
Αξκόδηα Τπεξεζία: Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Τπεξεζία Γ.Δ.ΚΖ.) ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Πξόεδξνο - Κε εθηειεζηηθό κέινο : Δπζύκηνο Θ. Κπνπινύηαο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.vivartia.com Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο : Ησάλλεο Λ. Αξηηλόο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο : Αξεηή Γ. νπβαηδόγινπ

 ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ: 28 Καξηίνπ 2014 ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο : Christophe F. Vivien

Λόκηκνο ειεγθηήο: Λίθνο Ησάλλνπ (Α.Κ. ΟΔΙ: 29301) ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο : Γεώξγηνο Δ. Δπζηξαηηάδεο

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton A.E. (Α.Κ. ΟΔΙ: 127) ύκβνπινο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο : Κάξθνο Α. Φόξνο

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ: Κε ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο ύκβνπινο - Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο : Αιέμαλδξνο Θ. Δδηπίδεο

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

(Αλακνξθωκέλε) (Αλακνξθωκέλε) Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (90.159)                      (106.618)                  (57.383)                 (21.014)                   

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 361.165                      397.237                       633                             659                              Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) -                                 (1.594)                      -                            -                               

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 195.813                      225.381                       64                               100                              

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31.013                        35.140                         427.335                       482.308                       Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζέκαηα 54.032                        61.026                         -                                  -                                  Απνζβέζεηο 31.737                         36.622                       62                           113                           

Απαηηήζεηο από πειάηεο 112.785                      127.673                       5.118                           4.936                           Πξνβιέςεηο 1.947                           8.405                         20                           (51)                            

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 32.838                        37.134                         1.078                           1.497                           Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (660)                             (1.081)                        (101)                        (177)                          

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 29.784                        36.881                         20.343                         21.999                         Σόθνη θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 28.415                         32.541                       32                           1.580                        

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 817.430                    920.472                     454.571                     511.499                     Εεκίεο/(θέξδε) από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ (445)                             (483)                           -                             -                               

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 5.938                           5.918                         (21)                          (126)                          

Κεηνρηθό θεθάιαην 201.509                      201.509                       201.509                       201.509                       Έζνδα από κεξίζκαηα (240)                             (285)                           -                             -                               

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.024                          100.169                       250.400                       307.218                       Εεκίεο/(θέξδε) από ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (16)                              (2)                              -                             -                               

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 202.533                      301.678                       451.909                       508.727                       Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (912)                             (889)                           -                             -                               

Απνκεηώζεηο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 38.455                         33.912                       57.500                    20.000                      

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 14.060                       6.446                        109                        325                          

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) (1.064)                         2.254                           -                                  -                                  

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 201.469                      303.932                       451.909                       508.727                       

Κείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 6.119                           3.895                         -                             -                               

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.160                          436                              -                                  -                                  Κείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ 16.827                         (230)                           1.019                      4.424                        

Πξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 89.432                        76.578                         330                             313                              (Κείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (19.030)                        (14.408)                      (125)                        (2.827)                       

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 384.940                      389.032                       -                                  -                                  Κείνλ

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 138.429                      150.494                       2.332                           2.459                           Θαηαβιεκέλνη θόξνη (2.214)                          (3.618)                        (1)                           (1)                             

ΤΛΟΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (δ) 615.961                      616.540                       2.662                           2.772                           Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (19.031)                        (35.274)                      (18)                          (1.562)                       

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 817.430                    920.472                     454.571                     511.499                     Ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -                                  3.375                         -                             -                               

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (3.269)                        (39.814)                    984                        359                          

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ & αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (6.666)                          (10.348)                      (1)                           (14)                            

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 2.288                           1.506                         -                             -                               
Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα 643                              1.018                         101                         134                           

Δηζπξάμεηο/(επηζηξνθέο) επηρνξεγήζεσλ 2.965                           198                            -                             -                               
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ / Αύμεζε θεθαιαίνπ ζε ζπγαηξηθέο (29)                              4                                (6.003)                     -                               

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα / Δπηζηξνθή θεθαιαίσλ από ζπγαηξηθέο -                                  285                            -                             -                               

