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Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις
της oικονοµικής xρήσεως
από 1 Ιανουαρίου µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2010
σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «Νίκος Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.», την 30η
Απριλίου 2011 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή τους στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.chateau-lazaridi.com.
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Α.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι:
A. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις
οποίες σας παρουσιάζουµε προς έγκριση, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως προβλέπει ο Νόµος. Η χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010 είναι η εικοστή πρώτη για την εταιρία.
Το πλαίσιο κατάρτισης και οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για
την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε
την 31η ∆εκεµβρίου 2010, παρουσιάζονται και αναλύονται στο Προσάρτηµα των
οικονοµικών καταστάσεων που σας παρουσιάζουµε.
B. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κύκλος εργασιών και Αποτελέσµατα
Στην χρήση του 2010 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που ανήλθε σε 2.021 χιλ.
ευρώ έναντι 3.788 χιλ. ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας µείωση ποσοστού 47%. Η
ιδιοµορφίας της χρονιάς λόγω της οικονοµικής κρίσης στην χώρα, των φορολογικών
µεταρρυθµίσεων, των απεργιών και του γενικότερου κλίµατος ανασφάλειας που
δηµιουργήθηκε, οδήγησε τους καταναλωτές σε αλλαγή της αγοραστικής τους
συµπεριφοράς.
Τα µικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν το 2010 σε 903 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 2.092
χιλ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας µείωση 57%, και αντίστοιχα το περιθώριο µικτού
κέρδους στη χρήση 2010 διαµορφώθηκε στο 45% έναντι 55% το 2009. Η µείωση των
ανωτέρω δεικτών οφείλεται στην µείωση του κύκλου εργασιών.
Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης ανήλθαν το 2010 στο ποσό των 1.299
χιλ. ευρώ έναντι 1.271 χιλ. ευρώ το 2009. Αναλυτικά τα έξοδα διοίκησης
συµπιέστηκαν στα 513 χιλ. ευρώ έναντι 602 χιλ. ευρώ το 2009, ενώ αύξηση
παρουσιάζουν τα έξοδα διάθεσης σε 759 χιλ. ευρώ έναντι 655 χιλ. ευρώ το 2009, και
οφείλεται στην προσπάθεια της διοίκησης µέσα από προωθητικές ενέργειες να
διατηρήσει το µερίδιο της αγοράς που κατέχει.
Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος αυξήθηκε στη χρήση 2010 σε 368 χιλ. ευρώ
έναντι 316 χιλ. ευρώ το 2009.
Συνάρτηση όλων των ανωτέρω, τα προ φόρων αποτελέσµατα στη χρήση 2010 να
παρουσιάζουν ζηµίες ποσού 410 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 917 χιλ. ευρώ το
2009.
Τα αποτελέσµατα ήταν συνάρτηση των υπολοίπων οικονοµικών µεγεθών της
χρήσης.
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA), όπως εµφανίζονται στα
δηµοσιευµένα αποτελέσµατα, για την χρήση 2010 είναι ευρώ 326 χιλ. έναντι ευρώ
1.593 χιλ. για την χρήση 2009.
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Εξέλιξη της εταιρείας
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τα πεπραγµένα της χρονιάς του 2010
σε συνδυασµό µε το γενικότερο κλίµα που διακατέχει την αγορά, έθεσε ως στόχο της
για την χρήση του 2011 να επιτύχει τζίρο 3.300 χιλ. ευρώ. Η επίτευξη του ανωτέρω
στόχου θα υποστηριχθεί από µια σειρά ενεργειών που σχετίζονται:
α) Με τον σχεδιασµό και την παραγωγή αρχικά ενός ερυθρού κρασιού και ενός
λευκού χαµηλότερης τιµής, µε στόχο την είσοδό της σε µια κατηγορία κρασιών
µεσαία και κάτω, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα αποτελέσουν και τον µοχλό
εισόδου και των άλλων ετικετών σε σηµεία που δεν βλέπαµε.
β) Με την µείωση της τιµής των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, βλέποντας ότι
µέσα από τις εκάστοτε προσφορές και εκπτώσεις σχεδόν όλη η ωφέλεια έµενε στα
χέρια των διακινητών, από 1/1/2011 θα προχωρήσει σε µείωση των τιµών
τιµοκαταλόγου, µειώνοντας ταυτόχρονα τις προσφορές, προκειµένου να µην
περιορίσει ιδιαίτερα το µικτό αποτέλεσµά της από την µια, και να επιτύχει και την
επιθυµητή µείωση τιµής στο ράφι από την άλλη.
γ) Με την προσπάθεια συνεχούς ανανέωσης του προφίλ της. Προχώρησε στον
επανασχεδιασµό των προϊόντων µε την ετικέτα Chateau Nico Lazaridi και Μαύρο
Πρόβατο σε αντικατάσταση των Semillon-Sauvignon Nico Lazaridi και Syrah Nico
lazaridi. Στόχος των ενεργειών αυτών πέρα από την ποιοτική τους αναβάθµιση, είναι
να καταστούν περισσότερο ελκυστικά.
δ) Τα τελευταία τρία χρόνια η διοίκηση της εταιρείας άλλαξε τον σχεδιασµό της
παραγωγής, µειώνοντας τις ποσότητες των κρασιών της οικογένειας Chateau Nico
Lazaridi, αυξάνοντας τις ποσότητες των παλαιωµένων οίνων της οικογένειας Μαγικό
Βουνό, αντιλαµβανόµενη την ολοένα αυξανόµενη ζήτηση των προϊόντων αυτών
κυρίως στο εξωτερικό.
ε) Με προσανατολισµό σε αγορές του εξωτερικού αυξάνοντας της πωλήσεις σε
υπάρχουσες αγορές και δηµιουργώντας νέες συνεργασίες σε άλλες.
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
Στο κεφάλαιο 4 ∆ιαχείριση κινδύνων γίνεται εκτενή αναφορά στους διάφορους
κινδύνους που είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία λόγο των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα
όπως αναφέρεται και σε αυτό το κεφάλαιο η έκθεση της Εταιρείας στον
χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο είναι περιορισµένη, λόγω του περιβάλλοντος της
δραστηριότητας της εταιρείας και την χρηµατοοικονοµική διαχείριση που κάνει η
διοίκηση.
Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε οµοφώνως και προτείνει στην
προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να µην προχωρήσει στην διάθεση
µερίσµατος για την χρήση του 2010. Σηµειώνουµε ότι µέσα στην χρήση 2010
πληρώθηκε µέρισµα 346.697 ευρώ.
30 Απριλίου 2011

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας “ ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε. ”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας “ ΝΙΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε. Οινοποιητική – Βιοτεχνική – Γεωργική – Εµπορική
Ανώνυµος Εταιρεία ” , που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου
2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης
της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας “ ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε. Οινοποιητική – Βιοτεχνική – Γεωργική – Εµπορική Ανώνυµος Εταιρεία
” κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
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∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Σωτήριος Ι. ∆ανούσης
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10441
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
Σηµ
Έσοδα πωλήσεων
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα

16
17

2010

2009

2.020.738
-1.117.624
903.114
186.456
1.089.569

3.788.285
-1.695.936
2.102.349
225.173
2.317.522

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος

18
18
18

-758.704
-513.171
-26.817
-209.123

-655.001
-601.806
-14.141
1.046.574

Κόστος χρηµατοδότησης
Κέρδος συνήθων εργασιών

19

-368.039
-577.161

-315.732
730.842

166.830
-410.331

186.280
917.122

57.349

246.871

-467.680

670.250

0,000
0,000

0,633
0,366

Αναπροσαρµογή Εύλογης αξίας
Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) (προ φόρων)
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) (µετά από φόρους)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)

20
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∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ )

Σηµ

31-∆εκ
2010

31-∆εκ
2009

5.975.654
914.330
0
155.745
7.045.729

6.015.234
686.240
0
220.604
6.922.078

3.170.320
3.229.816
129.515
71.442
6.601.093

2.372.453
4.065.526
129.722
1.013.335
7.581.036

13.646.822

14.503.114

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προπληρωµένος φόρος
Ταµιακά διαθέσιµα

1
2
4

5
6
15
7

Σύνολο ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς τρίτους
Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµο τοκοφόρα δάνεια

14
15
9

2.524.407
111.035
2.416.611
5.052.053

3.363.014
162.187
1.756.319
5.281.520

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα τοκοφόρα δάνεια
∆ικαιώµατα εργαζοµένων
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Φορολογικά βάρη εποµένων χρήσεων
Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις

9
10
11
3
12
13

1.820.735
94.958
75.643
441.184
747.500
90.000
3.270.020

1.606.901
89.720
94.864
494.229
784.275
45.000
3.114.989

5.324.749

6.106.606

3.124.935
1.648.713
551.101
5.324.749

3.124.935
1.640.482
1.341.189
6.106.606

Καθαρή περιουσία

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Μη διανεµηθέντα κέρδη (συσσωρευµένες ζηµίες)

8
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ )

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2009
κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Κέρδη 2009 µετά από φόρους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά
Μεταφορά κερδών από / ( σε) αποθεµατικά
Καταβολή µερίσµατος
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, κατά
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ζηµίες 2010
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά
Μεταφορά κερδών από / ( σε) αποθεµατικά
Καταβολή µερίσµατος
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

3.124.935

∆ιαφορές
αναπρ/γής
παγίων

Επιχορηγ.
επενδύσεων Τακτικό
ενεργητικού Αποθ/τικό

242.475

0

270.339

Έκτακτο
Αποθ/τικό
1.467

Αποθεµατικά Μη διανεµ.
φορολογικών Κέρδη /
νόµων
(ζηµίες)
579.448

1.118.218

Αποθεµατ.
Εύλογης
Αξίας
536.869

670.250
21.186

3.124.935

242.475

0

291.525

1.467

579.448

3.103
(450.383)

(11.301)

1.341.189

525.567

(467.680)
0

3.124.935

242.475

0

291.525

24.289
(346.697)
1.467

579.448

551.101

8.230

533.797

Σύνολο
5.873.751
670.250
0
12.988
(450.383)
6.106.606
(467.680)
0
32.519
(346.697)
5.324.749
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
2010

2009

(410.331)

917.122

368.637
368.039
(19.221)
(166.830)
1.615
(2.120)

360.464
315.732
(27.803)
(186.280)
4.660
(1.210)
(4.332)

139.788
835.710
(797.867)
64.859
(778.395)
(535.905)
(364.416)
(83.820)
(984.140)

1.378.352
(163.153)
(331.427)
(225.000)
658.772
(311.191)
(187.097)
160.484

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αύξηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Aύξηση κόστους συµµετοχών
Προϊόν πώλησης συµµετοχών
Προϊόν πωλήσεως παγίων

(329.056)
(61.260)
2.120

(496.039)
(32.867)
7.380

Καθαρές ταµειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες

(388.196)

(521.526)

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε µετρητά
Αύξηση/(πληρωµή) βραχυπροθέσµου δανεισµού
Αύξηση/(πληρωµή) µακροπροθέσµου δανεισµού
Πληρωµή υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως
Μερίσµατα πληρωθέντα

660.292
213.834
(96.986)
(346.697)

1.028.039
(63.136)
(101.133)
(450.383)

430.443

413.387

Καθαρή αύξηση(µείωση) σε ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

(941.893)

52.344

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

1.013.335

960.991

Ταµειακές ροές από επιχειρηµατικές
δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη (ζηµίες) πριν από τα έκτακτα κονδύλια και φόρους
Αναµορφώσεις:
Αποσβέσεις
Τόκοι χρεωστικοί / πιστωτικοί
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Ζηµίες από πώληση/αποτίµηση περιουσ.στοιχείων στην εύλογη αξία
(Κέρδη) από αποτίµηση Βιολογικών περ.στοιχείων στην εύλογη αξία
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης παροχών προσωπικού
Τακτοποίηση διαγραφής παγίου
∆ιάφορα µη ταµειακά αποτελέσµατα
(Κέρδη) / ζηµίες από πωλήσεις παγίων
Κέρδος εκµεταλλεύσεως πριν από τις
µεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως
(Αύξηση ) / Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογ/σµούς
(Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / Μείωση άλλων µακροπροθέσµων απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) τρεχ. υποχ/σεων
Αύξηση / (Μείωση) άλλων µακροπροθέσµων υποχ/σεων
Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση
Τόκοι πληρωθέντες /(εισπραχθέντες)
Φόροι πληρωθέντες (µείον προκαταβολές)
Καθαρές ταµειακές ροές από επιχειρηµατικές δραστηριότητες

Καθαρές ταµειακές ροές για χρηµατ/νοµικές δραστηριότητες

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

71.442

1.013.335
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Ζ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
1.

Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «Νίκος Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανώνυµη εταιρεία,
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας ∆ράµας µε Αριθµό
Μ.Α.Ε. 15597 / 51/ Β / 87 / 10, γνωστή µε τον διακριτικό τίτλο NICO LAZARIDI, είναι
η πρώτη οινοποιητική εταιρία που ιδρύθηκε στον Νοµό ∆ράµας το 1987 από τον
σηµερινό της Πρόεδρο κο Νίκο Λαζαρίδη. Το βασικότερο κίνητρο για την δηµιουργία
της εταιρείας ήταν ο σεβασµός γι’ αυτό το ξεχωριστό αγαθό που µας προσφέρει η
φύση, το κρασί. Χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η συνεχής και επίµονη
προσπάθεια για την δηµιουργία άριστων και υψηλής ποιότητας κρασιών, τα οποία
είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε επιστηµονική φροντίδα, καλλιτεχνική ευαισθησία και
πάθος για την τελειότητα.
Η δεύτερη οινοποιητική µονάδα της Νίκος Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε, µε τίτλο
ΜΑΚΕ∆ΩΝ ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Πλατανότοπου
του Νοµού Καβάλας, στις παρυφές του Παγγαίου όρους.
Στόχος της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση των προϊόντων της ευρύτερης Μακεδονικής
γης, δηµιουργώντας κρασιά ποιότητας καθώς επίσης και η αναζήτηση περιοχών µε
ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη ελληνικών και ξένων ποικιλιών
αµπέλου.
Η αρχιτεκτονική αντίληψη που διακρίνει και τις δύο οινοποιητικές µονάδες
επικεντρώνεται στη σύγχρονη και λιτή σχεδίαση µε το πάντρεµα µοντέρνων και
διαχρονικών υλικών, ώστε να δηµιουργηθεί ένα συγκρότηµα εναρµονισµένο στο
επικλινές του εδάφους και στα χαρακτηριστικά δόµησης της περιοχής, χωρίς να
παρεκκλίνει από τον στρατηγικό στόχο της επιτυχηµένης γραµµής παραγωγής.
1.2 Φύση δραστηριοτήτων
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής κρασιού. Οι αµπελώνες
τους οποίους καλλιεργεί, βρίσκονται στο Νοµό ∆ράµας και πιο συγκεκριµένα στα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αγοράς, Πηγαδίων και Αδριανής, και καταλαµβάνουν έκταση
511 περίπου στρεµµάτων, ενώ ο αµπελώνας στην Πιερία Κοιλάδα στο Ν. Καβάλας
καταλαµβάνει έκταση περίπου 50 στρέµµατα. Η έκταση αυτή συµπληρώνεται από
250 στρέµµατα παραγωγών συµβεβληµένων µε την Εταιρεία που εκτείνονται στις
ίδιες περιοχές. Η καλλιέργεια των αµπελιών πραγµατοποιείται µε συνδυασµό
ανθρώπινου δυναµικού και µηχανολογικού εξοπλισµού και µε γνώµονα το σεβασµό
προς το περιβάλλον, σε αµπελώνες γραµµικούς µε ελεγχόµενη άρδευση και
αποστάσεις φύτευσης που κυµαίνονται, µε βάση την ποικιλία και το έδαφος, από 1m
X 2,5m έως 1,5m X 2,5m. Ο προσανατολισµός των γραµµών φύτευσης έγινε από
βορρά προς νότο.
2 Βάση ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων
(α)
Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2010, που καλύπτουν την
περίοδο 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2010, έχουν συνταχθεί µε βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιµήθηκαν σε εύλογες αξίες την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1.1.2005) και τα οποία χρησιµοποιήθηκαν έκτοτε
Οικονοµικές Καταστάσεις
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ως τεκµαρτό κόστος, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going
concern).
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Όλα τα αναθεωρηµένα και
νεοκδοθέντα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και είναι
σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν
εφαρµόσιµα.
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι εκπεφρασµένες σε Ευρώ.
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµογή σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
(β)
Καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190 /
1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 και
εφεξής, η Εταιρεία, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, συντάσσει οικονοµικές
καταστάσεις βάσει τα ∆ΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως έχει δικαίωµα, η Εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση
τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά
µε την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι φορολογικές
οικονοµικές καταστάσεις προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών
εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ.
(γ)
Χρήση εκτιµήσεων
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση
εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων
της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο.
(δ)
Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010
(συµπεριλαµβάνοντας και τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2009) εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. στις 29 Απριλίου 2011.
(ε)

