ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Olympic Catering AE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι βάση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2010, τα
αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες € 21.510 εκ. διαμορφώνοντας
τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αρνητικά, στο ποσό των € 10.088 εκ.
Η εμφάνιση του έντονου ζημιογόνου αποτελέσματος, είναι απόρροια της αλλαγής
του λογιστικού χειρισμού των εσόδων από τρείς αγωγές της εταιρείας κατά του
Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες είχαν την ίδια ιστορική και νομική βάση, δικάσθηκαν
από Διαιτητικά Δικαστήρια, έγιναν δεκτές ενώ υφίστατο θεωρητικά η νομική
δυνατότητα της εκτέλεσής των, πριν την εξάντληση των ενδίκων μέσων από
πλευράς Ελληνικού Δημοσίου .
Συγκεκριμένα, η κλειόμενη χρήση επιβαρύνθηκε συνολικά με το ποσό των € 21.944
εκ. το οποίο αποτελεί το σύνολο των καθαρών εσόδων που έχει τμηματικά
λογιστικοποιήσει η εταιρεία, κατά τη τριετία 2007 – 2010, βάση των εκάστοτε
αποφάσεων τόσο των αποφάσεων των Διαιτητικών Δικαστηρίων, όσο και των
τακτικών πολιτικών δικαστηρίων στα οποία προσέφυγε το Ελληνικό Δημόσιο
(Εφετείο).
Η εν λόγω αλλαγή λογιστικού χειρισμού κρίθηκε σκόπιμη μετά τις πρόσφατες
νομικές εξελίξεις στην εν λόγω διαδικασία που ήταν η απροσδόκητη, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της εταιρείας και των μέχρι τότε αποφάσεων, απόφαση του Αρείου
Πάγου επί αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ανέπεμψε την υπόθεση
προς περαιτέρω εκδίκαση στο Εφετείο, κάτι που καθιστά το χρόνο της δικαστικής
εξέλιξης της υπόθεσης μη προσδιορίσιμο αφού είναι σχεδόν βέβαια η προσφυγή
της εταιρείας και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Συνεκτιμήθηκε στην ανωτέρω
απόφαση περί αλλαγής του λογιστικού χειρισμού και το εγνωσμένο δημοσιονομικό
πρόβλημα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και αυτό καθιστά άγνωστο το χρόνο
καταβολής των αιτουμένων αποζημιώσεων, εάν αυτές εν τέλει επιδικασθούν
τελεσίδικα. Σημειώνουμε, ότι η εταιρεία διατηρεί αμείωτες τις προσδοκίες της για
την τελική δικαίωσή της στη διανοιγείσα αντιδικία και προς τούτο συνεχίζει με όλες
τις δυνάμεις της το δικαστικό αγώνα.
Στο άμεσα προσεχές διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει
τη λήψη των κατάλληλων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα επιτρέψουν τη θεραπεία των αρνητικών
λογιστικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,
σχετικά με τις αποφάσεις του, ως προς τις προτεινόμενες ως άνω ενέργειες.

