
Αξκόδηα Τπεξεζία: Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Ξξόεδξνο - Κε εθηειεζηηθό κέινο : Δπζύκηνο Θ. Κπνπινύηαο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.vivartia.com Αληηπξόεδξνο - Δθηειεζηηθό κέινο : Γηνλύζηνο Θ. Καιακαηίλαο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο : Ησάλλεο Λ. Αξηηλόο

 ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ: 29 Καξηίνπ 2012 Πύκβνπινο - Δθηειεζηηθό κέινο : Αξεηή Γ. Πνπβαηδόγινπ
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (63.849) (136.276) (902) (25.738) 

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 437.376 503.374 752 1.030 Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) (10.585) (56.571) 0 20.913 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 249.824 254.287 106 121

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 45.184 41.493 499.176 464.813 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζέκαηα 66.133 73.833 0 0 Απνζβέζεηο 41.470 38.296 308 471 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 126.253 145.524 4.739 4.087 Ξξνβιέςεηο 3.792 56.622 (49) (92) 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 77.133 98.767 4.678 8.245 Ρόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (1.990) (2.085) (107) (824) 

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 58.800 68.175 27.740 53.797 Ρόθνη θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 42.463 42.442 794 18.576 
ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 1.060.703 1.185.453 537.191 532.093 Εεκίεο/(θέξδε) από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ (397) (823) 0 0 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1.907 2.732 111 2.484 

Κεηνρηθό θεθάιαην 190.078 190.078 190.078 190.078 Έζνδα από κεξίζκαηα 0 (6) 0 0 

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 168.280 242.974 287.883 288.810 Εεκίεο/(θέξδε) από ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (70) 262 0 0 
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 358.358 433.052 477.961 478.888 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (1.358) (1.448) 0 0 

Απνκεηώζεηο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 0 51.289 0 0 

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 11.383 (5.566) 155 15.790 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 20.883 25.333 0 0
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 379.241 458.385 477.961 478.888

Κείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 2.616 (2.309) 0 0 

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.296 318.301 0 0 Κείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ (3.408) (30.301) 20.769 (16.062) 

Ξξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 92.006 109.398 4.546 16.670 (Κείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (37.205) (54.815) (11.216) (56.303) 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 372.878 88.617 0 30.000 Κείνλ

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 215.282 210.752 54.684 6.535 Θαηαβιεκέλνη θόξνη (10.297) (10.493) (6) (347) 
ΤΛΟΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (δ) 681.462 727.068 59.230 53.205 Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (35.479) (37.485) (1.098) (18.965) 

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ) + (δ) 1.060.703 1.185.453 537.191 532.093 Ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 12.997 95.696 0 11.949 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (59.393) (45.273) 8.604 (63.938) 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ & αζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (16.278) (34.366) (15) (35) 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 3.211 3.260 0 0 
Ρόθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα 2.370 1.823 107 824 

Δηζπξάμεηο/(επηζηξνθέο) επηρνξεγήζεσλ 362 (34) 0 0 
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ / Αύμεζε θεθαιαίνπ ζε ζπγαηξηθέο 0 (701) (34.237) (75.263) 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα / Δπηζηξνθή θεθαιαίσλ από ζπγαηξηθέο 0 0 0 0 

(Αγνξέο)/Ξσιήζεηο καθξνπξόζεζκσλ θαη βξαρππξόζεζκσλ επελδύζεσλ 31.272 343.868 (26) 378.559 

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 Δπελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (1.648) (17.437) 0 2.136 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 19.289 296.413 (34.171) 306.221 

Ίδηα θεθάιαηα έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2011 θαη 1/1/2010) 458.385 631.154 478.888 536.909 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (78.323) (165.882) (927) (19.617) Θαηαβνιέο έλαληη άπμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κεηξηθήο 52.000 0 52.000 0 

Κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ (2.176) (5.116) 0 0 Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ ζπγαηξηθώλ 2.071 1.015 0 0 

