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(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά ΔΛΠ)
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 ΛΑΒΑ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την
Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου
19002 Παιανία Αττικής
ΑΡ.Μ.Α.Ε.
: 13422/04/Β/86/72 (2011)
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Διεύθυνση Ανάπτυξης
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
: 1. Ελευθέριος Φαίδρος-Πρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Μιχάλης Μιχελής-Αντιπρόεδρος
3. Arnaud Merienne-Διευθύνων Σύμβουλος
4. Δημήτριος Χανής-Μέλος
5. Ελένη Μπέλση-Μέλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
: 9 Μαρτίου 2012
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
: Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου
(Α.Μ. ΣΟΕΛ: 24031)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
: Deloitte -Xατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης A.E.
A.M. ΣΟΕΛ: Ε 120
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
: Mε σύμφωνη γνώμη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
: www.lafarge.gr, www.lava.gr

1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Κύκλος εργασιών
6.577
8.134
(5.698)
Κόστος πωληθέντων
(4.062)
Μικτά κέρδη
2.515
2.436
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης
(2.958)
(3.218)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
128
(336)
444
Αποσβέσεις
489
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
174
(674)
Αποσβέσεις
(489)
(444)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(315)
(1.118)
’Εσοδα/(έξοδα) από επενδυτικές δραστηριότητες
(19)
471
Απομείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες
(962)
(21)
109
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
58
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων
(1.238)
(559)
(88)
Μείον φόροι
(13)
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (α)
(1.251)
(647)
28
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)
(20)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α)+(β)
(1.271)
(619)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

31/12/2011

31/12/2010

2.229
1.572
1.944
1.216
660
3.044
10.665

2.349
2.616
1.559
2.559
618
2.779
12.480

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
3.545
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
2.672
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
6.217
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.878
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.570
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
4.448
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 10.665

3.545
3.943
7.488
1.958
3.034
4.992
12.480

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

31/12/2011

31/12/2010

7.488

8.107

(1.271)

(619)

6.217

7.488

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(1.238)

(559)

489
565
(1)
(59)
20

444
37
(2)
(509)
(44)

(385)
1.324
(205)

233
(908)
942

(20)
(21)
469

(23)
(341)
(730)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,αξιογράφων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0
(427)
5
200
73
(149)

(21)
(94)
2
518
57
462

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(55)
(55)
265
2.779
3.044

(38)
(38)
(306)
3.085
2.779

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρεία συνδέεται με τον Όμιλο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ μέσω της συμμετοχής στο
κεφάλαιο της, της μητρικής εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με έδρα την Ελλάδα, σε
ποσοστό 44,16% και της εταιρείας Α.Ν.Ε.Η.(Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία
ΗΡΑΚΛΗΣ), η οποία είναι θυγατρική της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, σε ποσοστό 55,84%.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
2. Ο Όμιλος LAFARGE S.A. με έδρα το Παρίσι, ο οποίος κατά την 31η Δεκεμβρίου
2011 κατείχε έμμεσα το 88,99% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,
συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται
οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις
είναι διαθέσιμες στην έδρα της Γαλλικής εταιρείας.
3. Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουν
αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
4. O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου
2011, είναι 46 άτομα (31/12/2010:51 άτομα).
5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου
2011: Υφίσταται αγωγή της ΕΛΣΙΜΕΤ Α.Ε. κατά της ΛΑΒΑ Α.Ε. ύψους 1.365
χιλιάδων Ευρώ για επελθούσα ζημία από την διακοπή της συνεργασίας και
αγωγή της ΕΛΣΙΜΕΤ Α.Ε. κατά της ΛΑΒΑ Α.Ε. και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ύψους 1.078
χιλιάδων Ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος κίνδυνος
από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων ανέρχεται σε 1.387 χιλιάδες Ευρώ,
επειδή όμως δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί,
η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανωτέρω αγωγές συζητήθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις
13.5.2010, το οποίο τις απέρριψε. Μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει κοινοποιηθεί έφεση κατά της ως άνω απόφασης.

Οι προβλέψεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
985
Προβλέψεις για έξοδα αποκατάστασης λατομείων
885
Λοιπές προβλέψεις
90
Σύνολο προβλέψεων
1.960
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα
υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης με τις συνδεδεμένες με
αυτή επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εταιρείες Ομίλου ΗΡΑΚΛΗ
1.931
347
402
82
Μητρική εταιρεία LAFARGE S.A.
0
1
0
1
Eταιρείες Ομίλου LAFARGE S.A.
214
29
1
4
2.145
377
403
87
7. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εισοδημάτων μετά από φόρους, αφορούν αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
των προβλέψεων παροχών στο προσωπικό.
8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης.
9. Τα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρείας για το 2010 έχουν αναμορφωθεί για λόγους ορθότερης συγκριτικής παρουσίασης. Συγκεκριμένα, στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ποσό 338 χιλιάδες Ευρώ έχει αναταξινομηθεί από
τα «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης» στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)». Επίσης, στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης αυξήθηκαν τα «Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία» και οι «Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις» κατά 42 χιλιάδες Ευρώ.
10.Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων:
Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Διοίκηση της Εταιρείας δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31/12/2011 και μέχρι την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας.
Παιανία, 9 Μαρτίου 2012
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