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Α)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιου στις 28 Φεβρουαρίου 2007

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

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών
Έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι

6

7
8
9
10
11
12
13

14

48.437
(30.563)
17.874
4.487
22.361

43.572
(29.555)
14.017
5.043
19.060

10.717
(7.196)
3.521
770
4.291

9.720
(5.391)
4.329
987
5.316

(3.489)
(139)
(14.090)
(2.230)
2.414
(766)
1.648
(47)
1.601
(1.493)

(2.558)
(131)
(13.112)
(2.653)
606
(523)
83
0
83
(368)

(864)
(29)
(3.647)
(338)
(587)
(189)
(777)
(47)
(823)
(418)

(1.698)
(33)
(3.226)
(1.132)
(774)
(121)
(895)
0
(895)
395

109

(285)

(1.241)

(501)

0,02
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1/1031/12/2005

1/1-31/12/2005

Αποτελέσματα μετά φόρων

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

1/1031/12/2006

1/1-31/12/2006

(0,04)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Λοιπές επενδύσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Σημείωση

31/12/2006

31/12/2005

15
16
17
18
19
13

21.506
405
0
0
276
1.312
23.499

22.062
460
6
26
264
2.805
25.622

20
21
22

1.389
12.765
1.151
15.306

911
12.595
587
14.094

38.805

39.715

4.870
38
1.348
(3.536)

4.870
38
1.348
(3.645)

2.720

2.611

25
26
27
28

147
5.782
379
994
7.301

3.460
7.886
402
1.502
13.251

29
25

17.136
11.413
234
28.784

17.855
5.709
289
23.854

Σύνολο υποχρεώσεων

36.085

37.104

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

38.805

39.715

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

23
23
24

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Δικαιώματα εργαζομένων
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
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
Αποτελέσματα χρήσεως 2005 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
Αποτελέσματα χρήσεως 2006 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Υπόλοιπο
εις νέο

Κρατικές
επιχορηγήσεις

Σύνολο

4.870

38

235

1.113

(3.359)

0

2.897

0

0

0

0

(285)

0

(285)

4.870

38

235

1.113

(3.645)

0

2.611

0

0

0

0

109

0

109

4.870

38

235

1.113

(3.536)

0

2.720
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2005

1.601

83

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

1.752

1.540

Προβλέψεις

(2.128)

(2.384)

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Ζημιές (κέρδη) από πωλήσεις επενδύσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

9

0

(509)

(668)

1

0

766

523

1.494

(906)

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

(478)

(66)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(183)

2.308

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(708)

370

(774)

(606)

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

(55)

57

(704)

1.157

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

6

0

(1.153)

(1.229)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων

3

2

Τόκοι εισπραχθέντες

8

14

Μερίσματα εισπραχθέντα

0

92

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

24

0

(1.112)

(1.121)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

5.700

0

(3.200)

(1.786)

(109)

(105)

(11)

0

2.380

(1.891)

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

564

(1.855)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

587

2.442

1.151

587

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
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Περιγραφή της Επιχείρησης
Η OLYMPIC CATERING A.E. (ή η "Εταιρεία") παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αεροπορικού
catering και βιομηχανικής εστίασης στην Ελλάδα.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στo Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών "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 καθαρής
θέσεως, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό
44,3 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα.
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1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
1.1 Γενικά
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2006 έχουν καταρτισθεί βάσει της
αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση ορισμένων μέσων εσωτερικών
μεταφορών,

τα

οποία

κατά

την

ημερομηνία

μετάβασης

στα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (1/1/2004) αποτιμήθηκαν στο αποσβέσιμο κόστος
αντικατάστασής τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει
της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2006 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 και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2006.

1.2 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο
Κ.Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, η
Εταιρεία υποχρεούται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να συντάσσει τις
καταστατικές οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με την
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες
εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Π..

1.3 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η Διοίκηση
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Όμως, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
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1.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 (1/131/12/2006) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28
Φεβρουαρίου 2007.

1.5 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 2006 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. 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Η εν λόγω τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου
αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Πιθανόν να επιβάλλει νέες
προϋποθέσεις

αναγνώρισης

για

περιπτώσεις

όπου

υπάρχουν

προγράμματα

συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών.
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει
εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π.

39

(τροποποίηση)

Λογιστική

Αντιστάθμισης

Ταμειακών

Ροών

για

προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Η συγκεκριμένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς από μια
υψηλής πιθανότητας προβλεπόμενη ενδοομιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο
προς αντιστάθμιση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η
συναλλαγή είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό της εταιρίας, η οποία συμμετέχει
στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή
στην Εταιρεία.
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Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν
ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης
χρηματοοικονομικών μέσων σε αυτή την κατηγορία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει
εφαρμογή στην Εταιρεία, λόγω της μη υπάρξεως χρηματοοικονομικών μέσων που θα
μπορούσαν να ταξινομηθούν στην εν λόγω κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης
(ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί όπως οι εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από
αυτές οι οποίες είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία
τους, και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ: (α) του αναπόσβεστου
υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης
που απαιτείται να ρυθμίσει την δέσμευση κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Π.Χ.Π.

1

(τροποποίηση)

Πρώτη

Εφαρμογή

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Δ.Π.Χ.Π. 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών
Πόρων (ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2006)
Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Δ.Π.Χ.Π. 6 Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Οι διατάξεις του εν λόγω προτύπου δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει
τις οικονομικές καταστάσεις της.
Δ.Π.Χ.Π.

7

προσαρμογή

Χρηματοοικονομικά
στο

Δ.Λ.Π.

