OLYMPIC CATERING 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 2011 έως 31η Μαρτίου 2011

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.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστηκότητας και Ναυτιλίας Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : http://www.olympic-catering.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 24 Μαίου 2011

Νόμιμος Ελεγκτής : Λασανιάνος Κ. Μάριος ΑΜ ΣΟΕΛ 25101
Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ― (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ENEPΓHTIKO			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία			
Άυλα περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Απαιτήσεις από πελάτες			
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο			
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων			
				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)			
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)			
				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (δ)			
				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ― (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

31/03/2011
20.661
206
828
1.113
16.946
6.728
---------------------46.481
============

31/12/2010
21.065
230
828
1.314
17.552
8.363
---------------------49.352
============

				 1/1-31/03/2011
Κύκλος εργασιών			
7.428
Μικτά κέρδη / (ζημιές)			
1.506
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		
(2.756)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων			
(3.177)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)			
(3.224)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)			
0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)			
(3.224)

4.870
(18.182)
---------------------(13.312)
5.638
22.490
31.665
---------------------59.793
---------------------46.481
============

4.870
(14.959)
---------------------(10.088)
5.615
22.490
31.336
---------------------59.440
---------------------49.352
============

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)			
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ., επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Το θέμα έμφασης αφορά τα αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρθρ. 47 & 48 του Ν.2190/1920).
2. 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 31/03/2011 με ποσοστό 74,73 %.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη Σημείωση 10 των ενδιάμεσων τριμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων.
4. 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		
2.217
β) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις				
569
γ) Αποζημιώση Προσωπικού				
281
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 542 άτομα ενώ κατά την
προηγούμενη περίοδο ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν 571 άτομα.
6. 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) Έσοδα		
3.837
β) Έξοδα		
811
γ) Απαιτήσεις 		
11.359
δ) Υποχρεώσεις 		
17.304
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
109
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
7. Δεν υπάρχουν ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα κατά την 31/03/2011.
8. Κατά την 31/03/2011 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε € 18 χιλ. έναντι € 361 χιλ. της
προηγούμενης περιόδου.
10. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
11. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν έχουν
επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
12. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της Εταιρείας.				

(0,4634)
(2.317)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 565054

(0,0498)
(1.523)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ― (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
				
31/03/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)		
(10.088)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστ/τες)
(3.224)
				 ---------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2011 και 31/03/2010 αντίστοιχα)		
(13.312)
				 ============

31/03/2010
11.421
(347)
---------------------11.075
============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ― (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Λειτουργικές δραστηριότητες:			 1/1-31/03/2011 1/1-31/03/2010
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)			
(3.177)
(1.034)
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις			
446
400
Προβλέψεις			
(24)
(16)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές ) επενδυτικής δραστηριότητας		
(7)
(7)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			
421
286
				 ---------------------- ---------------------				
(2.341)
(371)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων			
201
48
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων			
470
(3.211)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)			
427
(531)
Μείον :			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα			
(424)
(287)
Καταβλημένοι φόροι			
0
(416)
				 ---------------------- ---------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)			
(1.667)
(4.768)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			
(18)
(361)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων			
0
6
Τόκοι εισπραχθέντες			
3
1
				 ---------------------- ---------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)			
(15)
(354)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια			
0
3.940
				 ---------------------- ---------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)			
0
3.940
				 ---------------------- ---------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
(1.682)
(1.182)
				 ---------------------- ---------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			
4.145
1.869
				 ---------------------- ---------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου			
2.463
687
				 ============ ============

Σπάτα, 24 Μαϊου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Θ 521474

1/1-31/03/2010
9.865
2.604
(1.916)
(1.034)
(347)
0
(347)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ Α. ΦΡΕΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 107663

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΘΡΑΒΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 056143

