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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007)

Δηλώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
της

OLYMPIC

CATERING

Α.Ε.

για

την

περίοδο

1/1/2008-30/6/2008,

οι

οποίες

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα
χρήσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5
του Ν. 3556/2007.
Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Σπάτα, 18 Αυγούστου 2008

Χιωτέλλης Αριστείδης

Βασιλόπουλος Χαρίλαος

Φρέρη Θεοδώρα

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ

Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

3

OLYMPIC CATERING A.E.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της OLYMPIC CATERING Α.Ε.
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
για την περίοδο από 1/1/2008 έως 30/6/2008
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως.
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας OLYMPIC CATERING Α.Ε., περιγραφή των
σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως και την επίδραση αυτών στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των
κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και
συνδεδεμένων προσώπων καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων
για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας
οικονομικής χρήσεως.
Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η ανάπτυξη και η περεταίρω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας συνεχίσθηκαν και
κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται
και στα συνημμένα οικονομικά αποτελέσματα.
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως,
ανήλθε σε € 26.271 χιλ., εμφανίζοντας αύξηση 10,9 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσεως. Η ως άνω αύξηση οφείλεται στη βελτίωση των εσόδων της Εταιρείας
λόγω ανάληψης του return catering των Ο.Α. και της αύξησης των λιανικών πωλήσεων.
Zημίες μετά από φόρους
Οι ζημίες μετά από φόρους της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως, ανήλθαν σε € 1.071 χιλ., εμφανίζοντας μείωση κατά 10,2 % σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσεως.
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, ανήλθαν σε € 1.568 χιλ., έναντι ποσού € 1.251 σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, εμφανίζοντας βελτίωση της οικονομικής
ρευστότητας.
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού - Διαθέσιμα
Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) της Εταιρείας,
κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, ανήλθε σε € 16.139 χιλ. έναντι
ποσού € 13.365 της προηγούμενης περιόδου. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας
κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε € 2.082 χιλ. έναντι ποσού € 1.387 την προηγούμενη περίοδο.
Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού οφείλεται στο μεγάλο υπόλοιπο των Ο.Α. των οποίων
κύριος μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως ανήλθαν σε € 5.162 χιλ., εμφανίζοντας αύξηση 261,7 % σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση. Η αύξηση οφείλεται στην αναγνώριση της απαίτησης αποζημίωσης από το Ελληνικό
Δημόσιο κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης
σύμφωνα με την υπ’αριθ. 60/2007 απόφαση του Διαιτιτικού Δικαστηρίου.
Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας
οικονομικής χρήσεως και επίδραση αυτών στις

εξαμηνιαίες

οικονομικές

καταστάσεις
Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας
οικονομικής χρήσεως καθώς και η επίδραση αυτών στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
έχουν ως ακολούθως:
Επιδίκαση αποζημιώσεως υπέρ της Eταιρείας

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
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
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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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 συζητήθηκε την 22/5/2008 ενώπιων του
14ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών και αναμένεται η έκδοση της αποφάσεως.
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
προηγούμενης χρήσεως. Έως και την ημερομηνία εγκρίσεως των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/6/2008 δεν είχε σημειωθεί μεταβολή των ανωτέρω
δεδομένων.
Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E.
Κατά την 12η Μαρτίου 2008 η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε γνώση του πληροφοριακού
δελτίου για την προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας
OLYMPIC CATERING A.E. στην τιμή των (σε ευρώ) € 2,65 ανά μετοχή. Την 23/4/2008
ξεκίνησε η περίοδος των δύο μηνών που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν
3461/2006 και η οποία έληξε την 17/6/2008. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω περιόδου η
εταιρεία ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ απέκτησε μετοχές της
Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου
της. Η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος ολοκληρώθηκε την 25/6/2008.
Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E.
Κατά την 3η Ιουλίου 2008 η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε γνώση του πληροφοριακού δελτίου
για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ που υπέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3461/2006 για την
απόκτηση των μετοχών της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. στην τιμή των (σε ευρώ) €
2,65 ανά μετοχή που δεν κατέχει κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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Πρότασης, είτε η ίδια είτε οι εταιρείες VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ είτε η EVEREST
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ είτε ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης.
Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας
οικονομικής χρήσεως
Η δραστηριότητα της Εταιρείας, επηρεάζεται άμεσα από τις ισχύουσες συνθήκες της οικονομίας
και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, οι
κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι σχετίζονται με:
1. Την εξομάλυνση των τιμών πρώτων υλών και λοιπών προμηθειών. Σημειώνεται ότι κατά
το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις από τους προμηθευτές της
Εταιρείας, απόρροια σε ορισμένο βαθμό και της διεθνής τάσης στον ευρύτερο κλάδο των
τροφίμων.

