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Α)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιου στις 20 Μαρτίου 2008
Σημείωση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

1/1-31/12/2007

6
7
8

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών
Έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι

9
10
11
12
13
14
15

Αποτελέσματα μετά φόρων

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

16

3

0,50

1/1-31/12/2006

58.687
(38.903)
19.784
16.450
36.234

48.437
(30.563)
17.874
4.487
22.361

(4.900)
0
(16.772)
(6.775)
7.786
(1.057)
6.729
0
6.729
(3.217)

(3.489)
(139)
(14.090)
(2.230)
2.414
(766)
1.648
(47)
1.601
(1.493)

3.513
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Σημείωση

31/12/2007

31/12/2006

17
18
19
15

20.611
357
289
0
21.257

21.506
405
276
1.312
23.499

21
22
23

1.623
30.055
1.216
32.895

1.389
12.765
1.151
15.306

54.151

38.805

4.870
38
1.348
(23)

4.870
38
1.348
(3.536)

6.233

2.720

26
27
15
28
29

30
4.041
1.904
993
959
7.927

147
5.782
0
379
994
7.301

30
26

23.608
16.167
216
39.992

17.136
11.413
234
28.784

Σύνολο υποχρεώσεων

47.919

36.085

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

54.151

38.805

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο

24
24
25

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
Αποτελέσματα χρήσεως 2005 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
Αποτελέσματα χρήσεως 2006 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
Αποτελέσματα χρήσεως 2007 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

5

Διαφορά υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

4.870

38

235

1.113

(3.359)

2.897

0

0

0

0

(285)

(285)

4.870

38

235

1.113

(3.645)

2.611

0

0

0

0

109

109

4.870

38

235

1.113

(3.536)

2.720

0

0

0

0

3.513

3.513

4.870

38

235

1.113

(23)

6.233
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

6.729

1.601

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

1.832

1.752

Προβλέψεις

(317)

(2.128)

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Ζημιές (κέρδη) από πωλήσεις επενδύσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(4)

9

(35)

(509)

0

1

1.057

766

9.262

1.494

(234)

(478)

(17.561)

(183)

5.920

(708)

(1.065)

(774)

(18)

(55)

(3.696)

(704)

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων

0

6

(912)

(1.153)

27

3

Τόκοι εισπραχθέντες

8

8

Έσοδα επενδύσεων

0

24

(876)

(1.112)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

8.450

5700

(3.700)

(3.200)

(113)

(109)

0

(11)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) +
(β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

4.637

2.380

65

564

1.151

587

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

1.216

1.151
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Περιγραφή της Επιχείρησης
Διοικητικό Συμβούλιο: Χιωτέλλης Αριστείδης, Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος
Παπανικολάου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκτελεστικό μέλος
Βασιλόπουλος Χαρίλαος Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Ανδριόπουλος Σταύρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ταπίνη Ελένη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Τριανταφύλλη Ελένη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Φρέρη Θεοδώρα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Χατζής Ιωάννης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Χρηστίδης Ιγνάτιος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Έδρα Εταιρείας:

Δ.Α.Α. ‘ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’ ΚΤΙΡΙΟ 14 β
190 19 Σπάτα
Ελλάδα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

1498/05/Β/86/39

Ελεγκτική Εταιρεία:

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10
104 34 Αθήνα
Ελλάδα
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η OLYMPIC CATERING A.E. (ή η "Εταιρεία") παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αεροπορικού
catering και εστίασης στην Ελλάδα.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στo Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο
14Β, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής
θέσεως, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό
44,3 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Διεθνές Αεροδρόμιο
Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής).

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
2.1 Γενικά
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2007 έχουν
καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση ορισμένων
μέσων εσωτερικών μεταφορών, τα οποία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (1/1/2004) αποτιμήθηκαν στο αποσβέσιμο
κόστος αντικατάστασής τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί
βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2007 έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη
Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2007.

2.2 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο
Κ.Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η
Εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να συντάσσει τις
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καταστατικές οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με την
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες
εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Π..
2.3 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η Διοίκηση
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Όμως, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς που
απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση καθώς και οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις
είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο
"Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης" στη Σημείωση 5.
2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 (1/131/12/2007) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20η Μαρτίου
2008.
2.5 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν
εκδώσει μία σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών καθώς και τροποποιήσεων
υφιστάμενων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά κατωτέρω). Η εκτίμηση της Διοικήσεως της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή των εν λόγω νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται στη συνέχεια:
Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009)
Στην τροποποιημένη έκδοση του Δ.Λ.Π. 23, η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος
της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως,
κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό
καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του στοιχείου.
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Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων & Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά ή μετά την 1 Ιουλίου 2009)
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις των αναθεωρημένων Δ.Π.Χ.Π. 3 και Δ.Λ.Π. 27 είναι: (α) η
μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, (β) ο
επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος των δραστηριοτήτων μια
οντότητας ανακτάται ή χάνεται, (γ) η αναγνώριση απευθείας στα ίδια κεφάλαια της επίδρασης
όλων των μεταβολών του ποσοστού ελέγχου σε ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες οντότητες,
οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου και (δ) η απόδοση βαρύτητας στο τίμημα που
καταβλήθηκε στον πωλητή και όχι στις δαπάνες που πραγματοποίησε ο αγοραστής για την
απόκτηση του ελέγχου μιας οντότητας, με συνέπεια κόστη που σχετίζονται με την εξαγορά
και μεταβολές στην αξία του αρχικού τιμήματος να μην περιλαμβάνονται στο κόστος της
συνένωσης αλλά να λογιστικοποιούνται συχνά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
Τα τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. 3 και Δ.Λ.Π. 27 δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Οι
τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 απαιτεί όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να
περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με τους μετόχους. Για το λόγο αυτό εισάγεται μια νέα
κατάσταση συνολικού εισοδήματος και τα μερίσματα προς τους μετόχους θα εμφανίζονται
μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις των οικονομικών
καταστάσεων. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009)
Το Δ.Π.Χ.Π. 8 απαιτεί όπως η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς
τομείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαμβάνει γνώση η διοίκηση, προκειμένου να
κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους και να εκτιμά την απόδοση. Η εφαρμογή του εν λόγω
προτύπου εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τομέων
δραστηριότητας βάσει του Δ.Λ.Π. 14."Πληροφόρηση κατά τομέα". Το εν λόγω πρότυπο δεν
έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Διερμηνεία 11 Δ.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιρειών ιδίου
Ομίλου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την
1η Μαρτίου 2007)
Η Διερμηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόμενο
δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης ως
αμοιβές που καθορίζονται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται με συμμετοχικούς
τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να
αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι μέτοχοι της εταιρείας
παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο
που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονομικές καταστάσεις, προγράμματα όπου
οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας.
Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερμηνεία
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Συμβάσεις

Παραχώρησης

(Service

Concession

Arrangements)

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008)
Η Διερμηνεία αυτή πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να
εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Δ.Π.Χ.Π. για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις
παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να
αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ένα ασώματο περιουσιακό στοιχείο. Η εν λόγω
Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερμηνεία 13 Προγράμματα επιβράβευσης πελατών (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008)
Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το
Δ.Λ.Π. 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η Διερμηνεία 13 διευκρινίζει ότι όταν οι
επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μια
συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο
μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται
η παράγραφος 13 του Δ.Λ.Π. 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται
λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του αντιτίμου
το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα
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ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου
αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα
ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγματα αυτά άμεσα είτε
μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία
εκτίμησης της πιθανής επίδρασης της συγκεκριμένης Διερμηνείας.
Διερμηνεία 14 Οι περιορισμοί σε ένα σαφώς προσδιορισμένο ωφέλιμο στοιχείο
ενεργητικού, οι ελάχιστες προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η αλληλεπίδραση τους
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008)
Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου που περιέχεται
στο Δ.Λ.Π. 19 σε σχέση με το ύψος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται ως στοιχείο
ενεργητικού. Επιπρόσθετα επεξηγεί πως το συνταξιοδοτικό στοιχείο ενεργητικού ή
παθητικού επηρεάζεται από τις ελάχιστες καταστατικές ή συμβατικές προϋποθέσεις
χρηματοδοτήσεις. Η Διερμηνεία 14 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 είναι οι
ακόλουθες:
3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε
άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι
εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες
συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από
την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται
στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.
3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους, εκτός από ορισμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών τα οποία κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (1/1/2004)
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αποτιμήθηκαν κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες:
(α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από
την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων
φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο
λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι
άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της
χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων,
έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

