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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
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: 25 Νοεμβρίου 2010

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

30.9.2010 31.12.2009
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 29.586.280,76 30.587.774,38
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.254,37 3.815,86
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 101.016,02 123.621,72
Αποθέματα 7.837.282,23 6.105.493,49
Απαιτήσεις από πελάτες 1.495.469,68 3.620.057,95
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.656.218,85 2.053.078,57−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.678.521,91 42.493.841,97================ ================

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.741.440,00 4.741.440,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 22.868.274,33 22.953.044,35−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 27.609.714,33 27.694.484,35−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.875.453,64 8.591.403,97
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.944.147,05 2.990.564,49
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.431.900,66 1.526.403,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.817.306,23 1.690.985,41−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 14.068.807,58 14.799.357,62−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 41.678.521,91 42.493.841,97================ ================

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

1.1-30.9.2010 1.1-30.9.2009 1.7-30.9.2010 1.7-30.9.2009
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.575.977,90 5.480.238,21 1.012.388,81 1.444.108,14
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) - - - -−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− 
Σύνολο πωλήσεων 4.575.977,90 5.480.238,21 1.012.388,81 1.444.108,14
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 2.097.768,13 2.672.951,90 861.049,54 776.908,59
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (542.932,00) (198.331,00) (1.479.560,00) (566.556,60)
Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία 1.906.496,25 1.509.803,90 1.906.496,25 1.509.803,90
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.334.635,65) (1.495.233,19) (507.879,75) (522.956,52)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 2.126.696,73 2.489.191,61 780.106,04 1.197.199,37
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 567.764,79 1.387.544,75 163.318,72 757.590,32
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 268.797,05 1.079.130,57 (43.178,33) 705.963,89−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) 94.889,68 846.860,37 (65.388,86) 523.761,80
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) (21.611,70) 50.427,30 7.203,90 15.848,58−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) 73.277,98 897.287,67 (58.184,96) 539.610,38================ ================ ================ ================
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ~) 0,0060 0,0536 (0,0041) 0,0331
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.364.080,56 1.985.867,66 430.831,36 1.004.444,52

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

30.9.2010 30.9.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 27.694.484,35 26.630.470,87
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 73.277,98 897.287,67
Διανεμηθέντα μερίσματα -158.048,00 -474.144,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2010 και 30/9/2009 αντίστοιχα) 27.609.714,33 27.053.614,54================ ================

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

2ç ÅíáëëáêôéêÞ: ¸ììåóç ìÝèïäïò 1.1-30.9.2010 1.1-30.9.2009
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 268.797,05 1.079.130,57
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 926.667,60 872.501,81
Προβλέψεις (4.761,90) 10.565,40
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 542.932,00 198.331,00
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων (130.351,83) (274.178,90)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (28.560,96) (56.735,84)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 327.528,70 639.092,94
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.731.788,74) (899.487,66)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.286.597,35 1.462.994,67
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 106.823,60 (485.603,53)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (327.528,70) (639.092,94)
Καταβεβλημένοι φόροι (94.987,20) (216.069,60)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.141.366,97 1.691.447,92−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άDλων παγίων στοιχείων (466.544,54) (552.560,72)
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 28.911,50 264.650,50
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άDλων παγίων στοιχείων 9.901,01 14.737,14
Τόκοι εισπραχθέντες 18.457,50 48.913,66
Μερίσματα εισπραχθέντα 202,50 187,20−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (409.072,03) (224.072,22)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (810.453,42) (1.431.900,66)
Μερίσματα πληρωθέντα (157.686,16) (472.196,90)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (968.139,58) (1.904.097,56)−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 764.155,36 (436.721,86)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.375.857,65 2.733.041,90−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.140.013,01 2.296.320,04================ ================

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009. 2. Η εταιρεία δεν
έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2009. 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 30/9/2010 άτομα 68 και την 30/9/2009 άτομα 154. 6. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για την ανέλεγκτη
φορολογικά χρήση ανέρχονται στο ποσό ευρώ 20.000. 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:

30/9/2010 30/9/2009
- Έσοδα 0,00 0,00
- Έξοδα 145.158,75 20.156,80
- Απαιτήσεις 0,00 0,00
-Υποχρεώσεις 0,00 0,00
-Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 196.282,50 188.780,99
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
-Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 189.200,74 19.552,10

ÁäñéáíÞ ÄñÜìáò 25 Νοεμβρίου 2010
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