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I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.3.2011 31.12.2010 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.1 25.201.143,72 25.290.957,93 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 4.2 4.601.000,00 4.188.780,00 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 1.459,95 1.857,16 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 74.701,07 64.615,61 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  18.047,05 19.111,05 

  29.896.351,79 29.565.321,75 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 4.4 7.038.120,42 7.408.405,66 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.5 2.634.637,30 2.978.103,22 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.6 1.222.595,07 1.005.598,41 

  10.895.352,79 11.392.107,29 

Σύνολο Ενεργητικού  40.791.704,58 40.957.429,04 

    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

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  7.801.520,25 7.791.434,79 

Αποτελέσµατα εις νέον  10.411.905,89 10.521.291,37 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  27.551.538,53 27.650.838,55 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια 4.8 7.159.503,31 7.159.503,31 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 4.9 726.162,43 749.799,79 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  91.900,00 91.200,00 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 4.10 2.077.023,46 2.110.017,49 

  10.054.589,20 10.110.520,59 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.11 1.713.676,19 1.524.567,65 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4.8 1.431.900,66 1.631.502,25 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 4.12 40.000,00 40.000,00 

  3.185.576,85 3.196.069,90 

Σύνολο υποχρεώσεων  13.240.166,05 13.306.590,49 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  40.791.704,58 40.957.429,04 
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ΙΙ.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ    

 Σηµ. 1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010 

Πωλήσεις (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων)  1.326.976,88 2.421.104,92 

Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων)  0,00 0,00 

Σύνολο Πωλήσεων  1.326.976,88 2.421.104,92 

Κόστος πωλήσεων  -927.174,97 -1.485.280,98 

Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων)  399.801,91 935.823,94 

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 4.2 412.220,00 318.965,00 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  -285.680,25 -399.058,24 

Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες  526.341,66 855.730,70 

Άλλα έσοδα  61.087,42 98.841,10 

Έξοδα διαθέσεως  -342.150,07 -369.658,48 

Έξοδα διοικήσεως  -175.013,08 -209.271,47 

Άλλα έξοδα  -5.343,83 -0,09 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   -192.363,25 -56.420,98 

Κέρδος  προ φόρων  -127.441,15 319.220,78 

Φόρος εισοδήµατος 4.13 18.055,67 -48.191,55 

Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  -109.385,48 271.029,23 

Κέρδος  από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 0,00 

Κέρδη µετά από φόρους (Α)  -109.385,48 271.029,23 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)      

 - ∆ιαφορές αποτίµησης διαθέσιµων προς πώληση  
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων   10.085,46 -10.085,75 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(Α)+(Β)  -99.300,02 260.943,48 

    

Κέρδη  µετά από φόρους ανά  µετοχή  4.14 -0,007 0,017 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

 

Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Aποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

       

Υπόλοιπα 01.01.2010  4.741.440,00 4.596.672,39 7.822.670,69 10.533.701,27 27.694.484,35 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους    -10.085,75 271.029,23 260.943,48 

Υπόλοιπα 31.3.2010  4.741.440,00 4.596.672,39 7.812.584,94 10.804.730,50 27.955.427,83 

       

Υπόλοιπα 01.01.2011  4.741.440,00 4.596.672,39 7.791.434,79 10.521.291,37 27.650.838,55 

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους    10.085,46 -109.385,48 -99.300,02 

Υπόλοιπα 31.3.2011  4.741.440,00 4.596.672,39 7.801.520,25 10.411.905,89 27.551.538,53 
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ΙV.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

   

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1 - 31.3.2011 1.1 - 31.3.2010 

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων (127.441,15) 319.220,78 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 285.598,73 304.559,43 

Προβλέψεις 700,00 11.891,10 
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην ευλογη αξία (412.220,00) (318.965,00) 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων         (32.994,03) (44.284,39) 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (6.467,25) (9.216,21) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 192.363,25 56.420,98 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 370.285,24 699.337,18 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 344.529,92 (976.577,95) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  183.757,08 379.658,03 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (192.363,25) (56.420,98) 

Καταβεβληµένοι φόροι   -   -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  605.748,54 365.622,97 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων  (196.619,02) (243.373,50) 
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  -   -  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 
στοιχείων 6.914,79 8.194,02 

Τόκοι εισπραχθέντες 784,17 1.022,22 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  -   -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (188.920,06) (234.157,26) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα-αναληφθέντα δάνεια  -   -  

Εξοφλήσεις δανείων (199.601,59) (94.503,09) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (230,23)  -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (199.831,82) (94.503,09) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 216.996,66 36.962,62 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.005.598,41 1.375.857,65 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.222.595,07 1.412.820,27 
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Οι επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που παρατίθενται στα επόµενα ,  αποτελούν 

ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  της περιόδου που 

έληξε την 31η Μαρτίου 2011. 

