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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1 Ιανουαρίου 2015 έως την 31 Δεκεμβρίου 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 την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ». 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.arista.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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31.12.2015

31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) / έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

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

(916.620,58)
(2.093.285,93)
2.800.240,00
(22.793,96)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

3.035.634,34

(232.460,47)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2015

31.12.2014

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

663.149,05
441.449,33
86.664,95
805.711,49
1.286.044,24
4.453.931,59
1.938.103,87

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

11.510.168,32

9.675.054,52

λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

11.838.000,00
(8.802.365,66)

11.810.240,00
(12.042.700,47)

3.035.634,34

(232.460,47)

95.647,71
29.108,52

75.014,13
144.703,36

8.349.777,75

9.687.797,50

8.474.533,98

9.907.514,99

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

11.510.168,32

9.675.054,52

Εξοφλήσεις δανείων

(115.594,84)

(1.835.719,10)

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

(115.594,84)

(1.835.719,10)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( β )
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

(1.323.580,66)

(2.287.575,44)

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

206.164,06
957.409,78
16.309,04
103.441,77

225.808,10
309.075,63
77.196,92

1.618.047,19
3.358.894,94
(3.125.130,64)

(27.213,56)

(98.691,77)

230.648,19

748.868,93

(115.875,00)
10.111,87

(25.385,79)
74.535,00

0,00

0,00

(105.763,13)

49.149,21

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

10.295.694,03

12.667.364,54

1.715.758,56

1.583.802,89

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

(1.276.670,28)

(2.133.509,74)

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων

(1.323.580,66)

(2.287.575,44)

(Μείον) / πλέον φόροι

3.168.480,02

182.502,05

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)

1.844.899,36

(2.105.073,39)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

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

5.995,45

11.787,46

1.850.894,81

(2.093.285,93)

0,0000

0,0000

(1.093.423,36)

(1.927.345,68)

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

9.290,22

(1.037.700,96)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

251.328,41

1.289.029,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

260.618,63

251.328,41

8.

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών) μετά από φόρους
Αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)
Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους

9.

10.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Για την κατάρτιση των Ετήσιων 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 ή όσα η Εταιρία υιοθέτησε πρόωρα.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. 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. Την 31/12/2015 έχει
δημιουργηθεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, συνολικού ύψους 56.259,63 ευρώ (31/12/2014: 56.256,63 ευρώ). Τα εν λόγω
γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ετήσιων Οικονομικών 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 31/12/2015 για επισφαλείς &
επίδικους πελάτες-χρεώστες ανήλθαν σε 5.975.374,01 ευρώ (31/12/2014: 5.256.567,35 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 31/12/2015 ανήλθε σε 33 άτομα (31/12/2014: 28 άτομα).
Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2015 ανήλθε στο ποσό των 115.875,00
ευρώ (2014: 25.385,79 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:
2015
α) Πωλήσεις – Έσοδα
138.360,30
β) Αγορές – Έξοδα
4.685.994,45
γ) Απαιτήσεις
67.043,48
δ) Υποχρεώσεις
5.490.704,12
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης
0,00
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:

11.

12.

13.
14.

2015

0,00

(11.154,92)

11.787,46

5.995,45

11.787,46

Τα Επενδυτικά ακίνητα της Εταιρίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους από ανεξάρτητους εκτιμητές. Κατά την 31η Δεκεμβρίου
2015 από την αποτίμηση των Επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας προέκυψε ζημία ύψους 17.935,65 ευρώ (2014: ζημία ύψους
50.623,93 ευρώ), η οποία καταχωρήθηκε στ’ Αποτελέσματα. Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 15 των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε στις 23 Ιουνίου 2015 τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το
ποσό των 1.389.440,00 ευρώ με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής
κατά 0,04 ευρώ, ήτοι από 0,34 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστη, και την παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το
ποσό των 1.417.200,00 ευρώ, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ισόποσων χρηματικών της
απαιτήσεων από την πρώτη, με την έκδοση 4.724.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε συνολικά σε 11.838.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε
39.460.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Επιπλέον, την 29 η Οκτωβρίου 2015, η Μητρική
εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» απέκτησε και το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, με την αγορά 3.818
ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι τιμήματος ποσού 16.000,00
ευρώ. Μετά την αγορά αυτή, το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε
100%.
Την 29η Οκτωβρίου 2015, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» αποφάσισαν την
έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού
μετασχηματισμού την 31η Οκτωβρίου 2015. Η συγχώνευση των δύο εταιριών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων τους και των κατά νόμο οριζόμενων εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί
περί τα τέλη Απριλίου του 2016.
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 Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Τo θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά
το ποσό 1.956.096,91 ευρώ γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την
απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην σημείωση 33 των οικονομικών
καταστάσεων, η διοίκηση της Εταιρίας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της
θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, ενώ αναμένεται ότι η επικείμενη συγχώνευσή της με την «ΒΙΟΤΡΟΣ
Α.Β.Ε.Ε» θα συντελέσει στην οριστική διευθέτηση του εν λόγω θέματος.

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2016
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