1

μέσα:

Γνωστοποιήσεις

Παρουσίαση

των

και

συμπληρωματική

Οικονομικών

Καταστάσεων,

Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2007)
Το Δ.Π.Χ.Π. 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση
ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο προερχόμενη από
χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις
που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς
(επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το Δ.Π.Χ.Π. 7
αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32
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(Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις
εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.. Η
προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εκτίμησε
την επίδραση του Δ.Π.Χ.Π. 7 και της προσαρμογής στο Δ.Λ.Π. 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας
σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το
Δ.Π.Χ.Π. 7 και την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Διερμηνεία 3 Δικαιώματα εκπομπής αερίων
Η Διερμηνεία αυτή δεν υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. και στη συνέχεια αποσύρθηκε από την
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και δεν
επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της.
Διερμηνεία 4 Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν
χρηματοδοτική μίσθωση (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Η Διερμηνεία αυτή απαιτεί τον προσδιορισμό

του γεγονότος εάν μία επιχειρηματική

συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει χρηματοδοτική μίσθωση ή όχι. Συγκεκριμένα απαιτεί να
γίνεται εκτίμηση των ακόλουθων δεδομένων: (α) εάν η εκπλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται
από την χρήση συγκεκριμένου παγίου(ων) και (β) εάν η συμφωνία δίνει στον μισθωτή το
δικαίωμα χρήσης του παγίου και μόνο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εν λόγω διερμηνεία δεν
αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών
συμφωνιών.
Διερμηνεία 5 Δικαιώματα από Συμμετοχές σε Ταμεία Επαναφοράς, Απόσυρσης και
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006)
Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή σε συγκεκριμένες
αγορές-Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (ισχύει από 1η
Δεκεμβρίου 2005)
Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 7 Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του Δ.Λ.Π. 29- Αναφορές σε
υπερπληθωριστικές οικονομίες (ισχύει από 1η Μαρτίου 2006)
Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
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Διερμηνεία 8 Πεδίο εφαρμογής Δ.Π.Χ.Π. 2 (ισχύει από 1η Μαΐου 2006)
Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων (ισχύει από 1η Ιουνίου
2006)
Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 10 Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2006)
Η Διερμηνεία αυτή μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση
που αναγνωριστεί ζημία απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση ή μη εισηγμένους
συμμετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση δεν μπορεί να
αντιλογιστεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η εν λόγω
Διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ε.Ε..
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
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 Ε.Ε..
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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 Ε.Ε..

1.6 Αναταξινομήσεις κονδυλίων
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή
και συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσεως. Τα σχετικά ποσά των εν λόγω
ανακατατάξεων δεν είναι σημαντικά ώστε να απαιτείται γνωστοποίησή τους.

2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 είναι οι
ακόλουθες:
2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους ή στο κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται
μειωμένες: (α) κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από
την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων
φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο
λειτουργικό και έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του.
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Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι
άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της
χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων,
έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

Βάση της διάρκειας μίσθωσης

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

25

έτη

Μεταφορικά μέσα

10-35

έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10-30

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.

2.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
2.2.1 Λογισμικά προγράμματα
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό
κόστος του λογισμικού.
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Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Λογισμικά προγράμματα

10

έτη

2.2.2 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι δαπάνες απόκτησης πατεντών, εμπορικών σημάτων και αδειών κεφαλαιοποιούνται και
αποσβένονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους.

2.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε
η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής
τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή
πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικιοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία
χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και
από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει
δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο
υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της
μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.
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2.4 Επενδύσεις
Οι "επενδύσεις διαθέσιμες–προς–πώληση" αφορούν επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να
διαρκέσουν για μια αόριστη χρονική περίοδο, αλλά που μπορούν να πωληθούν άμεσα σε
περίπτωση

ανάγκης

ρευστότητας

ή

αλλαγής

στα

επιτόκια.

Αυτές

οι

επενδύσεις

συμπεριλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό.
Οι αγοροπωλησίες επενδύσεων καταχωρούνται με το κόστος αγοράς τους κατά την
ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ημερομηνία όπου η Εταιρεία δεσμεύεται
να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς περιλαμβάνει τις
δαπάνες συναλλαγής. Οι διαθέσιμες–προς–πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους. Τα μη πραγματοποιθέντα κέρδη (ζημίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην
εύλογη

αξία

των

χρεογράφων

αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.

που

ταξινομούνται

ως

διαθέσιμα–προς–πώληση

Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιμή

προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται από τα μοντέλα ταμειακών ροών. Οι εύλογες αξίες
για τα μετοχικά χρεόγραφα μη εισηγμένων εταιρειών υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτες
τιμής προς κέρδη ή τιμής προς ταμειακές ροές, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες
περιστάσεις του εκδότη. Τα μετοχικά χρεόγραφα, των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να
υπολογιστεί με ακρίβεια, αναγνωρίζονται στη τιμή κόστους μείoν τυχόν απομείωση της αξίας
αυτών. Όταν τα χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα–προς–πώληση πωλούνται ή
απομειώνονται, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας συμπεριλαμβάνονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδη ή ζημίες από χρεόγραφα επενδύσεων.
Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες αφορούν συμμετοχές σε οντότητες υπό κοινό έλεγχο. Η
αρχική καταχώρησή τους γίνεται στο κόστος απόκτησής τους και το μερίδιο της Εταιρείας
στις μεταγενέστερες μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας λογιστικοποιείται βάσει
της μεθόδου της καθαρής θέσης.

