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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

    

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. 30.9.2007 31.12.2006 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια 4.1 26.552.881,34 26.881.580,99 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 4.2 4.290.000,00 4.290.000,00 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 44.797,33 52.580,97 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  231.028,43 285.182,42 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  14.570,69 13.046,69 

  31.133.277,79 31.522.391,07 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 4.4 5.615.597,23 5.072.609,97 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.5 4.191.593,01 5.305.532,40 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.6 2.043.398,74 175.125,79 

  11.850.588,98 10.553.268,16 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  42.983.866,77 42.075.659,23 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Κεφάλαιο και αποθεµατικά  
   

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.7 4.741.440,00 4.741.440,00 

Υπέρ το άρτιο 4.7 4.596.672,39 4.596.672,39 

Λοιπά αποθεµατικά  6.468.314,46 6.518.741,76 

Αποτελέσµατα εις νέον  9.808.738,68 9.616.489,18 

Σύνολο καθαρής θέσης  25.615.165,53 25.473.343,33 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια 4.8 12.171.155,62 11.808.551,36 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 4.9 597.003,16 494.249,18 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  102.598,51 85.683,35 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 4.10 2.207.209,44 2.293.590,70 

  15.077.966,73 14.682.074,59 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.11 1.518.435,26 1.610.453,08 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  56.348,92 23.766,54 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4.8 715.950,33 286.021,69 

  2.290.734,51 1.920.241,31 

Σύνολο υποχρεώσεων  17.368.701,24 16.602.315,90 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  42.983.866,77 42.075.659,23 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)    

 Σηµ. 1.1-30.9.2007 1.1-30.9.2006 1.7-30.9.2007 1.7-30.9.2006 

      

Πωλήσεις  5.213.817,18 4.226.437,33 1.689.875,09 1.446.219,19 

Κόστος πωλήσεων  -3.235.622,84 -2.447.511,06 -1.032.843,00 -964.458,96 

Μικτό κέρδος  1.978.194,34 1.778.926,27 657.032,09 481.760,23 
Κέρδος από την επιµέτρηση 
στην εύλογη αξία της 
παραγωγής βιολογικών 
στοιχείων 4.12 312.234,95 375.780,24 312.234,95 375.780,24 

Άλλα έσοδα  775.645,99 430.405,75 268.299,76 114.295,35 

Έξοδα διαθέσεως  -776.203,12 -644.155,38 -202.494,37 -188.766,01 

Έξοδα διοικήσεως  -692.473,63 -736.172,17 -188.864,10 -231.170,86 

Άλλα έξοδα  -142.029,10 -9.597,38 -34.088,45 -1.356,66 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος   -668.149,92 -370.332,85 -237.167,86 -164.325,60 

Κέρδος  προ φόρου  787.219,51 824.854,48 574.952,02 386.216,69 

Φόρος εισοδήµατος 4.13 -199.850,01 -141.574,33 -177.304,96 -111.800,97 

Καθαρό κέρδος από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  587.369,50 683.280,15 397.647,06 274.415,72 
Κέρδος  από διακοπείσες 
δραστηριότητες  0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρό κέρδος  περιόδου  587.369,50 683.280,15 397.647,06 274.415,72 

      

Κέρδη  κατά µετοχή  4.14 0,037 0,043 0,025 0,017 
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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     683.280,15 683.280,15 

- Αποτίµηση ∆ιαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων   6.492,01  6.492,01 

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

Υπόλοιπα 30.9.2006  4.741.440,00 4.596.672,39 6.187.412,27 9.805.666,87 25.331.191,53 

       

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     587.369,50 587.369,50 

- Αποτίµηση ∆ιαθέσιµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων   -50.427,30  -50.427,30 

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

Υπόλοιπα 30.9.2007  4.741.440,00 4.596.672,39 6.468.314,46 9.808.738,68 25.615.165,53 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

   

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1 - 30.9.2007 1.1 - 30.9.2006 

Κέρδη προ φόρων 787.219,51 824.854,48 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 820.827,08 581.492,74 

Προβλέψεις 16.915,16 16.688,19 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων          (86.381,26) (40.828,68) 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (39.388,18) (17.140,21) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 668.149,92 370.332,85 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (542.987,26) (1.146.935,54) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.112.415,39 338.749,91 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (70.522,14) (49.037,10) 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (668.149,92) (370.332,85) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (87.105,36) (221.661,70) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  1.910.992,94 286.182,09 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

