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ÓΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2011 Ýùò 31 Ìáñôßïõ 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου :www.domaine-lazaridi.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :23 Μα0ου 2011

1.1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.3.2011 31.12.2010
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 29.802.143,72 29.479.737,93
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.459,95 1.857,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92.748,12 83.726,66
Αποθέματα 7.038.120,42 7.408.405,66
Απαιτήσεις από πελάτες 1.971.400,64 2.332.799,97
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.885.831,73 1.650.901,66−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.791.704,58 40.957.429,04================ ================

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.741.440,00 4.741.440,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 22.810.098,53 22.909.398,55−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 27.551.538,53 27.650.838,55−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.159.503,31 7.159.503,31
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.895.085,89 2.951.017,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 1.431.900,66 1.631.502,25
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.753.676,19 1.564.567,65−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 13.240.166,05 13.306.590,49−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 40.791.704,58 40.957.429,04================ ================

1.2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

1.1-31.3.2011 1.1-31.3.2010
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.326.976,88 2.421.104,92
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) - -−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων 1.326.976,88 2.421.104,92
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 399.801,91 935.823,94
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 412.220,00 318.965,00
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (285.680,25) (399.058,24)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 526.341,66 855.730,70−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 58.454,85 366.425,55
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (127.441,15) 319.220,78−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) (109.385,48) 271.029,23
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 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-βασικά (σε  ) (0,0069) 0,0171
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 311.059,55 626.700,59

1.3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.3.2011 31.3.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα) 27.650.838,55 27.694.484,35
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -99.300,02 260.943,48−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου (31/3/2011 και 31/3/2010 αντίστοιχα) 27.551.538,53 27.955.427,83================ ================

1.4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος 1/1-31/3/2011 1/1-31/3/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (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 εύλογη αξία (412.220,00) (318.965,00)
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων (32.994,03) (44.284,39)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 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 δανειακών) 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 άEλων παγίων  στοιχείων (196.619,02) (243.373,50)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άEλων παγίων στοιχείων 6.914,79 8.194,02
Τόκοι εισπραχθέντες 784,17 1.022,22−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (188.920,06) (234.157,26)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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================ ================

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010. 2. Η εταιρεία δεν
έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. 3. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου 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.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  την 31/3/2011 άτομα 110 και την 31/3/2010 άτομα 124
6. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  ανέρχονται στο ποσό ευρώ 40.000. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για
επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και λοιπές προβλέψεις. 7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν σε διαφορές από την
αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 8. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές
της  εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια.

9. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :
31/3/2011 31/3/2010

- Έσοδα 0,00 0,00
- Έξοδα 0,00 0,00
- Απαιτήσεις 0,00 0,00
- Υποχρεώσεις 121.558,75 44.041,99
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 49.727,17 63.177,32
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
- Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 110.000,00

ÁäñéáíÞ ÄñÜìáò, 23 ΜαGου 2011
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