OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συµβούλιο της «OLYMPIC CATERING A.E.» την 22 Φεβρουαρίου 2006 και
έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο στη διεύθυνση
www.olympic-catering.gr. Επισημαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία
αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης
επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Αριστείδης Π. Χιωτέλλης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
OLYMPIC CATERING A.E.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της "OLYMPIC CATERING A.E."
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της "OLYMPIC CATERING A.E.", της
εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη
περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων,
εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που
ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της
συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις.
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της
έκθεσής μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 και τα
αποτελέσματα των εργασιών της, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις
ταμειακές ροές της Εταιρείας, της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, επισημαίνουμε
ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2001, με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον έλεγχο των
ανέλεγκτων χρήσεων 2002, 2003, 2004 και 2005 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.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιχαήλ Ξ. Καπούς
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13361
BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING
Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2005.

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 2005, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για πρώτη φορά 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 του 2005, αποτέλεσε έτος κατά το οποίο επιτύχαμε τη ποιοτική
βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας μας, καθώς και ενισχύσαμε την ανταγωνιστικότητα
αυτής. Εφαρμόζοντας πιστά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και λειτουργικής αριστοποίησης,
επιτύχαμε παράλληλα ικανοποιητική αύξηση του κύκλου εργασιών και μάλιστα συγκριτικά με
τη χρήση του 2004, η οποία εμπεριείχε κύκλο εργασιών σχετιζόμενο με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης η βελτίωση των επιμέρους στοιχείων κόστους,
τόσο σε επίπεδο food cost όσο και σε επίπεδο γενικών λειτουργικών εξόδων.
Η εταιρεία μας έχει πλέον προσαρμοστεί ικανοποιητικά στο νέο μοντέλο λειτουργίας το οποίο
βασίζεται στην συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής της στο
εξωτερικό περιβάλλον και στις εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις. Οι αναγκαίες
προσαρμογές ως προς τη λειτουργία και οργανόγραμμα της εταιρείας μας έχουν πλέον
ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης είναι πλέον ορατά. Μέσα σε μόλις 3
έτη από την ιδιωτικοποίηση της, η Olympic Catering AE έχει διαμορφωθεί σε μια εταιρεία
ιδιαίτερα ανταγωνιστική, πρωτοπόρα και με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο χώρο της
τροφοδοσίας και εστίασης κλειστών αγορών.
Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω ότι πλέον η εταιρεία μας δραστηριοποιείται ενεργά
στο χώρο του βιομηχανικού catering, μέσα από νέα γραμμή παραγωγής κατεψυγμένων
γευμάτων, με τα οποία τροφοδοτεί τα μεγαλύτερα δίκτυα S-M στην Ελλάδα. Τα κυλικεία της
εταιρεία μας στα αεροδρόμια, έχουν αποσπάσει κολακευτικά σχόλια τόσο για την υψηλή τους
αισθητική όσο και για την άριστη ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί η ενίσχυση της μονάδας αεροτροφοδοσίας στο Αεροδρόμιο
της Θεσσαλονίκης, η πλήρης ενεργοποίηση εντός της χρήσης 2005 της αντίστοιχης μονάδας
στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς και η πλέον δρομολογημένη επέκταση και στη Ρόδο.
Η χρήση του 2005, χαρακτηρίστηκε από την αβεβαιότητα αναφορικά με την εξέλιξη της
Ολυμπιακής Αεροπορίας η οποία αποτελεί σημαντικό πελάτη μας. Εκτιμούμε δε, ότι η
διαφαινόμενη πλέον επίλυση του εν λόγω θέματος θα διαμορφώσει ικανές συνθήκες για τη
περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών ως προς την αεροτροφοδοσία. Παράλληλα,
σημαντικές εξελίξεις στη τρέχουσα χρήση, είναι η μεθοδική διεκδίκηση ανάληψης
συμβολαίων αεροτροφοδοσίας με ξένες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και η επιδιωκόμενη
ανάληψη του return catering της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Αναφορικά με το νέο τομέα δραστηριοποίησης, το βιομηχανικό catering, εκτιμούμε ότι
διαμορφώνονται πλέον σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο ως προς τα δίκτυα S-M όσο
και μέσα από ανάληψη συμβάσεων μαζικής τροφοδοσίας. Η εταιρεία μας εκμεταλλεύτηκε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη τεχνογνωσία που απέκτησε από τις συμβάσεις των
Ολυμπιακών Αγώνων και αξιοποιώντας τις σύγχρονες παραγωγικές της εγκαταστάσεις είναι
πλέον σε θέση να έχει μια ισχυρή παρουσία στο χώρο της τροφοδοσίας.
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Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η εταιρεία μας εμφάνισε οριακή προ φόρων κερδοφορία. Δεν
μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από τον εν λόγω αποτέλεσμα, το οποίο σε ορισμένο
βαθμό επηρεάστηκε και από την αβεβαιότητα ως προς το μέλλον της Ολυμπιακής
Αεροπορίας. Οι στόχοι μας για τη τρέχουσα χρήση 2006 είναι φιλόδοξοι και βασίζονται σε
ρεαλιστικές και εφικτές παραδοχές. Το αναμενόμενο σταθερό περιβάλλον στις αεροπορικές
μεταφορές καθώς και η συνεχής σκληρή προσπάθεια από όλους μας, είναι τα βασικά
στοιχεία τα οποία μας κάνουν αισιόδοξους για τη τρέχουσα χρήση.
Για τη χρήση 2005 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μας, διαμορφώθηκαν ως εξής :
1) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 43.571.928,11 € έναντι
41.753.658,23 € το 2004 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 4,35%.
2) Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 13.997.188,03 € έναντι 11.997.742,84 € το
2004 παρουσιάζοντας αύξηση 16,67%.
3) Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθε στο ποσό των 2.146.197.,99 € έναντι
5.635.926,62 € παρουσιάζοντας μείωση κατά 61,92%.
4) Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 97,96% και
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 82.763,60 € έναντι 3.692.591,69 € το 2004.
5) Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους ύψους 285.286,70 € έναντι κερδών
1.644.436,02 € το 2004.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι εντός της χρήσης 2005, υλοποιήθηκε η μετεγκατάσταση
των διοικητικών υπηρεσιών του ομίλου Everest στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας
μας. Η εν λόγω εξέλιξη επέτρεψε την επίτευξη σημαντικών διοικητικών συνεργειών τόσο σε
επίπεδο συντονισμού όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού. Σήμερα η Olympic Catering ΑΕ,
μετεξελίσσεται στον βασικό παραγωγικό βραχίονα του ομίλου Everest, ενός ομίλου ο οποίος
διακρίνεται για την ισχυρή του παρουσία στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης. Εκτιμούμε
βάσιμα ότι οι δυνατότητες περαιτέρω επιχειρηματικών συνεργειών με τον όμιλο Everest είναι
σημαντικές.
Κύριοι Μέτοχοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων
μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας έχετε επιδείξει και θα ήθελα
να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχιστεί η επίμονη προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της
εταιρείας μας.

Σπάτα, 22 Φεβρουαρίου 2006
Το Διοικητικο Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Χιωτέλλης
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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 επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι

4

5
6
7
8
9

10

Αποτελέσματα μετά φόρων

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

11

1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2004

1/10-31/12/2005

1/10-31/12/2004

43.572
(29.575)
13.997
5.079
19.076

9.720
(5.411)
4.309
1.023
5.333

9.200
(8.917)
284
2.263
2.547

(2.561)
(131)
(13.125)
(2.653)
606
(523)
83
0
83
(368)

41.754
(29.757)
11.996
11.322
23.318
0
(3.054)
(110)
(12.493)
(3.466)
4.195
(595)
3.601
92
3.693
(2.048)