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

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων  (490.500,29) (2.823.120,60) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 
στοιχείων 36.783,42 7.869,00 

Μερίµατα εισπραχθέντα 8.767,08 10.271,33 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (441.228,92) (2.804.980,27) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα-αναληφθέντα δάνεια 792.532,90 3.431.175,02 

Εξοφλήσεις δανείων   -  

Εισπράξεις επιχορηγήσεων   -  

Μερίσµατα πληρωθέντα (394.023,97) (552.919,71) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 398.508,93 2.878.255,31 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.868.272,95 359.457,13 

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.043.398,74 1.514.809,48 
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Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  στη συνεδρίασή του της  Τετάρτης 21 Νοεµβρίου 2007 . 

 

Αδριανή   ∆ράµας   21 Νοεµβρίου 2007 

 
 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 Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις   που παρατίθενται στα επόµενα , αποτελούν ενιαίο 

και αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  της περιόδου που έληξε 

την 30η Σεπτεµβρίου 2007 . 
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• Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών 

Καταστάσεων  

 

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»). Οι 

συνηµµένες Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης  Σεπτεµβρίου 2007 εγκρίθηκαν από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την  21η  Νοεµβρίου  2007 . 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες  οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε ,  µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2007  καλύπτουν τους πρώτους εννέα µήνες 

(1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου) της χρήσεως 2007 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

34 ‘’ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ‘’ . Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν 

καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, τα ∆ΠΧΠ και τις σχετικές διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και 

ήταν σε ισχύ κατά τον µήνα Σεπτέµβριο του 2007 . Οι λογιστικές αρχές πού χρησιµοποιήθηκαν 

για την προετοιµασία και την κατάρτιση των ενδιάµεσων αυτών Οικονοµικών Καταστάσεων είναι 

ίδιες µε εκείνες που είχαν χρησιµοποιηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της εταιρείας , της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και οι οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτηµα των Οικονοµικών εκείνων Καταστάσεων , 

χωρίς να γίνει οποιαδήποτε απόκλιση η αλλαγή από εκείνες. 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

συνδυασµό µε τις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρείας , της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 , οι οποίες είναι διαθέσιµες στην 

διεύθυνση  διαδικτύου της εταιρείας  www.domaine-lazaridi.gr. 

 Οι συνηµµένες ενδιάµεσες  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 
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αποτελέσµατα της χρήσεως και στην καθαρή θέση, της εταιρείας αντίστοιχα -  και σύµφωνα 

επίσης µε την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας. Η κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών 

εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι λογιστικές εκτιµήσεις και 

κρίσεις της ∆ιοικήσεως που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ενδιάµεσων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της 30ης  Σεπτεµβρίου 2007 είναι ίδιες µε εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την 

κατάρτιση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας , της χρήσεως που έληξε την 

31η ∆εκεµβρίου 2006 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτηµα αυτών , 

χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση η αλλαγή.     

3. 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 δραστηριότητα αυτή θα αποτελεί τον δεύτερο 

επιχειρηµατικό τοµέα της εταιρείας στο εξής.  Για το λόγο ότι οι δραστηριότητες του τοµέα αυτού 

µέχρι και την 30/9/2007  ήταν περιορισµένες και συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών της εν λόγω 

δραστηριότητας ήταν κάτω του 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας, το κύριο 

ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στη γεωγραφική κατανοµή των 

πωλήσεων από τις δραστηριότητες αυτές 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 : 

1/1-30/9/2007    

 Ελλάδα 
Λοιπές 

Χώρες Ε.Ε. 
Λοιπές 
Χώρες 

Συνολικά 
Ποσά 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  179,17   179,17 

Πωλήσεις Κρασιών και Αποσταγµάτων 3.830.610,08 554.214,37 438.115,74 4.822.940,19 

Έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων και 
κοινωνικών εκδηλώσεων - εστίαση 374.579,15   374.579,15 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 16.118,67   16.118,67 

Σύνολο πωλήσεων 4.221.487,07 554.214,37 438.115,74 5.213.817,18 
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1/1-30/9/2006    