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο (353) (294) 0 0 Δηζξνέο/(εθξνέο) από κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε πθηζηάκελεο ζπγαηξηθέο (398) (2.367) 0 0 

Κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο 1.673 (1.477) 0 0 Θαζαξή κεηαβνιή καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ (1.508) (205.581) 0 0 

Κείσζε κε ειεγρνπζώλ ζπκκεηνρώλ από πώιεζε ζπγαηξηθήο 35 0 0 0 Θαζαξή κεηαβνιή βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ (32.242) 254 (30.000) (204.071) 

Κεηαθνξά απνζεκαηηθώλ ζηνπο απνζρηδόκελνπο θιάδνπο 0 0 0 (38.404) Αύμεζε (κείσζε) καθξ. ππνρξ. από ρξεκ. κίζζσζε 778 (169) 0 0 

Ίδηα θεθάιαηα ιήμεο ρξήζεο (31/12/2011 θαη 31/12/2010) 379.241 458.385 477.961 478.888 Αύμεζε (κείσζε) βξαρ. ππνρξ. από ρξεκ. κίζζσζε 92 (125) 0 0 

Θαηαβεβιεκέλα κεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο (2.742) (4.806) 0 0 

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 8.003 0 0 

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζε κεηόρνπο κεηνςεθίαο ζπγαηξηθώλ (353) (294) 0 0 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 772 (39.197) 0 (27.364) 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 18.470 (243.267) 22.000 (231.435) 

Δπίδξαζε κεηαβνιώλ ηζνηηκηώλ ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 0 (296) 0 0 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα απνζρηζζέλησλ θιάδσλ 0 0 0 (14.464) 

Θαζαξή Αύμεζε/(Κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (21.634) 7.577 (3.567) (3.616) 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 94.844 49.403 8.245 5.031 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 3.923 41.787 0 6.830 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 77.133 94.844 4.678 8.245 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0 3.923 0 0 

1/1 - 31/12/2011

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν

Θύθινο εξγαζηώλ 682.451 91.281 773.732 738.020 342.987 1.081.007 0 572 184.427 184.999 

Κηθηά θέξδε 229.920 22.277 252.197 278.416 118.311 396.727 0 572 56.879 57.451 
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (21.666) 1.301 (20.365) (38.828) 4.004 (34.824) (104) (5.094) (1.711) (6.805) 
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ (63.849) (10.585) (74.434) (136.276) (56.571) (192.847) (902) (25.738) 20.913 (4.825) 
Θέξδε/(Εεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (69.526) (10.804) (80.330) (148.394) (52.126) (200.520) (927) (39.994) 20.304 (19.690) 

Θαηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (65.429) (10.804) (76.233) (139.017) (52.172) (191.189) (927) (39.994) 20.304 (19.690) 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (4.097) 0 (4.097) (9.377) 46 (9.331) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 2.007 0 2.007 2.286 32.352 34.638 0 73 0 73 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (67.519) (10.804) (78.323) (146.108) (19.774) (165.882) (927) (39.921) 20.304 (19.617) 

Θαηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (63.422) (10.804) (74.226) (136.731) (19.820) (156.551) (927) (39.921) 20.304 (19.617) 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (4.097) 0 (4.097) (9.377) 46 (9.331) 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Δπξώ) (0,8023) (0,1325) (0,9348) (1,7047) (0,6398) (2,3444) (0,0114) (0,4904) 0,2490 (0,2414) 

Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ζε Δπξώ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ 18.446 4.510 22.956 (1.980) 22.748 20.768 204 (4.623) 7.393 2.770 

2. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.

3. Ν αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2011 ήηαλ 27 άηνκα, ελώ ζηηο 31/12/2010 ήηαλ 29 άηνκα.

    Ν αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31/12/2011 ήηαλ 6.227 άηνκα, ελώ ζηηο 31/12/2010 ήηαλ 7.485 άηνκα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 596 αθνξνύζαλ ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο).