2.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή
παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος
των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει
τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται
για ιδιοπαραγώμενα προϊόντα) και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία που
βρίσκονται.
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Ειδικότερα τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που
αγοράζονται κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα
της αξίας του μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι αντικαταστάσεις
των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε
αντίθεση, τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής
χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης
τους.

2.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου,
αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συμβατικούς
όρους. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλούμενων µε το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.

2.7 Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της
κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.

2.8 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που
είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν από τη μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
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2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου
ποσού. Όταν η Εταιρεία αγοράζει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της, το τίμημα συν
οποιουδήποτε προσαυξημένου εξωτερικού κόστους πλην των εισοδηματικών φόρων,
αφαιρείται από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες μετοχές έως ότου αυτές ακυρωθούν.
Όπου τέτοιες (ίδιες) μετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται μεταγενέστερα, οποιοδήποτε
λαμβανόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται στο μετοχικό κεφάλαιο.

2.10 Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της
παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα
στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού
επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
περιόδου των δανείων.

2.11 Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου,
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης µε την
πραγματική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαμηλότερη, την
παρούσα

αξία

των

ελάχιστων

μισθωμάτων.

Τα

μισθώματα

επιμερίζονται

στα

χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να
προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσματα
χρήσεως.
Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής αυτών.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές
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μισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο
στα αποτελέσµατα χρήσεως σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.12 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων
κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι
θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή
διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις
προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και
φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία
του Ισολογισμού.
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2.13 Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισης τους από
τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2.14 Δικαιώματα εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, 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 επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές
που αναλύονται στην Σημείωση 26 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική
μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα
καθαρά

κόστη

συνταξιοδοτήσεως

της

περιόδου

συμπεριλαμβάνονται

στο

κόστος

μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη
παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους
τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη
προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως
ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη
και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια της περιόδου παροχής
υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού
κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν
το 10 % της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για
παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.
2.15 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και
ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος
το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την
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καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία
δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με
βάση αυτό το πρόγραμμα.

2.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε
να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο,
προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.17 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει
εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με
όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν
τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων)
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και
αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.

2.18 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
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καταθέσεις

και

οι

βραχυπρόθεσμες

απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις.

Δεδομένης

της

βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η
εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά
βιβλία της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι τα επιτόκια που
καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα
επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η Εταιρεία δεν
χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.

2.19 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή
υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά στις
έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που
προσφέρονται.
Τα

έσοδα

που

προκύπτουν

από

δικαιώματα

εκμετάλλευσης

(ή

δικαιόχρησης)

αναγνωρίζονται σε βάση αυτοτέλειας λογιστικών περιόδων και σύμφωνα με το περιεχόμενο
των σχετικών συμφωνιών.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ημερομηνία έγκρισης της
διανομής τους.

2.20 Έξοδα
2.20.1 Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
2.20.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να
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απεικονίζονται τα μισθούμενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
(και να αποσβένονται), με αντίστοιχη αναγνώριση της χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς
τον

εκμισθωτή.

Το

κόστος

της

χρηματοδότησης

καταχωρείται

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο.
2.20.3 Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

2.21 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης περιόδου, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν
από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές.

2.22 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της
δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός
τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας).
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιμέρους 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-Δεξιώσεις: αφορά στη σύναψη συμβάσεων μαζικής τροφοδοσίας
και την παροχή τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και δεξιώσεις.
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των
οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών
κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση της
Εταιρείας.
Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.18, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της
Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά
χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου: Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού

κινδύνου στις απαιτήσεις της από πωλήσεις που διενεργεί προς τον Όμιλο Εταιρειών
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.". Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος και τα όρια των
παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει
κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση
ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό
κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Εύλογη αξία: Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις
και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω
της βραχυπρόθεσμης λήξεώς τους.
Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε
συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και
αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων, τη σχέση μεταξύ σταθερού και
κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιστάθμιση των
κινδύνων που απορρέουν από αυτές.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους,
προέρχεται κυρίως από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε πελάτες εξωτερικού.
Παρόλο το γεγονός ότι οι εν λόγω πωλήσεις και σχετικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν
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εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων και απαιτήσεων της Εταιρείας, η
Διοίκηση παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις προς
τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων. Οι υπάρχουσες
διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι
επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

4. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους
επιχειρηματικούς

τομείς:

(α)

Τροφοδοσία

αεροσκαφών-In

Flight

Catering

και

Επίγεια

εξυπηρέτηση-Handling, (β) Εκμετάλλευση χώρων εστίασης και (γ) Βιομηχανικό CateringΔεξιώσεις.
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3.1 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/12/2006
3.1.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)

Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

24.864
(19.869)
4.995

19.713
(6.955)
12.758

3.861
(3.739)
121

48.437
(30.563)
17.874

83

4.404

4.487

(460)
0
(11.873)
0
508

(2.524)
0
(699)
(2.230)
(928)

(3.489)
(139)
(14.090)
(2.230)
2.414
(766)
1.648
(47)
1.601
(1.493)

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

(505)
(139)
(1.518)
0
2.833

Αποτελέσματα μετά φόρων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

109

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

600

602

550

1.752

3.1.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα

ΕΛΛΑΔΑ
Πωλήσεις
Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

31.602
38.805
1.153
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ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
16.374
0
0

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
462
0
0

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
48.437
38.805
1.153
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3.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/12/2005
3.2.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)

Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

24.724
(18.932)
5.792

16.541
(4.246)
12.295

2.307
(6.377)
(4.070)