 Ελλάδα 
Λοιπές 

Χώρες Ε.Ε. 
Λοιπές 
Χώρες 

Συνολικά 
Ποσά 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  206,49   206,49 

Πωλήσεις Κρασιών και Αποσταγµάτων 3.278.608,48 434.298,80 368.328,72 4.081.236,00 

Έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων και 
κοινωνικών εκδηλώσεων - εστίαση 136.509,32   136.509,32 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 8.485,52   8.485,52 

Σύνολο πωλήσεων 3.423.809,81 434.298,80 368.328,72 4.226.437,33 

 

  

 4.   Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των ενδιάµεσων  Οικονοµικών   

        Καταστάσεων 

 
 
4.1.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις στην περίοδο 1/1-30/9/2007 ανήλθαν στο ποσό 

ευρώ  486.260,32 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 – 30.9.2007 

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

30/9/2007 
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 2.918.258,44 920.107,89 32.179.476,88 

Προσθήκες 5.967,28 42.691,60 7.194,80 131.047,71 92.833,16 206.525,77 486.260,32 

Μεταφορές   705,88  419.213,06 -422.621,97 -2.703,03 

Πωλήσεις -4.600,00   -51.094,16 -145.432,36  -201.126,52 

Υπόλοιπο 
30/9/2007 8.867.593,90 14.466.329,37 4.008.509,20 1.130.591,19 3.284.872,30 704.011,69 32.461.907,65 

        
Σωρευµένες 
αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 
1/1/2007 0,00 -742.596,45 -1.846.779,07 -723.690,46 -1.984.829,91 0,00 -5.297.895,89 
Αποσβέσεις 
περιόδου  -244.903,53 -184.448,51 -80.224,87 -296.523,53  -806.100,44 

Πωλήσεις    49.537,72 145.432,30  194.970,02 

Υπόλοιπο 
30/9/2007 0,00 -987.499,98 -2.031.227,58 -754.377,61 -2.135.921,14 0,00 -5.909.026,31 

        
Αναπ. αξία 
30/9/2007 8.867.593,90 13.478.829,39 1.977.281,62 376.213,58 1.148.951,16 704.011,69 26.552.881,34 

        

31/12/2006        

 Κόστος        

Υπόλοιπο 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 



ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε. 
Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου  1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 – (ποσά σε ευρώ) 

 

 

 11 

1/1/2006 

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 -8.458.410,94 -8.666.548,67 

Υπόλοιπο 
31/12/2006 8.866.226,62 14.423.637,77 4.000.608,52 1.050.637,64 2.918.258,44 920.107,89 32.179.476,88 

        
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     207.137,69  207.137,69 

Υπόλοιπο 
31/12/2006 0,00 -742.596,45 -1.846.779,07 -723.690,46 -1.984.829,91 0,00 -5.297.895,89 

        
Αναπ. αξία 
31/12/2006 8.866.226,62 13.681.041,32 2.153.829,45 326.947,18 933.428,53 920.107,89 26.881.580,99 

 
 
4.2.   Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  (Αµπελώνες) 

 

     Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας , αφορούν σε αµπελώνες παραγωγής 

σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών. Τα βιολογικά αυτά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται   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 βάση την αξία της συλλεγόµενης γεωργικής παραγωγής    και 

προεξοφλητικό επιτόκιο το τρέχον επιτόκιο της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης. Για 

το λόγο ότι η συγκοµιδή της γεωργικής παραγωγής γίνεται µια φορά τον χρόνο στους µήνες 

Αύγουστο και Σεπτέµβριο , η αξία των αµπελώνων προσδιορίζεται άπαξ στο τέλος της χρήσεως 

µε βάση τα δεδοµένα της παραγωγής της χρήσεως αυτής. Θεωρούµε ότι η αξία των αµπελώνων 

δεν µεταβάλλεται ουσιαστικά στη διάρκεια της χρήσεως. 

