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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗN ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και το άρθρο 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 του ∆.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σκοπό έχει τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής 
κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας µε την επωνυµία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ 
ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε” και διακριτικό τίτλο “Chateau Julia” (εφεξής η “Εταιρεία”) από τους επενδυτές και από τους 
συµβούλους τους επί των επενδύσεων. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της εταιρείας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 
 

•  Αδριανή ∆ράµας, ∆ράµα Τ.Κ. 661 00, υπεύθυνος ο κος Χαρίτων Μαρονικολάκης και η κα ∆έσποινα 
Γιαηλίδου, τηλ.2521082348 – 2521082231, FAX: 2521082320, email: amethystos@otenet.gr 
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας .Το περιεχόµενο του Ετήσιου ∆ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών , 
όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.2.2006 αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : 
 
� Κων/νος Λαζαρίδης, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος ∆ράµας (ΒΙΠΕ Ν. ∆ράµας), 
τηλ. 2521082231, FAΧ: 2521082320. 
� Γεώργιος Ζάχαρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Καβάλας, Ειρήνης Αθηναίας 22,τηλ. 
2521082231, FAX: 2521082320. 
 
Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες  του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 
 
� Όλα τα στοιχεία και  οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή και 
παρουσιάζονται όπως ήταν διαµορφωµένα µέχρι την 31/12/2007, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 
 
� ∆εν  υπάρχουν  άλλα  στοιχεία  και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα,  η  απόκρυψη  ή παράλειψη των 
οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και  πληροφοριών 
στο παρών Ετήσιο ∆ελτίο. 
 
� Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να 
έχουν σηµαντικές  επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 
 
Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2007 της Εταιρείας ,  διενήργησε  ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής κ. Νικόλαος Τζιµπράγος Α.Μ. ΣΟΕΛ 14981 της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ, Φωκίωνος Νέγρη 3, 
Αθήνα, τηλ. 2108691100.  
 
Το Ετήσιο ∆ελτίο καθώς επίσης και οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 , τα 
πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση του ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας , όσον αφορά την διαχειριστική χρήση 2007 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr 
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2. Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου επί των ετήσιων 

Οικονοµικών Καταστάσεων και επεξηγηµατική έκθεση 

 

Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις 

οικονοµικές καταστάσεις  της οικονοµικής χρήσης  1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2007. Η 

χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 είναι η δέκατη πέµπτη για την εταιρία. 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως και εκείνες της προηγούµενης χρήσης έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η χρήση του 2007 ήταν για την εταιρία ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών σηµείωσε 

αύξηση 14,3% και τα κέρδη προ φόρων 24,3%.  

 

Η εγκατάσταση της εταιρίας στο Καπανδρίτι Αττικής «Οινότρια Γη» έκλεισε ένα και πλέον 

χρόνο λειτουργίας µε ορισµένες σηµαντικές εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στο ενεργητικό 

της, όπως την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού µε την συνεργασία του Σύνδεσµου εν Ελλάδι 

Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και την παιδική εκδήλωση της ΕΛΕΠΑΠ για 

την Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. Παράλληλα ο κλάδος κρασιών της «Οινότρια Γη» 

αναµένεται να συµβάλει από το 2008 στις πωλήσεις κρασιών, µε τα βιολογικά κρασιά της 

οµώνυµης ετικέτας. 

  

Μέσα στη χρήση του 2007 η εταιρία εκµεταλλευόµενη σχετική υπουργική απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών προχώρησε σε ρύθµιση του δανεισµού της σε ένα 

µακροπρόθεσµο δεκαετές δάνειο µε επιδότηση επιτοκίου έως και 31.12.2009. 

 

 

Τέλος µέσα στο 2007 η εταιρεία έκλεισε φορολογικά τις χρήσεις 2003 έως 2005 από τις οποίες 

προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου 71.749 ευρώ. Λόγω εφάπαξ καταβολής του 

ανωτέρω ποσού διενεργήθηκε έκπτωση 5%, µε τελικό ποσό καταβολής 68.161,75 ευρώ.  
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ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Ο κύκλος εργασιών της  εταιρίας το 2007 ανήλθε σε 8.044 χιλ. ευρώ έναντι 7.037 χιλ. ευρώ το 

2006, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 14,31%. Τα µικτά κέρδη της  εταιρείας ανήλθαν το 

2007 στο ποσό των 3.190 χιλ. ευρώ έναντι 2.809 χιλ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 

ποσοστού 13,57%, ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε στη χρήση 2007, σε  39,66% 

από 39,92% το 2006.  

 

Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης µειώθηκε στη χρήση 2007 κατά 1,91% έναντι 

της χρήσης 2006 και ανήλθε σε 2.103 χιλ. ευρώ το 2007. Σαν ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών παρουσιάζεται επίσης µειωµένο στη χρήση 2007,  έναντι της χρήσης 2006 και 

διαµορφώνεται σε 26,14% έναντι 30,47% το 2006.  

 

Σε απόλυτα µεγέθη το χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε στη χρήση 2007 σε 904 χιλ. ευρώ 

έναντι 520 χιλ. ευρώ το 2006, ωστόσο η εταιρία έλαβε επιδότηση επιτοκίου από τη δηµόσιο 

ποσό ευρώ 441 χιλ. ευρώ, ποσό που περιλαµβάνεται στα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.  

 

Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι η αύξηση των κερδών προ φόρων  κατά 24,30%  στη 

χρήση 2007 έναντι της χρήσης 2006, τα οποία διαµορφώθηκαν σε  1.326 χιλ. ευρώ το 2007 

έναντι 1.067  χιλ. ευρώ το 2006.  

 

Η µερισµατική πολιτική της εταιρίας έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των µετόχων της, χωρίς 

να δηµιουργεί πρόβληµα στην αναπτυξιακή της πολιτική και στα επενδυτικά της σχέδια. 

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση η διανοµή συνολικού καθαρού µερίσµατος ευρώ 

474.144, ήτοι 0,03 ευρώ ανά µετοχή. 

 

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της χρήσης 2007, 

παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας. 

 

Α. ∆είκτες εξέλιξης 

 

1. Μεταβολή Κύκλου εργασιών  14,31% 

2. Μεταβολή Κερδών προ φόρων  24,30% 
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Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις  16,49% 

4. Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις  12,45% 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα της χρήσεως 2007 προ και µετά 

από φόρους σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

   

5. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια     5,10% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2007 προ φόρων σαν ποσοστό 

επί των ιδίων  κεφαλαίων. 

 

6. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις  39,66% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης 2007 ως ποσοστό επί του 

κύκλου εργασιών . 

 

 

 

 

Γ. ∆είκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης & κεφαλαιακής διάρθρωσης 

   

7. Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια  51,37% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις της 31/12/2007  ως ποσοστό επί των 

ιδίων  κεφαλαίων της εταιρείας. 

 

 

8. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο 

περιουσιακών 

στοιχείων 

  

27,69% 

Οι συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει  την ποσοστιαία αναλογία των περιουσιακών στοιχείων 

άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών  στοιχείων κατά την 31/12/2007. 

 

9. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια  67,51% 

Οι συγκεκριµένος δείκτης  απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  της εταιρείας κατά την 

31/12/2007.  
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10. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά στοιχεία  / Ίδια 

κεφάλαια  

 120,29% 

Οι συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει  το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  κατά 

την 31/12/2007. 

    

11. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / 

Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 

 405,49% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα κατά την 31/12/2007.  