Νέα Πρότυπα ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων Προτύπων

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010, είναι συνεπείς µε αυτές που
περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε
την 31.12.2009, αφού ληφθούν υπόψη τα Πρότυπα και οι νέες ∆ιερµηνείες, που
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2010:
• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
και του ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» όσον αφορά την
αναταξινόµηση
χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων
ενεργητικού»
(Κανονισµός
1004/15.10.2008)

Η εν λόγω τροποποίηση που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2008 επιτρέπει, υπό
προϋποθέσεις, την αναταξινόµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, σε
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κατηγορίες αποτίµησης, διαφορετικές από εκείνες που είχαν ταξινοµηθεί κατά την
αρχική αναγνώρισή τους. Η ανωτέρω δυνατότητα µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά
από την 1η Ιουλίου 2008. Η υιοθέτηση της παραπάνω τροποποίησης δεν
εφαρµόσθηκε από την Εταιρία.
• ∆ιερµηνεία 14 «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων
παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους»
(Κανονισµός 1263/16.12.2008)

Με τη διερµηνεία αυτή διευκρινίζεται πότε το πλεόνασµα ενός προγράµµατος
καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους δύναται να αναγνωριστεί ως στοιχείο
του ενεργητικού και σε ποιο βαθµό περιορίζεται από τυχόν υποχρεώσεις για τη
χρηµατοδότηση παροχών που θα καταστούν δεδουλευµένες στο µέλλον.
Η υιοθέτηση της διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας.
Εκτός των Προτύπων και ∆ιερµηνειών που αναφέρονται ανωτέρω, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες των
οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την
1.1.2008.
• ∆ΠΧΠ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» (Κανονισµός 1358/21.11.2007)- Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2009

Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Η
υιοθέτηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά την Εταιρεία.
• Τροποποίηση ∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού» (Κανονισµός1260/10.12.2008)- Ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009

Την 29η Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ
23,σύµφωνα µε το οποίο δεν επιτρέπεται η άµεση καταχώρηση στα αποτελέσµατα,
του κόστους δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία
απαιτείται σηµαντικός χρόνος µέχρις ότου τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή είναι
διαθέσιµα να πωληθούν. Το κόστος αυτό πλέον θα κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί
µέρος του κόστους κτήσης του στοιχείου του ενεργητικού.
Η υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις.
• Τροποποίηση ∆ΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
(Κανονισµός 1261/16.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009

Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2008, διευκρινίζεται ότι
οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης των εν λόγω παροχών, διακρίνονται σε:
i. Προϋποθέσεις που καθορίζουν το αν η επιχείρηση είναι αποδέκτης των υπηρεσιών
που παρέχονται και οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε:
- προϋποθέσεις κατοχύρωσης που στηρίζονται αποκλειστικά στην παρέλευση του
καθορισµένου χρόνου παροχής υπηρεσιών και
- προϋποθέσεις που ταυτόχρονα επιβάλλουν την επίτευξη συγκεκριµένης απόδοσης.
ii. Προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται µε τη λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση.
Επιπλέον, για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθορίζονται διακριτοί κανόνες
προσδιορισµού της εύλογης αξίας των παροχών κατά την ηµεροµηνία χορήγησής
τους, καθώς και του λογιστικού χειρισµού στις περιπτώσεις µη επίτευξης των
προϋποθέσεων που έχουν τεθεί.
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις
στις οικονοµικές καταστάσεις.
• Τροποποίηση ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (Κανονισµός
1274/17.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009

Την 6η Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ
1, του οποίου οι σηµαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:
i. Εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσµατος (comprehensive income), το
οποίο πρέπει να παρουσιάζεται ως µία ξεχωριστή κατάσταση που θα συγκεντρώνει
τα κονδύλια που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα της περιόδου και εκείνα που
έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να
απεικονίζουν ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, στην περίπτωση όµως
αυτή, τα αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση θα
παρουσιάζονται σε πρόσθετη κατάσταση.
ii. Η κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης, θα περιλαµβάνει τα κονδύλια
που αφορούν αποκλειστικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε τους κατόχους
στοιχείων της καθαρής τους θέσης.
iii. Στις περιπτώσεις που µία νέα λογιστική αρχή εφαρµόζεται αναδροµικά, καθώς και
στις περιπτώσεις αναµορφώσεως κονδυλίων, τα συγκριτικά στοιχεία θα πρέπει να
περιλαµβάνουν τους ισολογισµούς του τέλους και της αρχής της προηγούµενης
χρήσης.
Η υιοθέτηση του Προτύπου από Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή του από την
Εταιρία , αναµένεται να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των
οικονοµικών καταστάσεων.
• Τροποποίηση των ∆ΛΠ 32 – «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1
«Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (Κανονισµός 53/21.1.2009)- Ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2009

Με την εφαρµογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία εκδόθηκε την 14η
Φεβρουαρίου 2008, χρηµατοοικονοµικά µέσα που περιέχουν για τον κάτοχό τους το
δικαίωµα να ζητήσει από τον εκδότη την επαναφορά ή εξόφλησή τους, δύνανται υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση του ορισµού της χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης να κατατάσσονται στην καθαρή θέση του εκδότη. Αντίστοιχη εξαίρεση
υπό προϋποθέσεις παρέχεται και στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών µέσων που
ο κάτοχός τους δικαιούται αναλογικό µερίδιο από την καθαρή θέση του εκδότη, µόνο
σε περίπτωση ρευστοποίησης. Με την εν λόγω τροποποίηση, απαιτούνται επίσης
πρόσθετες γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης από την Εταιρία δεν θα έχει εφαρµογή στις
οικονοµικές καταστάσεις.
• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
και του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης» όσον αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες,
κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες. Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1.1.2009
(Κανονισµός 69/23.1.2009).

Με την παρούσα τροποποίηση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο την 22η Μαΐου
2008, το κόστος κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε
κοινοπραξίες, στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδύοντος, δεν
επηρεάζεται πλέον από διανοµές κερδών που σχηµατίστηκαν πριν την ηµεροµηνία
απόκτησης των συµµετοχών. Οι εν λόγω διανοµές θα καταχωρούνται πλέον στα
αποτελέσµατα ως έσοδα από µερίσµατα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης
αλλαγές στο ∆ΛΠ 36 – Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν
ενδείξεις για την αποµείωση συµµετοχών, µε βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση
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των εταιριών λόγω της διανοµής µερισµάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε
ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., και προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη η
διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίδονται εναλλακτικοί τρόποι
προσδιορισµού του κόστους κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες και σε κοινοπραξίες, µε βάση την εύλογη αξία των συµµετοχών ή τη
λογιστική αξία που αυτές είχαν µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα
Η Εταιρία δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές, οπότε η τροποποίηση δεν θα έχει καµία
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών» (Κανονισµός
1262/16.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2008

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2007, διευκρινίζεται ο
λογιστικός χειρισµός των προγραµµάτων επιβραβεύσεως που προσφέρουν οι
επιχειρήσεις στους πελάτες τους ως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων ή του
εσόδου παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αξία των πόντων
επιβράβευσης που χορηγούνται στους πελάτες πρέπει να διακρίνεται από το τίµηµα
της αρχικής πώλησης και να αναγνωρίζεται ως έσοδο όταν αυτοί εξαργυρώνονται.
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει ποσά για λογαριασµό τρίτων οι οποίοι
χορηγούν τους πόντους επιβράβευσης στους πελάτες της επιχείρησης, αυτά
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους τρίτους.
Η υιοθέτησή της διερµηνείας αυτής από την Εταιρία δεν θα έχει εφαρµογή στις
οικονοµικές καταστάσεις.
• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισµός 70/23.1.2009)
Στα πλαίσια του προγράµµατος ετησίων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε την 22η Μαΐου 2008, µη επείγουσες, αλλά
απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. Η πλειοψηφία αυτών ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από την 1.1.2009, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις, ορίζεται
µεταγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής. Η υιοθέτηση των βελτιώσεων δεν αναµένεται
να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Επίσης, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα παρακάτω
πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.
• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 – «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
και του ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»- Ισχύουν για χρήσεις µε έναρξη από
1.7.2009

Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα τροποποιηµένα πρότυπα, τα οποία
εκδόθηκαν την 10η Ιανουαρίου 2008, συνοψίζονται στα εξής:
i. Στις περιπτώσεις µεταβολής του ποσοστού συµµετοχής σε µια επιχείρηση, µε την
οποία είτε αποκτάται είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης, που υπήρχε πριν
τη µεταβολή του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέµεινε αντίστοιχα, πρέπει να
αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
ii. ∆ίνεται η δυνατότητα αποτίµησης των δικαιωµάτων τρίτων, κατά την αρχική
αναγνώριση στην εύλογη αξία τους. Επίσης, τα δικαιώµατα τρίτων θα απορροφούν
πλέον το σύνολο των ζηµιών που τους αναλογεί.
iii. Ενδεχόµενο τίµηµα εξαγοράς µιας επιχείρησης αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και
αποτιµάται στην εύλογη αξία.
iv. Τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διαδικασία εξαγοράς δεν αποτελούν πλέον
συστατικό του συνολικού τιµήµατος εξαγοράς, αλλά θα καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα της χρήσης.
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Επίσης, καθορίζεται, ρητά πλέον, ότι τυχόν διαφορά που προκύπτει κατά τη
µεταβολή ποσοστών σε µια θυγατρική εταιρία, στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει
έλεγχος, µεταξύ του τιµήµατος και της καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό
µεταβολής, καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
• Τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»- Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009

Στις 27 Νοεµβρίου 2008 δηµοσιεύθηκε αναθεωρηµένη έκδοση του εν λόγω
προτύπου, µε την οποία επήλθε αλλαγή στη δοµή του. Σκοπός της αλλαγής αυτής
ήταν η βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχει το εν λόγω πρότυπο καθώς και η
διευκόλυνση της εφαρµογής µελλοντικών τροποποιήσεων.
Η εν λόγω αναθεώρηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας.
• Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Επιµέτρηση» όσον αφορά στοιχεία κατάλληλα προς αντιστάθµιση - Ισχύει για χρήσεις
µε έναρξη από 1.7.2009.

Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 31η Ιουλίου 2008, παρέχονται
διευκρινήσεις όσον αφορά την εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης. Συγκεκριµένα
διευκρινίζεται ότι ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία σε µία αντιστάθµιση µεταβολών της
εύλογης αξίας ή διακύµανσης των ταµειακών ροών, µπορούν να οριστούν:
- Η µερική µεταβολή της εύλογης αξίας ή των ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών
µέσων,
- Η µεταβολή των ταµειακών ροών που συµβατικά σχετίζονται µε τον πληθωρισµό
(υπό προϋποθέσεις)
- Η αύξηση ή η µείωση των ταµειακών ροών ή της εύλογης αξίας σε σχέση µε µία
συγκεκριµένη τιµή αναφοράς(one-sided risk).
Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
• ∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες παροχής δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως των υπηρεσιών
που απορρέουν από την κατασκευή δηµόσιων υποδοµών »- Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2008

Η διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 30.11.2006, διευκρινίζει θέµατα που
αφορούν στην αναγνώριση και αποτίµηση στοιχείων που απορρέουν από τις
συµφωνίες παροχής δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως της εξυπηρέτησης των
κατασκευών δηµόσιων υποδοµών. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις
δραστηριότητες της Εταιρίας.
• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις κατασκευής ακίνητης περιουσίας»- Ισχύει για χρήσεις µε
έναρξη από 1.1.2009
Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008, αποσαφηνίζεται το αν
το έσοδο και τα σχετικά έξοδα επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή
ακίνητης περιουσίας και συνάπτουν συµφωνίες µε αγοραστές πριν την ολοκλήρωση
της κατασκευής, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 (ως συµβάσεις κατασκευής
έργων) ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 –Έσοδα (ως συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ως
πώληση αγαθών). Η υιοθέτησή της διερµηνείας αυτής δεν θα έχει επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
• ∆ιερµηνεία 16 «Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.10.2008.

Με τη διερµηνεία αυτή, που εκδόθηκε την 3η Ιουλίου 2008, παρέχονται διευκρινήσεις
σε ότι αφορά την εφαρµογή λογιστικής αντιστάθµισης του κινδύνου από την καθαρή
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επένδυση σε µονάδες του εξωτερικού, οι οποίες χρησιµοποιούν λειτουργικό νόµισµα
διαφορετικό από εκείνο της µητρικής.
Η εν λόγω ∆ιερµηνεία δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της
Εταιρίας.
• ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµή µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.7.2009

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2008, δίδονται οδηγίες
για την αναγνώριση και τη µεταγενέστερη αποτίµηση της υποχρέωσης που
προκύπτει από την απόφαση για διανοµή στους µετόχους, στοιχείων ενεργητικού
άλλων από µετρητά. Η υιοθέτηση της εν λόγω διερµηνείας δεν αναµένεται να έχει
ουσιώδεις επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες»- Ισχύει για χρήσεις
µε έναρξη από 1.7.2009

Με τη διερµηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2009, διευκρινίζεται η
λογιστική αντιµετώπιση συµφωνιών βάσει των οποίων, η επιχείρηση στα πλαίσια της
παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες της, λαµβάνει από αυτούς κάποιο
στοιχείο ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιήσει προκειµένου
να εξυπηρετήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις προς αυτούς. Επίσης η διερµηνεία
έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους
πελάτες για να κατασκευάσει ή να αγοράσει κάποιο στοιχείο ενσώµατων
ακινητοποιήσεων που θα χρησιµοποιήσει όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω.
Η ανωτέρω διερµηνεία δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της
Εταιρίας.
(στ)

Συγκριτική πληροφόρηση

∆εν έχουν γίνει αναταξινοµήσεις κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης.
3 Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της
χρήσης 2010 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια και για την προηγούµενη χρήση
2009, είναι οι ακόλουθες:
3.1. Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ,
που είναι το λειτουργικό νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο
λειτουργεί η εταιρεία.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την
χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και
ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
3.2. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (µε εξαίρεση τα Γήπεδα-Αγροί & Κτίρια)
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, στις αξίες κτήσεώς τους ή του
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τεκµαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν µε νοµοθετικές ρυθµίσεις
πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Τα Γήπεδα-Αγροί & Κτίρια
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία που τους αποδόθηκε
την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2005) µε βάση την µελέτη
ανεξάρτητου εκτιµητή. Οι αξίες όλων των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν
απαξίωση των παγίων.
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών
στοιχείων των παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες,
που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται
µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες
δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή
µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η
εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Βιοµηχανικά και λοιπά κτίρια
Περιβάλλον χώρος
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Εξοπλισµός µηχανογράφησης
Μεταφορικά µέσα