(Αγνξέο)/Πσιήζεηο καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ επελδύζεσλ 1.652                           (4.784)                        4.500                      (3.522)                       

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012 Δπελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -                                  (1)                              -                             -                               

(Αλακνξθωκέλε) (Αλακνξθωκέλε) ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 853                             (12.122)                    (1.403)                   (3.402)                     

Ίδηα θεθάιαηα έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2013 θαη 1/1/2012) 303.932                    379.129                     508.727                     478.124                     Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 8                                52.000                         -                                  52.000                         Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                                  (138)                           -                             (138)                          

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                                 (138)                            -                                  (138)                             Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ζπγαηξηθώλ 9                                  263                            -                             -                               

Αλαβαιιόκελνο Φόξνο -                                 28                               -                                  28                                Δηζξνέο/(εθξνέο) από κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο -                                  (453)                           -                             -                               

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (97.981)                       (105.720)                      (56.818)                       (21.287)                        Θαζαξή κεηαβνιή καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 2.840                           (860)                           -                             -                               

Κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ (475)                            (775)                            -                                  -                                  Θαζαξή κεηαβνιή βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ (3.839)                          16.161                       -                             -                               

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο -                                 (100)                            -                                  -                                  Αύμεζε (κείσζε) καθξ. ππνρξ. από ρξεκ. κίζζσζε (288)                             (267)                           -                             -                               

Κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο (262)                            (3.543)                          -                                  -                                  Αύμεζε (κείσζε) βξαρ. ππνρξ. από ρξεκ. κίζζσζε 16                                10                              -                             -                               

Κείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε ζπγαηξηθήο (3.753)                         (16.949)                        -                                  -                                  Θαηαβεβιεκέλα κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο (618)                             (473)                           -                             -                               

Ίδηα θεθάιαηα ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012) 201.469                    303.932                     451.909                     508.727                     Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ -                                  (100)                           -                             -                               

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -                                  (2.206)                        -                             -                               

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.880)                        11.937                      -                            (138)                        

Θαζαξή Αύμεζε/(Κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (4.296)                        (39.999)                    (419)                      (3.181)                     

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 37.134                       68.420                      1.497                     4.678                       

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) -                                 8.713                        -                            -                               

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 32.838                       37.134                      1.078                     1.497                       

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) -                                 -                                -                            -                               

1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

Θύθινο εξγαζηώλ 582.908                      -                                  582.908                       610.523                       12.989                      623.512                      -                                  -                                

Κηθηά θέξδε 162.878                      -                                  162.878                       187.182                       5.479                        192.661                      -                                  -                                
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (18.182)                       -                                  (18.182)                       (35.404)                        2.368                        (33.036)                       27                                263                            
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ (90.159)                       -                                  (90.159)                       (106.618)                      (1.594)                       (108.212)                     (57.383)                        (21.014)                      
Θέξδε/(Εεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (99.102)                       -                                  (99.102)                       (106.980)                      (2.170)                       (109.150)                     (57.109)                        (21.033)                      

Θαηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (98.874)                       -                                  (98.874)                       (101.120)                      (3.668)                       (104.788)                     (57.109)                        (21.033)                      

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (228)                            -                                  (228)                            (5.860)                          1.498                        (4.362)                         

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 1.121                          -                                  1.121                           3.430                           -                               3.430                          291                              (254)                           

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (97.981)                       -                                  (97.981)                       (103.550)                      (2.170)                       (105.720)                     (56.818)                        (21.287)                      

Θαηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (97.792)                       -                                  (97.792)                       (97.690)                        (3.668)                       (101.358)                     (56.818)                        (21.287)                      

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (189)                            -                                  (189)                            (5.860)                          1.498                        (4.362)                         

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Δπξώ) (1,1436)                       -                                  (1,1436)                       (1,1883)                        (0,0431)                     (1,2314)                       (0,6606)                        (0,2472)                      

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ζε Δπξώ -                                 -                                  -                                  -                                  -                               -                                 -                                  -                                

Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ 12.643                        -                                  12.643                         329                              3.213                        3.542                          89                                376                            

3. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2013 θαη ηελ 31/12/2012 ήηαλ 27 άηνκα.

    Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/12/2013 ήηαλ 5.266 άηνκα, ελώ ζηηο 31/12/2012 ήηαλ 5.570 άηνκα.

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

α) Έζνδα 9.885                           4.610                           

β) Έμνδα 17.897                         72                               

γ) Απαηηήζεηο 4.082                           21.624                         

δ) Τπνρξεώζεηο 7.786                           856                             

ε) πλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ δηνίθεζεο 3.690                           1.188                           

-                                  -                                  

-                                  -                                  

1/1/ - 31/12/2013 1/1/ - 31/12/2012 1/1/ - 31/12/2013 1/1/ - 31/12/2012

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 1.477                          1.821                           -                                  -                                  

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 367                             (367)                            367                             (367)                             

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεώζεσλ παξνρώλ πξνζσπηθνύ (262)                            2.834                           16                               50                                

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (300)                            (858)                            (77)                              63                                

Αλαβαιιόκελνη θόξνη επί ησλ αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ) ιόγσ ηεο κεηαβνιήο 

ζηνλ θνξνινγηθό ζπληειεζηή (161)                            -                                  (15)                              -                                  

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1.121                          3.430                           291                             (254)                             

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ O ΓΔΛΗΘΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ ΟΚΗΙΟΤ Ο Γ/ΛΣΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΟΚΗΙΟΤ

ΔΤΘΤΚΗΟ Θ. ΚΠΟΤΙΟΤΣΑ ΗΩΑΛΛΖ Λ. ΑΡΣΗΛΟ ΛΗΘΖΣΑ Η. ΠΟΘΟΤΙΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ Γ. ΟΡΦΑΛΟ

ΑΓΣ: ΑΘ 638231 ΑΓΣ:  686562 ΑΓΣ: ΑΔ 003583 ΑΓΣ: ΑΗ 624159

13. Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη πνζνζηό ελζσκάησζεο 92,08% ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε εηαηξεία MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα.

14. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιύνληαη σο εμήο:
Ο ΟΚΗΙΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Καξνύζη, 28/3/2014

12. ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 5 θαη επόκελα ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηελ από ηελ 9/5/2007 απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ε Δηαηξεία πξνέβε ηελ πεξίνδν 6/6/2007 έσο 8/6/2007 ζηελ αγνξά 28.147 ηδίσλ κεηνρώλ ζπλνιηθήο αμίαο € 478.

8. Γελ πθίζηαληαη εθθξεκείο αγσγέο, αηηήζεηο ή πξνζθπγέο ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ A.E.

4. Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα απηήλ κέξε, είλαη σο εμήο : 

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΠΗΛΑΘΑ ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΩΛ ΤΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΡΩΛ

10. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31/12/2013 πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη πξνβιέςεηο: i. Πξνβιέςεηο γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπ Οκίινπ (€ 1.728) θαη ii. Ινηπέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ Όκηιν (€ 2.450).

7. Σα θνλδύιηα ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ησλ ζεκεηώζεσλ επί απηώλ έρνπλ αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΙΠ 19 θαη ΓΙΠ 8 ώζηε λα θαηαζηνύλ ζπγθξίζηκα εμαηηίαο ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΙΠ 19 "Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο". Παξαπέκπνπκε ζηε εκείσζε 2.4(α) ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

5. Σν ζέκα έκθαζεο ειέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα κε ζθνπό ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ όξσλ επί πθηζηάκελσλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, θαη όηη νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο εκθαλίδνληαη κεγαιύηεξεο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηνπ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαηίζεηαη ζηηο 

ζεκεηώζεηο 29 θαη 39 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ).