43.572
(29.555)
14.017

15

58

4.970

5.043

(734)
(131)
(1.814)
0
3.128

(438)
0
(10.876)
0
1.039

(1.386)
0
(422)
(2.653)
(3.561)

(2.558)
(131)
(13.112)
(2.653)
606
(523)
83
0
83
(368)

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(285)

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

583

501

456

1.540

3.2.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα

ΕΛΛΑΔΑ
Πωλήσεις
Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

30.813
39.715
1.229
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ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
12.246
0
0

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
513
0
0

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
43.572
39.715
1.229
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3.3 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού
3.3.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2006)
Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

116

316

722

1.153

0
13.550
0
9.075
(15.547)

0
2.457
0
2.117
(3.367)

405
5.499
0
5.703
(17.171)

405
21.506
0
16.895
(36.085)

7.078

1.206

(5.564)

2.720

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.3.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2005)
Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

173

429

627

1.229

0
14.111
0
10.160
(16.135)

0
2.536
0
1.892
(5.031)

460
5.415
32
5.110
(15.938)

460
22.062
32
17.162
(37.104)

8.136

(603)

(4.921)

2.611

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
ακολούθως:

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
Μείον:
Έσοδα επιχορηγήσεων παγίων
Μείον:
Αποσβέσεις που βάρυναν το κόστος πωλήσεων
Έξοδα αποσβέσεων (σύνολο σημειώσεων 5, 6 και 7)
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Κατά την
31/12/2006
1.695
58
1.752

Κατά την
31/12/2005
1.498
42
1.540

(35)
1.717

(36)
1.504

(846)
871

(823)
680
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6. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων περ/κών στοιχείων
Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εκπτώσεις αγορών προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

Κατά την
31/12/2006
78
681
16
474
0
16
81
3.094
46
4.487

Κατά την
31/12/2005
98
417
25
631
4
0
60
2.884
924
5.043

7. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα επεξεργασίας από τρίτους
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης & τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Ειδικά έξοδα εξαγωγών
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο
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Κατά την
31/12/2006
1.529
362
12
113
74
0
14
11
65
10
68
675
102
151
301
3.489

Κατά την
31/12/2005
1.711
133
39
87
69
1
28
15
67
5
24
0
87
129
164
2.558
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8. Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης & τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Σύνολο

Κατά την
31/12/2006
118
1
1
3
1
1
1
3
0
2
3
4
139

Κατά την
31/12/2005
113
0
4
3
0
0
0
3
1
1
4
3
131

Κατά την
31/12/2006
5.167
922
50
5.994
87
89
221
99
21
75
501
716
147
0
14.090

Κατά την
31/12/2005
5.259
234
53
5.583
138
60
322
96
25
21
470
548
128
174
13.112

9. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, ύδρευσης & τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο
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10. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές
Αμοιβές και έξοδα αποσπασμένου προσωπικού
Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις
Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Έξοδα δικαστικών αποφάσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

Κατά την
31/12/2006
1.106
181
476
11
70
1
218
168
0
2.230

Κατά την
31/12/2005
903
277
189
4
15
33
1.058
0
174
2.653

Κατά την
31/12/2006
649
125
774

Κατά την
31/12/2005
450
87
537

8
0
8

14
0
14

(766)

(523)

11. 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
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)
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12. Έσοδα επενδύσεων
Τα έσοδα / έξοδα επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα συμμετοχών
Κέρδη από πώληση και αποτίμηση
επενδύσεων
Κέρδη από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Σύνολο εσόδων επενδύσεων

Κατά την
31/12/2006
0

Κατά την
31/12/2005
0

0

0

0
0

0
0

47
0
0
47

0
0
0
0

(47)

0

Προβλέψεις απομείωσης αξίας επενδύσεων
Έξοδα και ζημιές επενδύσεων
Ζημιές από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες
Σύνολο εξόδων επενδύσεων
Καθαρά έσοδα (έξοδα) επενδύσεων

Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας επενδύσεων αφορούν την απομείωση της αξίας της
επένδυσης βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH".
Ανάλυση παρατίθεται στην σημείωση 17 (“Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση”).

13. Φόροι Εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος περιόδου
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της
Εταιρείας (2006: 29 %, 2005: 32 %)
Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες
χρήσεις
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Κατά την
31/12/2006
0
0
(1.493)

Κατά την
31/12/2005
0
0
(368)

(1.493)

(368)

Κατά την
31/12/2006

Κατά την
31/12/2005

1.601

83

(464)

(26)

(1.028)

(342)

0

0
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Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας
εισοδήματος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως

0

0

(1.493)

(368)

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 απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό

Κατά την
31/12/2006
3.887
(2.575)
1.312

Κατά την
31/12/2005
5.583
(2.778)
2.805

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Φόρος ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους

Κατά την
31/12/2006
2.805
(1.493)
0
1.312

Κατά την
31/12/2005
3.173
(368)
0
2.805

Κατά την
31/12/2005

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2006

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(2.302)

Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων

214

0

(2.087)

(460)

0

0

(460)

(16)

(11)

0

(27)

(2.778)

204

0

(2.575)

Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεως

255

(250)

0

5

Λογαριασμοί εισπρακτέοι
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν φορολογικά σε επόμενες
χρήσεις

273

(32)

0

241

2.524

(847)

0

1.677

2.212

(531)

0

1.681

320

(36)

0

284

5.583

(1.696)

0

3.887

2.805

(1.493)

0

1.312

Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στον

33

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006
Ισολογισμό

Εμφάνιση στον Ισολογισμό
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

2.805

1.312

0

0

2.805

1.312

14. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2006

Κατά την
31/12/2005

109

(285)