 

• 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 απεσταγµένων  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. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες  οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε ,  µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2011  καλύπτουν τους πρώτους τρεις µήνες (1 

Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου ) της χρήσεως 2011 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 ‘’ 

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

σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, τα ∆ΠΧΑ και τις σχετικές διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ 

κατά τον µήνα Μάρτιο του 2011 . 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 2010 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 2010 , 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 
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αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους, - µε τις µεταβολές τους αναγνωριζόµενες στα 

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 ∆ΠΧΑ 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 31ης  Μαρτίου 2011 είναι ίδιες µε εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την 

κατάρτιση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας , της χρήσεως που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2010 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτηµα αυτών , χωρίς 

οποιαδήποτε απόκλιση η αλλαγή.     

3.    Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

3α.  Πληροφόρηση για το κέρδος η τη ζηµία , τα περιουσιακά στοιχεία και τις       

υποχρεώσεις 

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 31/12/2008  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 επικεντρωνόταν  στη γεωγραφική κατανοµή των 

πωλήσεων της. 

            Η εταιρεία  υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” από 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΠΧΑ 

8 προβλέπει οι λειτουργικοί τοµείς να προσδιορίζονται στη βάση των εσωτερικών αναφορών και 

διαδικασιών της εταιρείας για τα στοιχεία της εταιρείας που ελέγχονται και αναθεωρούνται σε 

τακτική βάση από την διοίκηση της , που αποφασίζει για τον επιµερισµό των πόρων ανά τοµέα 

και που κρίνει την απόδοσή του. Η διαφοροποίηση από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 8 είναι ότι 

παρουσιάζεται πλέον σαν χωριστός τοµέας αυτός της διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων.  

              Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε ανάλυση ανά τοµέα επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας: 

 

Περίοδος 1/1-31/3/2011     
     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ     

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Παραγωγή 
κρασιών και 

αποσταγµάτων 

Οργάνωση 
συνεδρίων      & 

δεξιώσεων Απαλείψεις Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 1.268.856,09 58.120,79  1.326.976,88 
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Έσοδα από άλλους λειτουργικούς τοµείς 6.769,59   -6.769,59 0,00 

Σύνολο πωλήσεων 1.275.625,68 58.120,79 -6.769,59 1.326.976,88 

Κόστος πωλήσεων -758.253,49 -172.966,91 4.045,43 -927.174,97 

Μικτό κέρδος (µη βιολογικών στοιχείων) 517.372,19 -114.846,12 -2.724,16 399.801,91 

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 412.220,00   412.220,00 

Επιµέτρηση βιολογικής παραγωγής στην ΕΑ 0,00   0,00 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων -285.680,25     -285.680,25 

Μικτό κέρδος (σύνολο) 643.911,94 -114.846,12 -2.724,16 526.341,66 

Άλλα έσοδα 57.538,42 3.549,00  61.087,42 

Έξοδα διαθέσεως -284.262,88 -57.887,19  -342.150,07 

Έξοδα διοικήσεως -124.343,17 -50.669,91  -175.013,08 

Άλλα έξοδα -5.343,83   -5.343,83 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -168.317,84 -24.045,41   -192.363,25 

Κέρδος πρό φόρων 119.182,64 -243.899,63 -2.724,16 -127.441,15 

Φόρος εισοδήµατος    18.055,67 

Κέρδη µετά από φόρους    -109.385,48 

     

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     

Προσθήκες παγίων 196.399,93 219,09  196.619,02 

Αποσβέσεις παγίων 232.934,40 52.267,12  285.201,52 
     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Στοιχεία ενεργητικού (πλην συµµετοχών) 33.813.515,23 4.999.609,50  38.813.124,73 

