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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(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 στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου
ελεγκτή.
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Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών
8.134
Κόστος πωληθέντων
(5.698)
Μικτά κέρδη
2.436
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης
(3.556)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
2
Αποσβέσεις
444
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων
(674)
Αποσβέσεις
(444)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(1.118)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
471
Απομείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες
(21)
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
109
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων
(559)
Μείον φόροι
(88)
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (α)
(647)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)
28
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α)+(β)
(619)

1/1-31/12/2009
7.907
(4.470)
3.437
(3.629)
1
468
277
(468)
(191)
0
0
(11)
(202)
(72)
(274)
(45)
(319)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος

: Mε σύμφωνη γνώμη
: www.lafarge.gr, www.lava.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

31/12/2010

31/12/2009

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

2.349
2.574
1.559
2.559
618
2.779
12.438

2.455
2.827
1.974
1.910
287
3.085
12.538

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

3.545
3.943
7.488
1.916
3.034
4.950
12.438

3.545
4.562
8.107
2.598
1.833
4.431
12.538

1/1-31/12/2010
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
(559)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
444
Αποσβέσεις
37
Προβλέψεις
(2)
Συναλλαγματικές διαφορές
(509)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
(44)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
233
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(908)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
942
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
(23)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(341)
Καταβλημένοι φόροι
(730)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις / (πληρωμές) από πώληση / (αγορά) επενδυτικών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
τίτλων (μετοχών,αξιογράφων)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
31/12/2010 31/12/2009 Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
8.107
10.545
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
(619)
(319) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Διανεμηθέντα μερίσματα
0
(2.119)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)
7.488
8.107
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2009
(202)
468
241
1
(45)
53
(317)
936
450
(18)
(157)
1.410

(21)
(94)
2

0
(170)
0

518
57
462

26
43
(101)

(38)
0
(38)

(37)
(2.119)
(2.156)

(306)
3.085
2.779

(847)
3.932
3.085

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.

Οι προβλέψεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Προβλέψεις για έξοδα αποκατάστασης λατομείων
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων

1.196
917
8
2.121

2. Ο Όμιλος LAFARGE S.A. με έδρα το Παρίσι, ο οποίος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 κατείχε 6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και
έμμεσα το 88,99% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιημένες
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, σύμφωνα με το
οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της
ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρείας. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην έδρα της Γαλλικής
ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
εταιρείας.
670
148
2.418
686
Εταιρείες Ομίλου ΗΡΑΚΛΗ
1
1
0
0
Μητρική εταιρεία LAFARGE S.A.
3. Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες
σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
69
0
40
42
Εταιρείες Ομίλου LAFARGE S.A.
740
149
2.458
728
4. O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2010, είναι 51
7. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εισοδημάτων μετά από φόρους, αφορούν αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) των
άτομα (31/12/2009:54 άτομα).
προβλέψεων παροχών στο προσωπικό.
5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010:
Υφίσταται αγωγή της ΕΛΣΙΜΕΤ Α.Ε. κατά της ΛΑΒΑ Α.Ε. ύψους 1.333 χιλιάδων Ευρώ για 8. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας θα
οριστικοποιηθούν όταν θα διενεργηθούν οι αντίστοιχοι τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή/και
επελθούσα ζημία από την διακοπή της συνεργασίας και αγωγή της ΕΛΣΙΜΕΤ Α.Ε. κατά της
τελεσιδικήσουν σχετικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν υφιστάμενες διαφορές προηγούμενων χρήσεων
ΛΑΒΑ Α.Ε. και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ύψους 1.051 χιλιάδων Ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω
με τις φορολογικές αρχές. Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αποδέχθηκε το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης του
ηθικής βλάβης. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Για τις αγωγές
Ν.3888/2010 για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006 έως και 2009. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές
αυτές δεν έχουν σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις, διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο
αρχές για την χρήση 2010.
κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών
των υποθέσεων ανέρχεται σε 1.354 χιλιάδες Ευρώ. Οι ανωτέρω αγωγές συζητήθηκαν ενώπιον
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13.5.2010, το οποίο τις απέρριψε. Μέχρι την 9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων:
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει κοινοποιηθεί έφεση κατά της
Την 31 Ιανουαρίου 2011 αποφασίσθηκε η διακοπή εργασιών του υποκαταστήματος στον Αλμυρό Μαγνησίας με αντικείμενο
ως άνω απόφασης.
την εμπορία αδρανών υλικών.

Λυκόβρυση, 3 Μαρτίου 2011
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