(1.701)
(34)
(3.239)
(1.132)
(774)
(121)
(895)
0
(895)
395

(511)
(25)
(3.073)
362
(699)
(117)
(816)
92
(724)
(108)

(285)

1.644

(501)

(832)

(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

31/12/2005

31/12/2004

12
13
14
15
16
10

22.062
460
6
26
264
2.805
25.622

22.333
502
6
117
251
3.173
26.382

17
18
19

911
12.595
587
14.094

845
15.091
2.442
18.378

39.715

44.760

4.870
38
1.348
(3.645)

4.870
38
1.348
(3.359)

2.611

2.897

22
23
24
25
26

3.460
7.886
0
402
1.502
13.251

5.169
9.521
1.112
1.326
2.170
19.298

27
17

17.855
5.709
289
23.854

16.442
5.891
233
22.566

Σύνολο υποχρεώσεων

37.104

41.863

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

39.715

44.760

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

20
21

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Δικαιώματα εργαζομένων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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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OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 όπως προγενέστερα είχαν απεικονισθεί
Προσαρμογές πρώτης υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Π.
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
Αποτελέσματα χρήσεως 2004 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 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.

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Υπόλοιπο
εις νέο

Κρατικές
επιχορηγήσεις

Σύνολο

4.870

38

235

1.113

(6.532)

3.606

3.331

0

0

0

0

1.528

(3.606)

(2.079)

4.870

38

235

1.113

(5.004)

0

1.252

0

0

0

0

1.644

0

1.644

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
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OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2004

83

3.693

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

1.540

1.441

Προβλέψεις

(2.384)

(3.199)

0

299

(668)

(4.015)

0

(92)

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

523

596

(906)

(1.277)

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

(66)

(103)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

2.308

1.161

370

3.669

(606)

(543)

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

57

(140)

1.157

2.767

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

0

(25)

(1.229)

(1.654)

2

562

Τόκοι εισπραχθέντες

14

14

Μερίσματα εισπραχθέντα

92

0

(1.121)

(1.103)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

0

122

(1.786)

(871)

(105)

474

0

(0)

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

(1.891)

(276)

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

(1.855)

1.388

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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2.442

1.054

587

2.442

OLYMPIC CATERING A.E.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Περιγραφή της Επιχείρησης
Η OLYMPIC CATERING A.E. (ή η "Εταιρεία") παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αεροπορικού
catering και εστίασης στην Ελλάδα.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στo Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14
β , Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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 31/12/2005 με ποσοστό 44,3%.
1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2005 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 1/1-31/12/2005 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. Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι οι
πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.. Με εξαίρεση
το Δ.Π.Χ.Π. 1 "Πρώτη Χρήση Εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης", οι διατάξεις του οποίου χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2005, δεν υπάρχουν Πρότυπα που να
έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξη εφαρμογής τους.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο,
προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με
τα Δ.Π.Χ.Π..
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2005 εγκρίθηκαν προς
δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 22 Φεβρουαρίου 2006.
2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
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.
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:
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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.
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.
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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
οικειοθελώς, 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.
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 πραγματοποιηθέντα 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
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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.
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
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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.
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.
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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
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.

16

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

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.
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.
2.15 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.
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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.
2.16 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.
2.17 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
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.
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2.18 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.
2.19 Έξοδα
2.19.1 Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
2.19.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να
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.
2.19.3 Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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2.20 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 καί 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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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

3. 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.
3.1 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/12/2005
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

24.724
(18.952)
5.772

16.541
(4.246)
12.295

2.307
(6.377)
(4.070)

43.572
(29.575)
13.997

15

58

5.006

5.079

(737)
(131)
(1.827)
0
3.091

(438)
0
(10.876)
0
1.039

(1.386)
0
(422)
(2.653)
(3.524)

(2.561)
(131)
(13.125)
(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

3.1.2 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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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