Συµµετοχές 74.701,07   74.701,07 

Μη κατανεµηµένα στοιχεία ενεργητικού    1.903.878,78 

Σύνολο Ενεργητικού 33.888.216,30 4.999.609,50 0,00 40.791.704,58 

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Σύνολο υποχρεώσεων 9.925.145,31 1.717.936,80  11.643.082,11 

Μη κατανεµηµένα στοιχεία υποχρεώσεων    1.597.083,94 

Σύνολο υποχρεώσεων 9.925.145,31 1.717.936,80 0,00 13.240.166,05 

 

 

 



ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε. 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 – ( ποσά σε ευρώ )  

 

 

 10 

Περίοδος 1/1-31/3/2010     
     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ     

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Παραγωγή 
κρασιών και 

αποσταγµάτων 

Οργάνωση 
συνεδρίων      & 

δεξιώσεων Απαλείψεις Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 2.347.010,62 74.094,30  2.421.104,92 

Έσοδα από άλλους λειτουργικούς τοµείς 5.701,12   -5.701,12 0,00 

Σύνολο πωλήσεων 2.352.711,74 74.094,30 -5.701,12 2.421.104,92 

Κόστος πωλήσεων -1.290.643,79 -197.772,29 3.135,10 -1.485.280,98 

Μικτό κέρδος (µη βιολογικών στοιχείων) 1.062.067,95 -123.677,99 -2.566,02 935.823,94 

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 318.965,00   318.965,00 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων -399.058,24     -399.058,24 

Μικτό κέρδος (σύνολο) 981.974,71 -123.677,99 -2.566,02 855.730,70 

Άλλα έσοδα 98.841,10 0,00  98.841,10 

Έξοδα διαθέσεως -280.324,16 -89.334,32  -369.658,48 

Έξοδα διοικήσεως -155.552,59 -53.718,88  -209.271,47 

Άλλα έξοδα -0,09   -0,09 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -49.368,36 -7.052,62   -56.420,98 

Κέρδος πρό φόρων 595.570,61 -273.783,81 -2.566,02 319.220,78 

Φόρος εισοδήµατος    -48.191,55 

Κέρδη µετά από φόρους    271.029,23 

     

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     

Προσθήκες παγίων 243.373,50 0,00  243.373,50 

Αποσβέσεις παγίων 243.375,12 59.954,52  303.329,64 
     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Στοιχεία ενεργητικού (πλην συµµετοχών) 35.742.595,86 5.078.812,11  40.821.407,97 

Συµµετοχές 93.430,92   93.430,92 

Μη κατανεµηµένα στοιχεία ενεργητικού    2.140.899,76 

Σύνολο Ενεργητικού 35.836.026,78 5.078.812,11 0,00 43.055.738,65 

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Σύνολο υποχρεώσεων 11.614.043,83 1.906.071,84  13.520.115,67 

Μη κατανεµηµένα στοιχεία υποχρεώσεων    1.580.195,15 
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Σύνολο υποχρεώσεων 11.614.043,83 1.906.071,84 0,00 15.100.310,82 

 

3β. Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

 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  κατανέµονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω : 

1/1-31/3/2011    

 Ελλάδα 
Λοιπές Χώρες 

Ε.Ε. 
Λοιπές 
Χώρες Συνολικά Ποσά 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  111,86   111,86 

Πωλήσεις Κρασιών και Αποσταγµάτων 959.057,29 258.160,08 45.674,85 1.262.892,22 

Έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων και 
κοινωνικών εκδηλώσεων - εστίαση 57.831,54   57.831,54 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 6.141,26   6.141,26 

Σύνολο πωλήσεων 1.023.141,95 258.160,08 45.674,85 1.326.976,88 

     

1/1-31/3/2010    

 Ελλάδα 
Λοιπές Χώρες 

Ε.Ε. 
Λοιπές 
Χώρες Συνολικά Ποσά 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  46,20   46,20 

Πωλήσεις Κρασιών και Αποσταγµάτων 2.048.172,66 195.721,62 97.908,60 2.341.802,88 

Έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων και 
κοινωνικών εκδηλώσεων - εστίαση 73.984,30   73.984,30 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 5.271,54   5.271,54 

Σύνολο πωλήσεων 2.127.474,70 195.721,62 97.908,60 2.421.104,92 

 

Το σύνολο των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας  βρίσκονται  στην 

Ελλάδα. 