11. Δληόο ηνπ 2013 ελζσκαηώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ε εμαγνξαζζείζα εηαηξεία ΘΑΦΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΛΔΡΑΣΕΗΩΣΗΑ Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε από 01/11/2013), θαζώο θαη ε λεντδξπζείζα ζπγαηξηθή VIVARTIA USA INC (1ε ελνπνίεζε από 10/07/2013), αιιά θαη νη λεντδξπζείζεο ζπγγελείο EXEED VIVARTIA INVESTMENT LLC (1ε ελνπνίεζε από 

06/03/2013),  EXEED VIVARTIA GENERAL TRADING (1ε ελνπνίεζε από 24/07/2013) θαη EXEED VIVARTIA COMMERCIAL BROKERAGE LLC (1ε ελνπνίεζε από 31/07/2013).

Δληόο ηνπ 2013 εθπνηήζεθαλ νη ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξείεο ΠΔΡΑΚΑ Α.Δ. (ηελ 01ε/04/2013), ΣΕΗΟΒΑΛΛΗ Α.Δ. (ηελ 11ε/04/2013), ΘΔΛΣΡΗΘΟ ΠΔΡΑΚΑ Α.Δ. (ηελ 14ε/05/2013), ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΔΡΚΟΤ Α.Δ. (ηελ 02ε/08/2013), ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΙΑΣΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. (ηελ 17ε/12/2013) θαη ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΙΑΣΔΗΑ ΚΔΓΑΡΩΛ Α.Δ. (ηελ 20ε/12/2013) κε ζπλέπεηα ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ εηαηξεηώλ λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.

6. Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε εκείσζε 3(α) ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 16 Οθησβξίνπ 2012 νινθιεξώζεθε ε ζπκθσλία γηα ηελ πώιεζε ηνπ 31,45% πνπ θαηείρε ν Όκηινο (κέζσ ηεο HELLENIC CATERING Α.Δ.), ζηε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ (θιάδνο εζηίαζεο), ΣΑΤΡΟ ΛΔΛΓΟ Α.Δ.ζηνλ θάηνρν ηνπ πιεηνςεθηθνύ πνζνζηνύ, έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο € 4 εθαη. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο 

αλήιζε ζε θέξδνο € 3,9 εθ ζε εηαηξηθό επίπεδν θαη ζε δεκηά € 4,2 εθ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. Ωο εθ ηνύηνπ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα.

9. Ζ εηαηξεία έρεη ειερζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008.

VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΑΡ. Γ.Δ.ΚΖ : 000262501000  (ΑΡ.Κ.Α.Δ: 1154/01ΑΣ/Β/86/182)

ΔΓΡΑ: ΕΖΡΗΓΖ 10, ΚΑΡΟΤΗ

1/1 - 31/12/2013

1. Ζ επσλπκία, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ, ε κέζνδνο ελνπνίεζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο απηώλ παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 5 ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2013.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)

1/1 - 31/12/2012

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

2. ηα πιαίζηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δαλεηαθώλ ηνπο ζπκβάζεσλ, νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ ΓΔΙΣΑ Α.Β.Δ.Δ, EVEREST A.E. θαη GOODY’S A.E. έρνπλ πξνβεί ζηε ζύζηαζε ελερύξνπ επί επηιεγκέλσλ εκπνξηθώλ ηνπο ζεκάησλ πξνο εμαζθάιηζε ησλ νκνινγηαθώλ ηνπο δαλείσλ, ελώ επηπξόζζεηα ε ΓΔΙΣΑ έρεη εγγξάςεη θαη πξνζεκεηώζεηο επί ζπγθεθξηκέλσλ παγίσλ ηεο.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠO 1 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2013 ΔΩ 31 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2013

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΠ)

Tα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ A.E.. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο 

Δηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λνκίκνπ ειεγθηή.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ - Έκκεζε κέζνδνο (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι.Δπξώ)

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑΟ ΟΚΗΙΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο ΟΚΗΙΟ

Θέξδε/(Εεκίεο) απνηίκεζεο θαη πώιεζεο ζπκκεηνρώλ, 

ρξενγξάθσλ θαη παξαγώγσλ

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)

Ο ΟΚΗΙΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ (Σα πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηι. Δπξώ)

Ο ΟΚΗΙΟ

http://www.vivartia.com/

