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1/7/16 - 30/06/17
1/7/15 - 

30/06/16
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 7.235.860,97 5.690.034,53

30.06.2017 30.06.2016 Κόζηνο πσιήζεσλ -3.671.934,60 -3.409.624,87

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα 9.410.003,82 8.905.682,33 Μηθηά θέξδε 3.563.926,37 2.280.409,66

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.008,84 6.186,58 Άιια έζνδα 402.111,46 503.166,18

Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 1.136.115,36 1.136.115,36 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  -655.238,39 -484.261,53

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 244.701,68 141.455,68 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -1.585.235,51 -1.418.433,85

Απνζέκαηα 2.385.748,48 1.983.882,42 Άιια έμνδα -179.579,55 -44.214,51

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 806.309,73 956.738,32 Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.214.941,61 1.234.424,20 απνηειεζκάηωλ (ΔΒΙΣ) 1.545.984,38 836.665,95

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 80.415,10 36.740,33 Απνζβέζεηο 208.470,55 179.927,38

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 15.286.244,62 14.401.225,22 Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

θαη απνζβέζεωλ (EBITDA) 1.754.454,93 1.016.593,33

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Έμνδα ρξεκαη/θήο - επελδπηηθήο ιεηηνπξγίαο -522.141,51 -429.183,41

Μεηνρηθό Κεθάιαην 1.134.532,00 1.134.532,00 Κέξδε πξν θόξωλ 1.023.842,87 407.482,54

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.900.140,19 2.170.438,94 Πιένλ/Μείνλ θόξνη: -315.741,62 -96.710,22

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ κεηόρωλ εηαηξείαο (α) 4.034.672,19 3.304.970,94 Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 708.101,25 310.772,32

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο Δηαηξείαο 708.101,25 310.772,32

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β) 21.600,00 -55.600,00

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 729.701,25 255.172,32

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 5.571.582,03 4.600.000,00

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 1.116.066,28 1.100.783,83 Καηαλέκνληαη ζε:

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 842.705,91 681.337,75 Μεηόρνπο Δηαηξείαο 729.701,25 255.172,32

ύλνιν καθξνπξνζέζκωλ ππνρξεώζεωλ 7.530.354,22 6.382.121,58 Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε €) 0,6241 0,2739

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 2.619.518,43 2.805.613,67

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 1.101.699,78 1.908.519,03

ύλνιν βξαρππξνζέζκωλ ππνρξεώζεωλ 3.721.218,21 4.714.132,70

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 11.251.572,43 11.096.254,28

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 15.286.244,62 14.401.225,22

0,00 0,00

1/7/16-30/06/17 1/7/15-30/06/16 2ε Δλαιιαθηηθή: Έκκεζε κέζνδνο

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο                               

(1/7/2016 θαη 1/7/2015) 
3.304.970,94 3.049.798,63 Σακηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ 1/7/16-30/06/17 1/7/15-30/06/16

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο 729.701,25 255.172,32 Κέξδε πξν θόξσλ 1.023.842,87 407.482,54

Λνηπέο κεηαβνιέο 0,00 0,00 Πξνζαξκνγέο ηνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο εμήο ζπλαιιαγέο:

Αλαβ/λνη θόξνη επί απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο 0,00 0,00 Απνζβέζεηο 208.470,55 179.927,38

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο                                           

(30/06/2017 θαη 30/06/2016 αληίζηνηρα)
4.034.672,19 3.304.970,94 Πξνβιέςεηο 7.382,77 -104.840,57

0,00 0,00 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -3.843,56 26.963,07

   ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Κέξδε από πώιεζε παγίσλ -2.851,71 0,00

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 525.162,63 378.323,73

Κέξδνο Δθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ Κεθαιαίνπ Κηλήζεσο 1.758.163,55 887.856,15

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξ.δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ -401.866,06 -259.979,24

Μείσζε/(αύμεζε) απαηη. από πει. θαη ινηπνύο ι/ζκνύο 88.265,18 36.556,94

Αύμεζε/(κείσζε) ππνρξεώζεσλ  (πιελ ηξαπεδώλ) -212.401,56 695.868,89

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 1.232.161,12 1.360.302,74
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεζέληα -525.162,63 -378.323,73
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -120.167,47 -117.124,17
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 586.831,02 864.854,84

Σακηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -715.270,97 -977.653,49

α) Έζνδα 3.411,29 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 7.351,15 1.773,87
β) Έμνδα 2.354,03 Πιεξσκέο γηα αγνξα ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 -157.232,04
γ) Απαηηήζεηο 207.219,20 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 0,79 2,79

δ) Υπνρξεώζεηο 0,00 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -707.919,03 -1.133.108,87

ε) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη 

κειώλ ηεο δηνίθεζεο Σακηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 124.998,81 Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00

δ)Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 1.560,24 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 1.672.220,29 1.148.849,18

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.507.457,51 -860.419,06

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) ρξεκ/θώλ δξαζη/ηωλ (γ) 164.762,78 288.430,12

Αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 43.674,77 20.176,09

Γηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 36.740,33 16.564,24

Γηαζέζηκα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 80.415,10 36.740,33

0,00 0,00

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

& ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ            ΣΟ ΜΔΛΟ Γ..

ΣΤΛΙΑΝΟ Ι. ΜΠΟΤΣΑΡΗ                                 ΓΔΩΡΓΙΟ Κ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 096639

"ΚΤΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ( δ.η. ΚΤΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Δ.)"

 ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1 Ινπιίνπ 2016 κέρξη 30 Ινπλίνπ 2017
( δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά Γ.Λ.Π )

021267026000

14ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ. 021267026000

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Ο ΛΟΓΙΣΗ

ΠΔΣΡΟ ΙΩΠΗ

517.454,33

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΑΓΣ Υ 230739

ΑΡ. ΑΓΔΙΑ Ο.Δ.Δ.  20533  - Α' ΣΑΞΗ

                                           Α.Γ.Σ. ΑΙ 356033

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΔΩ  (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

             Γηαλλαθνρώξη, 20 επηεκβξίνπ 2017

1] Σα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εύινγε αμία ηνπο , ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηώλ. 
2] Δπί ησλ αθηλήησλ πθίζηαληαη πξνζεκείσζεηο ππνζήθεο, ύςνπο Δπξώ 8.900.000,00 ζε εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ δαλείσλ. 3] Ο 
αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 68 άηνκα, ελώ  ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ζε 77 άηνκα. 
4] ηε ζεκείσζε 7.1 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, γίλεηαη αλαθνξά ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. 5] ηηο  
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζσξεπηηθά ηα εμήο πνζά πξνβιέςεσλ:  γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ  € 93.227,72 γηα 
επηζθαιείο απαηηήζεηο € 400.000,00, γηα δηαθνξέο απνηίκεζεο απνζεκάησλ € 150.000, γηα ινηπέο πξνβιέςεηο € 100.000,00  6] 
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία, θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 7] Σν πνζό ησλ επξώ 21.600 πνπ αληηζηνηρεί ζην 
θνλδύιη "Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" αθνξά "Κέξδε από απνηίκεζε επελδύζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε". 8] Οη 

πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο & εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα 
ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π 24 έρνπλ σο αθνινύζσο: 

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΚΤΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή.   

http://www.kiryianni.gr/

