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του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)

31/12/2007

31/12/2006

4.603
1.489
3.519
3.783
145
13.539

4.302
1.431
4.533
6.677
265
17.208

2.293
1.488
3.781
3.545
6.213
9.758
13.539

2.269
1.981
4.250
4.824
8.134
12.958
17.208

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ
31/12/2007
Καθαρή Θέση έναρξης χρήσης
(1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)
12.958
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους
1.313
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) των προβλέψεων παροχών
στο προσωπικό µετά από αναβαλλόµενη φορολογία
(8)
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους
(1.279)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
(3.226)
Καθαρή Θέση λήξης χρήσης
9.758
(31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)

31/12/2006
11.294
1.778
(114)
0
0
12.958

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Κύκλος εργασιών
12.346
12.478
(6.637)
Κόστος πωληθέντων
(5.964)
Μικτά κέρδη
6.382
5.841
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης
(4.041)
(3.832)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
4
(96)
Αποµείωση συµµετοχών σε συνδεδεµένες εταιρείες
0
298
Αποσβέσεις
488
470
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων:
2.833
2.681
Αποσβέσεις
(488)
(470)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
2.345
2.211
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
210
67
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
2.555
2.278
Μείον φόροι
(1.242)
(500)
1.313
1.778
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους
Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε C)
12,24
21,74
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Έµµεση µέθοδος
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
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 τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
2.555

2.278

488
101
128
(263)
26

470
(108)
125
(137)
25

(50)
866
(583)

(107)
(861)
817

(26)
(1.087)
2.155

(25)
(761)
1.716

(807)
4
212
47
(544)

(987)
0
180
50
(757)

(1.279)
(3.226)
(4.505)
(2.894)

0
0
0
959

6.677
3.783

5.718
6.677

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρία συνδέεται µε τον Όµιλο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ µέσω της συµµετοχής στο κεφάλαιο της, 7. Οι παγιοποιήσεις της χρήσης 2007 ανέρχονται σε 807 χιλ. Ευρώ ( 2006: 987 χιλ. Ευρώ).
της µητρικής εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ σε ποσοστό 44,16% και της εταιρίας Α.Ν.Ε.Η. (Ανώνυ- 8. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας θα οριστικοποιηθούν όταν θα διενεργηθούν οι αντίµος Ναυτιλιακή Εταιρία ΗΡΑΚΛΗΣ), η οποία είναι θυγατρική της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, σε ποσοστό
στοιχοι τακτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ή /και τελεσιδικήσουν σχετικές εκ55,84%. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις
κρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Είναι πιθανό από τους παραπάνω φορολογικούς ελέγχους να
του Οµίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο µε εύλογη ακρίβεια, και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηµατισθεί αντίστοιχες προβλέ2. Ο όµιλος LAFARGE S.A. µε έδρα το Παρίσι, ο οποίος κατά την 31/12/2007 κατείχε έµµεσα το
ψεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για
86,73% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές κατις χρήσεις 2006 και 2007.
ταστάσεις στις οποίες περιλαµβάνονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στην έδρα της Γαλλικής εταιρίας.
9. Η ακολουθούµενη από την Εταιρία λογιστική πολιτική µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2006 επέβαλε ότι
αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές τα οποία κατά το τέλος της προηγούµενης περιόδου υπερέβησαν
3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν παραµένουν αµετάβλητες σε σχέση µε τις ετήτο 10% της παρούσας αξίας της υποχρέωσης των καθορισµένων παροχών κατά αυτή την ηµεροσιες Οικονοµικές Καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, µε εξαίρεση την αλλαγή της λογιστικής
µηνία, αποσβένονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της µέσης υπολειπόµενης εργασιακής
πολιτικής αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών (σχετική και η σηµ. 9 του παρόντος).
ζωής των εργαζοµένων.
4. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007: Υφίσταται αγωΗ νέα λογιστική πολιτική, η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007, αναγνωρίζει τα αναλογιστικά
γή της ΕΛΣΙΜΕΤ ΑΕ κατά της ΛΑΒΑ ΑΕ για ποσό 354 χιλιάδων Ευρώ για επελθούσα ζηµία από
κέρδη και ζηµιές στο σύνολό τους, κατά την περίοδο που λαµβάνουν χώρα, εκτός των αποτελετην διακοπή της συνεργασίας και αγωγή της ΕΛΣΙΜΕΤ ΑΕ κατά της ΛΑΒΑ ΑΕ και ΑΓΕΤ ΗΡΑσµάτων. Τα λογιστικά κέρδη και ζηµιές που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων, παρουΚΛΗΣ για ποσό 293 χιλιάδων Ευρώ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επίσης έσιάζονται στην κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων.
χουν κατατεθεί από την ΕΛΣΙΜΕΤ ΑΕ αγωγές κατά της ΛΑΒΑ ΑΕ και της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ µε τις
οποίες η ενάγουσα ζητά να καταβληθούν τόκοι επί των ανωτέρω αναφερόµενων αγωγών. Όλες
Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής έχει τις παρακάτω επιπτώσεις την 31/12/2007 (σηµ. 26 των
οι ανωτέρω υποθέσεις τελούν εν εξελίξει. Για την αγωγή αυτή δεν έχει σχηµατιστεί αντίστοιχη
Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2007):
πρόβλεψη, διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικώς θα επισυµβεί.
- Μεταβολή στα αποτελέσµατα µετά από φόρους: Αύξηση 12 χιλιάδες Ευρώ.
- Μεταβολή στην καθαρή θέση: Μείωση 214 χιλιάδες Ευρώ.
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης µε τις συνΗ αλλαγή της λογιστικής πολιτικής είχε τις παρακάτω επιπτώσεις στις δηµοσιευµένες Οικονοµιδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
κές Καταστάσεις της 31/12/2006:
- Μεταβολή στα αποτελέσµατα µετά από φόρους: Αύξηση 13 χιλιάδες Ευρώ.
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- Μεταβολή στην καθαρή θέση: Μείωση 218 χιλιάδες Ευρώ.
Εταιρίες Οµίλου ΗΡΑΚΛΗ
4.965
714
692
6
Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2007 αναλύονται οι αναµορφώσεις που έγιναν λόγω
Μητρική Εταιρία LAFARGE S.A.
0
1
0
1
της νέας πολιτικής, επί των δηµοσιευµένων καταστάσεων Αποτελεσµάτων Xρήσεως, ΙσολογιΛοιπές Εταιρίες Οµίλου LAFARGE S.A.
0
34
0
0
σµών και Ταµειακών Ροών (σηµ. 27 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2007) και των Με4.965
749
692
7
ταβολών Καθαρής Θέσης (σηµ. 26 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2007).
Τα ποσά των συνολικών αµοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
10. ∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας από τις 31/12/2007 µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των ΟικοΠοσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ
νοµικών Καταστάσεων.
Βραχυπρόθεσµες Παροχές
253
Πρόβλεψη αποζηµίωσης για την έξοδο από την υπηρεσία και καταβληθείσες αποζηµιώσεις
49 11. Το θέµα έµφασης που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή αφορά
Έξοδα παραστάσεως µελών ∆.Σ.
6
την µη οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις για τις οποίες οι φορολο308
γικές δηλώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξετασθεί οριστικά από τις φορολογικές αρχές ή για δια6. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2007, είναι 54
φορές µε τις φορολογικές αρχές οι οποίες εκκρεµούν στα αρµόδια δικαστήρια.
άτοµα (2006:54 άτοµα).
Λυκόβρυση, 24 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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