 

12.  EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων) / 

Χρεωστικοί τόκοι 

 3,61 

 

 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρίας προτείνει όπως από τα καθαρά κέρδη χρήσης γίνου οι 

ακόλουθες κρατήσεις : 

 

Α) κράτηση για τακτικό αποθεµατικό ποσό ευρώ 47.758,14 

Β) κράτηση για αφορολόγητο αποθεµατικό N.3299/04 ποσό ευρώ 340.504,79 

 

Επίσης το ∆ιοικητικό συµβούλιο προτείνει τη διανοµή µερίσµατος ποσού ευρώ 474.144,00 ήτοι 

µέρισµα 0,030 ευρώ ανά µετοχή. Το ανωτέρω ποσό προτείνεται όπως προέρθει από κέρδη 

παρούσας χρήσης ποσό ευρώ 255.575,56 και από κέρδη εις νέο προηγουµένων χρήσεων 

ποσό ευρώ 218.568,44.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προτείνει τέλος να καταβληθούν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αποκλειστικά από κέρδη εις νέο προηγουµένων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 

100.000,00. Το ποσό αυτό έχει λογισθεί ως δαπάνη της εταιρείας κατά τον προσδιορισµό των 

Αποτελεσµάτων της χρήσεως 2007. 
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IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 15.804.800 κοινές ονοµαστικές  µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε µία. Όλες οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίσης και στον 

κλάδο «Τρόφιµα και Ποτά – Απόσταξη και Οινοπαραγωγή ». Τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις που συνδέονται µε τις µετοχές αυτές είναι αυτά που καθορίζονται από τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3371/05.  

 

Οι µετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και δεν υπάρχουν περιορισµοί από 

το Νόµο και το Καταστατικό της για την µεταβίβαση ή την κατοχή τους.   

 

Κάθε µετοχή της εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας το οποίο όµως δεν περιέχει 

διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από ότι προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της 

µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της 

εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό 

της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.  

 

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 παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι 

µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της εταιρίας µόνο µέσω των 

Γενικών Συνελεύσεων. 

 

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου ν. 2190/20.   

 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το 

δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική 

Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν 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 καταθέσει στο ταµείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ορισθείσα για την Συνέλευση ηµεροµηνία, την σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης των Μετοχών τους 
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που θα παραλαµβάνει από τον Χειριστή του λογαριασµού του στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων 

(ΣΑΤ) εάν οι µετοχές του δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασµό ή από την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) εάν οι µετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασµό.   

 

Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 

προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των 

βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν 

οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείριση της. 

 

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της 

εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Μέτοχοι που έχουν το 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 

• Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το διορισµό ενός ή 

περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του 

ν.2190/1920. 

 

• Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός (30) ηµερών από την 

ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες 

µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ελεγκτών. 

 

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους της Εταιρείας, µέσα σε δύο (2) µήνες 

από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, µε την προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης του Κ.Α.Α., στα γραφεία της 

Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του 

Τύπου. 

 

Τα µερίσµατα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά 

παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της 

παρούσας  άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των 

µετοχών της µητρικής εταιρίας, κατά την έννοια των διατάξεων άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 

είναι οι εξής : 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

1 Κωνσταντίνος Λαζαρίδης  62,91 

2 Ιουλία Λαζαρίδου 14,64 

 

 

∆εν έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρία οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ των µετόχων που 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση 

δικαιωµάτων ψήφου.   

 

Οι κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς 

και για την τροποποίηση του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον 

κ.ν.2190/1920. 

 

∆εν προβλέπεται αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του, για την 

έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 

2190/1920. 

 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η εταιρία και οι οποίες τίθενται σε ισχύ, 

τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δηµόσιας 

πρότασης, εκτός των δανειακών συµβάσεων των οµολογιακών δανείων που περιλαµβάνουν 

συνήθεις όρους για τυχόν αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες που η εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

ή µε το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας 

δηµόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας προσώπων που 

εργάζονται στην εταιρία µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας, εφαρµόζονται οι αποζηµιώσεις 

που προβλέπονται από το νόµο. 
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V. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Στόχος της διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κρασιών, 

αποσταγµάτων και ξιδιών της, κάτι που µπορεί να πετύχει µε την συνεχή ενίσχυση του 

ανθρωπίνου δυναµικού και την αγορά σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η εταιρία για την επίτευξη των στόχων έχει υπογράψει  συνεργασία µε  επιστήµονες του 

εξωτερικού για τα προϊόντα που παράγει, µε κορυφαία συνεργασία αυτήν  µε τον  Michel 

Rolland, τον κορυφαίο Γάλλο οινολόγο, η υπογραφή του οποίου βρίσκεται πίσω από µερικά 

από τα καλύτερα κρασιά από όλο τον κόσµο. Πιστεύουµε  ότι η κίνηση αυτή θα επηρεάσει 

θετικά την ποιότητα και το κύρος των κρασιών της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι τα προσεχή χρόνια θα υπάρχει αυξηµένη ζήτηση σε 

ποιοτικά προϊόντα και προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, λόγω της αυξανόµενης ευαισθησίας 

των καταναλωτών σε θέµατα ποιότητας και υγιεινής στη διατροφή. Για το λόγο αυτό προχωρά 

στην αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων οίνων και στην αύξηση της ποσότητας των 

παραγόµενων ερυθρών οίνων λόγω της θετικής επίδρασής τους στην υγεία των καταναλωτών. 

Ταυτόχρονα, αναλλοίωτα παραµένουν τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της εταιρείας: 

� Η ενίσχυση των εξαγωγών (διείσδυση σε νέες αγορές) 

� Η εκµετάλλευση της βιολογικής καλλιέργειας. Η τάση που επικρατεί στις 

προτιµήσεις των καταναλωτών αφορά την υγιεινή διατροφή και για το λόγο αυτό 

η αγορά κρασιού από προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας παρουσιάζει ευκαιρίες. 

� Η ισχυρή παρουσία στην Νότια Ελλάδα (εκµετάλλευση των ιδιόκτητων εκτάσεων 

και Αµπελώνων στο Καπανδρίτι Αττικής) 

� Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. 

� Η περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας της α’ ύλης. 

� Η ανάπτυξη και βελτίωση των Ιδιόκτητων Αµπελώνων. 

� Η ανάπτυξη ενός εναλλακτικού ποιοτικού τουριστικού προϊόντος 

 

 

Τελειώνοντας σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι την 

ηµεροµηνία που συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν έχει συµβεί κάποιο σηµαντικό γεγονός που θα 

µπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρίας. 
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Με τιµή 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

Κωνσταντίνος  Λαζαρίδης 
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3. Έκθεση Έλεγχου Ορκωτού Ελεγτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυµης Εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε. 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της  ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε.  , (η 

εταιρεία)  που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών 

επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 

 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση 

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 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 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 ∆ιοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
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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 Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή 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 7.1 επί των οικονοµικών καταστάσεων , στην οποία γίνεται 

αναφορά στην τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρείας  και ειδικότερα στις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις . Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

στο παρόν στάδιο και , ως  εκ τούτου , δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 

άρθρο 43α παράγραφος 3  του Ν. 2190/1920 καθώς και του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005 και 

το  περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.          
 