Η

Εταιρεία

κατά

πάγια

τακτική

δεν

μετακυλύει

στον

καταναλωτή

βραχυπρόθεσμες αυξήσεις των πρώτων υλών αλλά αναμένει τη σχετική εξομάλυνση
τους. Ενδεχόμενη μη εξομάλυνση ή και περαιτέρω αύξηση των τιμών προμηθειών θα έχει
αρνητική επίδραση επί του λειτουργικού αποτελέσματος του Ομίλου.
2. Τη σταθερότητα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει το
διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος
επηρεάζει αρνητικά (σε διαφορετικό επίπεδο στις επιμέρους εκμεταλλεύσεις) τον κύκλο
εργασιών της Εταιρείας.
3. Την εξεύρεση κατάλληλων σημείων για την ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα σε
σημεία υψηλής εμπορικής αξίας. Εκτός από την επιλογή του κατάλληλου σημείου,
ιδιαίτερα σημαντικό είναι η εξασφάλιση εξόδων ενοικίου, σε αποδεκτά ως προς τις
εκτιμήσεις εκμετάλλευσης, επίπεδα. Άνοδος της ευρύτερης αγοράς του real estate με
επακόλουθο την αύξηση των ζητούμενων ενοικίων για καταστήματα υψηλής εμπορικής
αξίας, θα έχει αρνητική επίδραση τόσο ως προς το ρυθμό επέκτασης της δραστηριότητας
του Ομίλου, όσο και επί της λειτουργικής του κερδοφορίας.

Δ. Σημαντικές

συναλλαγές

που

καταρτίσθηκαν

μεταξύ

της

Εταιρείας και

συνδεδεμένων προσώπων
Οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων
προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):
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Ποσό
α) Έσοδα
Όμιλος
εταιρειών
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

14.318
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Όμιλος εταιρειών EVEREST Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

β) Έξοδα
Όμιλος
εταιρειών
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

γ) Απαιτήσεις

366

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων & Α’ υλών
€ 12.886 και έσοδα από παροχή υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης € 1.066.
Έσοδα royalties € 48, έσοδα από παροχή
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης € 63 και
έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων & Α’ υλών
€ 255..

57
1.894

Έξοδα από παροχή υπηρεσιών διοικητικής
υποστήριξης.
Έξοδα από παροχή υπηρεσιών διοικητικής
υποστήριξης € 590 από royalties € 401 και από
αγορές εμπορευμάτων & Α’ υλών. € 903.

14.221
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Όμιλος εταιρειών EVEREST Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

δ) Υποχρεώσεις
Όμιλος
εταιρειών
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

13.952

1.952

Όμιλος εταιρειών EVEREST Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Όμιλος
εταιρειών
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

Αιτιολογία

13.751
470

Απαιτήσεις από έσοδα από παροχή υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης και από έσοδα
πωλήσεων εμπορευμάτων & Α’ υλών.
Απαιτήσεις
από
έσοδα
πωλήσεων
εμπορευμάτων & Α’ υλών.

5.507
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

1.266

Υποχρεώσεις από λήψη υπηρεσιών διοικητικής
υποστήριξης
Υποχρεώσεις από λήψη υπηρεσιών διοικητικής
υποστήριξης από royalties και από αγορές
εμπορευμάτων & Α’ υλών.

