση σε βάθος και σε όλους τους τομείς/λειτουργίες της ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Μείωση των διοικητικών κέντρων από τρία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νάουσσα) σε δύο 
(Αθήνα, Νάουσσα) 
 
Μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Α.Ε. και του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους. 
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Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
        Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και μη βάση, 
η Εκθέση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού και η Εκθέση Διαχειρήσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.boutarigroup.gr 
 
        Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των Θυγατρικών Εταιρίων είναι 
καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.boutarigroup.gr 
 

http://www.boutarigroup.gr
http://www.boutarigroup.gr