    

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

 30/9/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης 52.580,97 2.000,00 

Προσθήκες 6.943,00 71.131,56 

Αποσβέσεις περιόδου  -14.726,64 -20.550,59 

Αναπόσβεστη αξία  44.797,33 52.580,97 

 
 
4.4. Αποθέµατα 
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Ανάλυση : 
 

 30/9/2007 31/12/2006 

Εµπορεύµατα 15.918,36 14.950,61 

Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - παραγωγή σε εξέλιξη 5.180.415,49 4.715.402,71 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες – αναλώσιµα υλικά – 
ανταλ/κα & είδη συσκευασίας  419.263,38 342.256,65 

 5.615.597,23 5.072.609,97 

 
 
4.5.    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
         Ανάλυση : 
 

 30/9/2007 31/12/2006 

Πελάτες 2.699.407,02 3.467.281,60 

Επιταγές εισπρακτέες 914.254,23 1.282.402,18 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 260.758,68 229.244,04 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 16.270,97 221.639,02 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 248.883,38 79.350,46 

Λοιπές απαιτήσεις 52.018,73 25.615,10 

Σύνολο 4.191.593,01 5.305.532,40 

 
 

4.6.  Ταµειακά διαθέσιµα και  ισοδύναµα 
 

 30/9/2007 31/12/2006 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  7.244,76 21.920,91 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 2.036.153,98 153.204,88 

Σύνολο  2.043.398,74 175.125,79 

 
 
4.7.    Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο 
 

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

σε 15.804.800  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 



ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε. 
Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου  1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 – (ποσά σε ευρώ) 

 

 

 13 

30-Σεπ-07 15.804.800 0,30 4.741.440,00 4.596.672,39 9.338.112,39 
 
 
4.8.    ∆άνεια 
 

 30/9/2007 31/12/2006 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

∆άνεια τραπεζών 12.171.155,62 11.808.551,36 

   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθ. δανείων 715.950,33 286.021,69 

Σύνολο 715.950,33 286.021,69 

   

Σύνολο δανείων  12.887.105,95 12.094.573,05 

 
 

Η  εταιρεία  δεν  έχει  υποχρεώσεις  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης. 

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 

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. 

 

Το σύνολο των δανείων της εταιρείας είναι σε ευρώ. 

Η εταιρεία έχει  δυνατότητες βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού τις οποίες δεν έχει 

χρησιµοποιήσει ακόµη , ποσού € 1.466.546,69 .  
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4.9.  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: 

 30/9/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο αρχής  περιόδου -494.249,18 -424.328,53 

Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων  -102.753,98 -69.920,65 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου -597.003,16 -494.249,18 

 

    4.10. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση του λογαριασµού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά ενσώµατων 

πάγιων αναλύεται ως εξής: 

 30/9/2007 31/12/2006 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 2.293.590,70 2.386.694,79 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα -86.381,26 -93.104,09 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.207.209,44 2.293.590,70 

 
 

4.11.      Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ανάλυση : 
 

 30/9/2007 31/12/206 

Προµηθευτές 361.405,24 796.964,50 

Επιταγές πληρωτέες 401.441,61 408.073,92 

Προκαταβολές πελατών 13.973,42 5.603,92 

Μερίσµατα πληρωτέα 22.007,48 20.911,45 

Φόροι – Τέλη 46.977,25 60.175,51 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 62.589,85 71.033,34 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 496.233,09 58.685,91 

Λοιπές υποχρεώσεις 113.807,32 189.004,53 

Σύνολο 1.518.435,26 1.610.453,08 

 
 
 

4.12.      Αποτίµηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία  
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α) Το αποτέλεσµα από την επιµέτρηση της γεωργικής παραγωγής (σταφύλια οινοποίησης) κατά 

την 30.9.2007 και 30.9.2006 στην εύλογη αξία έχει ως εξής: 

 30/9/2007 30/9/2006 

Αξία γεωργικής παραγωγής στην εύλογη αξία  1.599.143,72 1.656.747,40 

Μείον: κόστος γεωργικής παραγωγής  -1.286.908,77 -1.280.967,16 

Αποτέλεσµα - κέρδος από την επιµέτρηση της γεωργικής 
παραγωγής στην εύλογη αξία 312.234,95 375.780,24 

 

Η παραπάνω 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. 

 

β) Η επιµέτρηση  της γεωργικής παραγωγής της χρήσεως 2007 (σταφύλια οινοποίησης ) κατά 

την  30.9.2007 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. 

 

4.13.      Φόρος εισοδήµατος 
 

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

κέρδους της περιόδου. 