Όμιλος εταιρειών EVEREST Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.490

Όμιλος
εταιρειών
MARFIN
INVESTMENT
GROUP
Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

751

Υποχρεώσεις από λήψη δανείου

ε)
Συναλλαγές
και
αμοιβές
διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοικήσεως

587

Έξοδα μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτικών εισφορών και αμοιβές μελών Δ.Σ..

Στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοικήσεως

0

Στ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοικήσεως

0

Ε. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για το
δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως
Κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, οι προτεραιότητες της Εταιρείας, είναι οι
ακόλουθες :

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

•

Σταθεροποίηση του μεριδίου αγοράς στo αεροπορικό catering & handling στο αεροδρόμιο
Αθηνών, και βελτίωση στα περιφερειακά αεροδρόμια που δραστηριοποιούμαστε. Σημαντικός
βέβαια παράγοντας είναι το πτητικό έργο του κυριότερου πελάτης μας, της εταιρείας
Ολυμπιακές Αερογραμμές, λόγω μείωσης του αριθμού του στόλου των αεροπλάνων της σε
σχέση με αυτόν του 2007.

•

Αύξηση των πωλήσεων των κλάδων βιομηχανικού catering και των Κυλικείων αεροδρομίων
οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες περεταίρω βελτίωσης μέσω νέων πελατών και
νέων καταστημάτων.

Σπάτα, 18 Αυγούστου 2008

Χιωτέλλης Αριστείδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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OLYMPIC CATERING A.E.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους μετόχους της OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ισολογισμό της OLYMPIC CATERING Α.Ε. (η Εταιρεία) της
30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης
του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»).
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης
οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση

Ενδιάμεσης

Οικονομικής

Πληροφόρησης

που

Διενεργείται

από

τον

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση
πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά
θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το
εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που
διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την
δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα
δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
Συμπέρασμα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε
που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης
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Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησής μας και όπως
αναφέρεται στη Σημείωση 25.4 των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, εφιστούμε την προσοχή
σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005-2007 καθώς και για
την περίοδο 1/1-30/6/2008 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει
γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα
στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την
ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την
συνημμένη οικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βρασίδας Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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OLYMPIC CATERING A.E.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημείωση

1/1-30/6/2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι

7
8

Αποτελέσματα μετά φόρων

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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1/4-30/6/2008

1/4-30/6/2007

26.271
(19.350)
6.922
3.595
10.517

23.679
(17.457)
6.222
3.409
9.631

15.580
(10.575)
5.005
1.950
6.955

14.558
(9.507)
5.051
1.380
6.431

(1.690)
(7.988)
(1.313)
(474)
(579)
(1.053)
(18)

(1.460)
(7.501)
(1.590)
(920)
(426)
(1.346)
154

(865)
(4.315)
(770)
1.005
(288)
717
(464)

(808)
(3.982)
(1.230)
411
(223)
188
111

(1.071)

(1.192)

253

299

(0,1539)

13

1/1-30/6/2007

(0,1713)

0,0364

0,0430

OLYMPIC CATERING A.E.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

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

Σημείωση

30/6/2008

31/12/2007

10
11
12

20.317
337
662
21.316

20.611
357
289
21.257

14
15
16

1.793
30.896
2.082
34.771

1.623
30.055
1.216
32.895

56.087

54.151

4.870
38
1.348
(1.094)

4.870
38
1.348
(23)

5.162

6.233

19
20
8
21
22

0
2.467
1.868
970
941
6.246

30
4.041
1.904
993
959
7.927

23
19

28.133
16.139
406
44.679

23.608
16.167
216
39.992

Σύνολο υποχρεώσεων

50.925

47.919

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

56.087

54.151

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

17
17
18

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

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Υπόλοιπο
εις νέο

Σύνολο

4.870

38

235

1.113

(3.536)

2.720

0

0

0

0

(1.192)

(1.192)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

4.870

38

235

1.113

(4.728)

1.528

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

4.870

38

235

1.113

(23)

6.233

0

0

0

0

(1.071)

(1.071)

4.870

38

235

1.113

(1.094)

5.162

Αποτέλεσμα περιόδου 1/1-30/06/2007

Αποτέλεσμα περιόδου 1/1-30/06/2008
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2008 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-30/6/2008