 

3γ. Πληροφορίες για σηµαντικούς πελάτες 

Η εταιρία εµφανίζει  συγκέντρωση πελατών, καθώς στην περίοδο 01.01.2011 – 31.03.2011, δύο 

πραγµατοποίησαν το  39,76% περίπου του κύκλου εργασιών της, ενώ στις 31.3.2011 δύο 

πελάτες  αποτελούσαν το  39,05% περίπου του συνόλου των απαιτήσεων της.  ∆εδοµένης της 

συγκέντρωσης των πελατών της εταιρίας, υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος. Προκειµένου να 

περιοριστεί ο σχετικός κίνδυνος, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται 

διαρκώς, ενώ παράλληλα πολιτική της εταιρίας είναι να λαµβάνει κατά το δυνατόν περισσότερες 

επιταγές πελατείας των ανωτέρω πελατών  της. Η εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των 

απαιτήσεων της. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις µετρητοίς. 

  4.   Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των ενδιάµεσων  Οικονοµικών   
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        Καταστάσεων 

 
4.1.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις στην περίοδο 1/1-31/3/2011 ανήλθαν στο ποσό ευρώ  

196.619,02   και αφορούν κυρίως σε αγορές λοιπού εξοπλισµού  . 

Η κίνηση των Ενσώµατων Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 1.1.2011 – 31.3.2011 

και στην προηγούµενη χρήση 2010 ( 1.1.2010 – 31.12.2010 ) έχει ως εξής : 

 

31/3/2011 
Οικόπεδα  - 
Αγροτ/χια Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Κόστος        

Υπόλοιπο 1/1/2011 9.453.226,63 15.081.163,23 4.367.570,33 1.281.317,07 3.910.867,28 0,00 34.094.144,54 

Προσθήκες   3.000,00 9.680,00 126.910,44 57.028,58 196.619,02 

Μειώσεις-Πωλήσεις    -9.019,01 -115.585,01  -124.604,02 

Υπόλοιπο 31/3/2011 9.453.226,63 15.081.163,23 4.370.570,33 1.281.978,06 3.922.192,71 57.028,58 34.166.159,54 

        
Σωρευµένες 
αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1/1/2011 0,00 -2.068.151,99 -2.731.663,68 -938.829,23 -3.064.541,71 0,00 -8.803.186,61 

Αποσβέσεις περιόδου  -85.013,86 -57.014,68 -25.172,26 -118.000,72  -285.201,52 

Μειώσεις-Πωλήσεις    7.787,33 115.584,98  123.372,31 

Υπόλοιπο 31/3/2011 0,00 -2.153.165,85 -2.788.678,36 -956.214,16 -3.066.957,45 0,00 -8.965.015,82 

        

Αναπ. αξία 31/3/2011 9.453.226,63 12.927.997,38 1.581.891,97 325.763,90 855.235,26 57.028,58 25.201.143,72 

        

31/12/2010 
Οικόπεδα  - 
Αγροτ/χια Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

 Κόστος        

Υπόλοιπο 1/1/2010 9.402.503,08 15.074.504,84 4.145.349,67 1.255.162,92 4.030.544,49 0,00 33.908.065,00 

Προσθήκες 50.723,55 6.658,39 227.649,86 54.700,01 134.921,74  474.653,55 

Μεταφορές       0,00 

Πωλήσεις   -5.429,20 -28.545,86 -254.598,95  -288.574,01 

Υπόλοιπο 31/12/2010 9.453.226,63 15.081.163,23 4.367.570,33 1.281.317,07 3.910.867,28 0,00 34.094.144,54 

        
Σωρευµένες 
αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1/1/2010 0,00 -1.728.138,78 -2.507.713,24 -855.386,59 -2.784.117,01 0,00 -7.875.355,62 

Αποσβέσεις περιόδου  -340.013,21 -229.379,63 -111.988,48 -535.023,54  -1.216.404,86 

Πωλήσεις   5.429,19 28.545,84 254.598,84  288.573,87 

Υπόλοιπο 31/12/2010 0,00 -2.068.151,99 -2.731.663,68 -938.829,23 -3.064.541,71 0,00 -8.803.186,61 

        

Αναπ. αξία 31/12/2010 9.453.226,63 13.013.011,24 1.635.906,65 342.487,84 846.325,57 0,00 25.290.957,93 

 
 

 

4.2.   Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
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         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.Α., 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.   