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

α) Έζνδα 15.769 4.860 

β) Έμνδα 8.596 29 

γ) Απαηηήζεηο 4.815 5.397 

δ) πνρξεώζεηο 54.496 52.859 

ε) Ππλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ δηνίθεζεο 5.599 1.128 

0 0 

0 0 

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

1/1/ - 31/12/2011 1/1/ - 31/12/2010 1/1/ - 31/12/2011 1/1/ - 31/12/2010

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από κεηαηξνπή ζπγαηξηθώλ εμσηεξηθνύ 0 3.167 0 0 

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 2.509 1.593 0 (1.409) 

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (502) (837) 0 (48) 

0 29.185 0 0 
Αλαγλώξηζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 0 1.530 0 1.530 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 2.007 34.638 0 73 

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: Υ 501092 ΑΓΣ:  686562 ΑΓΣ: ΑΔ 003583 ΑΓΣ: ΑΗ 624159

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠO 1 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΔΩ 31 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2011

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

Tα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο VIVARTIA ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ A.E.. Ππληζηνύκε 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 ησλ λνκίκσλ ειεγθηώλ.

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.

6. Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε Πεκείσζε 3(α) ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 12 Γεθεκβξίνπ 2011 νινθιεξώζεθε ε ζπκθσλία γηα ηελ πώιεζε ηνπ 90% ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΓΔΙΡΑ ΡΟΝΦΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ. (θιάδνο γαιαθηνθνκηθώλ), VIVARTIA CYPRUS LTD, θαζώο θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο CHRISTIES FARMS LTD. Ζ πώιεζε έγηλε ζηνπο Θύπξηνπο επηρεηξεκαηίεο Αιέμε Σαξαιακπίδε θαη 

Κελέιαν Πηαθόια, έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο € 42 εθαη., ελώ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο αλήιζε ζε δεκηά € 1,3 εθ ζε εηαηξηθό επίπεδν θαη ζε δεκηά € 12,2 εθ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. Ωο εθ ηνύηνπ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα.

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

1/1 - 31/12/2011

1. Ζ επσλπκία, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ, 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 Πεκείσζε 5 ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2011.

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

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2010

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

5. Ρν ζέκα έκθαζεο ειέγρνπ ησλ Αλεμάξηεησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ ηνπ Νκίινπ, ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο δείθηεο πνπ έρεη σο επαθόινπζν νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο λα εκθαλίδνληαη κεγαιύηεξεο από ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηνπ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαηίζεηαη ζηηο 

ζεκεηώζεηο 29 θαη 39 ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ).

VIVARTIA ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΑΡ.Κ.Α.Δ: 1154/01ΑΣ/Β/86/182

ΔΓΡΑ: ΕΖΡΗΓΖ 10, ΚΑΡΟΤΗ

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

11. Δληόο ηνπ 2011 ελζσκαηώζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο νη λεντδξπζείζεο εηαηξείεο ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΑΙΚΟΝ ΒΝΙΝ Κ.Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε από 01/01/2011), ΘΝΚΒΝΠ ΓΔΠΔΩΛ Α.Δ. (1ε  ελνπνίεζε από 10/03/2011) θαη ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΩΡΗΘΖ ΓΩΛΗΑ Α.Δ. (1ε ελνπνίεζε από 

14/11/2011).

Πηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2011 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 δελ πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο ΘΑΦΔΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΑ ΔΜΑΟΣΔΗΩΛ Α.Δ. (ιύζε κε εθθαζάξηζε), ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ MALL Ι. ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ Α.Δ. (πξώελ ΘΑΦΔΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑΠ Α.Δ.) (ιόγσ αλαθαηάηαμεο ηεο ζπκκεηνρήο από ζπγαηξηθή ζε ζπγγελή ηελ 24ε Λνεκβξίνπ 2010 θαη ζηε ζπλέρεηα 

πώιεζε ηνπ 47,5% εληόο ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ 2011) θαζώο θαη ε ζπγγελήο ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΑ ΘΟΩΞΗΑΠ Α.Δ. (ιύζε κε εθθαζάξηζε).