1/1-30/6/2007

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων

(1.053)

(1.346)

Αποσβέσεις

961

910

Προβλέψεις

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
(1.958)

(1.988)

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

(18)

(18)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

579

426

(1.488)

(2.016)

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)

(170)

(232)

(1.214)

(3.468)

4.886

4.814

(583)

(428)

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

136

79

1.568

(1.251)

(647)

(409)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

3

2

(644)

(407)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

0

1.950

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

(58)

(56)

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

(58)

1.894

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

867

236

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.216

1.151

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

2.082

1.387

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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OLYMPIC CATERING A.E.
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008
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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 Διεθνή Αερολιμένα "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 ολικής
ενσωμάτωσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EVEREST
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η οποία συμμετέχει άμεσα με
ποσοστό 50,3 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής).

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2008 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. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 "Ενδιάμεση
Οικονομική Έκθεση" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, οι οποίες
έχουν προσαρμοσθεί με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν
με τα Δ.Π.Χ.Π.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2008 εγκρίθηκαν προς
δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 18η Αυγούστου 2008.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του
ιστορικού κόστους και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2008 έχουν καταρτισθεί βάσει
των ιδίων λογιστικών αρχών και μεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.
Συνεπώς, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε
συνδυασμό με τις ετήσιες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2007, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και οι οποίες
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που
εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων.

4. 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.
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
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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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.
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
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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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

12

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
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.
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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.

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 προηγούμενης 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 Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ανωτέρω απόφαση προσεβλήθη ενώπιον
του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η
οποία συζητήθηκε την 22/5/2008 ενώπιων του 14ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών και
σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία έως την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης. Η Εταιρεία κατά τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου
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1/1-30/6/2008, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση της Νομικής της Υπηρεσίας, αναγνώρισε
την εν λόγω απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η καθαρή ωφέλεια των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας 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 27.

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 το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2008, η ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά
τομέα δραστηριότητας και γεωγραφικό τομέα έχει ως ακολούθως:
6.1 Δεδομένα περιόδου 1/1-30/6/2008
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 διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

14.368
(12.286)
2.082

9.014
(2.572)
6.442

2.890
(4.492)
(1.602)

26.271
(19.350)
6.922

0
(407)
(785)
0
890

50
(258)
(6.826)
0
(591)

3.545
(1.025)
(377)
(1.313)
(772)

3.595
(1.690)
(7.988)
(1.313)
(474)
(579)
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Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

(1.053)
(18)

Αποτελέσματα μετά φόρων

(1.071)

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

331

383

247

961

6.1.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πωλήσεις

16.161

9.817

293

26.271

Σύνολο ενεργητικού

56.087

0

0

56.087

647

0

0

647

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-30/6/2007
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
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

13.030
(11.590)
1.440

8.118
(2.190)
5.928

2.531
(3.677)
(1.146)

23.679
(17.457)
6.222

0
(353)
(719)
0
369

45
(195)
(6.516)
0
(738)

3.364
(912)
(266)
(1.590)
(550)

3.409
(1.460)
(7.501)
(1.590)
(920)
(426)
(1.346)
154

Αποτελέσματα μετά φόρων

(1.192)

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

313

352

245

910

6.2.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πωλήσεις

14.387

9.043

249

23.679

Σύνολο ενεργητικού

42.394

0

0

42.394

409

0

0

409

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
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6.3 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού
6.3.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 30/6/2008)
Τροφοδοσία
αεροσκαφών-In
flight catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

32

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

421

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

194

647

0

0

337

337

12.801

2.012

5.504

20.317

14.611

2.621

18.202

35.434

(21.520)

(4.223)

(25.182)

(50.925)

5.891

410

(1.139)

5.162

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

192

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Εκμετάλλευση
χώρων εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

36

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

684

912

0

0

357

357

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

12.830

2.083

5.698

20.611

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

12.954

3.052

17.178

33.184

(17.591)

(3.580)

(26.748)

(47.919)

8.193

1.555

(3.515)

6.233

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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Κατά την
30/6/2008
518
64
583