Αθήνα  17 Μαρτίου 2008 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ  

Α.Μ. ΣΟΕΛ  14981 

Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα 
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4. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2007 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

    

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. 31.12.2007 31.12.2006 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια 6.1 26.648.331,77 26.881.580,99 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.2 4.595.385,00 4.507.300,00 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 39.946,37 52.580,97 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  200.772,05 285.182,42 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  15.104,69 13.046,69 

  31.499.539,88 31.739.691,07 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 6.4 4.977.270,82 5.072.609,97 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.5 5.030.073,87 5.088.232,40 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.6 2.049.876,44 175.125,79 

  12.057.221,13 10.335.968,16 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  43.556.761,01 42.075.659,23 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά  
   

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.7 4.741.440,00 4.741.440,00 

Υπέρ το άρτιο 6.7 4.596.672,39 4.596.672,39 

Λοιπά αποθεµατικά  6.829.908,47 6.518.741,76 

Αποτελέσµατα εις νέον  9.831.122,07 9.616.489,18 

Σύνολο καθαρής θέσης  25.999.142,93 25.473.343,33 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια 6.8 11.656.805,29 11.808.551,36 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.9 645.643,57 494.249,18 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  101.275,50 85.683,35 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.10 2.180.378,09 2.293.590,70 

  14.584.102,45 14.682.074,59 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.11 1.270.741,09 1.610.453,08 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 6.12 0,00 23.766,54 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 6.8 1.702.774,54 286.021,69 

  2.973.515,63 1.920.241,31 

Σύνολο υποχρεώσεων  17.557.618,08 16.602.315,90 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  43.556.761,01 42.075.659,23 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)  

 Σηµ. 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 

    

Πωλήσεις  8.043.749,15 7.036.580,57 

Κόστος πωλήσεων  -4.853.260,49 -4.227.406,31 

Μικτό κέρδος  3.190.488,66 2.809.174,26 

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην ευλογη αξία 6.2 88.085,00 266.300,00 

Επιµέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής 
στην εύλογη αξία 6.13 1.599.143,72 1.656.747,40 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων  -1.269.189,36 -1.574.283,71 

Άλλα έσοδα 6.14 895.580,95 619.523,53 

Έξοδα διαθέσεως  -1.103.184,69 -1.148.736,10 

Έξοδα διοικήσεως  -999.834,46 -995.053,70 

Άλλα έξοδα  -171.166,76 -46.587,11 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος   -903.699,36 -520.110,74 

Κέρδος  προ φόρου  1.326.223,70 1.066.973,83 

Φόρος εισοδήµατος 6.15 -324.620,42 -279.822,13 

Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  1.001.603,28 787.151,70 

Κέρδος  από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 0,00 

Καθαρό κέρδος  περιόδου  1.001.603,28 787.151,70 

    

Κέρδη  κατά µετοχή  6.16 0,063 0,050 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ       

 
Σηµ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2006  4.741.440,00 4.596.672,39 6.180.920,26 9.675.554,72 25.194.587,37 

- Αποτέλεσµα περιόδου     787.151,70 787.151,70 

- ∆ιάθεση κερδών    293.049,24 -293.049,24 0,00 

- Αποτίµηση ∆ιαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων    44.772,26  44.772,26 

- ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -553.168,00 -553.168,00 

Υπόλοιπα 31.12.2006  4.741.440,00 4.596.672,39 6.518.741,76 9.616.489,18 25.473.343,33 

       

Υπόλοιπα 01.01.2007  4.741.440,00 4.596.672,39 6.518.741,76 9.616.489,18 25.473.343,33 

- Αποτέλεσµα περιόδου     1.001.603,28 1.001.603,28 

- ∆ιάθεση κερδών    391.850,39 -391.850,39 0,00 

- Αποτίµηση ∆ιαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων    -80.683,68  -80.683,68 

- ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -395.120,00 -395.120,00 

Υπόλοιπα 31.12.2007  4.741.440,00 4.596.672,39 6.829.908,47 9.831.122,07 25.999.142,93 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

   

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1 - 31.12.2007 1.1 - 31.12.2006 

Κέρδη προ φόρων 1.326.223,70 1.066.973,83 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 1.096.764,65 1.060.283,27 

Προβλέψεις 101.275,83 35.058,67 

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία (88.085,00) (266.300,00) 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων          (113.212,61) (93.104,09) 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (64.285,19) (41.328,24) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 903.698,16 520.110,74 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 95.339,15 (288.725,53) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 51.802,62 (737.187,73) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (325.005,92) (323.603,10) 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (903.698,16) (520.110,74) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (212.794,67) (354.658,73) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  1.868.022,56 57.408,35 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από πωλήσεις διαθέσιµων προς πώληση χρηµατ. 
Περιουσιακών στοιχείων 3.720,87  -  

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων  (952.498,61) (3.292.408,70) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 
στοιχείων 52.386,97 12.370,93 

Τόκοι εισπραχθέντες 23.368,97 19.686,04 

Μερίµατα εισπραχθέντα 8.767,08 10.271,33 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (864.254,72) (3.250.080,40) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα-αναληφθέντα δάνεια 1.265.006,78 2.765.435,33 

Εξοφλήσεις δανείων  -   -  

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  -   -  

Μερίσµατα πληρωθέντα (394.023,97) (552.989,84) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 870.982,81 2.212.445,49 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.874.750,65 (980.226,56) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  175.125,79 1.155.352,35 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.049.876,44 175.125,79 
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Οι  Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως  2007 εγκρίθηκαν  από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο  στη συνεδρίασή του της  Παρασκευής   14 Μαρτίου  2008 . 

 

Αδριανή   ∆ράµας   14 Μαρτίου 2008 

 
 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                   
            και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
            Κωνσταντίνος Λαζαρίδης                                                        Γεώργιος Ζάχαρης 
                Α.∆.Τ   ΑΕ  407433                                                              Α.∆.Τ  Τ - 349872 
   

 
 
 
 

            Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής                                                   Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
 
 
 
 
             Παναγιώτης Κογκαλίδης                                                         Ιωάννης Τζάφος 
                Α.∆.Τ.    ΑΕ  203573                                                Αρ.Άδειας ΟΕΕ Α’ Τάξης 0039674 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Οι Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων    που παρατίθενται στα επόµενα , αποτελούν 

ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος  των  Οικονοµικών Καταστάσεων  της χρήσεως 2007. 
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• Σηµειώσεις επί των  Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

1. 1.   Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε.» ( η ‘’ Εταιρεία ‘’ ) , είναι  Ανώνυµη Εταιρεία 

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης , µε Αριθµό 

Μητρώου 26064/06/Β/92/15 , ιδρύθηκε το έτος 1992 ,  δραστηριοποιείται στον τοµέα 

παραγωγής και εµφιάλωσης κρασιών και αποσταγµένων  οινοπνευµατωδών ποτών και από το 

έτος 2006  στον τοµέα  εστίασης και διοργάνωσης συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.  

Η εταιρεία ‘’ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε. ‘’ είναι εγκατεστηµένη στην  Αδριανή  ∆ράµας, 

όπου είναι και η έδρα της και στο Καπανδρίτι Αττικής , όπου λειτουργεί µε υποκατάστηµα , η 

ηλεκτρονική διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι www.domaine-lazaridi.gr και είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, (κλάδος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας «Ποτοποιία»).  

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

2.1    Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

              Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  αφορούν στη χρήση 2007 (διαχειριστική 

περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2007). Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 

συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας , την αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ) που εκδόθηκαν από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις διερµηνείες τους , που 

εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση . Όλα τα αναθεωρηµένα η νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή 

στην εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2007 , ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που 

αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του 

ιστορικού κόστους, εκτός από τα Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία (αµπελώνες) της εταιρείας και 

από κάποια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµµετοχικοί τίτλοι), τα οποία 

αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους, µε τις µεταβολές τους αναγνωριζόµενες στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως και στην καθαρή θέση, της εταιρείας αντίστοιχα.  Η σύνταξη   των 

οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 , έχει γίνει µε τις λογιστικές αρχές που 

εφαρµόσθηκαν και κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.  

 

2.2     Χρήση εκτιµήσεων. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών , που 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων , τη γνωστοποίηση 
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ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 

καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά τις υπό 

εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

∆ιοίκησης της εταιρείας , τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις 

εκτιµήσεις αυτές (βλέπε σχετικά και παρακάτω σηµείωση υπ΄αριθµ. 4). 

 

2.3    Νέα πρότυπα , διερµηνείες  και αναθεωρήσεις υφιστάµενων προτύπων  

Έχουν εκδοθεί νέα ∆ΠΧΠ , τροποποιήσεις ήδη υφιστάµενων ∆ΛΠ η ∆ΠΧΠ και διερµηνείες η 

εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για οικονοµικές περιόδους που αρχίζουν την 1η  

Ιανουαρίου 2007 η µεταγενέστερα. 

Η εκτίµηση  της ∆ιοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των 

νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχει ως εξής : 

α) Τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 ‘’ Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ‘’ µε ισχύ , για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την / η µετά την 1/1/2009. 

Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 1 , βασικά , αντικαθιστά την ‘’ Κατάσταση Αποτελεσµάτων ‘’ µε την 

διευρυµένη ‘’ Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος ‘’ και εισάγει την πρόσθετη ‘’ Κατάσταση 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ‘’ στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής  περιόδου , 

στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης 

η αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού 

πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

β)  Αντικατάσταση του ∆ΛΠ 23 ‘’ Κόστος ∆ανεισµού ‘’ µε ισχύ , για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν την/ η µετά  την 1/1/2009. 

Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση 

στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση , κατασκευή η παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων , για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με 

δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ , οι οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρείας δεν θα επηρεασθούν.   

 

γ)  Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν 

υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς 

εντάσσονται στην καθαρή θέση , µε ταυτόχρονη τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 , ώστε να 

συµπεριληφθούν στο κείµενο του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την 

ανωτέρω τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν την/η µετά την 1/1/2009. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία. 



 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σελίδα 22 

 

 

δ) Αντικατάσταση του ∆ΠΧΠ 3 ‘’ Επιχειρηµατικές Συνενώσεις’’ µε ισχύ για επιχειρηµατικές 

συνενώσεις  , µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την/η µετά την 1/7/2009. 

Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων , των υποχρεώσεων , της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας , καθώς και στις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις , κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει 

επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων.  

 

ε)   ∆ΠΧΠ 8 ‘’ Λειτουργικοί Τοµείς ‘’ µε ισχύ , για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 

/η µετά την 1/1/2009. 

Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 ‘’ Πληροφόρηση κατά τοµέα ‘’ Οι ουσιώδεις αλλαγές που 

επιφέρει το πρότυπο , είναι , η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα 

επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση , τα οποία γίνονται πλέον , βάσει των 

εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις , προκειµένου να κατανεµηθούν οι 

πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 

στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

στ)  ∆ιερµηνεία 11 ‘’ ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων Μετοχών’’ , µε ισχύ , για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την/η µετά την 1/3/2007. 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό , παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους από µια επιχείρηση στους εργαζόµενους της  , για τα οποία (δικαιώµατα) 

, η επιχείρηση επιλέγει η είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικούς τίτλους  από τρίτο 

µέρος προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της , παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους , είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της , τους 

οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς 

τίτλους που εµπλέκονται δύο η περισσότερες εταιρείες του οµίλου. Η διερµηνεία αυτή , δεν έχει 

εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

ζ)  ∆ιερµηνεία 12 ‘’ Συµφωνίες παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ‘’ µε ισχύ , 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την/η µετά την 1/1/2008. 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό , εκ µέρους του παραχωρησιούχου 

, συµφωνιών παραχώρησης , από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή , δεν 

έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

η)  ∆ιερµηνεία 13 ‘’ Προγράµµατα εµπιστοσύνης η αφοσίωσης πελατών ‘’ , µε ισχύ , για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την/η µετά την 1/7/2008. 



 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σελίδα 23 

 

Η διερµηνεία αυτή , περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης , που 

µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της , στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών , 

παροχής υπηρεσιών , η χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η 

οποία ( ανταµοιβή της εµπιστοσύνης) , εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προυποθέσεις , θα 

εξαργυρωθεί στο µέλλον , µε την λήψη δωρεάν η µε έκπτωση , αγαθών και υπηρεσιών.  Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

θ)  ∆ιερµηνεία 14 ‘’ ∆ΛΠ 19- Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών , οι 

ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις του ‘’ , µε ισχύ , για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την/η µετά την 1/1/2008. 

Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων η µειώσεων σε 

µελλοντικές εισφορές , πως µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την 

δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης 

µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία 

αυτή , δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.     

 

2.4   Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας , 

ορίζεται µια γεωγραφική περιοχή , στην οποία παρέχονται προιόντα και υπηρεσίες τα οποία 

υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων περιοχών. 

2.5 Συναλλαγµατικές Μετατροπές 

 

• Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 

Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της εταιρείας, από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, 

κατά συνέπεια και οι  οικονοµικές καταστάσεις της παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). 

 

• Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά 

τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν 

από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού 

εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
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2.6  Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως 

κόστος κτήσεως των γηπέδων και  κτιρίων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 1/1/2004, η 

οποία και προσδιορίσθηκε από ειδικό ανεξάρτητο εκτιµητή. Μεταγενέστερες δαπάνες 

καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν 

πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος 

τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ 

αποτελέσµατα της περιόδου που πραγµατοποιούνται. Τα γήπεδα - οικόπεδα δεν αποσβένονται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο, και µε βάση την 

ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους, που έχει ως εξής: 

 

- Κτίρια 17-50 χρόνια 

-Μηχανολογικός Εξοπλισµός 7-20 χρόνια 

-Μεταφορικά µέσα 5-8 χρόνια 

-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-8 χρόνια 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται σε σχέση µε την αξία 

κτήσεως, σε 20% και µόνο για τα κτίρια. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στ’ 

αποτελέσµατα. Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος 

που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζηµίες, στ' 

αποτελέσµατα.  

2.7    Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 Λογισµικό 

 Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο και µε βάση την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 

στοιχείων αυτών, η οποία ανέρχεται στα 3 χρόνια. 

2.8  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τους αµπελώνες της εταιρείας για την 

παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών και αποτιµώνται, τόσο κατά την αρχική 

καταχώριση όσο και κατά την ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία τους , µείον το 

εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. 
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2.9.  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται, υπόκειται 

σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται 

και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν 

θα ανακτηθεί. 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 έξοδο, στ’ 

αποτελέσµατα, όταν προκύπτουν.      

 

2.10  Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά στοιχεία 

 

α) 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) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι 

η εταιρεία 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 ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

 β) Επενδύσεις διαθέσιµες για πώληση 

   Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως 

διαθέσιµες προς πώληση αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, τα δε κέρδη ή οι ζηµίες που 

προκύπτουν από την αποτίµηση τους καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό της καθαρής 

θέσης, έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει αποµείωση στην αξία 

τους, οπότε και µεταφέρονται, ως κέρδη ή ζηµίες κατά περίπτωση,  στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της χρήσεως µέσα στην οποία πραγµατοποιήθηκαν.  

 

2.11  Αποθέµατα 

 Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού 

όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων, στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων των τυχόν εξόδων πώλησης, εάν  

συντρέχει περίπτωση. Αποθέµατα προϊόντων γεωργικής παραγωγής δεν υπάρχουν.    
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2.12  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις 

όψεως, και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις(3) µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιµότητας 

και χαµηλού ρίσκου.   

 

2.13   Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, 

περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των 

ιδίων µετοχών, µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται 

αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν 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.  

 

2.14 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

     Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός από τις περιπτώσεις 

που υπάρχει δικαίωµα αναβολής της εξόφλησης της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες 

µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

2.15 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος   

       Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες και 

τους αναβαλλόµενους φόρους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις η και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές , που 

σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και 

τους τυχόν πρόσθετους φόρους που αφορούν την τρέχουσα η τις προηγούµενες χρήσεις.  Οι 

τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται 

, βασιζόµενοι στο φορολογικό κέρδος της χρήσης. 

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.  
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Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται 

να ισχύσουν 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 θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.16   Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στο προσωπικό, σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δουλεµένες.  Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε 

περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το υπερβάλλον 

ποσό αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού , µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα 

οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών η σε επιστροφή. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην προεξοφληµένη 

αξία των µελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, όπως 

αυτές έχουν συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής 

ζωής.  Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το δουλευµένο εκάστοτε κόστος των παροχών αυτών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

2.17  Προβλέψεις 

        Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού 

οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρεώσεως. 

        Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται , εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονοµικών 

ωφελειών η εκροών πόρων , αντίστοιχα. 

 

2.18  Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη 

βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε όλους τους 

προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και 

καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε 

να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να αποζηµιώσουν. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις 
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µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως 

έσοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο, στην αναµενόµενη 

ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.19 Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

 Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα   αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου.  