 30/9/2007 30/9/2006 

Φόρος περιόδου 47.436,47 85.358,52 

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

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου 102.753,98 56.215,81 

Σύνολο 199.850,01 141.574,33 

 

 

Η φορολογική δαπάνη προέκυψε ως εξής: 

 30/9/2007 30/9/2006 

Κέρδη προ φόρων 787.219,51 824.854,48 

Πλέον :   

∆απάνες µη αναγνωριζόµενες φορολογικά 5,82 44.503,49 

Μείον :   
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Αφορολόγητα αποθεµατικά -182.876,10 -116.042,64 

Αφορολόγητα έσοδα -3.587,46 0,00 

Φορολογητέα κέρδη 600.761,77 753.315,33 

Φόρος υπολογιζόµενος µε συντελεστή 25% ( χρ. 
2006  29%) 150.190,45 218.461,43 
Επίδραση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών 
στον υπολογισµό αναβαλλόµενων φόρων 0,00 -76.887,10 

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

Σύνολο δαπάνης φόρου εισοδήµατος 199.850,01 141.574,33 

 

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 περίοδο 1/1-30/9/2007 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις χρήσεις 

2003 έως και 2005 από τον οποίο προέκυψαν φόροι και συναφείς επιβαρύνσεις συνολικού 

ποσού ευρώ 49.659,56. Με το ποσό αυτό επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-

30/9/2007 µέσω του λογαριασµού ‘’ Φόρος εισοδήµατος’’. 

4.14.    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). 

 30/9/2007 30/9/2006 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της 
εταιρείας 587.369,50 683.280,15 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός µετοχών  15.804.800 15.804.800 

Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,037 0,043 
 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

5.1.    Ενδεχόµενα 
 

           -∆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 . 

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

θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 
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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 30/9/2007 και 31/12/2006 

ανερχόταν στο ποσό ευρώ 98.225,79  και 83.550,79 αντίστοιχα. 

         -  Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της εταιρείας είναι η χρήση 2006. 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. 

-   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  

νέων δανειακών συµβάσεων   των κατά την 30.6.2006 υφιστάµενων οφειλών της εταιρείας προς 

αυτές. 

5.2.    Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
ι)   Στις περιόδους 1/1-30/9/2007 και 1/1-30/9/2006 έγιναν αγορές σταφυλιών από µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ   64.964,40 και 55.911,60 

αντίστοιχα. Οι αγορές αυτές έγιναν σε κανονικές τιµές. Τα υπόλοιπα υποχρέωσης της εταιρείας 

από τις παραπάνω αγορές προς το εν λόγω µέλος του ∆.Σ. κατά την 30/9/2007 και 30/9/2006 

ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ   63.015,47 και 54.234,25 αντίστοιχα. 

 

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

 30/9/2007 30/9/2006 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές 195.293,77 206.879,00 

Παροχές τερµατισµού απασχόλησης 3.397,33 6.190,66 

Σύνολο 198.691,10 213.069,66 

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

 
5.3. Αριθµός απασχολούµενου Προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30/9/2007 και 30/9/2006 ανερχόταν σε  

131  και  181  άτοµα  αντίστοιχα . 

 

5.4. Εποχικότητα και περιοδικότητα των ενδιάµεσων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων 

Σχετικά σηµειώνεται ότι : 
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- 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 , κατά τα οποία 

πραγµατοποιείται κατά µέσο όρο το 27% και το 39% αντίστοιχα των συνολικών ετήσιων 

πωλήσεων της εταιρείας . 

- 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. 

 

5.5. Επαναδιατύπωση ορισµένων κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30ης Σεπτεµβρίου 2006 

 

Τα παρακάτω κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της Κατάστασης Ταµειακών Ροών 

της 30ης Σεπτεµβρίου 2006 αναµορφώθηκαν προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα  

µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης περιόδου. 

 

Αναµορφωµένα 
κονδύλια 
30/9/2006 

∆ηµοσιευµένα 
κονδύλια 
30/9/2006 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Κόστος πωλήσεων -2.447.511,06 -2.071.730,82 

Κέρδος από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία της 
παραγωγής βιολογικών στοιχείων 375.780,24 0,00 

   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις -40.828,68 0,00 

Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις 0,00 -40.828,68 
 

 
5.6. 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 30/9/2007 έως την ηµεροµηνία 

σύνταξης του παρόντος. 
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