Βάση της διάρκειας μίσθωσης

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

25

έτη

Μεταφορικά μέσα

10-35

έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10-30

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
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3.3 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
3.3.1 Λογισμικά προγράμματα
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό
κόστος του λογισμικού.
Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Λογισμικά προγράμματα

10

έτη

3.3.2 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι δαπάνες απόκτησης πατεντών, εμπορικών σημάτων και αδειών κεφαλαιοποιούνται και
αποσβένονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους.
3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε
η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής
τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή
πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία
χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και
από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο
υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της
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μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.
3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή
παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος
των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει
τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται
για ιδιοπαραγώμενα προϊόντα) και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία που
βρίσκονται.
Ειδικότερα τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που
αγοράζονται κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα
της αξίας του μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι αντικαταστάσεις
των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε
αντίθεση, τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής
χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης
τους.
Κατά την 31/12/2007 και την 31/12/2006 δεν υπήρξαν αποθέματα τα οποία αποτιμήθηκαν
στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.
3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση
την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
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3.6.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από
τις παρακάτω προϋποθέσεις:


Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου
από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).



Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται
στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης.

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία τους με καταχώρηση των μεταβολών τους στα αποτελέσματα,
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως την περίοδο κατά την οποία
προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
3.6.2 Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται :


Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,



Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νομοθετικά από το κράτος,



Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για
λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα
με λήξη μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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3.6.3 Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση
και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις
αυτής της κατηγορίας.
3.6.4 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
προηγούμενες τρείς κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων.
Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται με το κόστος αγοράς
τους κατά την ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου ο
Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς
περιλαμβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη
(ζημίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που
ταξινομούνται ως διαθέσιμα–προς–πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιμή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται
από τα μοντέλα ταμειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων
εταιρειών υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτες τιμής προς κέρδη ή τιμής προς ταμειακές
ροές, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες περιστάσεις του εκδότη. Οι μετοχές, των
οποίων οι εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιμή
κόστους μείον τυχόν απομείωση της αξίας αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται
ως

διαθέσιμα–προς–πώληση

πωλούνται

ή

απομειώνονται,

οι

συσσωρευμένες

αναπροσαρμογές εύλογης αξίας συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως
κέρδη ή ζημίες από χρεόγραφα επενδύσεων. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της
κατηγορίας.
3.6.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Όπου

υπάρχει

χρηματοοικονομικά

νομικά

εκτελέσιμο

στοιχεία

δικαίωμα

ενεργητικού

και

συμψηφισμού

παθητικού

και

για

αναγνωρισμένα

υπάρχει

η

πρόθεση

τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου
ή τακτοποίησης με συμψηφισμό, όλες οι σχετικές χρηματοοικονομικές επιδράσεις
συμψηφίζονται.
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3.7 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου,
αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς
όρους. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλούμενων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.
3.8 Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της
κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.
3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου
ποσού. Όταν η Εταιρεία αγοράζει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της, το τίμημα συν
οποιουδήποτε προσαυξημένου εξωτερικού κόστους πλην των εισοδηματικών φόρων,
αφαιρείται από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες μετοχές έως ότου αυτές ακυρωθούν.
Όπου τέτοιες (ίδιες) μετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται μεταγενέστερα, οποιοδήποτε
λαμβανόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται στο μετοχικό κεφάλαιο.
3.10 Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.11 Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα
στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της
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αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
περιόδου των δανείων.
3.12 Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου,
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης µε την
πραγματική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαμηλότερη, την
παρούσα

αξία

των

ελάχιστων

μισθωμάτων.

Τα

μισθώματα

επιμερίζονται

στα

χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να
προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσματα
χρήσεως.
Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο
στα αποτελέσµατα χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
3.13 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων
κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
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Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι
θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή
διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις
προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και
φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία
του Ισολογισμού.
3.14 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το
χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές
που αναλύονται στην Σημείωση 27 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική
μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα
καθαρά

κόστη

συνταξιοδοτήσεως

της

περιόδου

συμπεριλαμβάνονται

στο

κόστος

μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους
τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη
προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως
ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη
και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια της περιόδου παροχής
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υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού
κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν
το 10 % της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για
παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.
3.15 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και
ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος
το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία
δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με
βάση αυτό το πρόγραμμα.
3.16 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους
μέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε
να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι
σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές
ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες
εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους
κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα
μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.17 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει
εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με
όλους τους προβλεπόμενους όρους.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν
τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων)
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και
αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
3.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή
υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις
έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που
προσφέρονται.
Τα

έσοδα

που

προκύπτουν

από

δικαιώματα

εκμετάλλευσης

(ή

δικαιόχρησης)

αναγνωρίζονται σε βάση αυτοτέλειας λογιστικών περιόδων και σύμφωνα με το περιεχόμενο
των σχετικών συμφωνιών.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της
διανομής τους.
3.19 Έξοδα
3.19.1 Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
3.19.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να
απεικονίζονται τα μισθούμενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
(και να αποσβένονται), με αντίστοιχη αναγνώριση της χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς
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τον

εκμισθωτή.

Το

κόστος

της

χρηματοδότησης

καταχωρείται

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο.
3.19.3 Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
3.20 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν
από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές.
3.21 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της
δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός
τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας).
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιμέρους τομείς:
o Τροφοδοσία αεροσκαφών (In Flight Catering): αφορά την τροφοδοσία αεροσκαφών με
γεύματα και συνοδευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα .
o Επίγεια εξυπηρέτηση (Handling): αφορά τη μεταφορά τροφοεφοδίων σε αεροπλάνα
καθώς και την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
o Εκμετάλλευση χώρων εστίασης: αφορά την εκμετάλλευση χώρων εστίασης εντός
αεροδρομίων καθώς και την ανάληψη εκμετάλλευσης κυλικείων και καντινών σε κλειστές
αγορές.
o Βιομηχανικό Catering-Δεξιώσεις: αφορά στη σύναψη συμβάσεων μαζικής τροφοδοσίας
και την παροχή τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και δεξιώσεις.
4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών
κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
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που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της
Εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές
πολιτικές

της

οποίας

εγκρίνονται

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο.