 

(γ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδο, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή 

όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί (Γενική Συνέλευση 

Μετόχων). 

 

(δ) Έξοδα  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δουλευµένη βάση. 

 

2.20  Κόστος ∆ανεισµού 

Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως µέσα στην οποία 

πραγµατοποιείται. 

 

 

 

2.21  ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις, όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.22   ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 

 

Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής  κεφαλαιακής βάσης προκειµένου να διατηρεί 

υψηλή πιστοληπτική ικανότητα  , να τυγχάνει εµπιστοσύνης  εκ µέρους των επενδυτών  και των 

εν γένει πιστωτών της και τέλος να υποστηρίζεται  η µελλοντική της ανάπτυξη. 

Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση την  κεφαλαιακή της διάρθρωση καθώς 

και το κόστος και τους κινδύνους  για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση καθαρού χρέους προς 

ίδια κεφάλαια έχει ως ακολούθως. 

 31/12/2007 31/12/2006 

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 11.656.805,29 11.808.551,36 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 1.702.774,54 286.021,69 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα -2.049.876,44 -175.125,79 

Καθαρό χρέος 11.309.703,39 11.919.447,26 

   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 25.999.142.93 25.473.343,33 

   

Σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια 0,44 0,47 
 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων Εταιρειών , Κ.Ν. 2190/1920 , επιβάλλονται 

περιορισµοί σε σχέση µε τα  ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής : 

- Η απόκτηση ιδίων µετοχών , µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή 

τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό 

κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα 

οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.  

- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , καταστεί κατώτερο του ½ του 

µετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της 

εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

- Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρία µπορεί να λυθεί 

µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

- Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών ,προς σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού , το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση ,προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέο. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός , όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. 
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- Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά , και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του 

καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία τους ,είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασιστεί από την 

γενική συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή ,το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% 

επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού 

προς κεφαλαιοποίηση ,εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν 

στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου , η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή 

µερίσµατος. Η εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από 

την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια.   

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου - Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού   

κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους , 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων , πιστωτικών 

κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα , συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις της εταιρείας γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε µέσω ανοικτού 

λογαριασµού είτε µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών. Παρά την ύπαρξη πελατών µε 

σηµαντικές συναλλαγές µε την εταιρεία στη χρήση 2007 σε σχέση µε το σύνολο του κύκλου 

εργασιών της ( 3 πελάτες – 46% περίπου του κύκλου εργασιών της ) και µε σηµαντικά υπόλοιπα 

κατά την 31/12/2007  σε σχέση µε το σύνολο των απαιτήσεων της (4 πελάτες – 67% περίπου 

του συνόλου των απαιτήσεων της ), η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχοντας ως γνώµονα την 

φερεγγυότητα τους, την µακρόχρονη συνεργασία της µε αυτούς  και τέλος  την ανά τακτά 

διαστήµατα ενηµέρωση της για την οικονοµική κατάσταση και την πορεία των εργασιών τους 

εκτιµά ότι ο υφιστάµενος κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός . Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως 

τοις µετρητοίς. 
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις κατά την λήξη τους  Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται 

σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας των αναγκαίων ταµιακών διαθεσίµων καθώς 

επίσης και επαρκών πιστωτικών ορίων. 

 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων.  

Η εταιρεία µε εξαίρεση τις τοποθετήσεις της σε καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 

(βραχυπρόθεσµες) δεν έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων από αυτά . 

Η εταιρεία χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της για κεφάλαια κίνησης 

µέσω τραπεζικού δανεισµού µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται µε τους σχετικούς χρεωστικούς 

τόκους.  ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια 

µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Τα δάνεια 

της εταιρείας  είναι στο σύνολο τους  µεταβλητού επιτοκίου  και συνεπώς η εταιρεία εκτίθεται σε 

κίνδυνο ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των επιτοκίων . Ανάλυση της ευαισθησίας στον 

κίνδυνο του επιτοκίου παρέχεται στη σηµείωση µε αριθµό 6.8  

 

(δ) Κίνδυνος συναλλάγµατος 

Η εταιρεία έχει περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 

κίνδυνος από τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

 

 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προυποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και 

παραδοχών , που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν. Η χρήση 

επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων , αποµείωση 

αξίας αποθεµάτων και απαιτήσεων , υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, ανοιχτές 

φορολογικές υποχρεώσεις  και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγµατικά µελλοντικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις .Οι παραπάνω εκτιµήσεις και 

παραδοχές της ∆ιοικήσεως  είναι υπό συνεχή επανεξέταση  και επαναξιολόγηση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και τις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς. 
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∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

1.  Επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς. 

 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας µέχρι και την χρήση 2005 συνιστούσαν  ένα 

επιχειρηµατικό τοµέα, τον τοµέα της παραγωγής κρασιών και αποσταγµάτων. Στη χρήση 2006 

ξεκίνησε στο Καπανδρίτι Αττικής η λειτουργία του χώρου εστίασης και διοργάνωσης συνεδρίων 

και κοινωνικών εκδηλώσεων και η νέα αυτή  δραστηριότητα  αποτελεί πλέον τον δεύτερο 

επιχειρηµατικό τοµέα της εταιρείας .  Για το λόγο ότι οι δραστηριότητες του τοµέα αυτού µέχρι και 

την 31/12/2007  ήταν περιορισµένες και συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών του  ήταν κάτω του 

10% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας, το κύριο ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης επικεντρώνεται στη γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων  της εταιρείας. 

 

 Οι πωλήσεις της εταιρείας κατανέµονται σε τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές (Ελλάδα, 

Λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λοιπές χώρες) και διευθύνονται από την έδρα της εταιρείας 

στην Ελλάδα. Η κύρια περιοχή δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Οι άλλες περιοχές 

λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι πώλησης των προϊόντων της.  

 

Τα έσοδα  της εταιρείας  κατανέµονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω : 

1/1-31/12/2007    

 Ελλάδα 

Λοιπές 
Χώρες 
Ε.Ε. 

Λοιπές 
Χώρες 

Συνολικά 
Ποσά 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  14.140,38 3.733,00 400,04 18.273,42 

Πωλήσεις Κρασιών και Αποσταγµάτων 6.130.864,31 809.700,61 558.884,48 7.499.449,40 

Έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων 
και κοινωνικών εκδηλώσεων - εστίαση 519.751,41   519.751,41 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 6.274,92   6.274,92 

Σύνολο πωλήσεων 6.671.031,02 813.433,61 559.284,52 8.043.749,15 

     

     

1/1-31/12/2006    

 Ελλάδα 

Λοιπές 
Χώρες 
Ε.Ε. 

Λοιπές 
Χώρες 

Συνολικά 
Ποσά 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  10.979,01 1.086,00  12.065,01 

Πωλήσεις Κρασιών και Αποσταγµάτων 5.634.744,60 675.400,39 471.963,63 6.782.108,62 

Έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων 
και κοινωνικών εκδηλώσεων - εστίαση 237.580,11   237.580,11 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 4.826,83   4.826,83 

Σύνολο πωλήσεων 5.888.130,55 676.486,39 471.963,63 7.036.580,57 
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 6.   Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των  Οικονοµικών   

        Καταστάσεων 

 
6.1.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις στην περίοδο 1/1-31/12/2007 ανήλθαν στο ποσό 

ευρώ  945.400,61 και αφορούν κυρίως σε αγορές µεταφορικών µέσων , επίπλων και λοιπού 

εξοπλισµού καθώς και σε δαπάνες για την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο 

κεντρικό και  στο υποκατάστηµα της εταιρείας στο Καπανδρίτι Αττικής. 

