
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.domaine-lazaridi.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων : 26 Μαίου  2015

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 27.468.191,21 27.234.100,89 27.467.473,64 27.233.708,89
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.158,98 1.264,36 1.158,98 1.264,36
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 48.202,43 48.224,05 58.202,43 58.202,43
Αποθέµατα 6.250.965,90 6.419.278,70 6.171.251,22 6.346.518,78
Απαιτήσεις από πελάτες 2.047.244,25 1.856.103,92 2.114.689,49 1.935.541,89
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 792.534,27 1.051.043,37 757.146,28 1.020.441,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.608.297,04 36.610.015,29 36.569.922,04 36.595.678,03

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.215.584,00 5.215.584,00 5.215.584,00 5.215.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 18.061.119,63 18.137.596,94 18.055.667,95 18.138.169,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 23.276.703,63 23.353.180,94 23.271.251,95 23.353.753,63
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.159.503,31 7.159.503,31 7.159.503,31 7.159.503,31
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.963.389,61 2.931.914,12 2.963.294,08 2.931.914,12
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 1.831.900,66 1.916.263,02 1.831.900,66 1.916.263,02
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.376.799,83 1.249.153,90 1.343.972,04 1.234.243,95
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 13.331.593,41 13.256.834,35 13.298.670,09 13.241.924,40
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 36.608.297,04 36.610.015,29 36.569.922,04 36.595.678,03

1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.425.872,08 1.140.976,29 1.405.836,97 1.124.150,56
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)  -  -  -  - 
Σύνολο πωλήσεων 1.425.872,08 1.140.976,29 1.405.836,97 1.124.150,56
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 476.778,08 367.397,72 464.676,55 364.521,83
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 344.800,00 350.595,85 344.800,00 350.595,85
Επιμέτρηση βιολογικής (γεωργικής) παραγωγής στην εύλογη αξία  -  -  -  - 
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (210.923,42) (213.168,36) (210.923,42) (213.168,36)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 610.654,66 504.825,21 598.553,13 501.949,32
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 180.369,22 137.322,41 172.200,88 143.160,80
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (15.482,41) (63.274,48) (23.623,46) (57.449,46)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) (76.477,30) (191.499,91) (82.501,68) (187.189,40)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)  -  -  -  - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) (76.477,30) (191.499,91) (82.501,68) (187.189,40)
Κέρδη/(ζημιές)  μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0048) (0,0121) (0,0052) (0,0118)
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 337.713,95 290.151,88 329.521,11 295.990,27

31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2015 και 01/01/2014 23.353.180,93 25.070.168,04 23.353.753,63 25.072.912,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -76.477,30 -191.499,91 -82.501,68 -187.189,40

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου (31/3/2015 και 31/3/2014 αντίστοιχα) 23.276.703,63 24.878.668,13 23.271.251,95 24.885.722,60

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 2015 έως 31 Μαρτίου  2015

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

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η Εταιρεία
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο Όμιλος

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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 1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014 1/1-31/3/2015 1/1-31/3/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -15.482,41 -63.274,48 -23.623,46 -57.449,46
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 189.020,00 192.325,70 188.995,50 192.325,70
Προβλέψεις 4.177,00 3.576,74 4.177,00 3.576,74
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -344.800,00 -375.570,00 -344.800,00 -375.570,00
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων -31.675,27 -39.496,23 -31.675,27 -39.496,23
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -15.369,43 -7.791,15 -15.368,82 -7.777,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 211.221,06 208.388,04 211.193,16 208.388,04
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 168.312,80 125.483,38 175.267,56 106.854,16
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -364.615,38 162.717,23 -356.891,33 36.016,50
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 136.321,92 23.739,76 125.544,65 151.925,52
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -411.399,97 -221.692,25 -411.372,07 -221.692,25
Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -474.289,68 8.406,74 -478.553,08 -2.899,06
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων -78.205,12 -59.963,09 -77.855,05 -59.963,09
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 15.369,00 7.779,50 15.369,00 7.779,50
Τόκοι εισπραχθέντες 0,61 13,37 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -62.835,51 -52.170,22 -62.486,05 -52.183,59
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα-αναληφθέντα δάνεια 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + -437.125,19 -43.763,48 -441.039,13 -55.082,65
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 657.142,65 274.131,56 650.746,35 261.545,75
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 220.017,46 230.368,08 209.707,22 206.463,10

    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014
     - Έσοδα 0,00 0,00 12.080,45 5.685,50
     - Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00
      - Απαιτήσεις 0,00 0,00 121.945,64 137.291,98
      -Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
      -Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 30.115,17 30.628,47 30.115,17 30.628,47
     - 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

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Αδριανή Δράμας  , 26 Μαίου  2015

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

1.  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014.  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.  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  του ομίλου  παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  5.1 των  ενδιάμεσων  οικονομικών 
καταστάσεων.   4.  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.  5. 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.  6.  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  την 31/3/2015   άτομα  70  και την 31/3/2014 άτομα  80. Η 
θυγατρική δεν είχε κατά την 31/3/2015 προσωπικό . 7.  Δεν αναμένεται να προκύψουν  σημαντικές υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη φορολογικά 
χρήση.  Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.  8.  Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 
δεν υπάρχουν μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια  η από την θυγατρική της .  9.  Έγινε διόρθωση της παρουσίασης ορισμένων 
κονδυλίων των αποτελεσμάτων της συγκρίσιμης περιόδου 1/1-31/3/2014 που είχαν δημοσιοιποιηθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
31/3/2014 . Δεν προέκυψαν επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών , στα συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους  καθώς και στην καθαρή θέση της 
εταιρείας η του ομίλου. Αναλυτικά σχόλια παρατίθενται στην σημείωση 4.15 των οικονομικών καταστάσεων. 
          .                                                       

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