Κατά την
30/6/2007
417
11
428

3
3

2
2

(579)

(426)
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8. Φόροι Εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Κατά την
30/6/2008
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

0
54
(36)

0
0
(154)

18

(154)

Κατά την
30/6/2008
Κέρδη προ φόρων

Κατά την
30/6/2007

Κατά την
30/6/2007

(1.053)

(1.346)

(263)

(336)

227
54
0

183
0
0

18

(154)

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2008:
25 %, 2007: 25 %)
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες 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

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 υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως:

Κατά την
30/6/2008
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κατά την
31/12/2007

1.495

910

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(3.364)

(2.814)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό

(1.868)

(1.904)

Κατά την
30/6/2008
Υπόλοιπο έναρξης

Κατά την
31/12/2007

(1.904)

1.312

Φόρος αποτελεσμάτων

36

(3.217)

Φόρος ιδίων κεφαλαίων

0

0

(1.868)

(1.904)

Υπόλοιπο τέλους

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσμάτων

Κατά την
31/12/2007

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
30/6/2008

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(2.012)

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Πρόβλεψη αναγνώρισης προϋπηρεσίας κατά την συνταξιοδότηση
Από-αναγνώριση εξόδων εγκαταστάσεως

(58)

0

(2.070)

(460)

0

0

(460)

(39)

(6)

0

(45)

(298)

(394)

0

(692)

0

(90)

0

(90)

(4)

(2)

0

(6)

(2.814)

(550)

0

(3.364)

266

0

0

266

0

579

0

579

1

0

0

1

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αποτέλεσμα από πώληση παγίων
Πρόβλεψη αναγνώρισης προϋπηρεσίας κατά την συνταξιοδότηση
Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων
Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε
επόμενες χρήσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στον
Ισολογισμό

87

0

0

87

159

0

0

159

157

10

0

168

239

(4)

0

235

910

586

0

1.495

(1.904)

36

0

(1.868)

9. Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) 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 €)

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατά την
30/6/2008
(1.071)

Κατά την
30/6/2007
(1.192)

6.957.500
0
6.957.500

6.957.500
0
6.957.500

(0,1539)
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10. 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 31/12/2007
Προσθήκες Α' εξαμήνου 2008
Μειώσεις Α' εξαμήνου 2008
Σύνολο κατά την 30/6/2008

0
0
0
0

18.451
111
0
18.563

4.495
39
0
4.534

4.280
0
0
4.280

3.205
57
0
3.262

133
541
(111)
563

30.565
749
(111)
31.203

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2007
Προσθήκες Α' εξαμήνου 2008
Μειώσεις Α' εξαμήνου 2008
Σύνολο κατά την 30/6/2008

0
0
0
0

6.566
702
0
7.269

1.124
90
0
1.214

1.121
67
0
1.188

1.143
71
0
1.214

0
0
0
0

9.954
932
0
10.886

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2007
Κατά την 30/6/2008

0
0

11.885
11.294

3.371
3.320

3.160
3.092

2.062
2.048

133
563

20.611
20.317

Οι αποσβέσεις της περιόδου (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων
ακινητοποιήσεων) κατά € 464 (2007: € 446) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 79 (2007:
€ 77) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 418 (2007: € 386) τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης.
Αποσβέσεις αξίας € 33 (2007: € 33) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του
μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 270 (2007: € 303).
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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11. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισμικά
προγράμματα

Σήματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2007
Προσθήκες Α' εξαμήνου 2008
Μειώσεις Α' εξαμήνου 2008
Σύνολο κατά την 30/6/2008

589
9
0
598

0
1
0
1

589
10
0
599

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2006
Προσθήκες Α' εξαμήνου 2008
Μειώσεις Α' εξαμήνου 2008
Σύνολο κατά την 30/6/2008

233
29
0
262

0
0
0
0

233
29
0
262

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2007
Κατά την 30/6/2008

357
336

0
1

357
337

Τα σήματα αφορούν το κόστος αγοράς του εμπορικού σήματος του δικτύου καταστημάτων
καφέ με την επωνυμία Gloria Jean’s Coffees, το οποίο η Εταιρεία απόκτησε κατά την
διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως με σκοπό την αποκλειστική
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη χρήση και τη γενικότερη
εκμετάλλευση αυτών.
Τα σήματα αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία με το κόστος αγοράς
τους και αποσβένονται σύμφωνα με τη συμβατική διάρκεια χρήσης ή την ωφέλιμη διάρκεια
εκμετάλλευσης τους.

12. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις ενοικιάσεων
μεταφορικών μέσων ύψους € 7, δοσμένες εγγυήσεις ενοικιάσεων κτιρίων ύψους € 647,
εγγυήσεις ηλεκτρικού ρεύματος ύψους € 4 και εγγύηση για την χρήση του σήματος των
καταστημάτων καφέ με την επωνυμία Gloria Jean’s Coffees € 4.
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13. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
13.1 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

30.016

0

0

0

0

30.016

0

0

0

0

0

0

2.082

0

0

0

0

2.082

32.098

0

0

0

0

32.098

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

1.216

0

0

0

0

1.216

30.436

0

0

0

0

30.436

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της
30ης Ιουνίου 2008

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

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
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο
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Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

0

0

16.139

16.139

Σύνολο

0

0

16.139

16.139

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

0

30

30

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

0

0

16.167

16.167

Σύνολο

0

0

16.197

16.197

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται
στον Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου
2008

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται
στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2007

Σύνολο

Σύνολο

14. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορεύματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα - είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
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Κατά την
30/6/2008
646
57
1.087
3

Κατά την
31/12/2007
535
58
1.029
2

1.793

1.623
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15. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την
30/6/2008
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2007

17.469
294
176
475
11.599
2
1.383
206
31.605
(709)

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

30.896

30.055

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 παρατίθενται στην
Σημείωση 27.
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το
σύνολο των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων της Εταιρείας είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ.
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Διακρίνεται υψηλό πιστωτικό υπόλοιπο στις απαιτήσεις από πελάτες, όπου 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. Ο
μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των εμπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
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16. 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
30/6/2008
512
1.570

Κατά την
31/12/2007
185
1.031

2.082

1.216

17. 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 2008 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
ενδιάμεσων 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 30/6/2008, οι μέτοχοι με ποσοστό
συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
30/6/2008

EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.499.060

50,3%

ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1.423.715

20,5%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ

721.190

10,4%

1.313.535

18,9%

6.957.500

100,0%

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.
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18. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

Κατά την
30/6/2008
235
1.113

Κατά την
31/12/2007
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 30η
Ιουνίου 2008, σε € 278, αναγνωρίζεται όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή αυτών.

19. 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:

Κατά την 30/6/2008

Τράπεζα

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2007

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

5.800
750
6.500
3.000
89

0
0
0
0
0

5.800
750
6.500
3.000
117

0
0
0
0
30

16.139

0

16.167

30
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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
30/6/2008
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις χρηματοδοτικές
μισθώσεις

Κατά την
31/12/2007

90
0
0
90

120
30
0
150

(1)

(3)

89

147

Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:
Κατά την
30/6/2008
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2007

89
0
0

117
30
0

89

147

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.

20. 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
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας:
Κατά την
30/6/2008

Κατά την
30/6/2007

Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως

375
437

366
455

Σύνολο

812

821

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

4.905
260
1.974
703

7.084
833
1.985
515

Συνολικό κόστος

7.841

10.417

21. 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.

22. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά
το ποσό των € 941 (2007: € 959), 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 € 18
(1/1-30/6/2007: € 18). 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.
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23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:

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

Κατά την
30/6/2008
12.240
1.236
17
544
9.284
3.292
1.520

Κατά την
31/12/2007
10.633
0
18
1.099
7.219
4.638
1

Υπόλοιπο

28.133

23.608

24. 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 την περίοδο 1/1-30/6/2008 και την
30η Ιουνίου 2008, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Κατά τη περίοδο
1/1-30/6/2008
Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