Η κίνηση των Ενσώµατων Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2007 

και στην προηγούµενη χρήση 2006 ( 1.1.2006 – 31.12.2006 ) έχει ως εξής : 

 

 

31/12/2007 
Οικόπεδα  - 
Αγροτ/χια Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Κόστος        
Υπόλοιπο 
1/1/2007 8.866.226,62 14.423.637,77 4.000.608,52 1.050.637,64 2.918.258,44 920.107,91 32.179.476,90 

Προσθήκες 43.935,86 42.691,60 3.392,92 143.047,71 330.772,12 381.560,40 945.400,61 

Μεταφορές 300.000,00 55.287,13 5.485,38  451.054,29 -893.212,57 -81.385,77 

Πωλήσεις -4.600,00   -71.297,45 -157.731,98  -233.629,43 

Υπόλοιπο 
31/12/2007 9.205.562,48 14.521.616,50 4.009.486,82 1.122.387,90 3.542.352,87 408.455,74 32.809.862,31 

        
Σωρευµένες 
αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 
1/1/2007 0,00 -742.596,45 

-
1.846.779,07 -723.690,46 

-
1.984.829,93 0,00 -5.297.895,91 

Αποσβέσεις 
περιόδου  -326.713,14 -242.107,46 -104.595,28 -403.616,17  -1.077.032,05 

Πωλήσεις    56.869,04 156.528,38  213.397,42 

Υπόλοιπο 
31/12/2007 0,00 -1.069.309,59 

-
2.088.886,53 -771.416,70 

-
2.231.917,72 0,00 -6.161.530,54 

        
Αναπ. αξία 
31/12/2007 9.205.562,48 13.452.306,91 1.920.600,29 350.971,20 1.310.435,15 408.455,74 26.648.331,77 

        

31/12/2006        

 Κόστος        
Υπόλοιπο 
1/1/2006 8.181.175,99 7.633.486,57 3.008.094,97 990.826,63 2.184.015,13 7.168.738,11 29.166.337,40 

Προσθήκες 686.050,63 6.790.151,20 992.513,55 59.811,01 941.381,04 2.209.780,72 11.679.688,15 
Πωλήσεις/ 
µεταφορές -1.000,00    -207.137,73 

-
8.458.410,92 -8.666.548,65 

Υπόλοιπο 
31/12/2006 8.866.226,62 14.423.637,77 4.000.608,52 1.050.637,64 2.918.258,44 920.107,91 32.179.476,90 

        
Σωρευµένες 
αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 
1/1/2006 0,00 -499.482,08 

-
1.641.004,32 -617.383,39 

-
1.707.431,11 0,00 -4.465.300,90 

Αποσβέσεις 
περιόδου  -243.114,37 -205.774,75 -106.307,07 -484.536,49  -1.039.732,68 
Πωλήσεις/ 
µεταφορές     207.137,67  207.137,67 
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Υπόλοιπο 
31/12/2006 0,00 -742.596,45 

-
1.846.779,07 -723.690,46 

-
1.984.829,93 0,00 -5.297.895,91 

        
Αναπ. αξία 
31/12/2006 8.866.226,62 13.681.041,32 2.153.829,45 326.947,18 933.428,51 920.107,91 26.881.580,99 

 
 
6.2.   Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  (Αµπελώνες) 

 

     Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας , αφορούν σε αµπελώνες παραγωγής 

σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία καθώς και 

η πραγµατοποιηθείσα  σχετική γεωργική παραγωγή (σταφύλια) αποτιµήθηκαν , για την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2007 και των συγκριτικών τους 

στοιχείων της χρήσεως 2006 σύµφωνα  µε τα ∆.Π.Χ.Π., στην εύλογη αξία τους, όπως προβλέπει 

το ∆.Λ.Π. 41. 

Η αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην εύλογη αξία τους η οποία . 

λόγω ελλείψεως σχετικής οργανωµένης αγοράς , προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των 

µελλοντικών ταµιακών ροών  µε  προεξοφλητικό επιτόκιο το τρέχον επιτόκιο της αγοράς κατά 

την ηµεροµηνία της αποτίµησης.  

   Στη συνέχεια παραθέτουµε τον πίνακα συµφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας µεταξύ έναρξης και λήξης της περιόδου των χρήσεων 

2007 και 2006. 

Πίνακας Συµφωνίας της εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   

 
31/12/2007 31/12/2006 

- Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης  περιόδου 4.507.300,00 4.241.000,00 
- Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων) 0,00 0,00 

- Κέρδη αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου 88.085,00 266.300,00 

- Πωλήσεις περιόδου 0,00 0,00 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου 4.595.385,00 4.507.300,00 

 

 

  6.3   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
  
Αφορούν  σε διάφορα λογισµικά προγράµµατα . 
 
Ανάλυση : 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης 52.580,97 2.000,00 

Προσθήκες 7.098,00 71.131,56 

Αποσβέσεις περιόδου  -19.732,60 -20.550,59 

Αναπόσβεστη αξία  39.946,37 52.580,97 
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6.4   Αποθέµατα 
 
Ανάλυση : 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Εµπορεύµατα 18.719,99 14.950,61 

Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - παραγωγή σε εξέλιξη 4.635.347,16 4.715.402,71 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες – αναλώσιµα υλικά – 
ανταλ/κα & είδη συσκευασίας  323.203,67 342.256,65 

 4.977.270,82 5.072.609,97 

 
 
6.5.    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
         Ανάλυση : 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

Πελάτες 2.920.477,23 3.467.281,60 

Επιταγές εισπρακτέες 1.658.074,25 1.282.402,18 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 193.343,21 229.244,04 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 29.024,47 4.339,02 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 109.445,16 79.350,46 

Λοιπές απαιτήσεις 119.709,55 25.615,10 

Σύνολο 5.030.073,87 5.088.232,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.  Ταµειακά διαθέσιµα και  ισοδύναµα 
 

 31/12/2007 31/12/2006 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  8.714,54 21.920,91 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 2.041.161,90 153.204,88 

Σύνολο  2.049.876,44 175.125,79 
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6.7.    Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο 
 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 4.741.440,00 διαιρούµενο 

σε 15.804.800  κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας  € 0,30 η κάθε µία και είναι 

ολοσχερώς καταβεβληµένο. Η    “∆ιαφορά  υπέρ  το  άρτιο” ανέρχεται  στο  ποσό των € 

4.596.672,39. 

 

 
Αριθµός κοινών  

µετοχών 
Ονοµαστική 

αξία 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κεφάλαιο υπέρ το 
άρτιο Σύνολο 

31-∆εκ-06 15.804.800 0,30 4.741.440,00 4.596.672,39 9.338.112,39 

31-∆εκ-07 15.804.800 0,30 4.741.440,00 4.596.672,39 9.338.112,39 
 
 
6.8. ∆άνεια 
 

Το σύνολο των δανείων της εταιρείας κατά την 31/12/2007 είναι µακροπρόθεσµα. Τα ποσά που 

είναι πληρωτέα  εντός του επόµενου έτους από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού , 

χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ εκείνα που είναι πληρωτέα µετά από ένα έτος 

χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Οι εύλογες αξίες των δανείων της εταιρείας ταυτίζονται 

περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

Το σύνολο των δανείων της εταιρείας είναι σε ευρώ.  Η  εταιρεία  δεν  έχει  υποχρεώσεις  

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης. 

Ανάλυση : 

 31/12/2007 31/12/2006 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

∆άνεια τραπεζών 11.656.805,29 11.808.551,36 

   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθ. δανείων 1.702.774,54 286.021,69 

Σύνολο 1.702.774,54 286.021,69 

   

Σύνολο δανείων  13.359.579,83 12.094.573,05 

 
Στις 27.6.2007 ολοκληρώθηκε η ρύθµιση του συνολικού µέχρι 30.6.2006 µακροπρόθεσµου 

και βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας  από δύο τράπεζες , ποσού ευρώ 

12.887.105,95 , σε ένα για κάθε µία τράπεζα µακροπρόθεσµο δάνειο 10ετούς διάρκειας ποσού 

ευρώ 6.114.207,48 και ευρώ 6.772.898,47 αντίστοιχα , µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

κατά ποσοστό 80% , σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών που έχουν εφαρµογή στις  επιχειρήσεις του Νοµού ∆ράµας (Αριθ. 

