ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
η
η
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1 Ιανουαρίου 2016 έως την 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε. ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.arivia.gr", και της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ», "www.elgeka.gr", όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941)
Grant Thornton Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη
Κατσιώτης Αλέξανδρος, Πρόεδρος
Δρακοπούλου ΄Ελλη, Αντιπρόεδρος
Μισαηλίδης Άνθιμος, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Μέλος
Μιχαηλίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος
Χαρίλαος Βασιλογεώργης, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2016

31.12.2015

3.035.634,34
3.417.662,65
0,00
7.999.734,75

(232.460,47)
1.850.894,81
1.417.200,00
0,00

14.453.031,74

3.035.634,34

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Απορρόφηση «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε»

31.12.2016

31.12.2015

8.196.264,64
394.806,04
102.899,05
2.032.573,74
3.036.102,88
6.162.836,65
8.486.000,55

659.604,69
423.513,68
19.922,92
3.984.337,67
1.040.236,14
3.602.852,79
1.779.700,43

28.411.483,55

11.510.168,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

4.769.296,78

(1.323.580,66)

825.200,56
(64.140,52)
1.950.002,43
335.262,49
645.767,15

183.246,92
0,00
746.401,86
10.738,25
28.974,73

38.981,54
638.345,54
(5.464.789,28)

225.808,10
309.075,63
77.196,92

(577.076,85)

(27.213,56)

3.096.849,84

230.648,19

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

13.744.500,00
708.531,74

11.838.000,00
(8.802.365,66)

14.453.031,74

3.035.634,34

540.757,52
8.145.862,07

95.647,71
29.108,52

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

(2.455.900,53)

(115.875,00)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

154.686,35

10.111,87

Απορρόφηση «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Τόκοι εισπραχθέντες

858.895,06
2.415,77

0,00
0,00

(1.439.903,35)

(105.763,13)

815.974,09
(845.082,61)

0,00
(115.594,84)

(29.108,52)

(115.594,84)

5.271.832,22

8.349.777,75

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

Σύνολο υποχρεώσεων ( β )

13.958.451,81

8.474.533,98

επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

28.411.483,55

11.510.168,32

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

Κύκλος εργασιών

37.943.442,42

10.295.694,03

Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

13.826.191,39

1.715.758,56

5.441.355,80

(1.276.670,28)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

& επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
(Μείον) / πλέον φόροι
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

4.769.296,78

(1.323.580,66)

(1.340.933,40)

3.168.480,02

3.428.363,38

1.844.899,36

(10.700,73)

5.995,45

3.417.662,65

1.850.894,81

0,0000

0,0000

6.202.415,84

(1.093.423,36)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ )

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, με εξαίρεση τα
νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2016 ή όσα η Εταιρία υιοθέτησε πρόωρα.
Την 28η Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της εταιρίας «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), καταχωρήθηκε στις 28.04.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 615075, η με αριθμό
πρωτοκ. 3276/21.04.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν: α) Η συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 της εταιρίας με την επωνυμία
«ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ
Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. β) Η αλλαγή της επωνυμίας και του
διακριτικού τίτλου της απορροφώσας εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» σε
«ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω
συγχώνευσης, η συμμετοχή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» ανήλθε σε ποσοστό 90,04% περίπου, κατέχοντας έτσι
12.375.185 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 13.744.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.
Ως εκ τούτου, τα μεγέθη της κλειόμενης χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 δεν καθίστανται συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης 2015
(01/01/2015-31/12/2015).
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι
ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Τα εν λόγω γεγονότα
περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2016 για επισφαλείς & επίδικους
πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 8.492.949,99 ευρώ (31/12/2015: 5.975.374,01ευρώ). Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί "Λοιπές Προβλέψεις" κατά την
έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ανήλθε σε 152 άτομα (31/12/2015: 33 άτομα).
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2016 ανήλθε στο ποσό των 2.455.900,53 ευρώ
(2015: 115.875,00 ευρώ).

9.290,22

260.618,63

251.328,41

1.888.456,60

260.618,63

8.

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:
2016
α) Πωλήσεις - Έσοδα
2.222.130,25
β) Αγορές - Έξοδα
4.560.815,22
γ) Απαιτήσεις
6.328.017,45
δ) Υποχρεώσεις
967.399,3
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
49.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης
0,00

9.

Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

1.627.837,97

10.

11.

12.

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους

2016

2015

Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων

0,00

17.150,37

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)

(10.700,73)

(11.154,92)

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους

(10.700,73)

5.995,45

Τα Επενδυτικά ακίνητα της Εταιρίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους από ανεξάρτητους εκτιμητές. Κατά την 31η Δεκεμβρίου
2016 από την αποτίμηση των Επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας προέκυψε ζημία ύψους 28.707,64 ευρώ (2015: ζημία ύψους
17.935,65 ευρώ), η οποία καταχωρήθηκε στ’ Αποτελέσματα. Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 15 των
Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Την 20η Φεβρουαρίου 2017 υπογράφηκε σύμβαση σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η «ΕΛΓΕΚΑ
Α.Ε.» στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.», ήτοι 12.375.185 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 90,04% των μετοχών της τελευταίας,
έναντι τιμήματος 20.000.000,00 ευρώ. Μετά την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος η Αγοράστρια απέκτησε την πλήρη και
αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω μεταβιβαζόμενων μετοχών.
Πλην του ανωτέρω, δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία,
για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα
κονδύλια των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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