13.952

57

13.751

1.266

366

1.894

470

3.490

0

0

0

751

14.318

1.952

14.221

5.507

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Σύνολο

Κατά την 30/6/2008

Οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." και "EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", κατά την 30/6/2008, κατείχαν το 10,4 % και 50,3 % αντίστοιχα του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι αναλογούσες έως και την 30η Ιουνίου 2008 αμοιβές των µελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών ανήλθαν
σε € 587.
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25. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
25.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία κατά την 30/6/2008 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 περιόδου 1/1-30/6/2008
ανήλθαν σε € 27 (1/1-30/6/2007: € 21) και € 3.000 (1/1-30/6/2007: € 3.609).
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων
και ακινήτων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως
ακολούθως:
Κατά την
30/6/2008
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2007

6.707
15.158
7.890

6.132
16.480
8.193

29.755

30.806

25.2 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 21).

25.3 Δεσμεύσεις
Κατά την διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως η Εταιρεία υπέγραψε
μακροπρόθεσμη σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης χώρου
μαζικής εστίασης με την επωνυμία Gloria Jean’s Coffees εντός του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών. Η υποχρέωση της Εταιρείας καθορίζεται από την ανωτέρω σύμβαση ως μεταβλητό
μηνιαίο τέλος (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) και η ελάχιστη εγγύηση που θα καταβάλει
η Εταιρεία έως την λήξη της σύμβασης κατά το έτος 2012 ανέρχεται σωρευτικά στο ποσό
€ 3.090.
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25.4 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 30/6/2008 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως
συμβάσεων και εισαγωγών πρώτων υλών συνολικού ποσού € 10.225 (2007: € 9.662).
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2004. 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.
Η Εταιρεία εντός του δεύτερου τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως ελέγχθηκε φορολογικά για
τις χρήσεις 2002 έως και 2004. Το σύνολο των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που
προέκυψε ανήλθε στο ποσό των € 310.

25.5 Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Η Εταιρεία εντός του τρίτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως υπέβαλε, σε συνέχεια της
πρώτης διαιτητικής διαδικασίας που αναφέρεται στη Σημείωση 27, νέα συμπληρωματική
αίτηση-αγωγή

κατά

του

Ελληνικού

Δημοσίου

με

αντικείμενο

την

διεκδίκηση

συμπληρωματικής αποζημίωσης λόγω της ζημίας που υπέστη από την μετεγκατάστασή της
στο νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα. Στις ενδιάμεσες συνοπτικές
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2008 δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη
σχετικά με το όφελος που πιθανολογείται ότι θα προκύψει από την εν λόγω συμπληρωματική
αίτηση διαιτησίας καθώς στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η τελική έκβαση
και το ύψος της απαίτησης που ενδεχομένως θα προκύψει στο μέλλον.

26. 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.
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27. 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
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 συζητήθηκε την 22/5/2008 ενώπιων του
14ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών και σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία έως την
ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων εκκρεμεί η έκδοση
δικαστικής απόφασης.
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
προηγούμενης χρήσεως.
28. Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E.
Κατά την 12η Μαρτίου 2008 η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε γνώση του πληροφοριακού
δελτίου για την προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α. Ε.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας
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OLYMPIC CATERING A.E. στην τιμή των (σε ευρώ) € 2,65 ανά μετοχή. Την 23/4/2008
ξεκίνησε η περίοδος των δύο μηνών που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν
3461/2006 και η οποία έληξε την 17/6/2008. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω περιόδου η
εταιρεία ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ απέκτησε μετοχές της
Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου
της. Η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος ολοκληρώθηκε την 25/6/2008.

29. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
29.1 Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING A.E.
Κατά την 3η Ιουλίου 2008 η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε γνώση του πληροφοριακού δελτίου
για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ που υπέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3461/2006 για την
απόκτηση των μετοχών της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. στην τιμή των (σε ευρώ)
€ 2,65 ανά μετοχή που δεν κατέχει κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας
Πρότασης, είτε η ίδια είτε οι εταιρείες VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ είτε η EVEREST
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ είτε ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης. 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 30ης Ιουνίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Θ 512474

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 170164

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΡΑΒΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 056143
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/448/11.10.2007
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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