25-40 έτη
30 έτη
5-40έτη
10-15έτη
5έτη
3έτη
5-7 έτη

Η Εταιρεία ακολουθεί τον βασικό χειρισµό του ∆.Λ.Π. 23 ¨Κόστος ∆ανεισµού¨,
καταχωρώντας το κόστος δανεισµού ως έξοδο της περιόδου την οποία βαρύνει,
ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιµοποίησης των δανείων.
3.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία δεν παρουσιάζει τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό της.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν αποκτηθούν µελλοντικά από την Εταιρεία
θα εµφανίζονται στη τιµή κτήσεώς τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της
αποµείωσης της αξίας τους.
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την αυτοδηµιουργούµενη εµπορική εύνοια άγονται
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους.
Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασµό
αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής τους.
3.4. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 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 ∆.Λ.Π. 41.
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Τα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από αµπελώνες
παραγωγής σταφυλιών οινοποίησης διαφόρων ποικιλιών για την παραγωγή
κρασιών. Μεταξύ των ποικιλιών αυτών που καλλιεργεί η Εταιρεία, οι σηµαντικότερες
είναι οι λευκές ποικιλίες Sauvignon Blanc, Semillon, Ugni Blanc, Chardonnay, Petit
Grain και οι ερυθρές Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Grenach
Rouge, Petit Verdot και Sangioveze.
3.5. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν
αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα
καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία
του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη
αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας
λόγω χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας του ενεργητικού αναγνωρίζεται από
την Εταιρεία όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της µονάδας δηµιουργίας
ταµιακών ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Οι ζηµίες
αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του
ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης
είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται
να εισρεύσουν στην Εταιρεία από την χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την
διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.
3.6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο ενεργητικού σε µια επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
3.7. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή
παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η
εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το
κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µεσοσταθµικού κόστους,
και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες παραγωγής
τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς
τους από την τοποθεσία που βρίσκονται.
Το κόστος παραγωγής περιλαµβάνει και το κόστος συγκοµιδής σταφυλιών, η οποία
αποτιµάται στην εύλογη αξία τον χρόνο της συγκοµιδής.
Τα αποθέµατα των εξειδικευµένων ανταλλακτικών των µηχανηµάτων, που
αγοράζονται κατά το στάδιο της αγοράς του µηχανήµατος, θεωρούνται αναπόσπαστο
τµήµα της αξίας του µηχανήµατος και αποσβένονται µαζί µε το µηχάνηµα, ενώ οι
αντικαταστάσεις των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το
χρόνο της αγοράς τους. Τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης των µηχανηµάτων και τα
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ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα αποθέµατα και εξοδοποιούνται
κατά το χρόνο της ανάλωσής τους.
3.8. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµία που προκύπτει από
τις πιθανολογούµενες επισφάλειες.
3.9. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως
είναι οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας.
Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων της Εταιρείας,
περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως
συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων.
3.10. Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται σε µείωση
του προϊόντος της έκδοσης.
3.11. Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες
φόρους και τους ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές
ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή
ζηµίες) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο
φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου
εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
οπότε και καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου
εισοδήµατος της χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που
αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Στην περίπτωση που ισχύουν διαφορετικοί
φορολογικοί συντελεστές επί των διανεµοµένων και µη διανεµοµένων κερδών, η
ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε βάση τους θεσπισµένους
συντελεστές φόρου της κάθε κατηγορίας, ανάλογα µε το ποσό των κερδών που
διανέµεται. Τούτο έχει ως συνέπεια τη διαχρονική διαφοροποίηση του πραγµατικού
φορολογικού συντελεστή, ανάλογα µε την ακολουθούµενη πολιτική της Εταιρείας στο
θέµα της διανοµής ή µη των κερδών.
Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται µε την µέθοδο της
υποχρέωσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το
χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της
φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο
βαθµό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο
µέλλον. Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών
αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν
µελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές υποχρεώσεις µε τις οποίες θα
µπορέσουν να συµψηφιστούν οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις. Οι
ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία
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δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα
εξασφαλισθεί.
3.12. Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους
εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε
είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών: Το δεδουλευµένο κόστος των
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην
περίοδο που αφορά.
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα
πρόσωπα που εργοδοτούνται από την Εταιρεία, για την µελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του
κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και υπολογίζεται από
ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβλεποµένης πιστωτικής
µονάδας (projected unit credit method), προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε
σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 19, το
επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των
συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει
να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής
ποιότητας εταιρικά οµόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει
µικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο
αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων. Επιπλέον, το
προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα
καταβολής των παροχών.
Παροχές τερµατισµού απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής
σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται ή όταν
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων.
Μη ληφθείσες άδειες: Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού η Εταιρεία καταχωρεί
στα αποτελέσµατα µε αντίστοιχη πίστωση των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων το
τεκµαρτό κόστος στην Εταιρεία που προέρχεται από µη ληφθείσες κανονικές άδειες
του προσωπικού της.
3.13. Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν
υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι
επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως
έσοδο της περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες
δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών
στοιχείων περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και αναγνωρίζονται
ως έσοδο και άγονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2010

22

ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.
3.14. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαινόµενη
υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται µε
αξιοπιστία ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της
υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε
ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία
της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών
οφελών είναι πιθανή.
3.15. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων), όταν οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται µε την
ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τα έσοδα από την
παροχή
υπηρεσιών
αναγνωρίζονται
(καταχωρούνται
στο
λογαριασµό
αποτελεσµάτων) ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σηµαντική
αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόµενου τιµήµατος ή υπάρχει
πιθανότητα επιστροφής των αγαθών.
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης
της διανοµής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στο αποτέλεσµα σε δεδουλευµένη βάση.
Κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί
των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου, αφαιρουµένων των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν
από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.
3.16. Μισθώσεις
Λειτουργικές µισθώσεις
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων άγονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια
να απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρείας (και να αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής
υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές. Το κόστος της
χρηµατοδότησης άγεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο
που καθίσταται δεδουλευµένο.
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3.17. ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής
τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
3.18. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Για τους σκοπούς της καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης και της αναγωγής
των παρατιθέµενων συγκριτικών στοιχείων και δεδοµένων σε µια κοινή και,
συνεπώς, πραγµατικά συγκρίσιµη βάση, οι διακοπείσες δραστηριότητες της
Εταιρείας είτε µε την εκποίηση κλάδων δραστηριότητας, είτε κατά άλλο τρόπο,
προσδιορίζονται και η συµµετοχή της διακοπείσας δραστηριότητας στην οικονοµική
θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας στο παρελθόν ποσοτικοποιείται και
παρατίθεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Η Εταιρεία δεν είχε διακοπείσες δραστηριότητες κατά την διάρκεια των χρήσεων
2010 και 2009.
4.

∆ιαχείριση Κινδύνων

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η έκθεση της Εταιρείας σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς
(µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµιακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από
µεταβολές επιτοκίων είναι περιορισµένη. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων
της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στην
χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται
από την Γενική ∆ιεύθυνση σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν
αυτούς τους κινδύνους.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, περιορίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στην Ελληνική επικράτεια και στα κράτη µέλη της νοµισµατικής ένωσης,
ως εκ’ τούτου η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι σχεδόν
ανύπαρκτη.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική, που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η
χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Η
Εταιρεία δεν έχει σήµερα σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι
πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες, εκχωρηµένους σε εταιρεία
Factoring, µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Κυρίως λόγω της καλής της κερδοφορίας και τον χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο, η
Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας. Όταν προκύψει ανάγκη από τον
προγραµµατισµό της Εταιρείας, η Εταιρεία χρησιµοποιεί τραπεζικά πιστωτικά όρια.
Κίνδυνος ταµιακών ροών
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα
από µεταβολές στις τιµές επιτοκίων. Περαιτέρω η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό
της έντοκα στοιχεία.
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Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα
δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών
ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της
εύλογης αξίας. Η εταιρεία διατηρεί το σύνολο των δανείων της σε µεταβλητό επιτόκιο.
5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
5.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
Γήπεδα &
Οικόπεδα

Λογιστική µικτή αξία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Προσθήκες 2010
Εκποιήσεις 2010
Άλλες τροποποιήσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Κτίρια &
κτιριακες
εγκαταστ.

Μηχανήµατα
&
µηχαν/κες
εγκαταστ.

Μεταφ/κά
µέσα

Έπιπλα &
γραφιακός
εξοπλισµός

Πάγια υπό
εκτέλεση
ή
εγκατ/ση

Σύνολο

339.403
3.600
0
0
343.003

3.189.727
68.731
0
0
3.258.458

2.964.986
195.724
(33.344)
0
3.127.366

366.127
0
0
366.127

858.869
57.430
0
916.299

652.011
3.571
0
655.582

8.371.123
329.056
(33.344)
0
8.666.835

0
0
0
0

494.588
99.824
0
594.412

1.054.176
193.767
(33.344)
1.214.599

241.982
36.582
278.564

565.143
38.464
603.607

0
0
0
0

2.355.888
368.637
(33.344)
2.691.181

Αναπόσβεστος αξία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010

343.003

2.664.046

1.912.767

87.564

312.692

655.582

5.975.654

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009

339.403

2.695.139

1.910.810

124.146

293.726

652.011

6.015.235

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Προσθήκες 2010
Εκποιήσεις 2010
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Η Εταιρεία είναι συµβεβληµένη µε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την
µίσθωση γηπέδων, κτιρίων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
των ∆ΠΧΠ η χρηµατοδοτική µίσθωση απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις ως
µορφή δανεισµού µε συνέπεια να απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά
στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (και να αποσβένονται), µε αντίστοιχη
αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή τους
εκµισθωτές. Η συνολική λογιστική αξία (αναπόσβεστος αξία) από χρηµατοδοτική
µίσθωση την 31.12.2010 αναλύεται ως εξής:

α)
β)
γ)
δ)

Γήπεδα - Αγροί
Κτίρια
Μηχανήµατα
Αυτοκίνητα

31-∆εκ
2010

31-∆εκ
2009

33.206
879.720
306.830
4.419
1.224.175

33.206
906.378
318.766
15.024
1.273.374

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις
υπέρ Τραπεζών , ποσού ευρώ 1.218.573.
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5.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται ως εξής:

Εύλογη αξία έναρξης περιόδου
Προσθήκες (εγκαταστάσεις νέων αµπελώνων)
Αναπροσαρµογή Εύλογης Αξίας
Εκποιήσεις - Πωλήσεις
Εύλογη αξία λήξης περιόδου