15077/B/658/5.4.2006 και Αριθ. 2/18875/0025/19.4.2006) . Με βάση τις ανωτέρω Υπουργικές  

αποφάσεις το επιτόκιο δανεισµού ορίζεται ως το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 
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ελληνικού δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που ισχύει πριν την περίοδο εκτοκισµού, 

προσαυξηµένο κατά 70% πλέον εισφοράς Ν. 128/75 0,6%. Το  επιτόκιο δανεισµού επιδοτείται 

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 50% µέχρι και την 31/12/2009.  Η εξόφληση των ανωτέρω δύο 

δανείων πλέον των τόκων της περιόδου (χάριτος) 1.7.2006-31.12.2007 θα γίνει σε δέκα οκτώ 

(18) συνεχείς και διαδοχικές  εξαµηνιαίες χρεολυτικές δόσεις στις  30/6 και 31/12 κάθε έτους. Η 

πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 30.6.2008 και η τελευταία στις 31.12.2016 Στα πλαίσια της ως 

άνω ρύθµισης και προς εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης της , η εταιρεία έχει παραχωρήσει  

επί των ακινήτων της στην Αδριανή και στην Καλή Βρύση ∆ράµας υποθήκη Α’ σειράς ποσού 

ευρώ 10.309.684,76 υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών αναλύονται ως εξής : 

 31/12/2007 31/12/2006 

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 11.656.805,29 2.628.777,69 
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών υπό 
ρύθµιση 0,00 4.382.129,62 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών υπό 
ρύθµιση 0,00 4.797.644,05 

 11.656.805,29 11.808.551,36 
 

Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων (εκτός αυτών που ήταν σε διαδικασία ρύθµισης κατά την 

31/12/2006) έχει ως εξής :  

 31/12/2007 31/12/2006 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 1.482.300,66 285.333,38 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 4.446.901,98 856.000,14 

Πάνω από 5 έτη 5.727.602,65 1.487.444,17 

Σύνολο 11.656.805,29 2.628.777,69 
 

Η εταιρεία έχει  δυνατότητες βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου  τραπεζικού δανεισµού τις 

οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει ακόµη , ποσού € 1.970.339,21  

Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων 

Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν κατά 50 µονάδες βάσης υψηλότερα η χαµηλότερα (+/- 0,50%) , 

κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες µεταβλητές, το κέρδος της εταιρείας προ φόρων  για τη 

χρήση που έληξε την 31/12/2007,  λαµβάνοντας υπόψη και την υφιστάµενη επιδότηση επιτοκίου 

δανεισµού από το Ελληνικό ∆ηµόσιο , θα µειωνόταν η θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά ποσό ευρώ 

33.000 περίπου  και το κέρδος µετά από φόρους θα µειωνόταν η θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά 

ποσό ευρώ 24.750 περίπου.          

 

 

 

 



 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Σελίδα 38 

 

6.9.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα 

δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο αρχής  περιόδου -494.249,18 -424.328,53 

Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων  -151.394,39 -69.920,65 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου -645.643,57 -494.249,18 

 

    6.10. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση του λογαριασµού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά ενσώµατων 

πάγιων αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 2.293.590,70 2.386.694,79 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα -113.212,61 -93.104,09 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.180.378,09 2.293.590,70 

 
 
 
 
 
 

6.11.      Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ανάλυση : 
 

 31/12/2007 31/12/206 

Προµηθευτές 470.477,34 796.964,50 

Επιταγές πληρωτέες 350.622,81 408.073,92 

Προκαταβολές πελατών 15.433,94 5.603,92 

Μερίσµατα πληρωτέα 22.007,48 20.911,45 

Φόροι – Τέλη 55.980,71 60.175,51 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 72.119,46 71.033,34 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 152.259,33 58.685,91 

Λοιπές υποχρεώσεις 131.840,02 189.004,53 

Σύνολο 1.270.741,09 1.610.453,08 
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6.12 Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος   
 

Το υπόλοιπο του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος κατά την 31/12/2007 , µετά τον συµψηφισµό 

των προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων , ήταν χρεωστικό ποσού ευρώ 18.721,33 

και εµφανίζεται στο υπόλοιπο του λογαριασµού Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ‘’ 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’’ 

 
 
6.13  Επιµέτρηση  βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία  

 
 
Η επιµέτρηση  της γεωργικής παραγωγής της χρήσεως 2007 (σταφύλια οινοποίησης ) στην 

εύλογη αξία της , έγινε µε βάση τις αναµενόµενες από την παραγωγή αυτή ταµειακές ροές ,  ως 

µέρους των συνολικών ταµειακών ροών που θα εισρεύσουν στην εταιρεία από τη διάθεση των 

τελικών προιόντων οινοποίησης και απόσταξης , στο κόστος παραγωγής των οποίων θα 

συµπεριληφθεί ως πρώτη ύλη. 

Η εύλογη αξία της γεωργικής παραγωγής λαµβάνεται υπόψη στη συνέχεια ως κόστος πρώτης 

ύλης προκειµένου να εφαρµοσθεί το ∆ΛΠ 2 ‘’Αποθέµατα ‘’ δεδοµένου ότι , η παραγωγή αυτή 

στο σύνολο της , χρησιµοποιείται για περαιτέρω επεξεργασία προς παραγωγή κρασιών και 

αποσταγµάτων. 

 

 

 

 

 

 

6.14     Άλλα έσοδα  

 31/12/2007 31/12/2006 

Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 138.467,29 339.661,25 

Επιδότηση επιτοκίου δανείων 441.184,04 0,00 

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων  113.212,61 93.104,09 

Έσοδα χρεογράφων 8.767,08 10.271,33 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 23.368,97 19.686,04 

Έκπτωση από εφάπαξ καταβολή φόρων 3.587,46 0,00 

Λοιπά 166.993,50 156.800,82 

Σύνολο 895.580,95 619.523,53 
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6.15   Φόρος εισοδήµατος 
 

Ο φόρος εισοδήµατος  υπολογίστηκε προς 25% (2006: 29%) επί του φορολογικού 

κέρδους της περιόδου. 

 31/12/2007 31/12/2006 

Φόρος περιόδου 123.566,47 209.901,48 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 49.659,56 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου 151.394,39 69.920,65 

Σύνολο 324.620,42 279.822,13 

 

Η φορολογική δαπάνη προέκυψε ως εξής: 

 31/12/2007 31/12/2006 

Κέρδη προ φόρων 1.326.223,70 1.066.973,83 

Πλέον :   

∆απάνες µη αναγνωριζόµενες φορολογικά 26.479,05 0,00 

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 100.000,00 100.000,00 

Αποθεµατικά προς διάθεση 0,00 97.521,90 

Μείον :   

Αφορολόγητα αποθεµατικά -340.504,79 0,00 

Έσοδα από µερίσµατα -8.767,08 0,00 

Αφορολόγητα έσοδα -3.587,46 0,00 

Φορολογητέα κέρδη 1.099.843,42 1.264.495,73 

Φόρος υπολογιζόµενος µε συντελεστή 25% ( χρ. 2006  
29%) 274.960,86 366.703,75 

Επίδραση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών στον 
υπολογισµό αναβαλλόµενων φόρων 0,00 -79.079,87 

Συµψηφιζόµενος φόρος αποθεµατικών προς διάθεση 0,00 -7.801,75 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 49.659,56 0,00 

Σύνολο δαπάνης φόρου εισοδήµατος 324.620,42 279.822,13 

   

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 24,48 26,23 
 

H ∆ιοίκηση  της  Εταιρείας έχει συνεπή σχεδιασµό να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση 

στηριζόµενη στα κίνητρα που παρέχει η φορολογική νοµοθεσία. Με αυτή τη βάση έχει θεωρηθεί 

ότι τα κέρδη της περιόδου θα διατεθούν σε αφορολόγητα αποθεµατικά κατά το µέγιστο δυνατό 

επιτρεπόµενο ποσό τους. 