Η

διαχείριση

χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση
των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της
Εταιρείας.
4.1 Κίνδυνος της αγοράς
4.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό
κίνδυνο. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από
εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών και
εμπορευμάτων. Ωστόσο οι ανωτέρω συναλλαγές δεν είναι σημαντικές ως προς την επίπτωση
που θα μπορούσαν να έχουν στην λειτουργία της Εταιρείας, επομένως δεν χρησιμοποιείται
κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που
ενέχεται σε αυτές. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
4.1.2 Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για τις συναλλαγές με τους πελάτες της που αφορούν την
τροφοδοσία αεροσκαφών και την εκμετάλλευση κιλικίων, στις οποίες ορίζεται η τιμή
πώλησης των προϊόντων της και οι οποίες αναθεωρούνται κατ’ έτος με βάση την μέση
αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Συνεπώς, η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας
των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει για την
τροφοδοσία αεροσκαφών καθώς και σε μεταβολές της αξίας των τροφίμων και συναφών
ειδών που εμπορεύεται κυρίως μέσω των κιλικίων που εκμεταλλεύεται. Για τον περιορισμό
του συγκεκριμένου κινδύνου, το τμήμα προμηθειών έχει συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις με
τους κύριους προμηθευτές της Εταιρείας, στις οποίες καθορίζονται οι τιμές αγοράς για ένα
μεγάλο αριθμό πρώτων υλών. Επίσης, μέρος του εν λόγω κινδύνου αντιμετωπίζεται με την
ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των προϊόντων και εμπορευμάτων που διαθέτει.
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4.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο από την διακύμανση των επιτοκίων στις μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της. Κατά την 31/12/2007 το σύνολο των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια
κυμαινόμενου επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των
επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη
διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου.
Κατά την 31/12/2007, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 %
υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων
αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό
των € 79 περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων
που θα προέκυπταν από τις δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι
λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν κυρίως σταθερά επιτόκια και συνεπώς το
εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρεία είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις
αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
4.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις τραπεζικές καταθέσεις,
καθώς επίσης και από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης,
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση των εμπορικών απαιτήσεών της καθώς το
μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά σε απαιτήσεις από τον Όμιλο Εταιρειών "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.", του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό
Δημόσιο. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός
πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Για τις τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά μέσα, μόνο ανεξάρτητα εκτιμημένες εταιρείες με
ελάχιστη βαθμολόγηση ΒΒΒ (Standard & Poor´s) γίνονται αποδεκτές. Εάν οι πελάτες
μπορούν να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται
στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν
υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την
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πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομική του κατάσταση,
προηγούμενες

συναλλαγές

και

άλλες

παραμέτρους.

Τα

πιστωτικά

όρια

πελατών

καθορίζονται βάση εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που
έχει καθορίσει η Διοίκηση της Εταιρείας. Η ορθή τήρηση των εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων
παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
4.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών.

Κατά την 31/12/2007

Μέχρι 1
έτος

Από 1 έως
και 2 έτη

Από 2 έως
και 5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Δάνεια

16.167

30

0

0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

23.608

0

0

0

Κατά την 31/12/2006

Μέχρι 1
έτος

Από 1 έως
και 2 έτη

Από 2 έως
και 5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Δάνεια

11.413

147

0

0

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

17.136

0

0

0

4.4 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα
συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους
ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το
κόστος κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται
ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται
ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
δάνεια όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό
κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό συν το
καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριμένα:

26

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007
Κατά την
31/12/2007
16.197
(1.216)
14.981
6.233
21.214
70,62%

Σύνολο δανείων (σημείωση 26)
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (σημείωση 23)
Καθαρό χρέος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

Κατά την
31/12/2006
11.560
(1.151)
10.409
2.720
13.129
79,28%

4.5 Εύλογη Αξία
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στις ενεργές
αγορές (όπως οι εμπορικές συναλλαγές και διαθέσιμοι για πώληση τίτλοι) είναι βασισμένη στις
τιμές αγοράς όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η αναφερόμενη
τιμή της αγοράς που χρησιμοποιείται για χρηματοοικονομικούς σκοπούς από την Εταιρεία είναι
η τρέχουσα τιμή προσφοράς.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε μια ενεργή
αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιμήσεων. Η Εταιρεία
χρησιμοποιεί πληθώρα μεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις συνθήκες αγοράς
που υπάρχουν σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Η διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις
προκειμένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με
την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση και το
επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά
τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως:
Επιδίκαση αποζημιώσεως υπέρ της Εταιρείας
Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως, με την υπαριθμ. 60/2007 απόφαση του
Διαιτητικού Δικαστηρίου το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27
του Ν.Δ. 3560/1956, επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας ποσό € 11.032 ως αποζημίωση για τη
ζημιά που υπέστη λόγω της αναγκαστικής μετεγκατάστασής της στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα
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Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ανωτέρω απόφαση προσεβλήθη ενώπιον του Εφετείου
Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία
προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 22/5/2008 ενώπιων του 14ου τμήματος του Εφετείου
Αθηνών. Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης
χρήσεως, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση της Νομικής της Υπηρεσίας, αναγνώρισε την εν
λόγω απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η καθαρή ωφέλεια των αποτελεσμάτων μετά
φόρων της κλειόμενης χρήσεως από το εν λόγω γεγονός, αφαιρουμένων των σχετικών
δικαστικών και διαιτητικών αμοιβών και εξόδων € 2.985, ανήλθε σε € 6.035. Περισσότερες
λεπτομέρειες παραθέτονται στη Σημείωση 34.

6. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιμέρους επιχειρηματικούς
τομείς:
o Τροφοδοσία αεροσκαφών (In Flight Catering): αφορά την τροφοδοσία αεροσκαφών με
γεύματα και συνοδευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα.
o Επίγεια εξυπηρέτηση (Handling): αφορά τη μεταφορά τροφοεφοδίων σε αεροπλάνα
καθώς και την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
o Εκμετάλλευση χώρων εστίασης: αφορά την εκμετάλλευση χώρων εστίασης εντός
αεροδρομίων καθώς και την ανάληψη εκμετάλλευσης κυλικείων και καντινών σε κλειστές
αγορές.
o Βιομηχανικό Catering: αφορά τη μαζική εστίαση και την παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές
αγορές (Τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων super markets κ.λ.π.).
Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2007, η ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά τομέα
δραστηριότητας και γεωγραφικό τομέα έχει ως ακολούθως:
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6.1 Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2007
6.1.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα
Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

30.820
(25.076)
5.744

22.207
(8.394)
13.813

5.660
(5.433)
227

58.687
(38.903)
19.784

0
(520)
0
(1.380)
0
3.844

104
(518)
0
(12.635)
0
764

16.346
(3.862)
0
(2.757)
(6.775)
3.178

16.450
(4.900)
0
(16.772)
(6.775)
7.786
(1.057)
6.729
0
6.729
(3.217)

Αποτελέσματα μετά φόρων

3.513

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

637

650

545

1.832

6.1.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πωλήσεις

36.817

21.328

542

58.687

Σύνολο ενεργητικού

54.151

0

0

54.151

912

0

0

912

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.2 Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2006
6.2.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα
Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

24.864
(19.869)
4.995

19.713
(6.955)
12.758

3.861
(3.739)
121

48.437
(30.563)
17.874

0
(505)

83
(460)

4.404
(2.524)

4.487
(3.489)
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Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

(139)
(1.518)
0
2.833

0
(11.873)
0
508

0
(699)
(2.230)
(928)

Αποτελέσματα μετά φόρων

(139)
(14.090)
(2.230)
2.414
(766)
1.648
(47)
1.601
(1.493)
109

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

600

602

550

1.752

6.2.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πωλήσεις

31.602

16.374

462

48.437

Σύνολο ενεργητικού

38.805

0

0

38.805

1.153

0

0

1.153

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.3 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού
6.3.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2007)
Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

36

684
357

357

12.830

2.083

5.698

20.611

Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

192

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

912

0

0

0

0

12.954

3.052

17.178

33.184

(17.591)

(3.580)

(26.748)

(47.919)

8.193

1.555

(3.515)

6.233

6.3.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2006)

30

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007
Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

316

722

1.153

0

0

405

405

13.550

2.457

5.499

21.506

0

0

0

0

Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

116

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

9.075

2.117

5.703

16.895

(15.547)

(3.367)

(17.171)

(36.085)

7.078

1.206

(5.564)

2.720

7. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα αποθήκευσης
Λοιπές παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

Κατά την
31/12/2007
14.483
1.266
874
1.587
264
248
16
681
40
502
7
9
486
884
16.446
1.108

Κατά την
31/12/2006
13.303
740
652
1.340
260
197
0
400
22
477
13
4
264
846
11.505
541

38.903

30.563

Κατά την
31/12/2007

Κατά την
31/12/2006

8. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εκπτώσεις αγορών
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0
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Εκπτώσεις αγορών προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Έσοδα από διαιτητικές αποφάσεις (Σημείωση 34)
Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