Στη συνέχεια παραθέτουµε τον πίνακα συµφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας µεταξύ έναρξης και λήξης της περιόδου 1/1-31/3/2011 και 

1/1-31/12/2010. 

    

Πίνακας Συµφωνίας της εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων   

 
31/3/2011 31/12/2010 

- Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης  περιόδου 4.188.780,00 4.555.065,00 
- Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων) 0,00 0,00 

- Κέρδη/Ζηµίες αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά το τέλος της περιόδου 412.220,00 -366.285,00 

- Πωλήσεις περιόδου 0,00 0,00 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου 4.601.000,00 4.188.780,00 

 

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

 31/3/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο έναρξης  1.857,16 3.815,86 

Προσθήκες 0,00 1.000,00 

Αποσβέσεις περιόδου  -397,21 -2.958,70 

 1.459,95 1.857,16 

 
 
4.4.   Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα της  εταιρείας  αφορούν  κυρίως σε προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή και σε πρώτες και 

βοηθητικές ύλες. Κατά την 31/3/2011 όπως και κατά την 31/12/2010 δεν συνέτρεξε λόγος 

αποµείωσης τους. 

Η εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση , φύλαξη , κτλ ) για να ελαχιστοποιήσεις 

τους κινδύνους και τις ενδεχόµενες ζηµίες λόγω φυσικών καταστροφών η κλοπών των 

αποθεµάτων της. 
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Ανάλυση : 
 

 31/3/2011 31/12/2010 

Εµπορεύµατα 18.753,78 18.838,51 

Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή - παραγωγή σε εξέλιξη 6.692.347,20 7.039.635,35 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες – αναλώσιµα υλικά – 
ανταλ/κα & είδη συσκευασίας  327.019,44 349.931,80 

 7.038.120,42 7.408.405,66 

 
4.5.    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
         Ανάλυση : 
  

 31/3/2011 31/12/2010 

Πελάτες 1.589.511,73 1.486.360,35 

Γραµµάτια εισπρακτέα 8.069,27 8.069,27 

Επιταγές εισπρακτέες 373.819,64 746.439,62 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 540.457,35 617.115,45 

Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 16.832,93 25.800,29 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 62.594,20 42.894,01 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 32.970,61 37.163,49 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 2.100,00 

Λοιπές απαιτήσεις 10.381,57 12.160,74 

Σύνολο 2.634.637,30 2.978.103,22 

 
Οι απαιτήσεις από ‘’Πελάτες’’ εµφανίζονται αποµειωµένες , τόσο κατά την 31.3.2011 όσο και κατά 

την 31.12.2010 ,  κατά ποσό ευρώ 502.109,84  . Το ποσό  αυτό  αντιστοιχεί στη σχηµατισθείσα 

σωρευτικά  πρόβλεψη για το σύνολο των εµπορικών απαιτήσεων της εταιρίας των οποίων η 

είσπραξη δεν θεωρείται πιθανή.  

Σηµειώνεται ότι κατά τις περιόδους 1.1.-31.3.2011 και 1.1.-31.3.2010  δεν σχηµατίσθηκε σχετική 

πρόβλεψη. 

 
4.6.  Ταµειακά διαθέσιµα και  ισοδύναµα 

 

 31/3/2011 31/12/2010 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  8.299,55 8.471,85 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.214.295,52 997.126,56 

Σύνολο  1.222.595,07 1.005.598,41 
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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-10 15.804.800 0,30 4.741.440,00 4.596.672,39 9.338.112,39 

31-Μαρ-11 15.804.800 0,30 4.741.440,00 4.596.672,39 9.338.112,39 
 
 
4.8.    ∆άνεια 
 

Το σύνολο των δανείων της εταιρείας κατά την 31/3/2011 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: 

 31/3/2011 31/12/2010 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

∆άνεια τραπεζών 7.159.503,31 7.159.503,31 
   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθ. δανείων 1.431.900,66 1.631.502,25 

Σύνολο 1.431.900,66 1.631.502,25 

   

Σύνολο δανείων  8.591.403,97 8.791.005,56 

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

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 καταβλήθηκε στις 30.6.2008 και η τελευταία θα καταβληθεί 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. 
 