Ρελ 1ε Λνεκβξίνπ 2011 εθπνηήζεθε ε ζπκκεηνρή ζηελ ΙΔΩΦΝΟΝΠ Α.Δ. ΔΗΓΩΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ κε ζπλέπεηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο λα κελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.

Ρέινο ζεκεηώλεηαη όηη ιόγσ ηεο ζπκθσλίαο πώιεζεο ηνπ 90% ηεο εηαηξείαο VIVARTIA CYPRUS LTD (θαζώο θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο CHRISTIES FARMS LTD), ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 01/01/2011 έσο 12/12/2011 θαζώο θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010 πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα. Δπηπξόζζεηα, ιόγσ 

πώιεζεο ηνπ 100% ηνπ Θιάδνπ Αξηνπνηίαο θαη Εαραξσδώλ, ε νπνία νινθιεξώζεθε ηελ 22ε Ηνπιίνπ 2010, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Θιάδνπ CHIPITA A.B.E.E. θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπγαηξηθώλ θαη ζπγγελώλ εηαηξεηώλ ηεο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ 2010 σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο.

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

4. Ρα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ Νκίινπ 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) πνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

ΠΗΛΑΘΑ ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΩΛ ΤΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΡΩΛ

10. Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31/12/2011 πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη πξνβιέςεηο: i. Ξξόβιεςε γηα ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ € 4.011 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ii. Ξξνβιέςεηο γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπ Νκίινπ (€ 2.734) θαη iii. Ινηπέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ Όκηιν (€ 3.536).

7. Ρα θνλδύιηα ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ησλ ζεκεηώζεσλ επί απηώλ έρνπλ αλακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 5 ώζηε λα θαηαζηνύλ ζπγθξίζηκα εμαηηίαο ηεο παξνπζίαζεο ζπγθξίζηκσλ δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πώιεζε ηεο VIVARTIA CYPRUS LTD πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Πεκείσζε 3(α). Ξαξαπέκπνπκε ζηε 

Πεκείσζε 2.3 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

13. Νη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη πνζνζηό ελζσκάησζεο 91,60% ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε εηαηξεία MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ε νπνία εδξεύεη ζηελ Διιάδα.

15. Δληόο ηνπ 2011, ε κεηξηθή εηαηξεία MARFIN IINVESTMENT GROUP ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ. εηζέθεξε ζηε VIVARTIA ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ. πνζό ύςνπο € 52.000.345,80 έλαληη κειινληηθήο αύμεζεο θεθαιαίνπ. Ρελ 18ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο VIVARTIA ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ. απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε έθδνζε 5.355.502 λέσλ 

θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο € 2,33 θαη ηηκήο δηάζεζεο € 10,60 αλά κεηνρή. Ζ σο άλσ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε ηε δηάζεζε ησλ λέσλ κεηνρώλ ζε επελδπηέο κε ειάρηζην πνζό ζπκκεηνρήο ην πνζό ησλ € 50.000,20 κε απνθιεηόκελσλ ησλ πθηζηάκελσλ κεηόρσλ από ηελ αύμεζε θαη όξηζε σο πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηελ 28ε 

Φεβξνπαξίνπ 2012. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο επηβεβαηώζεθε κόλν ε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνύληνο πνζνζηνύ από ηελ κεηξηθή εηαηξεία. Νη αξκόδηεο αξρέο ελέθξηλαλ ηελ αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηελ 12ε Καξηίνπ 2012.

Αλαγλώξηζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ζρεηηδόκελσλ κε δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

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

Καξνύζη, 29/3/2012

http://www.vivartia.com/