Στην χρήση 2007 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις χρήσεις 2003 έως και 

2005 από τον οποίο προέκυψαν φόροι συνολικού ποσού ευρώ 49.659,56 , µε τους  οποίους    
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επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2007 µέσω του λογαριασµού ‘’ Φόρος 

εισοδήµατος’’ και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 22.089,65 µε τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα 

αποτελέσµατα της χρήσεως 2007 µέσω του λογαριασµού ‘’Άλλα έξοδα’’. 

6.16    Κέρδη κατά µετοχή 

Βασικά 

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών  στην διάρκεια της 

περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες 

µετοχές). 

 31/12/2007 31/12/2006 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της 
εταιρείας 1.001.603,28 787.151,70 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός µετοχών  15.804.800 15.804.800 

Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,063 0,050 

6.17  Μερίσµατα ανά µετοχή 

Το προταθέν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέρισµα για τη χρήση 2007 που θα πληρωθεί µέσα 

στο 2008, µετά από έγκρισή του από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της , 

ανέρχεται , ελεύθερο φόρου εισοδήµατος , σε € 0,030 κατά µετοχή και συνολικά στο ποσό € 

474.144,00 , έναντι ποσού € 0,025 κατά µετοχή και συνολικού ποσού €  395.120,00 της 

προηγούµενης χρήσης. 

 

 

 

7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

7.1.    Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
Νοµικά θέµατα: 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρείας . 

 

Κεφαλαιακές δεσµεύσεις: 

Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ του Ελληνικού 

∆ηµοσίου συνολικού ποσού ευρώ 10.309.684,76 για εξασφάλιση του , λόγω της παρασχεθείσας 

από αυτό εγγύησης  σε ποσοστό 80%  προς τις  πιστώτριες τράπεζες ,  για την ρύθµιση µέσω  
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νέων δανειακών συµβάσεων   των κατά την 30.6.2006 υφιστάµενων οφειλών της εταιρείας προς 

αυτές. 

∆εσµευµένα περιουσιακά στοιχεία: 

∆εν υφίστανται δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 

 

Λοιπά : 

-  Η επιχείρηση  έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται  να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται 

πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Οι 

χορηγηθείσες Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές της Εταιρείας κατά την 31/12/2007 και 

31/12/2006 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 98.225,79  και 83.550,79 αντίστοιχα. 

 -  Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 και 2007 . Η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν 

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

7.2.    Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
ι)  Στις χρήσεις 2007 και 2006 έγιναν αγορές σταφυλιών από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 64.964,40 και 61.020,60 αντίστοιχα. Οι αγορές αυτές 

έγιναν σε κανονικές τιµές. ∆εν υφίσταντο  υποχρεώσεις  της εταιρείας από τις παραπάνω αγορές 

προς το εν λόγω µέλος του ∆.Σ. κατά την 31/12/2007 και 31/12/2006 . 

 

ιι) Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί 
 

 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές 273.095,58 209.917,31 

Παροχές τερµατισµού απασχόλησης 3.397,33 7.252,66 

Σύνολο 276.492,91 217.169,97 

 

∆εν υφίσταντο υποχρεώσεις της εταιρείας από τις παραπάνω αµοιβές προς τα µέλη της 

∆ιοικήσεως της  κατά την 31/12/2007 και 31/12/2006 . 

Πέρα των παραπάνω αµοιβών έχουν  προταθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

εταιρείας προς έγκριση αµοιβές ποσού ευρώ 100.000,00 και έχουν ήδη υπολογισθεί στις 

δαπάνες της χρήσεως 2007.  Οι αντίστοιχες αµοιβές που είχαν προταθεί από τα κέρδη της 

χρήσεως 2006 και εγκρίθηκαν από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε 
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στις 15/6/2007 ανερχόταν επίσης στο ποσό των ευρώ 100.000,00 και περιλαµβανόταν στις 

δαπάνες της χρήσεως 2006. 

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές της εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. 

 
 
 
 
7.3   Αριθµός απασχολούµενου Προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2007 και 31/12/2006 ανερχόταν 

σε  91  και  78  άτοµα  αντίστοιχα . 

 

 

7.4  Εποχικότητα και περιοδικότητα των  επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

Σχετικά σηµειώνεται ότι : 

- Η δραστηριότητα της εταιρείας στον γεωργικό τοµέα ( παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης) 

είναι απολύτως εποχική , δεδοµένου ότι η συγκοµιδή του παραγόµενου βιολογικού 

προιόντος γίνεται µια φορά κάθε χρόνο (διαχειριστική χρήση) , στους µήνες Αύγουστο και 

Σεπτέµβριο. 

- Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τοµέα της παραγωγής οίνων και αποσταγµάτων και η 

διάθεση των προιόντων αυτών στην αγορά είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως 

και εντείνεται κυρίως στο πρώτο και τέταρτο τρίµηνο του έτους. 

- Η νέα δραστηριότητα της εταιρείας στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών εστίασης και 

διάθεσης χώρων διοργάνωσης συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων είναι συνεχής µε 

µικρές διακυµάνσεις στη διάρκεια της χρήσεως. 
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7.5 Επαναδιατύπωση ορισµένων κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης 

∆εκεµβρίου 2006 

 

Τα παρακάτω κονδύλια του Ισολογισµού , της  Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της Κατάστασης 

Ταµειακών Ροών της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 αναµορφώθηκαν προκειµένου να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης περιόδου. 

 
Αναµορφωµένα 

κονδύλια 31/12/2006 
∆ηµοσιευµένα 

κονδύλια 31/12/2006 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 4.507.300,00 4.290.000,00 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5.088.232,40 5.305.532,40 

   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Κόστος πωλήσεων -4.227.406,31 -3.851.626,07 

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην ευλογη αξία 266.300,00 -27.016,55 

Επιµέτρηση παραγωγής στην εύλογη αξία 1.656.747,40 0,00 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων -1.574.283,71 0,00 

   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

∆ιαφορές αποτίµησης αµπελώνων στην εύλογη αξία -266.300,00 -49.000,00 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -41.328,24 -21.642,20 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -737.187,73 -954.487,73 

Τόκοι εισπραχθέντες 19.686,04 0,00 

 
 

7.6 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 

 

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση και την επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας από την 31/12/2007 έως την 

ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
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5. ∆ηµοσιεύµενα Συνοπτικά Στοχεία και Πληροφορίες χρήσης 2007 
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6.  Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 

 

Η Εταιρεία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά την διάρκεια της οικονοµικής 

χρήσης 2007 κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας , τις παρακάτω πληροφορίες , οι οποίες είναι 

αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο http://www.domaine-lazaridi.gr ή στο διαδικτυακό τόπο 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr   

 

ΘΕΜΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ 
31.12.2006 

http://www.ase.gr 
29.03.2007 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης http://www.ase.gr 23.05.2007 

Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ 
31.03.2007 

http://www.ase.gr 
31.05.2007 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

http://www.ase.gr 
06.06.2007 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης http://www.ase.gr 15.06.2007 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

http://www.ase.gr 
15.06.2007 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

http://www.ase.gr 
15.06.2007 

Γνωστοποίηση Αποκοπής ∆ικαιώµατος Μερίσµατος / 
Πληρωµής Μερίσµατος 

http://www.ase.gr 
21.06.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 27.08.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 04.09.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 26.09.2007 

Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ 
30.06.2007 

http://www.ase.gr 
28.08.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 09.10.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 09.10.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 09.10.2007 

Ανακοίνωση άλλων σηµαντικών γεγονότων http://www.ase.gr 29.11.2007 

Στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ 
30.09.2007 

http://www.ase.gr 
29.11.2007 
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7. ∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας , η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

η Ετήσια Οικονοµίκή Έκθεση και η Έκθεση διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

καταχωρηµένες στο διαδικτυακό της τόπο : http://www.domaine-lazaridi.gr 
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