O L Y M P I C C A T E R I N G
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 1498/06/Β/86/39

A. E.

ΕΔΡΑ :ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14 Β, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OLYMPIC CATERING A.E.. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία,
να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.olympic-catering.gr. όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Kαπούς Μιχαήλ Α.Μ. ΣΟΕΛ 13361
BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Δεν απαιτείται.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/03/2006
1/1-31/03/2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/3/2006
22.156,50
863,61
14.018,20
4.036,41
41.074,72

31/12/2005
22.521,85
911,16
12.595,34
3.687,07
39.715,42

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον Φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

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)

12.434,12
7.209,85
20.168,23
39.812,20
4.870,25
(3.607,72)
1.262,53
41.074,72

13.250,65
5.708,85
18.144,65
37.104,15
4.870,25
(2.258,98)
2.611,27
39.715,42

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2006 και 31/03/2005 αντίστοιχα)

2.611,27
(1.348,74)
1.262,53

31/3/2005
2.896,56
(1.913,95)
982,61

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 537 άτομα.
4. Τα έσοδα από πωλήσεις και οι αγορές της Εταιρείας από και προς συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της
διαχειριστικής χρήσεως,ανέρχονται στο ποσό των € 5.186 και € 212 αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας, με συνδεδεμένα
μέρη, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε€ 9.689 και € 1.053 αντίστοιχα.

(0,19)

(0,28)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/03/2006
1/1-31/03/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

(1.759,30)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2006

7.429,23
748,43
(2.236,83)
(1.858,74)
(2.379,23)
465,28
(1.913,95)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

7.749,26
2.091,10
(1.598,83)
(1.186,40)
(1.759,30)
410,55
(1.348,74)

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

5. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσεως 2006 ανήλθαν σε€ 47 χιλ..

Μερίσματα εισπραχθέντα

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(2.379,23)

412,44

378,09

(622,07)
(166,62)
160,46
(1.975,08)

(949,73)
(167,48)
142,40
(2.975,96)

47,54
(1.435,51)
3.854,75

45,02
782,92
4.339,47

(229,22)
(162,46)
100,01

(148,00)
(40,90)
2.002,55

0,00
(47,34)
0,52
0,04

0,00
(344,49)
0,00
1,48

0,00

0,00

(46,78)

(343,01)

0,00
0,00
(100,00)
(26,84)
0,00
(126,84)
(73,61)
587,08
513,48

0,00
0,00
(92,86)
(25,88)
0,00
(118,73)
1.540,81
2.441,66
3.982,48

Σπάτα, 12 Μαϊου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Θ 521474

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 170164

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΘΡΑΒΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 056143

