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ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2006 ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ 2006
(äçìïóéåõüìåíá âÜóåé ôïõ Í. 2190, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáôÜ ôá Ä.Ë.Ð.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα  της εταιρείας  ''ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ
ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε.''. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να  εξασφαλίσει
πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην  Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.  

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Äéåýèõíóç Ýäñáò Åôáéñåßáò: ÁäñéáíÞ ÄñÜìáò, Ô.Ê. 661 00
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 26064/06/Â/92/15
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Äéåýèõíóç Á.Å. êáé Ðßóôåùò
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó.& Äéåõè. Óýìâïõëïò: Êùíóôáíôßíïò Ëáæáñßäçò

Áíôéðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. & Äéåõè. Óýìâïõëïò: Éïõëßá Ëáæáñßäïõ
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò: Ãåþñãéïò ÆÜ÷áñçò
ÌÝëç: ÉùÜííçò Ïîõæßäçò, ÁèáíÜóéïò ÍôéíÜêçò, Ανδρέας Ματθίδης, Γεώργιος Χαρίσκου
êáé Ðáíáãéþôçò Êïãêáëßäçò

Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí
(áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 26 Mαρτίου 2007
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: Êùíóôáíôßíïò Áíáóô. Ìáêñßäçò - Á.Ì.Ó.Ï.Å.Ë. 11261
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: Ó.Ï.Ë. Á.Å. Ïñêùôþí Åëåãêôþí
Ôýðïò ¸êèåóçò ÅëÝã÷ïõ Åëåãêôþí: Με σύµφωνη γνώµη-θέµα έµφασης
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ åôáéñåßáò: www.domaine-lazaridi.gr

1.1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
31.12.2006 31.12.2005

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 31.522.391,07 29.197.493,44
ÁðïèÝµáôá 5.072.609,97 4.783.884,44
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 4.749.683,78 3.900.010,37
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 730.974,41 1.626.095,97−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 42.075.659,23 39.507.484,22================ ================
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 14.682.074,59 8.822.993,10
Bραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 286.021,69 3.387.501,94
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 1.634.219,62 2.102.401,81−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Õðï÷ñåþóåùí (á) 16.602.315,90 14.312.896,85
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 4.741.440,00 4.741.440,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò 20.731.903,33 20.453.147,37−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ ÈÝóç ìåôü÷ùí Åôáéñåßáò (â) 25.473.343,33 25.194.587,37−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) 42.075.659,23 39.507.484,22================ ================

1.2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ XÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

Kύκλος åñãáóéþí 7.036.580,57 6.350.502,22
ÌéêôÜ êÝñäç 3.184.954,50 3.095.285,84
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí 2.625.725,64 3.020.665,78
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.565.442,37 2.174.974,93
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.066.973,83 1.898.918,88
Ìåßïí öüñïé (279.822,13) (483.125,63)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 787.151,70 1.415.793,25
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) - -−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη  µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)  (α)+(β) 787.151,70 1.415.793,25================ ================
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ~) 0,050 0,090
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá áíÜ ìåôï÷Þ (óå ~) 0,025 0,035

1.3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
31.12.2006 31.12.2005

Σύνολο κáèáñÞς èÝóçς Ýíáñîçò περιόδου (01/01/2006 êáé 01/01/2005 áíôßóôïé÷á) 25.194.587,37 24.148.759,48
ÊÝñäç / (æçµéÝò) ôçò περιόδου µåôÜ áðü öüñïõò 787.151,70 1.415.793,25
ÄéáíåµçèÝíôá µåñßóµáôá (553.168,00) (395.120,00)
Êáèáñü åéóüäçìá êáôá÷ùñçìÝíï áðåõèåßáò óôçí êáèáñÞ èÝóç 44.772,26 25.154,64−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο κáèáñÞς èÝóçς ëÞîçò περιόδου (31/12/2006 êáé 31/12/2005 áíôßóôïé÷á) 25.473.343,33 25.194.587,37================ ================

1.4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
2ç ÅíáëëáêôéêÞ: ¸ììåóç ìÝèïäïò 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.066.973,83 1.898.918,88
ÐëÝïí / µåßïí ðñïóáñµïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 1.060.283,27 845.691,45
ÐñïâëÝøåéò 35.058,67 (5.543,45)
ÄéáöïñÝò áðïôßìçóçò áìðåëþíùí óôçí åýëïãç áîßá (49.000,00) (552.000,00)
Áíáëïãïýóåò óôç ÷ñÞóç åðé÷ïñçãÞóåéò ðáãßùí óôïé÷åßùí (93.104,09) (67.632,95)
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá,Ýîïäá,êÝñäç,æçìéÝò) åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (21.642,20) (18.682,93)
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 520.110,74 294.738,38
ÐëÝïí/ µåßïí ðñïóáñµïãÝò ãéá µåôáâïëÝò ëïãáñéáóµþí êåöáëáßïõ êßíçóçò
Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåµÜôùí (288.725,53) (158.923,33)
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí (954.487,73) (772.869,52)
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) (323.603,10) (85.582,62)
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçµÝíá (520.110,74) (294.738,38)
ÊáôáâåâëçµÝíïé öüñïé (354.658,73) (185.399,08)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 77.094,39 897.976,45−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁãïñÜ åíóþµáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí (3.292.408,70) (3.356.448,84)
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðÜãéùí óôïé÷åßùí 12.370,93 35.084,24
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò äéáèÝóéìùí ãéá ðþëçóç χρηµατοοικονοµικών óôïé÷åßùí - 14.151,15
Μερίσµατα εισπραχθέντα` 10.271,33 -−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (3.269.766,44) (3.307.213,45)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
×ñçµáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá-áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 2.765.435,33 2.649.345,52
ÅéóðñÜîåéò åðé÷ïñçãÞóåùí - 854.467,69
Ìåñßóµáôá ðëçñùèÝíôá (552.989,84) (390.969,94)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ÷ñçµáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) 2.212.445,49 3.112.843,27−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (µåßùóç) óôá ôáµåéáêÜ äéáèÝóéµá êáé éóïäýíáµá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) (980.226,56) 703.606,27
ÔáµåéáêÜ äéáèÝóéµá êáé éóïäýíáµá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 1.155.352,35 451.745,98−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ÔáµåéáêÜ äéáèÝóéµá êáé éóïäýíáµá ëÞîçò ðåñéüäïõ 175.125,79 1.155.352,25================ ================

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας είναι  οι χρήσεις 2003 έως και 2006. 
2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας  δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση

ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού  ήταν την 31/12/2006  78 άτοµα και την 31/12/2005  62 άτοµα.
5. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24:

- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Ευρώ 0,00
- Αγορές αγαθών και υπηρεσιών “ 61.020,60
- Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες “ 0,00
- Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες και σε συνδεδεµένα µέρη “ 0,00
- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης (αµοιβές) “ 317.169,97
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης “ 0,00
- Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης “ 100.000,00

Αδριανή ∆ράµας 26 Μαρτίου 2007
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε. , (η εταιρεία) που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου

2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την ΕυρωπαGκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά

Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και
το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την

31 ∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕυρωπαGκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του
ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6.1 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην τρέχουσα φορολογική θέση της
Εταιρείας και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ
τούτου , δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Aθήνα, 27 Μαρτίου 2007
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