3.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/12/2004
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

23.757
(19.921)
3.836

15.357
(3.835)
11.522

2.640
(6.001)
(3.362)

41.754
(29.757)
11.996

1

61

11.260

11.322

(790)
(110)
(843)
0
2.095

(291)
0
(10.902)
0
390

(1.973)
0
(749)
(3.466)
1.710

(3.054)
(110)
(12.493)
(3.466)
4.195
(595)
3.601
92
3.693
(2.048)

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

1.644

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

564

454

422

1.441

3.2.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα

ΕΛΛΑΔΑ
Πωλήσεις
Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

29.457
44.760
1.654
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ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
11.700
0
0

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
597
0
0

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
41.754
44.760
1.654
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για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

3.3 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού
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

3.3.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2004)
Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

426

425

253

1.104

14.071
0
12.716
(24.271)

0
2.551
0
645
(3.498)

502
5.711
123
8.440
(14.095)

502
22.333
123
21.801
(41.863)

2.516

(302)

682

2.897

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
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ΣΥΝΟΛΟ
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OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

4. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως:

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

Κατά την
31/12/2005
98
417
0
25
668
4
60
2.884
924
5.079

Κατά την
31/12/2004
3.412
1.742
521
3
682
12
1.551
2.874
526
11.322

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

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα επεξεργασίας από τρίτους
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, 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
Σύνολο
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Κατά την
31/12/2005
1.711
133
39
87
69
1
28
15
67
5
24
87
132
164
2.561

Κατά την
31/12/2004
2.085
257
90
48
72
2
32
21
62
30
21
100
112
121
3.054

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

6. Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως:

Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης & τηλεπικοινωνιών
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδείων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Σύνολο

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

Κατά την
31/12/2004
95
2
3
2
0
0
5
2
110

Κατά την
31/12/2005
5.259
234
53
5.583
138
60
322
96
25
21
470
561
128
174
13.125

Κατά την
31/12/2004
5.503
254
55
5.017
157
65
282
102
25
29
349
509
95
51
12.493

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

Έξοδα μισθοδοσίας
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, 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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8. 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
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

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

Κατά την
31/12/2004
766
75
281
310
0
12
1.894
129
3.466

Κατά την
31/12/2005
450
87
537

Κατά την
31/12/2004
494
116
610

14
0
14

16
0
16

(523)

(595)

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

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

Κατά την
31/12/2005
0
0
(368)

Κατά την
31/12/2004
0
0
(2.048)

(368)

(2.048)

Κατά την
31/12/2005

Κατά την
31/12/2004

83

3.693

(26)
(342)

(1.292)
(756)

0
0

0
0

(368)

(2.048)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της
Εταιρείας (2005: 32 %, 2004: 35 %)
Δαπάνες μη εκπιπτώμενες από τη φορολογία εισοδήματος
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες
χρήσεις
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως

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

Κατά την
31/12/2004
5.961
(2.788)
3.173
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Κατά την
31/12/2005
3.173
(368)
0
2.805

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Φόρος ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσμάτων

Κατά την
31/12/2004
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων
ακινητοποιήσεων

Κατά την
31/12/2004
5.221
(2.048)
0
3.173

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2005

(2.137)

(165)

0

(2.302)

(645)

184

0

(460)

(7)

(10)

0

(16)

(2.788)

10

0

(2.778)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεως
Λογαριασμοί εισπρακτέοι
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Φορολογικές ζημίες που θα αναγνωρισθούν
φορολογικά σε επόμενες χρήσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις στον Ισολογισμό

72

183

0

255

561

(288)

0

273

3.332

(809)

0

2.524

1.641
355

570
(35)

0
0

2.212
320

5.961

(378)

0

5.583

3.173

(368)

0

2.805
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11. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2005
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 €)

Κατά την
31/12/2004

(285)

1.644

6.957.500
0

6.957.500
0

6.957.500

6.957.500

(0,04)