6.957.500
0

6.957.500
0

6.957.500

6.957.500

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 €)

0,02

(0,04)

15. 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 ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2005
Προσθήκες χρήσεως 2006
Μειώσεις χρήσεως 2006
Σύνολο κατά την 31/12/2006

0
0
0
0

17.551
672
77
18.146

3.709
442
0
4.150

4.261
0
0
4.261

2.809
299
1
3.107

292
396
658
29

28.621
1.809
736
29.693

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2005
Προσθήκες χρήσεως 2006
Μειώσεις χρήσεως 2006
Σύνολο κατά την 31/12/2006

0
0
0
0

4.034
1.275
66
5.242

802
155
0
956

852
134
0
986

872
131
0
1.003

0
0
0
0

6.559
1.695
66
8.187

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2005
Κατά την 31/12/2006

0
0

13.517
12.904

2.907
3.194

3.409
3.275

1.937
2.104

292
29

22.062
21.506
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Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά € 863 (2005: € 844) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά
€ 154 (2005: € 132) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά € 4 (2005: € 3) τα έξοδα
λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης και κατά € 730 (2005: € 561) τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης.
Αποσβέσεις αξίας € 66 (2005: € 66) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του
μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 369.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη.

16. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισμικά
προγράμματα

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2005
Προσθήκες χρήσεως 2006
Μειώσεις χρήσεως 2006
Σύνολο κατά την 31/12/2006

577
2
0
579

0
0
0
0

577
2
0
579

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2005
Προσθήκες χρήσεως 2006
Μειώσεις χρήσεως 2006
Σύνολο κατά την 31/12/2006

117
58
0
175

0
0
0
0

117
58
0
175

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2005
Κατά την 31/12/2006

460
405

0
0

460
405

17. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Με βάση την απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας
"ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH" την 10η Μαρτίου 2006 αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 405.000 με την έκδοση 13.500 νέων μετοχών
ονομαστικής αξίας € 30 εκάστη. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε τοις
μετρητοίς με καταβολή του ανωτέρω ποσού από τους μετόχους κατά την αναλογία
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
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Η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή € 40.500
λαμβάνοντας 1.350 νέες μετοχές. Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση μετά την ανωτέρω
αύξηση αντιπροσωπεύουν την αξία κτήσεως 1.550 μετοχών (επί συνόλου 15.500) της
εταιρείας "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH".
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2006 απομείωσε την ανωτέρω συμμετοχή της καθότι με την από
28 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως
της εταιρείας "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH" αποφασίστηκε η λύση και
εκκαθάριση της ανωτέρω εταιρείας.
Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους,
απομειούμενη, στο βαθμό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείται η απομείωση.

18. Λοιπές επενδύσεις
Οι λοιπές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν 51 % μερίδιο συμμετοχής στην Κοινοπραξία
"EVEREST Α.Ε. - OLYMPIC CATERING A.E.", η οποία συστάθηκε εντός της χρήσεως 2004
με σκοπό την τροφοδοσία με τρόφιμα και αναψυκτικά χώρων στους οποίους θα διεξάγονταν
αγωνίσματα στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Η αρχική αξία κτήσεως της συμμετοχής
ανήλθε στο ποσό των € 26. Η Κοινοπραξία λύθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό την 31/8/2006.
Η αρχική αξία κτήσεως της συμμετοχής ανέρχονταν στο ποσό των € 26 και έπειτα από τη
λύση και εκκαθάριση της επεστράφη στην Εταιρεία η αναλογία της επί του προϊόντος της
εκκαθάρισης, ήτοι ποσό € 24.

19. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 31ή Δεκεμβρίου 2006, αντιπροσωπεύουν
δοσμένες εγγυήσεις, ύψους € 276.

20. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
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Κατά την
31/12/2006

Κατά την
31/12/2005

608
0
78
703

317
0
19
575

1.389

911

Κατά την
31/12/2006
9.633
305
176
275
404
817
3
1.513
90
13.216
(451)

Κατά την
31/12/2005
10.521
136
176
275
556
0
1
1.332
48
13.046
(451)

12.765

12.595

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Παραγωγή σε εξέλιξη
Α' και Β' ύλες-Αναλώσιμα-Είδη συσκευασίας

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

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο

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.

22. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Κατά την
31/12/2006
181
971
1.151

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
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Κατά την
31/12/2005
149
438
587
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23. 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 1ή Ιανουαρίου 2005 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2006, οι μέτοχοι με
ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

ΜΕΤΟΧΟΣ
EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΦΡΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
31/12/2006

3.080.935
721.190
418.125
2.737.250
6.957.500

44,3%
10,4%
6,0%
39,3%
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.

24. Αποθεματικά
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
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ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα
επισυσσωρευθεί κατά τη διανομή των αποθεματικών αυτών, υπολογιζόμενη, κατά την 31ή
Δεκεμβρίου 2006, σε € 334, αναγνωρίζεται όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή.

25. 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 και της Εταιρείας αναλύονται, κατά
κύριο χρηματοδότη, ως ακολούθως:
Κατά την 31/12/2006

Τράπεζα

Κατά την 31/12/2005

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

5.800
0
0
3.000
2.500
113

0
0
0
0
0
147

1.600
1.000
1.000
2.000
0
109

3.200
0
0
0
0
260

11.413

147

5.709

3.460

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
NOVA BANK
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

Χρόνος
αποπληρωμής
μακρ/σμων
υποχρεώσεων

Επιτόκιο
δανειοδότησης

Ιούλιος 2008

Euribor + 1,40 %

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:

Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις

39

Κατά την
31/12/2006
120
150
0
270

Κατά την
31/12/2005
120
270
0
391

(10)

(22)

260

369
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Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:
Κατά την
31/12/2006
113
147
0
260

Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2005
118
251
0
369

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.

