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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (13.339)                        (34.400)                      (14.239)                  (30.006)                     

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 341.081                     357.853                      632                            628                            

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 197.633                     197.360                      -                                32                              Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.296                       26.678                        382.642                      396.523                      Αποσβέσεις 30.886                        29.878                      40                         42                           

Αποθέματα 50.621                       51.033                        -                                -                                Προβλέψεις και λοιπά μη ταμειακά έσοδα/έξοδα 3.835                          3.642                        (49)                        18                           

Απαιτήσεις από πελάτες 122.496                     125.498                      7.434                         7.387                          Τόκοι και συναφή έσοδα (332)                           (350)                         (160)                      (147)                        

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 56.818                       45.036                        80                              576                            Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 27.319                        28.393                      24                         45                           

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.165                       27.784                        19.297                       19.418                        (Κέρδη)/Zημιές αποτίμησης και πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 5.457                          2.892                        -                            -                              

Έσοδα από μερίσματα (24)                             (156)                         -                            -                              
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 825.110                      831.242                       410.085                       424.564                       Ζημίες/(κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων (401)                           (956)                         -                            -                              

Ζημίες/(κέρδη) από συνδεδεμένες εταιρείες (107)                           (1.754)                       -                            -                              

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (876)                           (980)                         -                            -                              

Απομειώσεις αξίας στοιχείων ενεργητικού -                                3.281                        14.361                   30.000                     
Μετοχικό κεφάλαιο 201.509                     201.509                      201.509                      201.509                      Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 52.418                         29.490                       (23)                          (48)                             

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (66.946)                      (40.079)                      206.261                      220.385                      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 134.563                     161.430                      407.770                      421.894                      Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 26.133                       23.889                        -                                -                                Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 501                            251                           -                            -                              
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 160.696                     185.319                      407.770                      421.894                      Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (1.280)                        (6.030)                       144                        1.281                       

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (437)                           (2.905)                       (305)                      (88)                          

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.132                         3.889                         -                                -                                Μείον

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 97.605                       91.948                        345                            395                            Καταβλημένοι φόροι (5.463)                        (3.875)                       (1)                          (1)                            

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 398.890                     398.034                      -                                -                                Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (15.141)                       (14.533)                     (14)                        (3)                            
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 166.787                     152.052                      1.970                         2.275                          Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 30.598                         2.398                          (199)                        1.141                         

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) 664.414                     645.923                      2.315                         2.670                          Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων & ασώματων παγίων στοιχείων (14.889)                       (11.357)                     (12)                        (5)                            
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 825.110                      831.242                       410.085                       424.564                       Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 825                            1.878                        -                            -                              

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 289                            300                           160                        147                          

Απόκτηση/εξαγορά θυγατρικών / Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές/συγγενείς (151)                           (124)                         (445)                      -                              

Μερίσματα εισπραχθέντα / Επιστροφή κεφαλαίων από θυγατρικές 24                              300                           -                            -                              

(Αγορές)/Πωλήσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων (1.999)                        2.847                        -                            (1.785)                      
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (15.901)                        (6.156)                        (297)                        (1.643)                       

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών θυγατρικών 40                              244                           -                            -                              

Εισροές/(εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές (173)                           7.252                        -                            -                              
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε μη ελέγχουσες συμμετοχές θυγατρικών (111)                           -                               -                            -                              

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων (789)                           766                           -                            -                              

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (1.146)                        14.081                      -                            -                              

Αύξηση (μείωση) μακρ. υποχρ. από χρημ. μίσθωση (89)                             (201)                         -                            -                              
Αύξηση (μείωση) βραχ. υποχρ. από χρημ. μίσθωση (112)                           (86)                           -                            -                              

Κύκλος εργασιών 601.389                     589.645                      -                                -                                Καταβεβλημένα μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας (535)                           (3.892)                       -                            -                              
Μικτά κέρδη 201.978                     182.987                      -                                -                                Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.915)                          18.164                       -                               -                                 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 18.897                       (2.640)                        (14)                            (108)                           

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (13.339)                      (34.400)                      (14.239)                      (30.006)                       Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11.782                         14.406                       (496)                        (502)                          
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) (22.065)                      (34.774)                      (14.121)                      (29.985)                       Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 45.036                         30.630                       576                          1.078                         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 56.818                         45.036                       80                            576                            
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής (24.906)                      (36.468)                      (14.121)                      (29.985)                       