0,24

12. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα &
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

0

16.879

3.605

4.254

2.568

108

27.414

0

672

103

7

262

916

1.960

0

0

0

1

21

732

754

0

17.551

3.709

4.261

2.809

292

28.621

0

2.943

655

718

764

0

5.081

0

1.091

146

134

126

0

1.498

0

(0)

0

1

19

0

19

0

4.034

802

852

872

0

6.559

Κατά την 31/12/2004

0

13.936

2.950

3.536

1.803

108

22.333

Κατά την 31/12/2005

0

13.517

2.907

3.409

1.937

292

22.062

Γήπεδα &
οικόπεδα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση ή
εγκατάσταση

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Κατά την 31/12/2004
Προσθήκες χρήσεως
2005
Μειώσεις χρήσεως 2005
Σύνολο κατά την
31/12/2005
Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2004
Προσθήκες χρήσεως
2005
Μειώσεις χρήσεως 2005
Σύνολο κατά την
31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία
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Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά € 844 (2004: € 818) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά
€ 132 (2004: € 112) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά € 3 (2004: € 2) τα έξοδα
λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης και κατά € 561 (2004: € 509) τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης.
Αποσβέσεις αξίας € 66 (2004: € 50) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του
μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 435.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη.
13. 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 31/12/2004
Προσθήκες χρήσεως 2005
Μειώσεις χρήσεως 2005
Σύνολο κατά την 31/12/2005

231
346
0
577

345
0
345
0

576
346
345
577

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2004
Προσθήκες χρήσεως 2005
Μειώσεις χρήσεως 2005
Σύνολο κατά την 31/12/2005

75
42
0
117

0
0
0
0

75
42
0
117

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2004
Κατά την 31/12/2005

157
460

345
0

502
460

14. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αντιπροσωπεύουν την αξία κτήσεως 200 μετοχών
(επί συνόλου 2.000) της εταιρείας "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH". 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.
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15. 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. Το μερίδιο της Εταιρείας στις μεταγενέστερες μεταβολές των
ιδίων κεφαλαίων της κοινοπραξίας, το οποίο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της
καθαρής θέσης, καθώς και τα εισπραχθέντα μερίσματα από αυτή, ανήλθαν στο ποσό των
€ 92 κατά την 31ή Δεκεμβρίου 2005.
16. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά την 31ή Δεκεμβρίου 2005, αντιπροσωπεύουν
δοσμένες εγγυήσεις, ύψους € 264.
17. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Παραγωγή σε εξέλιξη
Α' και Β' ύλες-Αναλώσιμα-Είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
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Κατά την
31/12/2005

Κατά την
31/12/2004

317
0
19
575
0

212
34
13
582
5

911

845
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18. 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
Λογαριασμοί διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων
Εξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι Ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο

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

Κατά την
31/12/2004
11.728
1.262
58
218
503
1
1.557
39
15.368
(277)

12.595

15.091

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Διακρίνεται υψηλό πιστωτικό υπόλοιπο στίς 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
στό Ελληνικό Δημόσιο.
19. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.
20. 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 2004 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην
Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2005, 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.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΠΙΑΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ < 2%
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
31/12/2005

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.
21. 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
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα
επισυσσωρευθεί κατά τη διανομή των αποθεματικών αυτών, υπολογιζόμενη, κατά την 31ή
Δεκεμβρίου 2005, σε € 334, αναγνωρίζεται όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή.
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22. 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 31/12/2005