Στις 09/12/2010 το Υπουργείο Οικονοµικών ενέκρινε την ένταξη της εταιρίας στις ευνοϊκές 

διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 2/20087/0025/30-06-2010 που αφορά επιχειρήσεις του 

Νοµού ∆ράµας. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να µη 

καταβάλει δόσεις για το χρονικό διάστηµα από 31.12.10 έως 31.12.13 σε δάνεια για τα οποία έχει 

δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου µε προγενέστερη υπουργική απόφαση, ενώ παράλληλα 

επιµηκύνεται η διάρκεια των δανείων αυτών µέχρι την 31.12.2022 από 31.12.2016  που ήταν 

µέχρι σήµερα. Ως επιτόκιο ρύθµισης ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 

ελληνικού δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσής πριν από την έναρξη της 

περιόδου εκτοκισµού, προσαυξηµένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν. 128/1975 (0,60%) 

 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών αναλύονται ως εξής : 

 31/3/2011 31/12/2010 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 1.431.900,66 1.431.900,66 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 4.295.701,98 4.295.701,98 

Πάνω από 5 έτη 1.431.900,67 1.431.900,67 

Σύνολο 7.159.503,31 7.159.503,31 

 
  Η εταιρεία έχει  δυνατότητες  τραπεζικού δανεισµού τις οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει 

ακόµη , για χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης  , εισαγωγές  , έκδοση Ε/Ε ποσού ευρώ  

2.000.000 .  

 

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: 

 31/3/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο αρχής  περιόδου 749.799,79 631.944,40 

Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων  -23.637,36 117.855,39 
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Υπόλοιπο τέλους περιόδου 726.162,43 749.799,79 

 

Για τις υφιστάµενες τόσο κατά την 31/3/2011 όσο και κατά την 31/12/2010 προσωρινές διαφορές 

µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος µε συντελεστή  20 

% .  

    4.10. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση του λογαριασµού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά ενσώµατων 

πάγιων αναλύεται ως εξής: 

 31/3/2011 31/12/2010 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 2.110.017,49 2.247.658,19 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0,00 28.911,50 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα -32.994,03 -166.552,20 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.077.023,46 2.110.017,49 

 
 

4.11.      Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

∆εν  υφίσταντο κατά την 31.3.2011 ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε Προµηθευτές , ∆ηµόσιο , 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Πιστωτές της εταιρείας. 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων σε Προµηθευτές και λοιπούς Πιστωτές της εταιρείας  έχει ως εξής: 

 31/3/2011 31/12/2010 

Προµηθευτές 558.769,47 513.271,58 

Επιταγές πληρωτέες 324.935,92 303.669,51 

Προκαταβολές πελατών 107.845,25 60.590,52 

Μερίσµατα πληρωτέα 12.497,84 12.728,07 

Φόροι – Τέλη 126.661,37 170.765,41 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 66.349,27 72.963,03 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 317.773,42 274.165,59 
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 0,00 0,00 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 70.301,43 77.347,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 128.542,22 39.066,94 

Σύνολο 1.713.676,19 1.524.567,65 

 
 

 
4.12.     Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 
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              Το υπόλοιπο του λογαριασµού ποσού ευρώ 40.000,00 αφορά στη σχηµατισθείσα  

πρόβλεψη για  φόρους και  συναφείς επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον 

φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2009 και 2010.  

 
 

 
4.13.      Φόρος εισοδήµατος 

 
Ο φόρος εισοδήµατος  για την περίοδο 1/1-31/3/2011 υπολογίσθηκε µε συντελεστή 20% 

ενώ  στην περίοδο 1/1-31/3/2010 υπολογίστηκε µε συντελεστή  24% επί του φορολογικού 

κέρδους της περιόδου. 