31-∆εκ
2010

31-∆εκ
2009

686.240
61.260
166.830
0
914.329

467.093
32.867
186.280
0
686.240

5.3. Αναβαλλόµενος φόρος
Ο υπολογισµός των ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
διενεργείται στο βαθµό που προκύπτουν. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις,
συµψηφίζονται µεταξύ τους όπως προβλέπει το ∆.Λ.Π. 12.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές (απαιτήσεις) / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από
τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων
των ενσώµατων παγίων στοιχείων σε χρόνο
προγενέστερο της επιβάρυνσης των αποτελ/µάτων
Από τη φορολογική διεκδίκηση αποσβέσεων των
ασώµατων παγίων στοιχείων τα οποία
έχουν αποσβεστεί πλήρως σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Από τη αποτίµηση βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία
Από την µη αναγώριση της αναπροσαρµογής
ακινήτων του ν.2065/1992
Από την Αποτίµηση της συγκοµιδής σταφυλίων
στην εύλογη αξία τους και πρόβλεψη
απαξίωσης αποθεµάτων
Από την διαφορά αποτίµησης των απαιτήσεων
για σκοπούς ∆ΠΧΑ και φορολογικών βιβλιών
Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς
τους εργαζοµένους που εκπίπτονται φορολογικά
κατά τον χρόνο της καταβολής τους
Από διάφορους ετεροχρονισµούς µεταξύ λογιστικών
κερδών και φορολογητέου εισοδήµατος
Από αποθεµατικό εύλογης αξίας
Από την λογιστική αναγνώριση δεδουλευµένων
εξόδων που εκπίπτονται φορολογικά
στον χρόνο της καταβολής τους
Φόροι εισοδήµατος που θα επιβαρύνουν λογιστικά
επόµενες χρήσεις
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31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

224.726

234.137

-631

-1.357

151.919

139.500

18.283

21.939

-101.535

-88.183

36.565

46.877

-18.992

-21.533

133.450

165.969

-2.600

-3.120

441.184

494.229
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5.4. Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2010
περιλαµβάνουν και την παροχή επιχειρηµατικής διευκόλυνσης σε τρίτο, ποσού ευρώ
156 χιλ., αποπληρωτέα σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, αποσκοπώντας σε
επιχειρηµατικά οφέλη από αυτήν την διευκόλυνση.
5.5. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµίτελη
Υλικά παραγωγής & υλικά συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

Μείον: Αποµείωση για άχρηστα και
κατεστραµµένα υλικά
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

406
3.000.041
179.873
0
3.180.320

406
2.244.831
135.335
1.881
2.382.453

-10.000

-10.000

3.170.320

2.372.453

1. Η συγκοµιδή σταφυλιών της χρήσης 2010 ήταν 467.296 κιλά ( 2009 571.750 κιλά)
και η εύλογη αξία τους ήταν € 420.566 (2009 € 514.575).
2. Από την αποτίµηση της εύλογης αξίας της συγκοµιδής σταφυλιών το 2010
προέκυψε ζηµιά € 223.955 (2009 € 153.960).
3. Η συγκοµιδή σταφυλιών αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία της, παίρνοντας ως βάση
την τιµή που η Εταιρεία θα αγόραζε παρόµοιας ποιότητας σταφύλια, από την τοπική
αγορά.
5.6. Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις κατά πελατών
Προπληρωθέντα έξοδα
Επιχορηγήσεις ΟΑΕ∆ εισπρακτέες
Λοιπές απαιτήσεις
Προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

1.862.230
17.402
248.698
1.167.358
-65.872
3.229.816

3.374.805
21.364
264.866
474.038
-69.547
4.065.526

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες είναι όπως αναφέρονται στον πιο
κάτω πίνακα αφού λήφθηκαν υπ’ όψη προβλέψεις για επισφάλειες .
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Πελάτες ανοικτά υπόλοιπα
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

752.177
1.110.053
-65.872
1.796.358

2.139.321
1.235.484
-69.547
3.305.258

5.7. Ταµιακά διαθέσιµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων της Εταιρείας
αποτελούνται από καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως και µετρητά στο
ταµείο της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και 31η ∆εκεµβρίου 2009 αντίστοιχα.

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
καταθέσεις όψεως

Η Εταιρείας προβαίνει σε καταθέσεις σε εγχώριο
καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία.
5.8.

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

65.876
5.566
71.442

894.808
118.527
1.013.335

νόµισµα. Οι τόκοι αυτών των

Ίδια κεφάλαια
α)
Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν
στο ποσό € 3.124.935 και αποτελείτο από 1.059.300 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 2,95 η κάθε µία.
Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν έγινε καµία αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρίας.
β)
Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία
«τακτικού αποθεµατικού» - µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5%
των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει
το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό
αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως,
να συµψηφιστεί µε συσσωρευµένες ζηµίες.
Βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νοµοθεσίας, από την αναπροσαρµογή της
αξίας ορισµένων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού στο παρελθόν (πριν την
ηµεροµηνία µετάβασης 01/01/2005) προέκυψε υπεραξία η οποία προορίζεται
να «κεφαλαιοποιηθεί», βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής
φορολογικής νοµοθεσίας.
Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις
της φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα
µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής
τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο

Οικονοµικές Καταστάσεις
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διενέργειας επενδύσεων. Στην χρήση 2008 η Εταιρία εισέπραξε επιχορήγηση
αναπτυξιακού νόµου η οποία βάση νοµοθεσίας προσαύξησε τον εν λόγω
λογαριασµό και υποχρεωτικά παραµένει αδιανέµητη για µια πενταετία.
γ)
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Το αποθεµατικό εύλογης αξίας που προέκυψε κατά την αποτίµηση των
γηπέδων αγρών και κτιρίων της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους κατά την 1η
Ιανουαρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ) απεικονίζεται στον
Ισολογισµό της Εταιρείας στα ίδια κεφάλαια. Αυτό το αποθεµατικό
αποσβένεται σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων που έγινε η
αποτίµηση στην εύλογη αξία, µε µεταφορά του ετήσιου αποσβενόµενου
ποσού απ’ ευθείας στα Αδιανέµητα Κέρδη στον Ισολογισµό.
5.9. ∆ανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι σε Ευρώ.
Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι
αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα
µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31.12.2010
αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως εξής:
Βραχ/σµες
Μακρ/σµες
Υποχρεώσεις

Έτος λήξης

Μακροπρόθεσµα
Επιτ. 31.12
Ανάλυση επιτοκίου

Τράπεζα Marfin

218.096

906.588

31/12/2016

2,17%

Τράπεζα Marfin

5.434

243.000

31/7/2018

4,49%

23.490

312.754

31/12/2016

Τράπεζα Eurobank

Ε.Γ.Ε.∆.

+70%

2,17%

Ε.Γ.Ε.∆.

+70%

Τράπεζα Πειραιώς

7.649

125.060

31/12/2016

2,17%

Ε.Γ.Ε.∆.

+70%

Τράπεζα Κύπρου

30.597

233.333

31/12/2016

2,17%

Ε.Γ.Ε.∆.

+70%

Τράπεζα Κύπρου

165.319

0

Τράπεζα Probank

697.229

Τράπεζα Probank

116.955

Τράπεζα Εθνική

Αλληλόχρεο

8,35%

0

Αλληλόχρεο

5,85%

Euribor

+2%

0

Ενέχυρο επιτ.

533.354

0

Αλληλόχρεο

4,75%

Overnight

+2%

Τράπεζα Αγροτική

47.631

0

Αλληλόχρεο

7,60%

Τράπεζα Αγροτική

18.200

0

Εγγ. Ε.∆.

121.147

0

Αλληλόχρεο

Euribor

+4%

Τράπεζα Γενική

86.283

0

Αλληλόχρεο

Τράπεζα Πανελλήνια

177.679

0

Ενέχυρο επιτ.

Τράπεζα Συνεταιριστική ∆ράµας

132.665

0

Ενέχυρο επιτ.