Κατά την 31/12/2004

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.600

3.200

1.600

4.800

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1.000

0

1.000

0

0

0

186

0

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.000

0

1.000

0

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2.000

0

2.000

0

109

260

105

369

5.709

3.460

5.891

5.169

Τράπεζα

ALPHA BANK

Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο δανειακών
υποχρεώσεων

Χρόνος
αποπληρωμής
μακρ/σμων
υποχρεώσεων

Επιτόκιο
δανειοδότησης

Ιούλιος 2008

Euribor + 1,40
%

Το μακροπρόθεσμο δάνειο, ποσού € 3.200 (πλέον του βραχυπρόθεσμου μέρους αυτού
€ 1.600), αφορά Κοινοπρακτικό Δάνειο από 8 τράπεζες με διαχειρίστρια την τράπεζα
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ, το οποίο λήφθηκε εντός της χρήσης 2003, έχει διάρκεια πέντε
έτη και θα αποπληρωθεί σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των € 1.600 εκάστη με πρώτη
καταβολή την 30 Ιουλίου 2004. Το επιτόκιο δανεισμού είναι κυμαινόμενο και ισούται με το
Euribor προσαυξημένου κατά 1,40 %.
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων
της και επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.
Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί, σε
καθημερινή βάση, τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών
μέτρων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αφορούν στη μίσθωση μηχανολογικού
εξοπλισμού παραγωγής και αναλύονται ως ακολούθως:
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Α. Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης-Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:

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

Κατά την
31/12/2005
120
270
0
391

Κατά την
31/12/2004
120
391
0
511

(22)

(37)

369

474

Κατά την
31/12/2005
118
251

Κατά την
31/12/2004
118
356

369

474

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις
χρηματοδοτικές μισθώσεις

Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:

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

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.
23. 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

συνταξιοδοτική υποχρέωση.
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Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος
μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως:
Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας:
Κατά την
31/12/2005
Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως
Σύνολο
Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Συνολικό κόστος

Κατά την
31/12/2004

367
196
563

461
233
694

15.069
3.513
4.321

16.468
2.913
5.196

1.249
24.153

926
25.504

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
31/12/2005
9.521
(3.513)
1.878
7.886

Κατά την
31/12/2004
11.468
(2.913)
966
9.521

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 2005 έχουν ως
ακολούθως:
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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
31/12/2005

Κατά την
31/12/2004

10.270
(2.384)

11.727
(2.206)

7.886

9.521

583
311
355
629

597
329
0
40

1.878

966

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως
ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
9.521
11.468
Κόστος υπηρεσίας
583
597
Χρηματοοικονομικό κόστος
311
329
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)
355
0
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως
(3.513)
(2.913)
Κόστος επιπλέων παροχών στους εργαζομένους
629
40
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

7.886

9.521

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
Περιουσιακό στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20

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

Το κόστος ωεπιπλέον 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 2005 ανήλθε σε € 629
(2004: 40).
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24. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αφορούν υποχρέωση ενοικίων και εξόδων παρελθουσών χρήσεων οφειλόμενων προς την
Υπηρεσία

Πολιτικής

Αεροπορίας,

η

εξόφληση

των

οποίων

έχει

ρυθμιστεί

να

πραγματοποιηθεί σε 48 μηνιαίες δόσεις. Η συνολική υποχρέωση κατά την 31η Δεκεμβρίου
2005 ανέρχεται σε € 1.112, το σύνολο της οποίας είναι πληρωτέο εντός του επόμενου έτους
και περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

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

26. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά
το ποσό των € 1.029 (2004: € 1.065), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων
του άρθρου 23α του Ν. 1892/1990, και με την συμμετοχή της εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." στις αποζημιώσεις που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στο
προσωπικό της που θα αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης κατά το ποσό των € 474 (2004:
€ 1.105).