4
0
3.766
11.032
420
23

16
81
3.094
0
0
46

Σύνολο

16.450

4.487

9. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα επεξεργασίας από τρίτους
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Ειδικά έξοδα εξαγωγών
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Κατά την
31/12/2007
1.652
386
0
651
83
2
589
21
63
4
146
262
273
153
616

Κατά την
31/12/2006
1.529
362
12
113
74
0
14
11
65
10
68
675
102
151
301

4.900

3.489

Κατά την
31/12/2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Κατά την
31/12/2006
118
1
1
3
1
1
1
3
2
3
4

0

139

Σύνολο

10. Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Σύνολο
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11. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα αποθήκευσης
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

Κατά την
31/12/2007
5.544
2.072
59
6.397
77
132
275
169
158
8
13
548
760
302
258

Κατά την
31/12/2006
5.167
922
50
5.994
87
89
221
99
76
21
75
425
716
147
0

16.772

14.090

Κατά την
31/12/2007
2.000
151
333
0
0
14
0
0
103
2.985
552
637

Κατά την
31/12/2006
1.106
181
476
11
70
1
218
168
0
0
0
0

6.775

2.230

12. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές
Αμοιβές και έξοδα αποσπασμένου προσωπικού
Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Έξοδα δικαστικών αποφάσεων
Καταπτώσεις εγγυήσεων πελατών
Έξοδα διαιτητικών αποφάσεων (Σημείωση 34)
Έξοδα από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς εργαζομένους (Σημείωση 28)
Σύνολο
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13. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

Κατά την
31/12/2007
950
115
1.065

Κατά την
31/12/2006
649
125
774

8
0
8

8
0
8

(1.057)

(766)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)

14. Έσοδα επενδύσεων
Τα έσοδα / έξοδα επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2007
0
0
0

Κατά την
31/12/2006
0
0
0

Προβλέψεις απομείωσης αξίας επενδύσεων
Έξοδα και ζημιές επενδύσεων
Σύνολο εξόδων επενδύσεων

0
0
0

47
0
47

Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων

0

(47)

Έσοδα συμμετοχών
Κέρδη από πώληση και αποτίμηση επενδύσεων
Σύνολο εσόδων επενδύσεων

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 1/1-31/12/2006 απομείωσε την
συμμετοχή της στην εταιρεία "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH" καθότι με την
από 28 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής
Συνελεύσεως της ανωτέρω εταιρείας αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση αυτής.
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15. Φόροι Εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2007

Κατά την
31/12/2006

Φόρος εισοδήματος περιόδου
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος

0
0
(3.217)

0
0
(1.493)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

(3.217)

(1.493)

Κατά την
31/12/2007
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2007:
25 %, 2006: 29 %)
Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Κατά την
31/12/2006

6.729

1.601

(1.682)

(464)

(1.535)
0
0

(1.028)
0
0

(3.217)

(1.493)

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε
χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν,
για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της
λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία
ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) αναλύεται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2007
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κατά την
31/12/2006

910

3.887

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(2.814)

(2.575)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό

(1.904)

1.312

Κατά την
31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης

Κατά την
31/12/2006

1.312

2.805

Φόρος αποτελεσμάτων

(3.217)

(1.493)

Φόρος ιδίων κεφαλαίων

0

0

(1.904)

1.312

Υπόλοιπο τέλους
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Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσμάτων

Κατά την
31/12/2006

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2007

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αποαναγνώριση εξόδων εγκαταστάσεως

(2.087)

75

0

(2.012)

(460)

0

0

(460)

(27)

(12)

0

(39)

0

(298)

0

(298)

0

(4)

0

(4)

(2.575)

(239)

0

(2.814)

5

(5)

0

0

241

26

0

266

1.677

(1.677)

0

0

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αποαναγνώριση εξόδων εγκαταστάσεως
Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αποτέλεσμα από πώληση παγίων

0

1

0

1

Πρόβλεψη αναγνώρισης προϋπηρεσίας κατά την συνταξιοδότηση

0

87

0

87

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων
Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε επόμενες
χρήσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

0

159

0

159

1.681

(1.523)

0

157

284

(45)

0

239

3.887

(2.978)

0

910

1.312

(3.217)

0

(1.904)

Καθαρές
αναβαλλόμενες
(υποχρεώσεις) στον Ισολογισμό

φορολογικές

απαιτήσεις

16. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €)

Κατά την
31/12/2007
3.513

Κατά την
31/12/2006
109

6.957.500
0
6.957.500

6.957.500
0
6.957.500

0,50
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17. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31/12/2006
Προσθήκες χρήσεως 2007
Μειώσεις χρήσεως 2007
Σύνολο κατά την 31/12/2007

0
0
0
0

18.146
306
0
18.451

4.150
374
(30)
4.495

4.261
20
0
4.280

3.107
98
0
3.205

29
429
(325)
133

29.693
1.227
(355)
30.565

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2006
Προσθήκες χρήσεως 2007
Μειώσεις χρήσεως 2007
Σύνολο κατά την 31/12/2007

0
0
0
0

5.242
1.324
0
6.566

956
175
(7)
1.124

986
135
0
1.121

1.003
140
0
1.143

0
0
0
0

8.187
1.773
(7)
9.954

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2006
Κατά την 31/12/2007

0
0

12.904
11.885

3.194
3.371

3.275
3.160

2.104
2.062

29
133

21.506
20.611

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσεως (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των
ασώματων ακινητοποιήσεων) κατά € 901 (2006: € 863) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά
€ 156 (2006: € 154) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά € 0 (2006: € 4) τα έξοδα
λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης και κατά € 774 (2006: €730) τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης.
Αποσβέσεις αξίας € 66 (2006: € 66) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του
μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 303 (2006: € 369).
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη.
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18. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισμικά
προγράμματα

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2006
Προσθήκες χρήσεως 2007
Μειώσεις χρήσεως 2007
Σύνολο κατά την 31/12/2007

579
10
0
589

0
0
0
0

579
10
0
589

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2006
Προσθήκες χρήσεως 2007
Μειώσεις χρήσεως 2007
Σύνολο κατά την 31/12/2007

175
58
0
233

0
0
0
0

175
58
0
233

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2006
Κατά την 31/12/2007

405
357

0
0

405
357

19. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις ενοικιάσεων
μεταφορικών μέσων, ύψους € 7 δοσμένες εγγυήσεις ενοικιάσεων κτιρίων, ύψους € 278 και
εγγυήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύψους € 4.
20. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
20.1 Συμφωνία χρηματοοικονομικών εργαλείων κατά κατηγορία παρουσίασης

Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Επενδύσεις
κατεχόμενες
ως την λήξη

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Διαθέσιμα για
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

0

0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

0

0

0

0

0

0

29.220

0

0

0

0

29.220

0

0

0

0

0

0

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2007

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης
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Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

1.216

0

0

0

0

1.216

30.436

0

0

0

0

30.436

Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Επενδύσεις
κατεχόμενες
ως την λήξη

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Διαθέσιμα για
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

0

0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

0

0

0

0

0

0

11.613

0

0

0

0

11.613

0

0

0

0

0

0

1.151

0

0

0

0

1.151

12.765

0

0

0

0

12.765

Σύνολο

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2006

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Δάνεια

0

0

16.197

16.197

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

16.197

16.197

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Δάνεια

0

0

11.560

11.560

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

11.560

11.560

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται
στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2007

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται
στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2006
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21. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορεύματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα - είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Κατά την
31/12/2007
535
58
1.029
2

Κατά την
31/12/2006
608
78
703
0

1.623

1.389

22. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2007
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2006

16.758
388
176
475
11.421
0
2
1.407
138
30.764
(709)

9.633
305
176
275
404
817
3
1.513
90
13.216
(451)