34.883
2.416.611

0
1.820.735

Τράπεζα Πειραιώς

Λοιπές Συµβάσεις

5,20%

Αλληλόχρεο

Όλα τα µακροπρόθεσµα δάνεια της εταιρείας είναι ρυθµισµένα µε βάση τις
αποφάσεις ΚΥΑ 15077/Β658/05-04-2006 και 2/18875/0025/19-04-2006 του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις επιχειρήσεις του Νοµού ∆ράµας.
Με βάση τις εν λόγω αποφάσεις το επιτόκιο δανεισµού ορίζεται ως το εκάστοτε
επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου (Ε.Γ.Ε.∆) που ισχύει πριν
την περίοδο εκτοκισµού, προσαυξηµένο κατά 70% πλέον εισφοράς 0,6%. Το
ανωτέρω επιτόκιο επιδοτείται κατά 50% από τον λογαριασµό Ν.128/75 για τα πρώτα
3 έτη.
Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
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Επί των παγίων της Εταιρείας υφίστανται προσηµειώσεις α)για το δάνειο που έχει
χορηγηθεί από την Marfin-Εγνατία τράπεζα ποσού € 513.573, β) για το δάνειο που
έχει χορηγηθεί από την Eurobank ποσού € 405.000, και γ) για το δάνειο που έχει
χορηγηθεί από την Τράπεζα Κύπρου ποσού € 300.000.
Σύµφωνα µε την 2/20087/0025/30/06/2010 και µε την 2/74286/0025 στις 17-12-2010
απόφαση της 25ης ∆ιεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων Εγγυήσεων ∆ανείων και αξίων
ενέκρινε την παροχή της εγγύησης του Ε.∆ σε ποσοστό 80% σύµφωνα µε τις
διατάξεις της σχετικής απόφασης για την ρύθµιση των οφειλών της επιχείρησης µε
ηµεροµηνία 31/12/2009 ποσού 1.138.281,46 € ως ακολούθως .
1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
2.PROBANK A.E.
3.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε
4.MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
5.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ Α.Ε.
6.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε

ποσού 304.975,29 €
ποσού 276.818,53 €
ποσού 152.148,39 €
ποσού 243.000,00 €
ποσού 117.438,74 €
ποσού 43.900,51 €

Ενέκρινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης την αναστολή καταβολής
των οφειλοµένων για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2010 έως 31.12.2013 των
δόσεων των δανείων µε επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας αυτών µέχρι την
31.12.2018 που είχαν χορηγηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει
της 2/60033/0025/25.10.2002 ΥΠ.ΟΙ.Ο και συγκεκριµένα :
1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
2. MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε

ποσού 136.478,40 €
ποσού 1.101.240,29 €

Ενέκρινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης την αναστολή καταβολής
των οφειλοµένων για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2010 έως 31.12.2013 των
δόσεων των δανείων µε επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας αυτών µέχρι την
31.12.2022 που είχαν χορηγηθεί µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει
της 2/18875/0025/19-07-2006 ΥΠ.ΟΙ.Ο και συγκεκριµένα:
1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ Α.Ε
2.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.Ε

ποσού 252.628,48 €
ποσού 341.519,58 €

Σύµφωνα µε την 45955/Β.2161/17-09-2009 & 2/65089/0025/02-10-2009 και µε την
2/94878/0025 στις 23-02-2010 απόφαση της 25ης ∆ιεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων
Εγγυήσεων ∆ανείων και αξίων ενέκρινε την παροχή της εγγύησης του Ε.∆ σε
ποσοστό 100% σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης (Αγορά σταφυλικής
παραγωγής αµπελοοινικής περιόδου 2009-2010).
1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε

Οικονοµικές Καταστάσεις
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5.10. ∆ικαιώµατα Εργαζοµένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για
την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του
καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί
δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το επιτόκιο των
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής
των παροχών, εκτιµήθηκε ως αντιπροσωπευτικό επιτόκιο προεξόφλησης, το µέσο
σταθµικό επιτόκιο κατά την 31/12/2010.
Η κίνηση του λογαριασµού των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, είχε ως εξής:

Υποχρεώσεις ισολογισµού
για συνταξιοδοτικές παροχές

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

94.958
94.958

89.720
89.720

Η παρούσα αξία των προβλέψεων παροχών προσωπικού αναλύεται ως εξής:

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων
παροχών κατά την 31/12/2010
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Μείον: Καταβληθήσες αποζηµιώσεις
Επίδραση περικοπής/∆ιακανονισµού/
Τερµατικές παροχές
Μη καταχωρηµένα λογιστικά κέρδη ζηµίες
Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων
παροχών κατά την 31/12/2010
Μείον: µη καταχωρηθέντα αναλογιστικά
κέρδη / ζηµίες
Υποχρέωση στον ισολογισµό

Καταχώρηση στα αποτελέσµατα
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Επίδραση περικοπής/ ∆ιακανονισµού/
Τερµατικές παροχές
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη / Ζηµίες
που καταχωρήθηκαν στην περίοδο

Οικονοµικές Καταστάσεις
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31-∆εκ
2010

31-∆εκ
2009

89.720
12.788
3.623
-11.173

75.687
11.342
4.541
-1.850

0
0

0
0

94.958

89.720

0

0

94.958

89.720

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

12.788
3.623

11.342
4.541

0

0

0
16.411

0
15.883
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς
είναι οι εξής:
31.∆εκ
31.∆εκ
2010
2009
Κύριες παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
6,00%
6,00%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
6,50%
6,50%
Πληθωρισµός
2,00%
2,00%
5.11. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και
επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό που προέβλεπε ο σχετικός αναπτυξιακός νόµος βάσει
του οποίου έγιναν οι σχετικές επενδύσεις. Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται
ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων-κυρίως
µηχανηµάτων και κτιρίων- που επιδοτήθηκαν. Ο νόµος, στα πλαίσια του οποίου έγινε
η επιχορήγηση προβλέπει ορισµένους περιορισµούς ως προς τη διαφοροποίηση της
νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας και την διανοµή αυτών των
επιχορηγήσεων. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς,
ελέγχους, δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µή συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς
αυτούς.
Η κίνηση, εντός του 2010, του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, που θα
αναγνωρισθούν ως έσοδα σε µελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής:
31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

Επιχορηγήσεις την 31.12.2009
Μείον: Έσοδο αναγνωρισθέν

94.864
19.221

122.667
27.803

Επιχορηγήσεις την 31.12.2010

75.643

94.864

5.12. Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αποτελούνται από υποχρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων.
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις της Εταιρείας
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 έχει ως εξής:

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών Μισθώσεων
πληρωτέες σε:
Λιγότερο από 1 έτος
1 έως 4 έτη
περισσότερο από πέντε έτη
Σύνολο υποχ/εων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Προκαταβληθέντα έξοδα
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2010

31-∆εκ
2010
795.539
48.039
327.224
420.275
795.539
0
48.039
747.500
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Τα ελάχιστα καταβλητέα µισθώµατα για υποχρεώσεις από τις σε ισχύ, κατά την 31
∆εκεµβρίου 2010, χρηµατοδοτικές µισθώσεις είχαν ως εξής:
Καταβλητέα σε:
Λιγότερο από 1 έτος
1 έως 2 έτη
2 έως 3 έτη
3 έως 4 έτη
4 έως 5 έτη
5 έως 6 έτη
6 έως 7 έτη
7 έως 8 έτη

132.011
107.196
107.196
107.196
107.196
107.196
107.196
52.229
827.416
31.877
795.539

Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες
Παρούσα αξία υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

5.13. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις του ισολογισµού αφορούν ενδεχόµενη υποχρέωση της εταιρείας για
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για λογιστικές διαφορές που θα προκύψουν
από τον φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας για τις ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις 2007-2010.
Η κίνηση του λογαριασµού προβλέψεις έχει ως εξής.

