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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Σεπτεμβρίου 2010
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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 τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου
της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστηκότητας και Ναυτιλίας Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

www.olympic-catering.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων
οικονομικών καταστάσεων:

18 Νοεμβρίου 2010

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Νόμιμος Ελεγκτής :

Λασανιάνος Κ. Μάριος ΑΜ ΣΟΕΛ 25101

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 127

Κύκλος εργασιών

41.463

47.784

18.565

22.346

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Δεν απαιτείται

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

16.007

18.185

8.768

11.029

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

1.009

3.081

3.191

4.951

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

1.193

2.344

2.818

4.702

959

1.580

2.118

3.444

0

0

0

0

959

1.580

2.118

3.444

0,1378

0,2270

0,3044

0,4951

2.188

4.252

3.609

5.344

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/9/2010

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

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

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30/9/2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

21.287

21.566

246

253

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

828

778

Απαιτήσεις από πελάτες

1.743

1.734

20.104

17.731

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

37.314

33.927

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

81.521

75.989

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30/9/2010

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2010 και 30/9/2009 αντίστοιχα)
4.870

Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

30/9/2009

11.421

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Μετοχικό κεφάλαιο

1/7-30/9/2010

31/12/2009

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

1/1-30/9/2009

9.051

959

1.580

12.380

10.631

4.870

7.510

6.551

12.380

11.421

0

0

12.380

11.421

5.065

8.080

23.115

19.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

40.961

37.388

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

69.141

64.568

Λειτουργικές δραστηριότητες :

1/1-30/9/2010

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

81.521

75.989

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

1/1-30/9/2009

1.193

2.344

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποσβέσεις

1.199

1.192

Προβλέψεις

(151)

(1.349)

(51)

(33)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές ) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

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 30/09/2010 με ποσοστό 74,73 %.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 6 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

3. i) Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2007 και 2008 επιδικάστηκαν υπέρ της Εταιρείας από δύο διαιτητικές αποφάσεις ποσά € 15.992 χιλ. ως αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστη λόγω της αναγκαστικής

(184)

737

2.006

2.891

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(8)

(40)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(2.790)

3.242

1.504

(190)

(987)

(749)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

μετεγκατάστασής της στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η πρώτη διαιτητική απόφαση προσεβλήθη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Δημοσίου και για την οποία εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 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

Καταβεβλημένοι φόροι

προσφυγής στον Άρειο Πάγο καταθέτοντας αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω εφετειακής απόφασης. Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας η αναίρεση αυτή εκδικάσθηκε και αναμένεται η έκδοση της Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(1.018)

(91)

(1.293)

5.063

(1.010)

(1.561)

128

19

απόφασης, με μικρές ωστόσο πιθανότητες να τελεσφορήσει. Σε συνέχεια της πρώτης και δεύτερης 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 Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 11/1/2010, επιδικάστηκε υπέρ της Επενδυτικές δραστηριότητες :
Εταιρείας επιπλέον ποσό αποζημίωσης ποσού € 11.708 χιλ.. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα αναίρεσης της ανωτέρω απόφασης με προσφυγή στο Εφετείο και εν συνεχεία στον Άρειο Πάγο.
Συνέπεια των ανωτέρω, η Εταιρεία αναγνώρισε έως και την λήξη της κλειόμενης χρήσεως τις εν λόγω απαιτήσεις συνολικού ποσού € 27.700 χιλ., αφαιρουμένων των σχετικών διαιτητικών και δικαστικών εξόδων και

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

αμοιβών ποσού € 7.548 χιλ.περίπου. Πέρα των ανωτέρω, δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην

Τόκοι εισπραχθέντες

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.Η Εταιρεία κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης βάση της υπ’ αριθμό 60/2007 Διαιτητικής Απόφασης λογιστικοποίησε ποσό € 1.558 χιλ. που αφορά τόκους

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

2

12

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(880)

(1.530)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

4.015

300

0

(30)

υπερημερίας επί κεφαλαίου € 11.031 χιλ. Το διάστημα υπολογισμού των τόκων υπερημερίας είναι από 23/11/2007 έως 31/3/2010 (860 ημέρες) με επιτόκιο 6%. Επί των τόκων υπερημερίας υπολογίστηκε ως αμοιβή
δικηγόρων το 25% ( € 390 χιλ.) και το καθαρό ποσό που επηρέασε το αποτέλεσμα είναι € 1.168 χιλ. (Σημείωση 14 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων)
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
γ) για αποζημίωση προσωπικού

3.174

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

508

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

4.015

270

224

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

1.842

3.803

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.869

525

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.710

4.328

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 715 άτομα ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν 830 άτομα.(
Σημείωση 9 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων)

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 περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες €) :
α) Εισροές

14.757

β) Εκροές

4.965

γ) Απαιτήσεις

14.412

δ) Υποχρεώσεις

16.701

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

361
0

(Σημείωση 11 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων)
6. Δεν υπάρχουν ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα κατά την 30/09//2010.
7. Κατά την 30/09/2010 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
8. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε€ 1.010 χιλ. έναντι € 1.561 χιλ. της προηγούμενης περιόδου.
9. Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
10. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
12. Η εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση.
13. Σύμφωνα με τον Ν.3845/2010 επιβλήθηκε στην εταιρεία έκτακτη εισφορά "κοινωνικής ευθύνης" στο συνολικό καθαρό εισόδημα της χρήσης 2009. το ύψος της εν λόγω εισφοράς αναμένεται να ανέλθει στις € 288
χιλ. και επιβάρυνε τα αποτελέσματα μετά φόρων της ενδιάμεσης περιόδου. (Σημείωση 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων)

Σπάτα 18 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΡΕΡΗ Α. ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΘΡΑΒΑΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Θ 521474

Α.Δ.Τ. ΑΕ 565054

Α.Δ.Τ. ΑΑ 107663

Α.Δ.Τ. Ν 056143
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 0000856 Τάξης Α'

1/7-30/9/2009