30.055

12.765

Το υπόλοιπο του κονδυλίου "Χρεώστες διάφοροι" περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και απαίτηση
της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω επιδίκασης υπέρ αυτής αποζημιώσεως
συνολικού ποσού € 11.032, για την οποία περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτονται στην
Σημείωση 34.
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το
σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας, το οποίο ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ,
αναλύεται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2007
16.758
388
176
475
17.797

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων
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Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων

(709)

(451)

17.088

9.938

Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής
της Εταιρείας, έως τέσσερις μήνες για τις εμπορικές απαιτήσεις του κλάδου του βιομηχανικού
catering και έως ενάμιση μήνα για τους πελάτες του κλάδου τροφοδοσίας αεροσκαφών και
επίγειας εξυπηρέτησης, ανέρχονταν κατά την 31/12/2007 στο ποσό των € 7.495.
Κατά την 31/12/2007, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν απομειωθεί ανέρχονταν στο ποσό των € 9.593. Οι εν λόγω
απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη και υπηρεσίες του Ελληνικού
Δημοσίου καθώς και περιορισμένο αριθμό πελατών οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει κατά το
παρελθόν δυσμενή οικονομικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα:

Όμιλος εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Όμιλος εταιρειών EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Υπηρεσίες Ελληνικού Δημοσίου & Πρεσβείες ξένων κρατών
Λοιποί πελάτες χωρίς δυσμενή οικονομικά στοιχεία

Κατά την
31/12/2007
8.175
439
356
623

Κατά την
31/12/2006
2.625
47
294
706

9.593

3.671

Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων της 31/12/2007 οι οποίες είχαν
καταστεί ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν απομειωθεί έχει ως ακολούθως:

Έως 4 μήνες
Από 4 έως 12 μήνες
Πάνω από 12 μήνες

Κατά την
31/12/2007
6.628
2.965
0

Κατά την
31/12/2006
1.855
1.816
0

9.593

3.671

Επίσης, εμπορικές απαιτήσεις αξίας € 258 (2006: € 0) είχαν απομειωθεί κατά την διάρκεια
της τρέχουσας χρήσεως. Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων
την 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 709 (2006: € 451). Η ενηλικίωση των εν λόγω
απαιτήσεων, οι οποίες αφορούν πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, έχει
ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2007
Έως 4 μήνες
Από 4 έως 12 μήνες
Πάνω από 12 μήνες
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0
58
651

0
0
451

709

451
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Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, έχει ως ακολούθως:

Υπόλοιπο ενάρξεως
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων χρήσεως (Σημείωση 11)
Διαγραφή απαιτήσεων στη χρήση ως μη εισπράξιμες
Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων
Υπόλοιπο λήξεως

Κατά την
31/12/2007
451
258
0
0
709

Κατά την
31/12/2006
451
0
0
0
451

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι
η λογιστική αξία τους. Επί των εμπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
23. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Κατά την
31/12/2007
185
1.031

Κατά την
31/12/2006
181
971

1.216

1.151

24. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 6.957.500 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε
κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην
Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2007, οι μέτοχοι με
ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΜΕΤΟΧΟΣ

EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΦΡΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ

42

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
31/12/2007

3.080.935

44,3%

721.190

10,4%

418.125

6,0%

2.737.250

39,3%

6.957.500

100,0%
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Δεν υπάρχουν μέλη της διοίκησης της Εταιρείας που να κατέχουν μετοχές αυτής.
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε κατά τη χρήση 1999, συνολικού
ποσού € 5.299, με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής
τους

αξίας.

Το

μεγαλύτερο

μέρος

του

υπέρ

του

αρτίου

μετοχικού

κεφαλαίου

χρησιμοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2003 προς απόσβεση σωρευμένων ζημιών συνολικού
ποσού € 5.261.
25. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

Κατά την
31/12/2007
235
1.113

Κατά την
31/12/2006
235
1.113

1.348

1.348

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού
αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/ 3 του
μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της
Εταιρείας μπορεί, όμως, να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημιές.
Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων
εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα
επισυσσωρευθεί κατά τη διανομή των αποθεματικών αυτών, υπολογιζόμενη, κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2007, σε € 278, αναγνωρίζεται όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή αυτών.
26. Δάνεια
Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού,
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται, κατά
κύριο χρηματοδότη, ως ακολούθως:
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Κατά την 31/12/2007

Τράπεζα

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
MILLENIUM BANK
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2006

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

5.800
750
6.500
3.000
0
117

0
0
0
0
0
30

5.800
0
0
3.000
2.500
113

0
0
0
0
0
147

16.167

30

11.413

147

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων
της και επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν στη μίσθωση μηχανολογικού
εξοπλισμού παραγωγής και αναλύονται ως ακολούθως:
Α. Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης-Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:
Κατά την
31/12/2007
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις χρηματοδοτικές
μισθώσεις

Κατά την
31/12/2006

120
30
0
150

120
150
0
270

(3)

(10)

147

260

Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:
Κατά την
31/12/2007
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2006

117
30
0

113
147
0

147

260

Επί των μισθωμένων παγίων υπάρχει παρακράτηση κυριότητας η οποία θα παραμένει σε
ισχύ έως τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πλήρη αποπληρωμή των οφειλόμενων
μισθωμάτων.
Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων και
των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
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27. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το
χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (4,50 %) είναι ίσο με την απόδοση, κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας:

Κατά την
31/12/2007

Κατά την
31/12/2006

Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως

397
267

368
247

Σύνολο

664

615

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

13.365
3.766
4.548
2.025

12.050
3.310
4.198
989

Συνολικό κόστος

23.705

20.547

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

Κατά την
31/12/2007
5.782
(3.766)
2.025

Κατά την
31/12/2006
7.886
(3.310)
1.205

4.041

5.782

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που
αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία
εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά
μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2007 έχουν ως
ακολούθως:
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Κατά την
31/12/2007
7.334
(3.293)

Κατά την
31/12/2006
8.590
(2.809)

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό

4.041

5.782

Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα αποτελέσματα χρήσεως:
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους

440
432
1153
0

408
361
220
216

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως

2.025

1.205

Παρούσα αξία υποχρέωσης
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
5.782
Κόστος υπηρεσίας
440
Χρηματοοικονομικό κόστος
432
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)
1.153
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
(3.766)
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους
0
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

4.041

7.886
408
361
220
(3.310)
216
5.782

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:
Μέθοδος της Προβεβλημένης
Πιστούμενης Μονάδος

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π.
Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20

2,0%
3,0%
0,7%
4,5%
Μηδέν

Το κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται κυρίως με παροχές που πληρώθηκαν σε
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν ήταν αναμενόμενο στα
πλαίσια του υφιστάμενου προγράμματος συνταξιοδοτήσεως και συνεπώς οι καταβολές των
επιπλέων παροχών λογίσθηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. Η πρόσθετη
συνταξιοδοτική χρέωση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 ανήλθε σε € 0
(2006: 216).
28. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα
Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις προκειμένου να
αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που πιθανώς θα προκύψουν στο μέλλον κατά
την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με το προσωπικό της Εταιρείας.
Η κίνηση των προβλέψεων για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα έχει ως ακολούθως:

46

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

Υπόλοιπο ενάρξεως
Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς εργαζομένους (Σημείωση 12)
Χρησιμοποίηση προβλέψεων για κάλυψη εξόδων εντός της χρήσεως
Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων
Προεξόφληση είσπραξης
Υπόλοιπο λήξεως

Κατά την
31/12/2007
379
637
(23)
0
0
993

Κατά την
31/12/2006
402
0
(23)
0
0
379

29. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά
το ποσό των € 957 (2006: € 994), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του
άρθρου 23α του Ν. 1892/1990. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με επενδύσεις
παγίων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση
των περιουσιακών στοιχείων -κυρίως μηχανημάτων- που επιδοτήθηκαν. Το ποσό
επιχορήγησης που μεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ανήλθε σε € 35
(1/1-31/12/2006: € 35). Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου
πραγματοποιήθηκε η επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση
των επιχορηγηθέντων μηχανημάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης
της επιχορηγούμενης εταιρείας. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά
καιρούς ελέγχους, δεν εντοπίσθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς
αυτούς.
Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσεως περιλαμβανόταν και ποσό € 474 (Σημείωση 8), το οποίο αφορούσε επιχορήγηση
που σχετιζόταν με ληφθείσα αποζημίωση λόγω απώλειας εσόδων από το Δυτικό Αερολιμένα
εξαιτίας της μετεγκατάστασης στον Δ.Α.Α. «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και την εγκατάλειψη των εκεί
εκμεταλλεύσεων κυλικείων και αναγνωριζόταν ως έσοδο βάσει σχετικής υπογεγραμμένης
σύμβασης που ίσχυε έως και τον Νοέμβριο 2006.
30. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:

Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

Κατά την
31/12/2007
10.633
18
1.099
7.219
4.638
1

Κατά την
31/12/2006
8.215
7
1.817
6.832
260
4

Υπόλοιπο

23.608

17.136
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31. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους) καθώς επίσης και τους
μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι
συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2007 και την 31η
Δεκεμβρίου 2007, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Κατά τη χρήση
1/1-31/12/2007

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σύνολο

Κατά την 31/12/2007

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

33.583

508

13.408

1.199

636

3.869

399

1.786

34.219

4.377

13.807

2.985

Οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." και "EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", κατά την 31/12/2007, κατείχαν το 10,4 % και 44,3 % αντίστοιχα του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι αναλογούσες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007 αμοιβές των µελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών ανήλθαν
σε € 39.
32. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
32.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2007 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση
μεταφορικών μέσων και ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος
2009 και 2024 αντίστοιχα.
Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων τα οποία
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσεως 1/1-31/12/2007
ανήλθαν σε € 42 (1/1-31/12/2006: € 32) και € 5.828 (1/1-31/12/2006: € 5.610) αντίστοιχα.
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων
και ακινήτων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως
ακολούθως:
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Κατά την
31/12/2007
6.132
16.480
8.193
30.806

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2006
5.807
21.281
8.783
35.872

32.2 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, πέραν
αυτών για τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη σχηματίσει σχετική πρόβλεψη (βλέπε Σημείωση 28).
32.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2007 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως
συμβάσεων και εισαγωγών πρώτων υλών συνολικού ποσού € 9.662 (2006: € 8.913).
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2001. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει
συνεπή σχεδιασμό ώστε να ελαχιστοποιεί τη φορολογική επιβάρυνση. Λόγω αδυναμίας
εκτίμησης, τα ποσά φόρων που πιθανώς προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο των ανέλεγκτων
χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές θα λογιστικοποιηθούν εντός της χρήσεως
κατά την οποία τα σχετικά ποσά θα καταστούν οριστικά.
33. Εποχικότητα
Οι δραστηριότητες της τροφοδοσίας αεροσκαφών (In Flight Catering), της επίγειας
εξυπηρέτησης (Handling) και της εκμετάλλευσης χώρων εστίασης σε διάφορα αεροδρόμια
της Ελλάδας εμφανίζουν έντονη εποχικότητα. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις των εν λόγω
τομέων κατά το πρώτο και τελευταίο τρίμηνο έκαστου έτους υπολείπονται σημαντικά των
πωλήσεων του δευτέρου και τρίτου τριμήνου, καθώς η τουριστική μετακίνηση μέσω των
ελληνικών αεροδρομίων είναι εντονότερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ιδίως από Ιούνιο
έως και Σεπτέμβριο.
34. Επιδίκαση αποζημιώσεως υπέρ της Εταιρείας
Με την υπ’ αριθμ. 60/2007 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, το οποίο συγκροτήθηκε
σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3560/1956 προκειμένου να εκδικάσει
την από 4/6/2007 αίτηση για την κίνηση διαιτητικής διαδικασίας της Εταιρείας κατά του
Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα την αποζημίωσή της από τη ζημιά που υπέστη λόγω της
αναγκαστικής μετεγκατάστασής της στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος», επιδικάστηκε υπέρ αυτής το ποσό των € 11.032 χιλ., το οποίο πλέον των
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νόμιμων τόκων μέχρι και την 26/2/2008 ανέρχεται στο ποσό των € 11.517 χιλ., το οποίο
προσαυξάνεται και με την καταβολή του ημίσεως των εξόδων της Διαιτησίας, τα οποία
προσδιορίσθηκαν σε € 113, ήτοι συνολικά ανέρχεται στο ποσό των € 11.631.
Η ανωτέρω απόφαση προσεβλήθη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008
αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την
22/5/2008 ενώπιων του 14ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Ωστόσο μεταξύ άλλων, επειδή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3560/1956
(βάσει του οποίου συγκροτήθηκε το ανωτέρω Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο έκρινε εαυτόν
αρμόδιο να δικάσει την εν λόγω υπόθεση) «η απόφασις των διαιτητών είναι οριστική,
τελεσίδικος και αμετάκλητος μη υποκείμενη εις τακτικόν ή έκτακτον ένδικο μέσον. Κατ’ αυτής
δεν χωρεί ακυρωτική της διαιτησίας αγωγή, ουδ’ ανακοπή κατά του εντάλματος εκτελέσεως»,
συνάγεται, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, αφενός μεν ότι η καταβλητέα
αποζημίωση είναι άμεσα εισπρακτέα, αφετέρου δε ότι πιθανολογείται βασίμως (virtually
certain) η απόρριψη της ανωτέρω αγωγής ακυρώσεως.
Συνέπεια των ανωτέρω, η Εταιρεία αναγνώρισε την εν λόγω απαίτηση συνολικού ποσού
€ 11.032 χιλ., αφαιρουμένων των σχετικών διαιτητικών και δικαστικών εξόδων και αμοιβών
ποσού € 2.985 χιλ. περίπου, κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
τρέχουσας χρήσεως.
35. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Κατά την 12η Μαρτίου 2008 η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε γνώση του πληροφοριακού
δελτίου για την προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E. για
την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. στην τιμή
των (σε ευρώ) € 2,65 ανά μετοχή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να ακολουθήσει τις
προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετικού κανονισμού και των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες και δημοσιοποιήσεις.
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού
της 31ης Δεκεμβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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Β)

Συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες

OLYMPIC CATERING Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E . Ο αναγνώστης που
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της , πρέπει
να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά
μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Οι παρακάτω Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 20 Μαρτίου 2007 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές : Δαμηλάκος Σπ. Βρασίδας Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791.Ελεγκτικές Εταιρείες: BDO
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα Έμφασης – Ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πλήρες Όνομα:

OLYMPIC CATERING A.E.
Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14 β ΣΠΑΤΑ
Έδρα:
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διάρκεια της εταιρείας:
90 έτη
Ημερομηνία Σύστασης:
1/7/1970
Κύρια Δραστηριότητα:
Τροφοδοσία Αεροσκαφών
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
1498/06/Β/86/39
Εποπτεύουσα Αρχή:
Υπουργείο Ανάπτυξης-Δ/νση Εσωτ.Εμπορίου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:
098007620
Ημερομηνία λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως: 31η Δεκεμβρίου 2007
Διάρκεια Χρήσεως:
12 μήνες
http://www.olympic-catering.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβρίου 2007
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

21.257
1.623
16.311
14.960

23.499
1.389
9.400
4.517

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

54.151

38.805

7.927
16.167
23.825

7.301
11.413
17.371

47.919

36.085

4.870
1.362
6.233

4.870
(2.150)
2.720

54.151

38.805

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήσης 01/01 – 31/12/2007
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι

58.687
19.784

48.437
17.874

9.618

4.166

7.785
6.729
(3.217)

2.414
1.601
(1.493)

3.513

109

0.50

0,02

6.957.500

6.957.500

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε Ευρώ)
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
1/1-31/12/2007
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους
Λοιπές κινήσεις
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)
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2.720
3.513
0

2.611
109
0

6.233

2.720
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποσβέσεις
Πρόβλεψεις
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα επενδύσεων
Κέρδη / (ζημίες) από εκποίηση ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / Μείωση σε:
Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
(Αύξηση) / Μείωση σε:
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καταβεβλημένοι φόροι
(Αύξηση) / Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων & ασώματων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορές μακροπρόθεσμων επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή μεταβολή δανείων
Καθαρή μεταβολή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα διαθέσιμα
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύνα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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6.729

1.601

1.832
(317)
1.057
0
(4)
(35)
9.262

1.752
(2.128)
766
1
9
(509)
1.494

(234)
(17.561)

(478)
(183)

5.920
(18)
(1.065)
(3.696)

(708)
(55)
(774)
(704)

0

6

(912)
27
8
0
0
(876)

(1.153)
3
8
0
24
(1.112)

0
4.750
(113)

0
2.500
(120)

4.637

2.380

65

564

1.151
1.216

587
1.151
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Ζ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει εις χείρας μας μέχρι τη
σύνταξη της κατάστασης έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις.