 31/3/2011 31/3/2010 

Φόρος χρήσεως 0,00 114.100,79 

Αναβαλλόµενος φόρος χρήσεως -23.617,56 -65.909,24 

∆ιαφορά φόρου προηγούµενης χρήσεως 5.561,89 0,00 

Σύνολο -18.055,67 48.191,55 

 

Η φορολογική δαπάνη προέκυψε ως εξής: 

 31/3/2011 31/3/2010 

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων -127.441,15 319.220,78 

Πλέον :   

∆απάνες µη αναγνωριζόµενες φορολογικά 23.000,00 0,00 

Μείον :   

Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00 -100.000,00 

Αφορολόγητα έσοδα -13.745,64 -18.422,66 

Φορολογητέα κέρδη -118.186,79 200.798,12 

Φόρος υπολογιζ. µε συντελεστή 20 και 24%  αντίστοιχα -23.637,36 48.191,55 

∆ιαφορά φόρου προηγούµενης χρήσεως 5.581,69 0,00 

Σύνολο δαπάνης φόρου εισοδήµατος -18.055,67 48.191,55 

   

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 14,17 15,10 
 

Για τις υφιστάµενες κατά την 31/3/2011 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής 

βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος µε συντελεστή  20 %  . Για τις υφιστάµενες κατά την 

31/3/2010 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε 

αναβαλλόµενος φόρος µε συντελεστή  από 20 έως 24 % ανάλογα µε τον εκτιµούµενο χρόνο 

ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και  των υποχρεώσεων της 

εταιρείας. 
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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). 

 31/3/2011 31/3/2010 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας -109.385,48 271.029,23 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός µετοχών  15.804.800 15.804.800 

Βασικά κέρδη κατά µετοχή -0,0069 0,0171 
 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

5.1.    Ενδεχόµενα 
 

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  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 31/3/2011 και 31/12/2010 

ανερχόταν στο ποσό ευρώ  217.556,95    και  125.156,95  αντίστοιχα. 

 -  Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2008 .                

5.2    Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
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ι) Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από και προς τα συνδεδεµένα µέρη κατά την περίοδο 1/1-

31/3/2011 και 1/1-31/3/2010  καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από τα µέρη αυτά  κατά 

την 31/3/2011 και 31/3/2010 ήταν µηδενικά .Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τα µέρη αυτά 

κατά την 31/3/2011 και 31/3/2010 ήταν 121.558,75  και 44.041,99 αντίστοιχα.   
 

ιι) Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές 47.263,17 57.521,31 

Παροχές τερµατισµού απασχόλησης 2.464,00 5.656,01 

Σύνολο 49.727,17 63.177,32 

 
 Πέρα των παραπάνω αµοιβών  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην τακτική γενική 

συνέλευση των µετόχων της εταιρείας να µη καταβληθεί αµοιβή στα µέλη του ∆ιοικητικό 

Συµβουλίου της για την χρήση 2010 . Οι αντίστοιχες αµοιβές που είχαν προταθεί από τα κέρδη 

της χρήσεως 2009 και εγκρίθηκαν από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 4/6/2010 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 110.000,00  και περιλαµβανόταν 

στις δαπάνες της χρήσεως 2009. 
 

∆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 31/3/2011 και 31/3/2010 ανερχόταν σε         

110  και  124 άτοµα αντίστοιχα . 

 

5.4    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 

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

Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. 

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

διάθεση των προϊόντων 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. 

 

5.5   Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 – ( ποσά σε ευρώ )  
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∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση και την επιχειρηµατική πορεία της εταιρείας από την 31/3/2011 έως την ηµεροµηνία 

σύνταξης του παρόντος. 

 

Οι Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2011 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρείας την  23η  Μαίου 2011 . 

 

Αδριανή  ∆ράµας 23  Μαϊου 2011 

 

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 

 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                   
            και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
            Κωνσταντίνος Λαζαρίδης                                                        Γεώργιος Ζάχαρης 
                Α.∆.Τ   ΑΕ – 407433                                                          Α.∆.Τ  ΑΗ  - 376777 
   

 
 
 

                                                               Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής                                                    
 
 
 
 
                                                                Παναγιώτης  Κογκαλίδης                                                         
                                                                   Α.∆.Τ.   ΑΕ - 203573                                                   
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