
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.domaine-lazaridi.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων : 26 Αυγούστου  2014
Νόμιμος ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 28.127.849,81 27.798.717,67 28.127.359,81 27.798.227,67
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.475,12 1.685,88 1.475,12 1.685,88
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 48.202,43 48.202,43 58.202,43 58.202,43
Αποθέµατα 6.437.504,54 6.999.282,44 6.325.751,09 6.898.953,77
Απαιτήσεις από πελάτες 1.708.398,00 1.770.118,82 1.805.329,81 1.874.608,50
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.004.267,87 601.471,26 1.001.047,41 563.104,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.327.697,77 37.219.478,50 37.319.165,67 37.194.782,50

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.215.584,00 5.215.584,00 5.215.584,00 5.215.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 19.448.683,52 19.854.584,04 19.461.664,08 19.857.328,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 24.664.267,52 25.070.168,04 24.677.248,08 25.072.912,00
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.159.503,31 7.636.803,53 7.159.503,31 7.636.803,53
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.392.725,90 2.298.811,14 2.395.204,50 2.299.775,23
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 1.913.441,15 1.138.962,74 1.913.441,15 1.138.962,74
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.197.759,89 1.074.733,05 1.173.768,63 1.046.329,00
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 12.663.430,25 12.149.310,46 12.641.917,59 12.121.870,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 37.327.697,77 37.219.478,50 37.319.165,67 37.194.782,50

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4-30/6/2014 1/4-30/6/2013
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.887.373,55 2.503.689,83 1.746.397,26 1.578.001,00
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  -  -  -  - 
Σύνολο πωλήσεων 2.887.373,55 2.503.689,83 1.746.397,26 1.578.001,00
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 1.370.248,23 864.019,56 822.231,80 525.874,47
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 598.403,85 356.540,00 247.808,00 208.840,00
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (549.892,72) (551.809,12) (336.724,36) (322.046,49)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.418.759,36 668.750,44 733.315,44 412.667,98
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 171.787,01 (347.003,00) 34.464,60 (150.471,77)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (242.393,02) (745.603,16) (179.118,54) (337.477,53)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) (405.900,53) (696.838,40) (214.400,62) (258.657,73)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)  -  -  -  - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) (405.900,53) (696.838,40) (214.400,62) (258.657,73)
Κέρδη/(ζημιές)  μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0257) (0,0441) (0,0136) (0,0164)
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 480.144,26 4.168,80 189.992,38 22.499,01

1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/4-30/6/2014 1/4-30/6/2013
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.885.515,92 2.503.689,83 1.761.365,36 1.578.001,00
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  -  -  -  - 
Σύνολο πωλήσεων 2.885.515,92 2.503.689,83 1.761.365,36 1.578.001,00
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 1.368.223,14 864.019,56 823.082,60 525.874,47
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 598.403,85 356.540,00 247.808,00 208.840,00
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (549.892,72) (551.809,12) (336.724,36) (322.046,49)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 1.416.734,27 668.750,44 734.166,24 412.667,98
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 183.528,40 (347.003,00) 40.367,60 (150.471,77)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (230.641,91) (745.603,16) (173.192,45) (337.477,53)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) (395.663,93) (696.838,40) (208.474,53) (258.657,73)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)  -  -  -  - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) (395.663,93) (696.838,40) (208.474,53) (258.657,73)
Κέρδη/(ζημιές)  μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0250) (0,0441) (0,0132) (0,0164)
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 491.885,65 4.168,80 195.895,38 22.499,01

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 και 01/01/2013 25.070.168,05 26.021.964,65 25.072.912,01 26.021.964,65
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -405.900,53 -696.838,40 -395.663,93 -696.838,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου (30/6/2014 και 30/6/2013 αντίστοιχα) 24.664.267,52 25.325.126,25 24.677.248,08 25.325.126,25

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η Εταιρεία

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ  Α.Ε.»
ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.  5150819000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.  26064/06/Β/92/15

Αδριανή Δράμας , Τ.Κ. 661 00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου  2014

 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο Όμιλος

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
: Νικόλαος Τζιμπράγος - Α.Μ.  ΣΟΕΛ 14981

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση 
και τα αποτελέσµατα  του ομίλου και 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. 



 
2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2014 1/1-30/6/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -242.393,02 -745.603,16 -230.641,91 -745.603,16
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 385.103,48 404.051,09 385.103,48 404.051,09
Προβλέψεις 7.153,48 6.700,00 7.153,48 6.700,00
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -598.403,85 -356.540,00 -598.403,85 -356.540,00
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων -76.746,23 -52.879,29 -76.746,23 -52.879,29
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -4.983,79 -31.714,52 -4.954,76 -31.714,52
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 419.163,82 430.314,68 419.125,07 430.314,68
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 561.777,90 468.876,20 573.202,68 468.876,20
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 16.374,35 41.303,66 -1.848,98 41.303,66
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 120.205,04 (2.964,18) 124.617,83 (2.964,18)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -419.163,82 -436.550,27 -419.125,07 -436.550,27
Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 168.087,36 -275.005,79 177.481,74 -275.005,79
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -121.823,25 -136.225,74 -121.823,25 -136.225,74
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 327.041,54 0,00 327.041,54
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 11.157,00 40.401,00 11.157,00 40.401,00
Τόκοι εισπραχθέντες 29,03 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -110.637,22 231.216,80 -110.666,25 231.216,80
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα-αναληφθέντα δάνεια 300.000,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -89.601,49 0,00 -89.601,49
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 300.000,00 10.398,51 300.000,00 10.398,51
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + 357.450,14 -33.390,48 366.815,49 -33.390,48
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 274.131,56 528.537,17 261.545,75 528.537,17
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 631.581,70 495.146,69 628.361,24 495.146,69

    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   10. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :

30/6/2014 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2013
     - Έσοδα 0,00 0,00 69.861,00 0,00
     - Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00
      - Απαιτήσεις 0,00 0,00 196.227,85 0,00
      -Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
      -Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 69.345,18 70.225,50 69.345,18 70.225,50
     - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00
     -Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Αδριανή Δράμας  , 26 Αυγούστου  2014

1.  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013.  2. Οι 
εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους , τα ποσοστά με τα οποία ο όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η 
μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις , παρατίθεται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων   3. Στις 10/9/2013 ιδρύθηκε  θυγατρική εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 100%  και συντάχθηκαν  για πρώτη φορά ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις.  4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  του ομίλου  παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  5.1 των  ενδιάμεσων  
οικονομικών καταστάσεων.   5.  Επί των παγίων στοιχείων της  μητρικής 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.  6. Δεν 
υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία  των εταιρειών του ομίλου.  7.  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  την 30/6/2014   άτομα  83  και την 30/6/2013 άτομα  
57. Η θυγατρική εταιρεία δεν είχε κατά την 30/6/2014 προσωπικό . 8.  Δεν αναμένεται να προκύψουν  σημαντικές υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη 
φορολογικά χρήση.  Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.  9.  Στο τέλος της τρέχουσας 
περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια  η από την θυγατρική της  
          .                                                       

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ιουλία Λαζαρίδου 
Α.Τ.  ΑΕ  407434 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
&  Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ζάχαρης
A.Τ.  AH  376777

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ.  ΑΕ  203573