3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2007 και
της προηγούμενης χρήσης 2006 ήταν 664 και 615 άτομα αντίστοιχα.
4. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής
χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ώς εξής:
Συναλλαγή ή υπόλοιπο - (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

34.219
4.377
13.807
2.985
39
0
0

5. Οι επενδύσεις κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 912 χιλ..
6. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2001.
7. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής
θέσεως, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με έδρα στην Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις
31/12/2007 με ποσοστό 44,3%.
8. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα 'The IFRS Stable Platform 2005' από την 1η Ιανουαρίου 2005.
9. Κατά το τελευταίο τρίμηνο της κλειόμενης χρήσεως, με την υπαριθμ. 60/2007 απόφαση
του Διαιτητικού Δικαστηρίου το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου
27 του Ν.Δ. 3560/1956, επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας ποσό € 11.032 χιλ. ως αποζημίωση
για τη ζημιά που υπέστη λόγω της αναγκαστικής μετεγκατάστασής της στο Νέο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ανωτέρω απόφαση προσεβλήθη ενώπιον
του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η
οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 22/5/2008 ενώπιων του 14ου τμήματος του
Εφετείου Αθηνών. Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
κλειόμενης χρήσεως, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση της Νομικής της Υπηρεσίας,
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αναγνώρισε την εν λόγω απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η καθαρή ωφέλεια των
αποτελεσμάτων μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως από το εν λόγω γεγονός,
αφαιρουμένων των σχετικών δικαστικών και διαιτητικών αμοιβών και εξόδων € 2.985 χιλ.,
ανήλθε σε € 6.035 χιλ. (περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτονται στη Σημείωση 34 των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). Πέρα των ανωτέρω, δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές,
αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
10. Κατά την 12η Μαρτίου 2008 η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε γνώση του πληροφοριακού
δελτίου για την προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E. για
την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. στην τιμή
των (σε ευρώ) € 2,65 ανά μετοχή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να ακολουθήσει τις
προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετικού κανονισμού και των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες και δημοσιοποιήσεις.

Αθήνα , 20 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Θ 512474

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 565054

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΡΑΒΑΛΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 056143
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Γ) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η διαχειριστική χρήση του 2007, διακρίθηκε για την ικανοποιητική βελτίωση του κύκλου εργασιών της
εταιρείας μας, ο οποίος ανήλθε σε € 58,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,3% σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η εν λόγω αύξηση είναι απόρροια της μεγέθυνσης του αεροπορικού
catering & handling (σύνολο πωλήσεων 2007 € 30,8 εκατ., αύξηση 23.7 %) μέσω ανάληψης νέων
συμβάσεων τροφοδοσίας και ενεργοποίησης του return catering στην εταιρεία Ολυμπιακές
Αερογραμμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του return catering ήταν ιδιαίτερα
επιτυχής και κατέδειξε τη δυνατότητα της εταιρείας μας να εξυπηρετεί πολύπλοκες και σύνθετες
απαιτήσεις, ενώ ο Εθνικός μας Αερομεταφορέας επέτυχε παράλληλα μείωση του συνολικού κόστους
τροφοδοσίας. Επιπλέον, η εταιρεία μας επέτυχε βελτίωση της δραστηριότητας εκμετάλλευσης χώρων
εστίασης (κυλικεία) στα αεροδρόμια και στο σταθμό του ΟΣΕ (σύνολο πωλήσεων 2007

€ 22,2

εκατ., αύξηση 12,7 %). Σημαντική συνεισφορά στην εν λόγω δραστηριότητα, παρείχε ο μέτοχος μας
Everest AE Συμμετοχών & Επενδύσεων, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, χρήσης σημάτων και
επιλογής προϊοντικού μίγματος. Επιπρόσθετα, βελτίωση υπήρξε και στο τομέα του βιομηχανικού
catering (σύνολο πωλήσεων 2007 € 5,5 εκατ., αύξηση 44,7 %) όπου πλέον η εταιρεία μας έχει θέσει
σε εφαρμογή μαζική παραγωγή chilled γευμάτων και μάλιστα αποτελεί ενδεχομένως και τη
πρωτοπόρο εταιρεία στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη αγορά.
Σημαντικό γεγονός της χρήσης του 2007, ήταν η κατάθεση αίτησης διαιτησίας αναφορικά με τη λήψη
αποζημίωσης για την πρόωρη μετεγκατάσταση της εταιρείας μας στο νέο αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» και η θετική απόφαση της σχετικής διαιτησίας η οποία επιδίκασε στην εταιρεία μας ποσό €
11 εκατ. περίπου ως αποζημίωση. Η συνολική επίδραση της εν λόγω διαιτητικής απόφασης στα
αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης του 2007, ανήλθε στο ποσό των € 8,1 εκατ. περίπου και
συνίσταται στο επιδικασμένο ποσό της διαιτησίας μετά την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων και των
δαπανών νομικής συνδρομής. Το εν λόγω ποσό ενίσχυσε ισόποσα τη λειτουργική κερδοφορία της
εταιρείας μας για τη χρήση 2007 και είναι μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα. Απόρροια των
ανωτέρω, είναι τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας μας (αποτελέσματα προ τόκων,
αποσβέσεων και φόρων) για τη χρήση 2007 να ανέλθουν στο ποσό των € 9,6 εκατ. βελτιωμένα κατά
128.6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη μετά από φόρους για τη χρήση 2007,
ανήλθαν στο ποσό των € 3,5 εκατ., έναντι των € 109 χιλ., της χρήσης 2006.
Η εταιρεία μας, παρουσίασε για τη χρήση 2007, αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, απόρροια της
συνεχιζόμενης παρεχόμενης πίστωσης προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και της πιστής εφαρμογής
του προγράμματος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία. Σημειώνεται ότι οι οφειλές
των Ολυμπιακών Αερογραμμών προς την εταιρεία μας στο τέλος της χρήσης του 2007 ανήλθαν στο
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ποσό των € 12,2 εκατ., ενώ οι συνολικές εκροές του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, ανήλθαν
συνολικά για το 2007 στο ποσό των € 3,4 εκατ.. Απόρροια των ανωτέρω αναγκών σε κεφάλαιο
κίνησης, είναι το σύνολο των τραπεζικών δανείων της εταιρείας στο τέλος της χρήση 2007 να ανέλθει
στο ποσό των € 16 εκατ. έναντι € 11,3 εκατ. το 2006. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας μας,
αποφάσισε όπως διαθέσει το σύνολο των καθαρών εισπράξεων από τη διαιτητική απόφαση, σε
ισόποση μείωση του τραπεζικού δανεισμού με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες.
Σημαντική ήταν η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μας, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των €
6,2 εκατ., απόρροια της κερδοφορίας της χρήσης 2007. Η εταιρεία μας, έχοντας αποσβέσει πλήρως
τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων, είναι πλέον σε θέση να διανείμει μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση
2008 (καταβολή Ιούνιος 2009), εφόσον βέβαια διαμορφωθεί κερδοφόρο αποτέλεσμα για τη τρέχουσα
χρήση.
Για τη τρέχουσα χρήση 2008, οι προτεραιότητες μας ως Διοίκηση είναι οι ακόλουθες :
•

Βελτίωση του μεριδίου αγοράς στo αεροπορικό catering & handling τόσο στο αεροδρόμιο
Αθηνών,

όσο

και

στα

περιφερειακά

αεροδρόμια

που

δραστηριοποιούμαστε.

