O L Y M P I C

C A T E R I N G

A. E.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 1498/06/Β/86/39
ΕΔΡΑ :ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14 β', ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009
Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας 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 εταιρείας, όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Υπουργείο Ανάπτυξης - Διευθυνση Εσωτερικού Εμπορίου

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

http://www.olympic-catering.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Χιωτέλλης Αριστείδης : Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Παπανικολάου Αθανάσιος : Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Βασιλόπουλος Χαρίλαος : Διευθύνων σύμβουλος - Εκτελεστικό
Φρέρη Θεοδώρα : Γενική Διευθύντρια - Εκτελεστικό μέλος
Σεϊμανίδης Σωτήρης : Εκτελεστικό μέλος
Ταπίνη Ευγενία : Εκτελεστικό μέλος
Ανδριόπουλος Σταύρος : Μη εκτελεστικό μέλος
Τριανταφύλλη Ελένη : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χατζής Ιωάννης : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

15 Μαρτίου 2010
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων:
Δαμηλάκος Σπ. Βρασίδας Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791
Νόμιμος Ελεγκτής :
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 111
Ελεγκτική Εταιρεία:
Με σύμφωνη γνώμη
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

31/12/2008
21.566
0
253
778
1.734
17.157
34.501
0
75.989

21.019
0
311
667
1.648
21.849
19.558
0
65.052

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.870
6.551
11.421
0
11.421
0
8.080

4.870
4.181
9.051
0
9.051
0
7.154

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

19.100

16.830

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

37.388

32.017

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

0

0

64.568
75.989

56.001
65.052

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

1/1-31/12/2009
59.703
20.587
4.772
3.542
2.370
2.370
0
0
2.370
2.370
0

1/1-31/12/2008
62.459
21.099
5.700
4.425
3.088
3.088
0
0
3.088
3.088
0

0,3407
6.336
0

0,4439
7.468
0

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Προτεινόμενο μέρισμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνοικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)

31/12/2009
9.051
2.370
0
0
0
11.421

31/12/2008
5.963
3.088
0
0
0
9.051

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με έδρα στην
Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2009 με ποσοστό 74,73 %.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη Σημείωση 31.4 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

3. i) Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2007 και 2008 επιδικάστηκαν υπέρ της Εταιρείας από δύο διαιτητικές αποφάσεις ποσά
€ 15.992 ως αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστη λόγω της αναγκαστικής μετεγκατάστασής της στο Νέο
1/1-31/12/2009

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η πρώτη διαιτητική απόφαση προσεβλήθη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού Δημοσίου και για την οποία εκδόθηκε η υπ’αριθμ.
Λειτουργικές δραστηριότητες :
4354/18.07.2008 απόφαση η οποία απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου. Εν συνεχεία, κατά την 27/1/2009, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε το δικαίωμα προσφυγής στον Άρειο Πάγο καταθέτοντας αίτηση αναίρεσης κατά της ανωΚέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
εφετειακής απόφασης. Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας η αναίρεση αυτή εκδικάσθηκε και αναμένεται η έκδοση της απόφασης, με μικρές ωστόσο πιθανότητες να τελεσφορήσει. Σε συνέχεια της πρώτης και δεύτερης
Αποσβέσεις
διαιτητικής διαδικασίας, η Εταιρεία κατέθεσε νέα συμπληρωματική αίτηση/αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο την διεκδίκηση συμπληρωματικής αποζημίωσης. Με την υπαριθμ. 1/2010 πρωτόδικη απόφαση του ΔιαιτητικΑπομειώσεις
ού
ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Δικαστηρίου, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 11/1/2010, επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας επιπλέον ποσό αποζημίωσης ποσού
€ 11.708. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα αναίρεσης της ανωτέρω απόφασης με προσφυγή σΠροβλέψεις
Συνέπεια των ανωτέρω, η Εταιρεία αναγνώρισε έως και την λήξη της κλειόμενης χρήσεως τις εν λόγω απαιτήσεις συνολικού ποσού
€ 27.700, αφαιρουμένων των σχετικών διαιτητικών και δικαστικών εξόδων και αμοιβών ποσού
€ 7.548
Συναλλαγματικές διαφορές
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

3. ii) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μια από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
β) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

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 δανειακών

γ) Λοιπές προβλέψεις

0

4.425

1.592

1.803

0

0

1.181

(2.090)

0

εται
περίπου (περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτονται στη Σημείωση 33 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). Πέρα των ανωτέρω, δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες ενδέχΑποτελέσματα
(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές ) επενδυτικής δραστηριότητας

3.487
453

1/1-31/12/2008

3.542

0

(36)

(34)

1.117
7.396

1.275
5.378

(86)
(9.435)
4.061

(25)
(11.223)
7.794

(1.135)
328
0
1.128

(1.284)
191
0
832

0
(2.131)
59
18
0
0
(2.054)

0
(2.166)
1
9
0
0
(2.156)

0
0
2.300

0
0
1.000

0

(250)

(30)
0
2.270
1.344
525
1.869

(117)
0
633
(691)
1.216
525

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 581 άτομα ενώ κατά την προηγούμενη χρήση ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν 603 άτομα.
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
5. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της μεΣύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες€) :
α) Έσοδα

26.794

Επενδυτικές δραστηριότητες :

β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

6.618
12.995
12.189
514
0
0

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

6. Δεν υπάρχουν ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα κατά την 31/12/2009.
7. Κατά την 31/12/2009 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

8. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε€ 2.131 χιλ. έναντι € 2.166 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
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
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Σπάτα 15 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

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

ΦΡΕΡΗ Α. ΘΕΟΔΩΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 107663

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