26. Δικαιώματα Εργαζομένων
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. Οι
δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως με αντίστοιχη
αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους
υπαλλήλους

που

αποχωρούν

λόγω

συνταξιοδοτήσεως

μειώνουν

αντίστοιχα

τη

συνταξιοδοτική υποχρέωση.
Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος
μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως:

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας:
Κατά την
31/12/2006
Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως
Σύνολο

368
247
615
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31/12/2005
367
196
563
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Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Συνολικό κόστος

12.050
3.310
4.198

15.069
3.513
4.321

989

1.249

20.547

24.153

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

Κατά την
31/12/2006
7.886
(3.310)
1.205
5.782

Κατά την
31/12/2005
9.521
(3.513)
1.878
7.886

Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που
αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία
εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά
μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2006 έχουν ως
ακολούθως:

Παρούσα αξία υποχρέωσης
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό
Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα αποτελέσματα χρήσεως:
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους
Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως

Κατά την
31/12/2006
8.590
(2.809)
5.782

Κατά την
31/12/2005
10.270
(2.384)
7.886

408
361
220
216
1.205

583
311
355
629
1.878

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως
ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
7.886
Κόστος υπηρεσίας
408
Χρηματοοικονομικό κόστος
361
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)
220
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
(3.310)
Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους
216
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως
5.782
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Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:
Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π.
Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20

Μέθοδος της Προβεβλημένης
Πιστούμενης Μονάδος
2,0%
3,0%
0,7%
3,4%
Μηδέν

Το κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται κυρίως με παροχές που πληρώθηκαν σε
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν ήταν αναμενόμενο στα
πλαίσια του υφιστάμενου προγράμματος συνταξιοδοτήσεως και συνεπώς οι καταβολές των
επιπλέων παροχών λογίσθηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση. Η πρόσθετη
συνταξιοδοτική χρέωση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 ανήλθε σε € 216
(2005: 629).

27. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Αφορούν προβλέψεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις , που
πιθανώς θα προκύψουν στο μέλλον κατά την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με το
προσωπικό της Εταιρείας.

28. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά
το ποσό των € 994 (2005: € 1.029), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων
του άρθρου 23α του Ν. 1892/1990, και με την αποζημίωση λόγω απώλειας εσόδων από το
Δυτικό Αερολιμένα εξαιτίας της μετεγκατάστασης στον Δ.Α.Α. «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και την
εγκατάλειψη των εκεί εκμεταλλεύσεων κυλικείων, κατά το ποσό των € 0 (2005: € 474).
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 € 35 (2005: € 36). 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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Η επιχορήγηση που σχετίζεται με την αποζημίωση λόγω απώλειας εσόδων από το Δυτικό
Αερολιμένα εξαιτίας της μετεγκατάστασης στον Δ.Α.Α. «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και την
εγκατάλειψη των εκεί εκμεταλλεύσεων κυλικείων αναγνωρίζεται ως έσοδο βάσει της
υπογεγραμμένης σύμβασης που ίσχυε μέχρι το Νοεμβρίου 2006. Το ποσό επιχορήγησης
που μεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ανήλθε σε € 474 (2005: € 631).

29. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2006
8.215
0
7
1.817
0
0
6.832
260
4
17.136

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές Πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2005
4.522
11
8
3.478
1.112
11
8.394
308
12
17.855

30. 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 τη χρήση 2006 και την 31ή Δεκεμβρίου
2006, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Κατά την περίοδο
1/1-31/12/2006

Κατά την 31/12/2006

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.

25.204
411
1

549
2.150
0

7.133
129
0

613
814
0

Σύνολο

25.616

2.699

7.262

1.427

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." και "EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", κατά την 31/12/2006, κατείχαν

το 10,4 % και 44,3 % αντίστοιχα του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι αναλογούσες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2006 αμοιβές των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των
εργοδοτικών εισφορών ανήλθαν σε € 44.

31. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
31.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2006 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση
μεταφορικών μέσων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2009.
Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων τα οποία καταχωρήθηκαν
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της χρήσεως 2006 ανήλθαν σε € 32 (2005: € 22).
Οι

μελλοντικές

ελάχιστες

πληρωμές

ενοικίων

λειτουργικών

μισθώσεων

και

υποκαταστημάτων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως
ακολούθως:

Κατά την
31/12/2006
5.807
21.281
8.783
35.872

Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2005
5.650
12.222
9.300
27.172

31.2 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 Εταιρίας, πέραν
αυτών για τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη σχηματίσει σχετική πρόβλεψη (βλέπε σημείωση 25).
31.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2006 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως
συμβάσεων και εισαγωγών πρώτων υλών συνολικού ποσού € 8.913 (2005: € 7.707).
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Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2001. 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.

32. 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 εκάστου 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.

33. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του
ισολογισμού της 31ής Δεκεμβρίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για
τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης.
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Β)

Συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες

OLYMPIC CATERING Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E . Ο αναγνώστης που
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της , πρέπει
να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει
στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Οι παρακάτω Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 28 Φεβρουαρίου 2007
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές : Kαπούς Μιχαήλ. Ελεγκτικές Εταιρείες: BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα Έμφασης – Ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πλήρες Όνομα:

OLYMPIC CATERING A.E.
Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14 β ΣΠΑΤΑ
Έδρα:
ΑΤΤΙΚΗΣ
Διάρκεια της εταιρείας:
90 έτη
Ημερομηνία Σύστασης:
1/7/1970
Κύρια Δραστηριότητα:
Τροφοδοσία Αεροσκαφών
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
1498/06/Β/86/39
Εποπτεύουσα Αρχή:
Υπουργείο Ανάπτυξης-Δ/νση Εσωτ.Εμπορίου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:
098007620
Ημερομηνία λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως: 31η Δεκεμβρίου 2006
Διάρκεια Χρήσεως:
12 μήνες
www.olympic-catering.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβρίου 2006
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

23.499
1.389
9.400
4.517

25.622
911
10.289
2.894

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38.805

39.715

7.301
11.413
17.371

13.251
5.709
18.145

36.085

37.104

4.870
(2.150)
2.720

4.870
(2.259)
2.611

38.805

39.715

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)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήσης 01/01 – 31/12/2006
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι

48.437
17.874

43.572
13.997

4.166

2.146

2.414
1.601
(1.493)

606
83
(368)

109

(285)

0,02

(0,04)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε Ευρώ)
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Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών

6.957.500

6.957.500

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
1/1-31/12/2006
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους
Λοιπές κινήσεις
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)

1/1-31/12/2005

2.611
109
0

2.897
(285)
0

2.720

2.611

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποσβέσεις
Πρόβλεψεις
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα επενδύσεων
Κέρδη / (ζημίες) από εκποίηση ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / Μείωση σε:
Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
(Αύξηση) / Μείωση σε:
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Καταβεβλημένοι φόροι
(Αύξηση) / Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων & ασώματων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Μερίσματα εισπραχθέντα
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1.601

83

1.752
(2.128)
766
1
9
(509)
1.494

1.540
(2.384)
523
0
0
(668)
(906)

(478)
(183)

(66)
2.308

(708)
(55)
(774)
(704)

370
57
(606)
1.157

6

0

(1.153)
3
8
0

(1.229)
2
14
92
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Αγορές μακροπρόθεσμων επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή μεταβολή δανείων
Καθαρή μεταβολή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα διαθέσιμα
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύνα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

24
(1.112)

0
(1.121)

0
2.500
(120)

0
(1.786)
(105)

2.380

(1.891)

564

(1.855)

587
1.151

2.442
587

Ζ. 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. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει εις χείρας μας μέχρι τη
σύνταξη της κατάστασης έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις.

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2006 και
της προηγούμενης χρήσης 2005 ήταν 615 και 563 άτομα αντίστοιχα.
5. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών 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 τα συνδεδεμένα, κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ώς εξής:
Συναλλαγή ή υπόλοιπο - (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

6. Οι επενδύσεις κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 1.153 χιλ..
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25.616
2.699
7.262
1.426
44
0
0
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7. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2001.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής
θέσεως, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με έδρα στην Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις
31/12/2006 με ποσοστό 44,3%.
9. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα 'The IFRS Stable Platform 2005' από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Αθήνα , 28 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Θ 512474

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΡΑΒΑΛΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 056143
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Γ) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC
CATERING Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2006.

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό
της εταιρείας , τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2006, οι οποίες έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και να σας
εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως ,
την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως
επόμενες χρήσης.
Η διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31.12.2006, ως προς τα οικονομικά στοιχεία και εξελίξεις,
κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες μας και γενικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική. Η
εταιρεία μας έχοντας πλέον ολοκληρώσει τη δομική και λειτουργική της αναδιάρθρωση, επέδειξε κατά
τη κλειόμενη χρήση βελτίωση επί των οικονομικών της επιδόσεων. Συγκεκριμένα επιτύχαμε αύξηση
του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 11% η οποία κυρίως προέρχεται από την εκμετάλλευση των
κλειστών αγορών κυλικείων αεροδρομίων, δεδομένου ότι ο κλάδος Αεροτροφοδοσίας κινήθηκε μέ
μικρή αύξηση περίπου στό 1% . Για τη χρήση του 2006 η εκμετάλλευση των χώρων εστίασης
αποτέλεσε το 41% του συνολικού μας κύκλου εργασιών, ενώ ο κλάδος της Αεροτροφοδοσίας το 51%
και ο κλάδος του βιομηχανικού catering to 8%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότερη
εκμετάλλευση των χώρων εστίασης, και η πρωτογενής ανάπτυξη του βιομηχανικού catering έχουν
βοηθηθεί σημαντικά από τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον όμιλο Everest.
Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε € 1.601 χιλ. ήτοι 3,3% επί του
κύκλου εργασιών, επίδοση η οποία κρίνεται σχετικά ικανοποιητική σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή χρήση, όπου παρουσιάσαμε οριακή προ φόρων κερδοφορία. Η μετά από φόρους
κερδοφορία η οποία επηρεάστηκε από αναβαλλόμενους φόρους σύμφωνα με τα ΔΛΠΧ, ανήλθε στο
ποσό των € 109 χιλ. Παρά τη συγκριτική βελτίωση, εξακολουθούμε να υπολειπόμαστε αισθητά από τα
μέσα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου μας.
Η εταιρεία μας εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το κόστος της εθελούσιας εξόδου προσωπικού από
την υπηρεσία, όπου εντός της χρήσης 2006 αποχώρησαν 71 άτομα με συνολικό κόστος € 3.310χιλ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας είναι μια από τις ελάχιστες πρώην ΔΕΚΟ όπου υλοποιείται
με επιτυχία πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, διασφαλίζοντας τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων,
όσο την απρόσκοπτη προσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και κουλτούρας.
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Η μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών ως προς το κλάδο της Αεροτροφοδοσίας κατά τη χρήση του
2006, είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτύχουμε ικανοποιητικές οικονομίες κλίμακας και συνέργειες,
δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή παραγωγική δυναμικότητα. Η
ανάπτυξη της εταιρείας στο βιομηχανικό catering – η οποία έδειξε απτά αποτελέσματα στη χρήση του
2006- στοχεύει και στη καλύτερη εκμετάλλευση των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι από τις
πλέον σύγχρονες στην Ελλάδα.
Η εταιρεία μας εξακολουθεί να επιβαρύνεται με σχετικά υψηλό δανεισμό και χρηματοοικονομικά έξοδα,
απόρροια της παροχής πίστωσης προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές η οποία αποτελεί και τον
κυριότερο πελάτη του κλάδου αεροτροφοδοσίας. Εκτιμούμε ότι η διαφαινόμενη επίλυση του ζητήματος
του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας θα βελτιώσει και τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης της
εταιρείας μας.
Ως προς τη τρέχουσα χρήση, σημειώνονται οι ακόλουθες επιχειρηματικές εξελίξεις :