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 € 36 (2004: € 50). 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 τη συμμετοχή της εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Α.Ε." στις αποζημιώσεις που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στο προσωπικό της που θα
αποχωρήσει

λόγω

συνταξιοδότησης

αναγνωρίζεται

ως

έσοδο

παράλληλα

με

τις

αποζημιώσεις συνταξιοδότησης που καταβάλλει η Εταιρεία σε κάθε περίοδο. Το ποσό
επιχορήγησης που μεταφέρθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ανήλθε σε € 631
(2004: € 631).
27. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2005
4.522
11
8
3.478
1.112
11
8.394
308
12
17.855

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
31/12/2004
5.329
1.880
25
2.126
768
11
6.089
206
8
16.442

28. 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 2005 και την 31ή Δεκεεμβρίου
2005, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Κατά τη χρήση
1/1-31/12/2005

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σύνολο

Κατά την 31/12/2005

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Αγορές από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

24.345

357

8.816

767

440

1.258

158

72

24.785

1.615

8.974

838
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Οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." και "EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", κατά την 31/12/2005, κατείχαν

το 10,4 % και 44,3 % αντίστοιχα του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι αμοιβές των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2005,
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, ανήλθαν σε € 25.
29. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
29.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2005 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 2005 ανήλθαν σε € 22 (2004: € 27).
Οι

μελλοντικές

ελάχιστες

πληρωμές

ενοικίων

λειτουργικών

μισθώσεων

και

υποκαταστημάτων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως
ακολούθως:

Κατά την
31/12/2005
5.650
12.222
9.300
27.173

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

Κατά την
31/12/2004
5.259
17.189
11.129
33.577

29.2 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).
29.3 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2005 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως
συμβάσεων και εισαγωγών πρώτων υλών συνολικού ποσού € 7.707 (2004: € 9.694).
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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.
30. 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 καί Σεπτέμβριο.
31. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού
της 31ής Δεκεμβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, γιά τά οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
32. Προσαρμογή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις
που συντάσσει και δημοσιεύει η Εταιρεία OLYMPIC CATERING A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το νόμο, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
είναι υποχρεωτική από 1η Ιανουαρίου 2005 για όλες τις Εταιρείες των οποίων οι μετοχές
τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεδομένης της ανάγκης παράθεσης των
συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίμηση και
προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31η Δεκεμβρίου 2003, με συνέπεια τη διαφοροποίηση των
οικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δημοσιευθεί, σύμφωνα με
τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. Οι κύριες προσαρμογές στις
οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2003 και 31η
Δεκεμβρίου 2004 έχουν ως ακολούθως:
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31 Δεκεμβρίου 2003
Αποτέλεσμα της μετάβασης στα
Δ.Π.Χ.Π.

Σημείωση
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Λοιπές επενδύσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ποσά όπως
προγενέστερα
είχαν
δημοσιευθεί

1
2

15.670
923
6
0
353
0
16.952

3

742
16.448
1.054
18.244

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Προσαρμογές

Ανακατατάξεις

7.065
(175)
-

265
(265)
0

5.221
12.111

-

0

-

23.000
483
6
0
353
5.221
29.063

(783)

(148)

742
15.517
1.054
17.313

11.328

(148)

46.376

(783)
-

35.196

Ποσά
σύμφωνα
με τα
Δ.Π.Χ.Π.

(148)
-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο

4.870
38
4.954
(6.532)

5

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Δικαιώματα εργαζομένων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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

-

6.400
2.622
2.324
2.001
0
13.347

8
5

16.289
1.857
372
18.519

9

(3.606)
1.528

3.331

6
7

-

1.528

4.870
38
1.348
(5.004)

(3.606)

1.252

(148)
3.606
3.458

6.400
11.468
2.324
1.852
4.560
26.605

0

0

16.289
1.857
372
18.519

8.847
-

-

954
9.800

-

-

Σύνολο υποχρεώσεων

31.866

9.800

3.458

45.124

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

35.196

11.328

(148)

46.376

42

OLYMPIC CATERING A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

31 Δεκεμβρίου 2004
Αποτέλεσμα της μετάβασης στα
Δ.Π.Χ.Π.

