ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
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η
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1 Ιανουαρίου 2015 έως την 31 Οκτωβρίου 2015
(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 τ ην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλ λη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.viotros.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 Αν αφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2014

5.690.681,81
2.309.052,94

3.597.290,00
2.093.391,81

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.10.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

7.999.734,75

5.690.681,81

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31.10.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους

31.10.2015

31.12.2014

6.395.048,49
57.544,57
13.300,93
2.182.959,37
5.552.707,41
5.299.229,65

6.681.038,11
63.293,26
238.153,45
1.666.195,05
6.268.441,29
3.058.812,27

19.500.790,42

17.975.933,43

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
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

01.01-31.10.2015

01.01-31.12.2014

3.297.911,20

2.183.083,07

523.258,77
22.978,25
(207.707,66)
(1.653,45)
457.849,84

627.230,93
104.218,87
(249.249,19)
2.817,54
539.254,30

(516.764,32)
(1.053.504,72)
(346.827,58)

262.991,46
(3.426.133,53)
(808.848,85)

(529.262,54)

(526.491,78)

λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

1.646.277,79

(1.291.127,18)

(231.596,61)

(91.658,56)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

1.906.500,00
6.093.234,75

1.906.500,00
3.784.181,81

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

7.999.734,75

5.690.681,81

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

901,13

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες

828,47

760,68

(229.867,01)

(90.897,88)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.032.135,14
8.083.250,00

467.282,02
9.093.863,58

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.385.670,53

2.724.106,01

Σύνολο υποχρεώσεων ( β )

11.501.055,67

12.285.251,61

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

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

19.500.790,42

17.975.933,43

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

1.755.000,00

2.461.827,17

(2.692.030,88)

(1.524.796,29)

(937.030,88)

937.030,88

479.379,90

(444.994,18)

379.515,16
858.895,06

824.509,34
379.515,16

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

01.01-31.10.2015

01.01-31.12.2014

14.301.622,06
5.410.262,21

16.295.749,49
4.394.666,83

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

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων

3.754.932,57

2.721.576,69

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
(Μείον) / πλέον φόροι

3.297.911,20
(989.829,12)

2.183.083,07
(68.804,76)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)

2.308.082,08

2.114.278,31

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

970,86

(20.886,50)

2.309.052,94

2.093.391,81

0,0000

0,0000

4.070.483,68

3.099.558,43

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

2.

3.
4.

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. : X 232184 / 01

Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230 / 06

5.
6.
7.

8.

Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014,
με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2015.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν έχει διενεργηθεί
πρόβλεψη, λόγω του μεγάλου ύψους των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την
ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι ετήσιες Οικονομικές 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 Οικονομικές Καταστάσεις. Τα εν λόγω γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/10/2015.
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
31/10/2015 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 832.174,34 ευρώ (31/12/2014: 959.991,67 ευρώ). 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 31/10/2015 ανήλθε σε 127 άτομα (31/12/2014: 80 άτομα).
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 01/01/2015-31/10/2015
ανήλθε στο ποσό των 231.596,61 ευρώ (2014: 91.658,56 ευρώ).
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:
01/01-31/10/2015
α) Πωλήσεις - Έσοδα
1.791.509,29
β) Αγορές - Έξοδα
277.672,68
γ) Απαιτήσεις
6.484.564,34
δ) Υποχρεώσεις
137.763,45
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
35.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης
0,00
Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:
Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
9.

10.

11.

ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. : ΑΗ 168099 / 08

Α.Φ.Μ. : 030961080 ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.: 0017678 ΤΑΞΗ: Α'

(01.01-31.10.2015)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)

970.86

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους

970.86

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών 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 Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας θα ενσωματωθούν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ της 31/12/2015 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 90% στο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
Η χρήση που έληξε στις 31/10/2015 είναι η δέκατη έβδομη και τελευταία χρήση που λειτούργησε αυθύπαρκτα η εταιρία
«ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29/10/2015 έλαβε απόφαση για την έναρξη διαδικασιών
συγχώνευσης με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 68 έως 77α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 με ημερομηνία Ισολογισμού
Μετασχηματισμού την 31η Οκτωβρίου 2015.