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.841                         1.694                         -                                -                                

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (489)                          (1.154)                        (3)                              (30)                             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (22.554)                      (35.928)                      (14.124)                      (30.015)                       

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (25.385)                      (37.565)                      (14.124)                      (30.015)                       Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014) 185.319                       207.725                     421.894                  451.909                    

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.831                         1.637                         -                                -                                Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου -                                244                           -                            -                              
Μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας θυγατρικών εταιρειών (2.649)                        (1.601)                       -                            -                              

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ) (0,2881)                      (0,4218)                      (0,1633)                      (0,3468)                       Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (22.554)                       (35.928)                     (14.124)                  (30.015)                    

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε Ευρώ -                               -                                -                                -                                Μεταφορά συγγενών σε ολική ενοποίηση -                                16.244                      -                            -                              
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 48.907                       26.258                        26                              (66)                             Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές (195)                           (1.818)                       -                            -                              

Μείωση μη ελεγχουσών συμμετοχών από πώληση θυγατρικής -                                453                           -                            -                              

Μη ελέγχουσες συμμετοχές από την αρχικη απόκτηση θυγατρικών 886                            -                               -                            -                              

(111)                           -                               -                            -                              
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014) 160.696                       185.319                     407.770                  421.894                    

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

1. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου, η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε για κάθε μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αυτών παρατίθενται στη Σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015.

2. Στα πλαίσια της τροποποίησης των δανειακών τους συμβάσεων, οι θυγατρικές του Ομίλου ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε, EVEREST A.E. και GOODY’S A.E. έχουν προβεί στη σύσταση ενεχύρου επί επιλεγμένων εμπορικών τους σημάτων προς εξασφάλιση των ομολογιακών τους δανείων, ενώ επιπρόσθετα η ΔΕΛΤΑ και η UMC έχoυν εγγράψει και προσημειώσεις επί συγκεκριμένων παγίων τους.

3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 ήταν 26 άτομα, ενώ την 31/12/2014 ήταν 28 άτομα.

    Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου κατά την 31/12/2015 ήταν 5.084 άτομα, ενώ την 31/12/2014 ήταν 4.951 άτομα.

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια αυτήν μέρη, είναι ως εξής : 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Έσοδα 7.538                         4.100                         

β) Έξοδα 27.409                        219                            

γ) Απαιτήσεις 12.905                        25.822                       

δ) Υποχρεώσεις 93.338                        836                            

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης 4.146                         1.066                         

-                                -                                

-                                -                                

6. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.

7. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008.

8. Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, κατά την 31/12/2015 περιλαμβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: i. Προβλέψεις για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις του Ομίλου (€ 1.677) και ii. Λοιπές προβλέψεις για τον Όμιλο (€ 2.473).

10. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 και την από την 9/5/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρεία προέβη την περίοδο 6/6/2007 έως 8/6/2007 στην αγορά 28.147 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας € 478.

11. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και ποσοστό ενσωμάτωσης 92,08% στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

εξωτερικού (3)                              -                                -                                -                                

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (649)                          (1.559)                        6                               (41)                             

Φόρος εισοδήματος που περιλαμβάνεται στα λοιπά συνολικά έσοδα 188                           405                            (2)                              11                              

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής 

στον φορολογικό συντελεστή (25)                            -                                (7)                              -                                

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (489)                            (1.154)                          (3)                                  (30)                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΟΡΦΑΝΟΣ

ΑΔΤ: ΑΚ 623613 ΑΔΤ: ΑΚ 543083 ΑΔΤ: ΑΕ 003583 ΑΔΤ: ΑΙ 624159

5. Το θέμα έμφασης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι η Διοίκηση του Ομίλου, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων επί υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, και ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στις 

σημειώσεις 29 και 38 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

9. Εντός του 2015 ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η νέοϊδρυθείσα εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ Α.Ε. (1η ενοποίηση από 04/11/2015). Παράλληλα ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εξαγορασθείσες εταιρείες ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. (την 29η/01/2015) και 

Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. (την 03η/04/2015).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000262501000  (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 1154/01ΑΤ/Β/86/182)

ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της 

Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ.Ευρώ)

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  θυγατρικών εταιρειών με επιστροφή μετρητών σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σπάτα, 23/3/2016

http://www.vivartia.com/