Ανάληψη του return catering των Ολυμπιακών Αερογραμμών για τις διεθνείς πτήσεις.



Ανάληψη του συμβολαίου αεροτροφοδοσίας της British Airways.



Διεκδίκηση νέων συμβολαίων αεροτροφοδοσίας στο αεροδρόμιο Αθηνών αλλά και σε
περιφερειακά αεροδρόμια.



Περαιτέρω επέκταση στο τομέα του βιομηχανικού catering κυρίως σε chilled γεύματα.

Οι εκτιμήσεις μας για τη τρέχουσα χρήση του 2007 είναι πως θα συνεχιστεί η βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών της εταιρείας μας, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και κερδοφορίας.
Αισιοδοξούμε για σταθερότητα στο κλάδο των αερομεταφορών και αύξηση της επιβατικής κίνησης
στους Ελληνικούς προορισμούς για τη χρήση του 2007.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εργαζομένους,
τα στελέχη και τους συνεργάτες της εταιρείας μας, για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλανε,
καθώς και τους μετόχους για την εμπιστοσύνη που επιδείξανε προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Με εκτίμηση

Χαρίλαος Βασιλόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος
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Δ) Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ.(σύμφωνα με το άρθρο 11α Ν.3371/ 2005)

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ
4.870.250.00 και διαιρείται σε 6.957.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0.70 ανά έκαστη.
Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές
της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών της
Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το
καταστατικό της.
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ.
51/1992. Την 31.12.2006 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας: 1) η EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με ποσοστό 44.28% 2) η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Α.Ε. με ποσοστό 10,37% και 3) ο Στέλιος-Λαυρέντιος Φρέρης του Αντωνίου με ποσοστό
6,01%. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%
του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται
μετοχές της εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 5. Περιορισμοί στο δικαίωμα
ψήφου. Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα
ψήφου.
6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρίας. Δεν είναι γνωστές στην εταιρία ούτε
προβλέπεται στο καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων
ψήφου.
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίηση του
καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας για το διορισμό και την
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.
2190/1920.
8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων
μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρίας, με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. το δικαίωμα, με απόφασή του που θα
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό κεφαλαίου
που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες μπορούν, με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου
Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό της στήριξης της
χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω
παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο καταστατικό της εταιρείας δεν υπάρχει
αντίθετη διάταξη.
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9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται
ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα
αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.
10. Κάθε συμφωνία που η εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, η
οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν
υπάρχουν συμφωνίες της εταιρίας με τα μέλη του Δ.Σ. της ή με το προσωπικό της, οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας
πρότασης.

Με εκτίμηση

Χαρίλαος Βασιλόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος
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Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της "OLYMPIC CATERING A.E."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της "OLYMPIC CATERING A.E.", που
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια
του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης
ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006,
την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
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ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε
την προσοχή σας στη σημείωση 31.3 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών
καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί
φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2006, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιχαήλ Ξ. Καπούς
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13361
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ΣΤ) Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτή
επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002
Οι συναλλαγές της εταιρείας κατά τη χρήση 2006 με τις συνδεδεμένες με αυτή
επιχειρήσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και έχει ως εξής :
Κατά τη χρήση
1/1-31/12/2006

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

25.204

549

7.133

613

411

2.150

129

814

EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.
Σύνολο

Ζ)

Κατά την 31/12/2006

1

0

0

0

25.616

2.699

7.262

1.427

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005

Οι παρακάτω Ανακοινώσεις / Γνωτοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) όπως επίσης και στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.olympic-catering.gr

24.01.2006
03.04.2006
05.04.2006
10.04.2006
18.04.2006
02.06.2006
15.06.2006
27.06.2006
30.06.2006
06.07.2006
28.07.2006
09.11.2006
17.01.2006

Η)

Γνωστοποίηση επί οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005
Γνωστοποίηση συναλλαγών-μεταβολών ΠΔ 51
Γνωστοποίηση συναλλαγών-μεταβολών ΠΔ 51
Γνωστοποίηση επί οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005.
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.
Ανακοίνωση περί διαδικασίας εκποίησης μη αποϋλοποιηθέντων ονομαστικών μετοχών
Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2005
Σχολιασμός δημοσιεύματος
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Γνωστοποίηση αλλαγής Υπεύθυνου Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Ανακοίνωση συνεργασίας με αεροπορική εταιρεία British Airways

Διεύθυνση διαδικτύου

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.olympic-catering.gr βρίσκονται αναρτημένες οι
οικονομικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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