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου
Αντιλογισµός πρόβλεψης (2006) µετά τον
φορολογικό έλεγχο
Πρόβλεψη Χρήσης
Υπόλοιπο 31η ∆εκεµβρίου

Χρήση
2010

Χρήση
2009

45.000

45.000

45.000
90.000

-15.000
15.000
45.000

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

1.490.048
411.740
13.000
48.039
0
365.698
195.882
2.524.407

1.165.529
334.733
13.000
108.251
0
1.688.292
53.209
3.363.014

5.14. Υποχρεώσεις προς τρίτους
Οι υποχρεώσεις προς τρίτους αναλύονται ως εξής:

Υποχρεώσεις προς τρίτους και προκ/βολές πελατών
∆ιάφοροι φόροι (εκτός εισοδήµατος) και εισφορές
∆εδουλευµένα έξοδα
Βραχ/σµες υποχρ/σεις Χρηµ/κών µισθώσεων
Μερίσµατα πληρωτέα
Υποχρεώσεις σε εταιρίες factoring
Πιστωτές ∆ιάφοροι
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5.15. Οφειλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Η υποχρέωση για την τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση στον ισολογισµό
περιλαµβάνει
και την υποχρεωτική, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία,
προκαταβολή για την επόµενη χρήση. Αυτή η υποχρεωτική προκαταβολή
παρουσιάζεται στον ισολογισµό, σαν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.
Οι οφειλόµενοι / (απαίτηση)φόροι εισοδήµατος αναλύονται ως εξής:

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου-Έκτακτη εισφορά
Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήµατος χρήσεως
Προκαταβολές φόρου εισοδήµατος

31.∆εκ
2010

31.∆εκ
2009

32.875
78.160
-129.515
-18.480

7.694
154.493
-129.722
32.465

2010

2009

737.748
-329.226
207.577
57.226
0
47.613
17.759
242.560
136.368
1.117.624

764.314
245.060
132.260
58.847
0
60.805
20.912
252.600
161.138
1.695.936

2010

2009

39.433
78.687
20.513
2.120
3.675
19.221
0
22.807
186.456

98.898
54.621
47.959
4.532
-18.797
27.803
0
10.157
225.173

5.16. Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Παροχές σε εργαζοµένους από µισθοδοσία
Κόστος αποθεµάτων - έξοδο
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Λειτουργικές µισθώσεις
Έξοδα συντήρησης παγίων
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

5.17. Αλλά Λειτουργικά Έσοδα
Τα Άλλα Λειτουργικά Έσοδα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα επιχορηγήσεων εργοδ. Εισφορών (ΟΑΕ∆)
Έσοδα επιχορηγήσεων Μέτρο 4.3
Έσοδα από επιδοτήσεις τόκων δανείων
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Έσοδα/(Έξοδα) από προβλέψεις
Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων
∆ιάφορα έσοδα
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
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5.18. Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης/ ∆ιοίκησης / Άλλα Λειτουργικά Έξοδα
Τα έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης / ∆ιοίκησης & Αλλά Λειτουργικά Έξοδα
αναλύονται ως κατωτέρω:
Έξοδα ∆ιάθεσης

Παροχές σε εργαζοµένους από µισθοδοσία
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Λειτουργικές µισθώσεις
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

2010

2009

127.589
25.638
58.128
7.182
40.342
53.189
446.636
758.704

152.318
9.450
61.509
19.752
21.795
49.202
340.975
655.001

2010

2009

202.110
1.615
78.619
61.941
21.403
19.306
56.329
71.848
513.171

237.852
4.660
88.601
73.686
19.752
21.802
75.766
79.687
601.806

2010

2009

0
0
0
0
26.817
26.817

0
0
0
0
14.141
14.141

Έξοδα ∆ιοίκησης

Παροχές σε εργαζοµένους από µισθοδοσία
Πρόβλεψη δικαιωµάτων εργαζ. για συνταξιοδότηση
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Λειτουργικές µισθώσεις
Φόροι - τέλη
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Ζηµίες από εκποίηση παγίων
Ζηµίες από καταστροφή αποθεµάτων
Ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών στην εύλογη αξία
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα
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5.19. Κόστος Χρηµατοδότησης
Το κόστος χρηµατοδότησης αναλύονται ως εξής:

Έσοδα από:
Τόκοι τραπεζών
Λοιπά

Έξοδα από:
Προεξόφληση υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Τόκοι τραπεζικού δανεισµού
Τόκοι συµβάσεων factoring
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Λοιπά

Καθαρά χρηµατροοικονοµικά έξοδα

2010

2009

18
0
18

54
0
54

3.623
256.837
58.174
47.633
1.790
368.057

4.541
167.445
73.706
62.308
7.786
315.786

368.039

315.732

5.20. Φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση του φόρου εισοδήµατος επί των κερδών της Εταιρείας, διαφέρει από
το θεωρητικό ποσό που προκύπτει χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φόρου επί των
κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται ως εξής:

Κέρδη προ φόρων ως ο λογαριασµός
αποτελεσµάτων
Φορολογικός συντελεστης
Φόρος εισοδήµατος βασει του ονοµαστικού συντελεστή
Πρόβλεψη φόρων λογιστικών διαφορών χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2006
πέραν της πρόβλεψης
Συµπληρωµατικός φόρος εισοδηµάτων έκτακτη εισφορά
Συµπληρωµατικός φόρος εισοδηµάτων από ακίνητα
Αµοιβές ∆.Σ φορολογηθείσες κατά ειδικό τρόπο
Aναβαλλόµενη φορολογία επι ετεροχρονισµένων
φορολογικών (απαιτήσεων )και υποχρεώσεων
Φόρος επι µη εκπιπτοµένων εξόδων
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης
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Χρήση
2010

Χρήση
2009

-410.331
24,00%
0
45.000

917.122
25,00%
229.280
15.000

0
32.875
0
0

-7.306

-54.710
34.184
57.349

-10.050
19.756
246.871

191
0
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Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Πρόβλεψη Φόρων λογιστικών διαφορών χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2006
πέραν της πρόβλεψης
Συµπληρωµατικός φόρος εισοδηµάτων έκτακτη εισφορά
Ετεροχρονισµένη φορολογική (ελάφρυνση) από
µείωση συντελεστή
Ετεροχρονισµένη φορολογική
επιβάρυνση / (ελάφρυνση) -χρήσης
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

Χρήση
2010

Χρήση
2009

0
45.000

162.171
15.000

0
32.875

-7.306

-54.710

-10.050

34.184
57.349

87.057
246.871

Η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση αποτελείται µόνο από φόρους που αναλογούν
στην περίοδο. Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα
αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά
φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται για σκοπούς προσδιορισµού του
φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης
ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή
deferred tax liabilities).
Ο ονοµαστικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος για την χρήση είναι 24% ενώ για την
χρήση 2009 ήταν 25%. Για την χρήση του 2011 έχει ανακοινωθεί µείωση του
φορολογικού συντελεστή σε 20%.
Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, η διανοµή µερίσµατος υπόκειται σε πρόσθετη
φορολογία 21%.
5.21. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
∆εσµεύσεις
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
Ενδεχόµενες απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις της Εταιρείας
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου είναι οι χρήσεις
2007 έως 2010. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος της Εταιρείας για τις χρήσεις αυτές
δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόµενο επιβολής προσθέτων φόρων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία σε ετήσια βάση προχωράει στην εκτίµηση των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αναµένει να προκύψουν από τον έλεγχο
παρελθουσών χρήσεων και προβαίνει στις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό
Οικονοµικές Καταστάσεις
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κρίνεται αναγκαίο. Την 31η ∆εκεµβρίου 2010 οι προβλέψεις της διοίκησης της
εταιρείας για ενδεχόµενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που θα
προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων παρουσιάζονται
στον πίνακα της σηµείωσης 5.13 (Προβλέψεις)
5.22. Μερίσµατα
Το προταθέν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέρισµα για την χρήση 2009 ύψους ευρώ
346.697 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας τον
Ιούνιο του 2010 και εκταµιεύθηκε µέσα στην χρήση.
5.23. Εργαζόµενοι στην εταιρεία και κόστος µισθοδοσίας
Ο µέσος αριθµός των εργαζοµένων στην Εταιρεία, στην χρήση 2010 και 2009, και το
συνολικό κόστος µισθοδοσίας τους, κατά τις αντίστοιχες χρήσεις 2010 και 2009,
ήταν:

Άτοµα
Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο

Κόστος

Χρήση
2010

Χρήση
2009

13
25
38

18
23
41

Χρήση
2010

Χρήση
2009

1.060.206

1.138.952

5.24. Επιµερισµός των αποσβέσεων της χρήσεως
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων της χρήσεως 2010 της Εταιρείας έχει ως
ακολούθως :

Κόστος παραγωγής
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Άλλα έξοδα

Χρήση
2010

Χρήση
2009

242.560
64.608
61.469

254.120
57.141
49.202

368.637

360.463

5.25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Στην χρήση 2010 όπως και στην χρήση 2009 δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

Οικονοµικές Καταστάσεις
της 31ης ∆εκεµβρίου 2010

38

ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.
5.26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του
ισολογισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2010 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία στα
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ).
∆ράµα 30 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Νικόλαος Λαζαρίδης
Α.∆.Τ. ΑΕ 401734

Φεδερίκος Λαζαρίδης
Α.∆.Τ. Σ 823634
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Οι υπεύθυνοι του Λογιστηρίου

Βασίλειος ∆ερµεντζής
Α.∆.Τ. ΑΕ 408179
Αρ. Αδείας: 48324
Τάξη: Α'

Ηρακλής ∆ηµητρίου
Α.∆.Τ. Φ 226011
Αρ. Αδείας: 48323
Τάξη: Α'
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