Η

παρατηρούμενη μετά το 2004 αύξηση της τουριστικής κίνησης και των δρομολογίων και η
βελτίωση των συνθηκών στο διεθνή κλάδο αεροτροφοδοσίας, διαμορφώνουν ένα θετικό
περιβάλλον για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σημαντικός βέβαια παράγοντας είναι το
πτητικό έργο του κυριότερου πελάτης μας, της εταιρείας Ολυμπιακές Αερογραμμές, η οποία
παρά τα όποια προβλήματα, εμφάνισε για τη χρήση 2007 βελτίωση του πτητικού της έργου
ως προς τον αριθμό των διακινούμενων επιβατών, παρά τη μείωση του στόλου των
αεροπλάνων της.
•

Στην αύξηση των πωλήσεων του κλάδου βιομηχανικού catering, ο οποίος εμφανίζει
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Έχοντας ολοκληρώσει το 2007 την ανάπτυξη της
τεχνολογίας chilled και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με Ελληνικές και διεθνείς
αλυσίδες SM, εκτιμούμε βάσιμα ότι η τρέχουσα χρήση θα παρουσιάσει βελτίωση του κύκλου
εργασιών ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

•

Περαιτέρω επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας με τον όμιλο Everest, στοιχείο το
οποίο μας επιτρέπει την απόκτηση τεχνογνωσίας και διοικητικής υποστήριξης και βελτιώνει
συνεχώς της εταιρική μας ανταγωνιστικότητα και τη θέση μας στον ευρύτερο κλάδο της
τροφοδοσίας και εστίασης.

Οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι για τη τρέχουσα χρήση 2008, διακρίνονται στους κάτωθι :
•

Ο τρόπος εξυγίανσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο βαθμό που επηρεάζει τη
δραστηριότητα της εταιρείας μας. Πιθανή συρρίκνωση του πτητικού της έργου σε πτήσεις
εξωτερικού θα έχει αρνητική επίδραση επί του κύκλου εργασιών, στο βαθμό που η εταιρεία
μας δεν καταφέρει να αναπληρώσει τις εν λόγω απώλειες, με ανάληψη νέων συμβάσεων
τροφοδοσίας.
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•

Η διεθνής οικονομική κρίση, στο βαθμό που επηρεάζει τη τουριστική κίνηση στον Ελλαδικό
χώρο. Πιθανή μείωση της εισερχόμενης & εξερχόμενης αεροπορικά τουριστικής κίνησης, θα
έχει αρνητική επίδραση επί του κύκλου εργασιών των χώρων εστίασης των αεροδρομίων στα
οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.

•

Αύξηση των τιμών των α΄υλών. Το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2007, υπήρξαν σημαντικές
αυξήσεις των τιμών, απόρροια και της διεθνούς τάσης. Η εταιρεία μας δεν έχει τη δυνατότητα
να μετακυλίσει άμεσα προς τους πελάτες της, τις εν λόγω αυξήσεις. Σήμερα παρατηρείται μια
σχετική εξομάλυνση των τιμών. Πιθανή περαιτέρω αύξηση αυτών, ενδέχεται να έχει αρνητική
επίδραση επί του μικτού περιθωρίου της εταιρείας και κατ΄επέκταση επί της κερδοφορίας
αυτής.

Στις 12 Μαρτίου 2008, λάβαμε γνώση του πληροφοριακού δελτίου για την προαιρετική Δημόσια
Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING AE για την απόκτηση του 100% των μετοχών της
εταιρείας μας στη τιμή των € 2,65 ανά μετοχή. Ως Διοικητικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσουμε τις
προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετικού κανονισμού και των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και θα προβούμε στις προβλεπόμενες ενέργειες και δημοσιοποιήσεις.

Με εκτίμηση,

Χαρίλαος Βασιλόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος
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Δ) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α ΤΟΥ Ν. 3371/2005
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 11α του Ν.3371/2005.
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ
4.870.250.00 και διαιρείται σε 6.957.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0.70 ανά έκαστη. Όλες οι
μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην
κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με
δικαίωμα ψήφου.
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Την
31.12.2007 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρίας: 1) η EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με
ποσοστό 44.28% 2) η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. με ποσοστό 10,37% και 3) ο ΣτέλιοςΛαυρέντιος Φρέρης του Αντωνίου με ποσοστό 6,01%. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν
κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές της
εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας περιορισμοί
στο δικαίωμα ψήφου.
6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρίας. Δεν είναι γνωστές στην εταιρία ούτε προβλέπεται στο
καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση
των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίηση του καταστατικού. Οι
κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων
μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρίας, με απόφαση της Γενικής
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Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920
όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά
ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες
μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω
του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό της
στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω
παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο καταστατικό της εταιρείας δεν υπάρχει αντίθετη
διάταξη.
9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει
σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα
της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.
10. Κάθε συμφωνία που η εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, η οποία
προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της
θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της
εταιρίας με τα μέλη του Δ.Σ. της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή
αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της
θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Με εκτίμηση,

Χαρίλαος Βασιλόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος
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Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της "OLYMPIC CATERING A.E."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της "OLYMPIC CATERING A.E.", που
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς
και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση αυτών των

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό,
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η

ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης

την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα

με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης

των οικονομικών

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε

ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας στη Σημείωση 32.3 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων,
στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2007,
με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον
έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το
άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το
περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22791
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ΣΤ) Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτή
επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002
Οι συναλλαγές της εταιρείας κατά τη χρήση 2007 με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και έχει ως εξής :
Κατά τη χρήση
1/1-31/12/2007

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

33.583

508

13.408

1.199

636

3.869

399

1.786

34.219

4.377

13.807

2.985

EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σύνολο

Ζ)

Κατά την 31/12/2007

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005

Οι παρακάτω Ανακοινώσεις / Γνωτοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (http://www.ase.gr) όπως επίσης και στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας μας http://www.olympic-catering.gr

17.01.2007
29.03.2007
21.05.2007
31.05.2007
01.06.2007
05.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
02.07.2007
31.08.2007
18.09.2007
24.09.2007
24.09.2007
24.09.2007
26.09.2007
26.09.2007
22.11.2007
27.11.2007
06.03.2008
07.03.2008
12.03.2008
27.03.2008
27.03.2008
28.03.2008
31.03.2008

Ανακοίνωση συνεργασίας με αεροπορική εταιρεία British Airways
Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων 2006
Σχολιασμός δημοσιεύματος
Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων 2007
Γνωστοποίηση περί πρόθεσης υποβολής αίτησης διαιτησίας κατά Ελληνικού δημοσίου
Γνωστοποίηση υποβολής αίτησης διαιτησίας κατά Ελληνικού δημοσίου
Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων 2007
Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας εκποίησης μη αποϋλοποιηθέντων ονομαστικών μετοχών
Γνωστοποίηση υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση εκποίησης μη αποϋλοποιηθέντων ονομαστικών μετοχών
Γνωστοποίηση συναλλαγών Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση συναλλαγών Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση συναλλαγών Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση συναλλαγών Ν. 3556/2007
Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων 2007
Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών
Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών
Ανακοίνωση υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της OLYMPIC CATERING
Α.Ε.
Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων 2007
Σχολιασμός οικονομικών καταστάσεων 2007
Γνωστοποίηση συναλλαγών άρθρου 24 παρ.2β Ν.3461/2006
Γνωστοποίηση συναλλαγών άρθρου 24 παρ.2β Ν.3461/2006
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Η)

Διεύθυνση διαδικτύου

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας http://www.olympic-catering.gr βρίσκονται αναρτημένες οι
οικονομικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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