
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(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, όπου αναρτώνται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς, και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. 

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 2008 κατείχε έμ-
μεσα το 88,99% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιημένες Οικονο-
μικές Καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Οι
ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην έδρα της Γαλλικής εταιρείας.

3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετή-
σιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Στα συγκριτικά μεγέθη της
κατάστασης ταμειακών ροών της Εταιρείας που αφορούν τη χρήση 2007 για λόγους ορθότερης
συγκριτικής παρουσίασης, έγιναν ανακατατάξεις σε σχέση με τις ήδη δημοσιευμένες καταστά-
σεις, οι οποίες δεν έχουν επίδραση στα κονδύλια του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων μετά
φόρων και της καθαρής θέσης των μετόχων της Εταιρείας. Ανάλυση της ανακατάταξης γίνεται
στη σελίδα 14 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2008.

4. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008: Υφίσταται αγωγή
της ΕΛΣΙΜΕΤ Α.Ε. κατά της ΛΑΒΑ Α.Ε. ύψους 1.258 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 989 χιλιάδων Ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επίσης έχουν κατα-
τεθεί από την ΕΛΣΙΜΕΤ Α.Ε. αγωγές κατά της ΛΑΒΑ Α.Ε. και της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με τις οποίες η
ενάγουσα ζητά να καταβληθούν τόκοι ποσού 1.437 χιλιάδων Ευρώ επί των ανωτέρω αναφερόμε-
νων αγωγών, οι οποίες ματαιώθηκαν, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κυρίας απαίτησης. Όλες
οι ανωτέρω υποθέσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.  Για τις αγωγές αυτές δεν έχουν σχηματιστεί
αντίστοιχες προβλέψεις, διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.
Εκτιμάται ότι ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων ανέρχεται σε 1.995
χιλιάδες Ευρώ.
Οι προβλέψεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 παρουσιάζονται στον κατωτέρω 
πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 1.415
Προβλέψεις για έξοδα αποκατάστασης λατομείων 924 
Λοιπές προβλέψεις    195
Σύνολο προβλέψεων 2.534

5. O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2008, είναι 53
άτομα (2007:54 άτομα).

6. Οι παγιοποιήσεις της χρήσης 2008 ανέρχονται σε 493 χιλ. Ευρώ (2007: 808 χιλ. Ευρώ).
7. 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 4.654 796 874 17
Μητρική εταιρεία LAFARGE S.A. 0 1 0 1
Λοιπές εταιρείες Ομίλου LAFARGE S.A.        0   46     0 46

4.654 843 874 64
Τα ποσά των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 
Βραχυπρόθεσμες Παροχές 275
Πρόβλεψη αποζημίωσης για την έξοδο από την υπηρεσία 
και καταβληθείσες αποζημιώσεις                          29
Έξοδα παραστάσεως μελών Δ.Σ.     6

310
8. Τα έσοδα και έξοδα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση, αφορούν αναλογιστικά

κέρδη/(ζημιές) των προβλέψεων παροχών στο προσωπικό, μετά από αναβαλλόμενο φόρο. Τα ανα-
λογιστικά κέρδη που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και έχουν πιστωθεί απευ-
θείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας ανέρχονται σε 3 χιλιάδες Ευρώ ενώ, το συνολικό ποσό για
τη χρήση 2007 που αφορά αναλογιστικές ζημίες ανήλθε σε 8 χιλιάδες Ευρώ.

9. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 22 των Οικονομικών Καταστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις
της Εταιρείας θα οριστικοποιηθούν όταν θα διενεργηθούν οι αντίστοιχοι τακτικοί έλεγχοι από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές ή /και τελεσιδικήσουν σχετικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που
αφορούν υφιστάμενες διαφορές προηγούμενων χρήσεων με τις φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία
δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006-2008.

10.Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης
των Οικονομικών Καταστάσεων το οποίο να επηρεάζει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρη-
ματική πορεία της Εταιρείας.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.919 2.952
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.848 1.651
Αποθέματα 1.666 1.489
Απαιτήσεις από πελάτες 2.934 3.519
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 222 145
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα   3.932  3.783
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.521 13.539

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.545 2.293
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.431 1.488
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 3.976 3.781
Μετοχικό κεφάλαιο 3.545 3.545
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης   7.000 6.213
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 10.545 9.758
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 14.521 13.539

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης χρήσης
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 9.758 12.958
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 2.119 1.313
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 (1.279)
Διανεμηθέντα μερίσματα (1.335) (3.226)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) καταχωρημένα 
απευθείας στην Καθαρή Θέση 3 (8)
Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης χρήσης
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 10.545 9.758

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Κύκλος εργασιών 12.075 12.346
Κόστος πωληθέντων (6.727) (5.964)
Μικτά κέρδη 5.348 6.382
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης (4.179) (4.041)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 2 4
Απομείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες 1.259 0
Αποσβέσεις    526    488
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.956 2.883
Αποσβέσεις (526) (488)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.430 2.345
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)    188     210
Κέρδη προ φόρων 2.618 2.555
Μείον φόροι (499) (1.242)
Κέρδη μετά από φόρους 2.119 1.313
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε C) 19,43 9,50
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε C) 19,43 12,24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Έμμεση μέθοδος
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων 2.618 2.555
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 526 488
Προβλέψεις (1.043) 101
Συναλλαγματικές Διαφορές (1) 128
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (256) (263)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 61 26
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (197) (50)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 411 866
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (131) (252)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (28) (26)
Καταβεβλημένοι φόροι  (523) (1.087)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.437 2.486

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (183) (1.138)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 2 4
Τόκοι εισπραχθέντες 155 212
Μερίσματα εισπραχθέντα 99     47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 73 (875)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 (1.279)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (26) 0
Μερίσματα πληρωθέντα (1.335) (3.226)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.361) (4.505)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α) + (β) + (γ) 149 (2.894)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.783 6.677
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.932 3.783

Λυκόβρυση, 3 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΕΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ Α.Τ. ΑΕ 608282 ΑΡ Α.Τ. Ξ 453632 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.  0000732 ΑΡ Α.Τ. Π 077049
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