Σημείωση
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Λοιπές επενδύσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ποσά όπως
προγενέστερα
είχαν
δημοσιευθεί

1
2

13.864
679
6
26
251
0
14.824

3

845
15.388
2.442
18.675

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Προσαρμογές

Ανακατατάξεις

8.205
88
-

265
(265)
92

3.173
11.466

-

92

-

22.333
502
6
117
251
3.173
26.382

(57)

(240)

845
15.091
2.442
18.378

11.409

(148)

44.760

(57)
-

33.499

Ποσά
σύμφωνα
με τα
Δ.Π.Χ.Π.

(240)
-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο

4.870
38
2.504
(4.690)

5

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Δικαιώματα εργαζομένων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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

6
7
8
5

(1.156)
1.330

2.723

1.330

4.800
930
1.112
1.474
0
8.316

369
8.591

18.042
4.186
233
22.461

9

-

1.014
9.974

-

-

4.870
38
1.348
(3.359)

(1.156)

2.897

(148)
1.156
1.008

5.169
9.521
1.112
1.326
2.170
19.298

-

105

0

16.442
5.891
233
22.566

105
-

(1.600)
1.600
-

Σύνολο υποχρεώσεων

30.777

10.079

1.008

41.863

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

33.499

11.409

(148)

44.760
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32.1 Σημειώσεις επί των προσαρμογών των ιδίων κεφαλαίων
Αναλυτικά, οι προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2003 και 31η Δεκεμβρίου 2004 έχουν ως ακολούθως:
1. Η αξία κτήσεως ορισμένων μεταφορικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την
τροφοδοσία

των

αεροσκαφών

αναπροσαρμόσθηκε

στο

αποσβέσιμο

κόστος

αντικαταστάσεως αυτών καθώς και οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων
επαναπροσδιορίσθηκαν βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών. Η καθαρή αύξηση των
ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά την 31/12/2003 ανήλθε στο ποσό των € 7.065, ενώ
κατά την 31/12/2004 ανήλθε στο ποσό των € 7.704. Επίσης, οι ενσώματες
ακινητοποιήσεις κατά την 31/12/2004 αυξήθηκαν λόγω κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών
μισθώσεων μηχανολογικού εξοπλισμού κατά το ποσό των € 501. Τέλος, στις ενσώματες
ακινητοποιήσεις

μεταφέρθηκαν

από

τις

ασώματες

ακινητοποιήσεις

δαπάνες

διαμόρφωσης κυλικείων τα οποία εκμεταλλεύεται η Εταιρεία με συνέπεια την καθαρή
αύξηση αυτών κατά την 31/12/2003 κατά το ποσό των € 265 και κατά την 31/12/2004
κατά το ποσό των € 265. Η καθαρή βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από το
σύνολο των προσαρμογών των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανήλθε κατά την
31/12/2003 στο ποσό των € 4.857 (αφαιρούμενης της σχετικής αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης € 2.473) και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € 5.797
(αφαιρούμενης της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης € 2.672).
2. Από την κατηγορία των ασώματων ακινητοποιήσεων διαγράφηκαν έξοδα και δαπάνες η
φύση των οποίων δεν πληρούσε τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης. Το συνολικό ποσό
των εξόδων και δαπανών που διαγράφηκαν κατά την 31/1/2/2003 ανήλθε στο ποσό των
€ 375 και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € 205. Επίσης, οι αποσβέσεις των
ασώματων ακινητοποιήσεων επαναπροσδιορίσθηκαν βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών,
με συνέπεια την αύξηση αυτών κατά την 31/12/2003 κατά το ποσό των € 200 και κατά
την 31/1/2004 κατά το ποσό των € 293. Η καθαρή μείωση των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας από το σύνολο των προσαρμογών των ασώματων ακινητοποιήσεων ανήλθε
κατά την 31/12/2003 στο ποσό των € (113) (προστιθέμενης της σχετικής αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης € 61) και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € 57 (αφαιρούμενης
της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης € 31)
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3. Οι λοιπές επενδύσεις (συμμετοχή σε κοινοπραξία εσωτερικού) αναπροσαρμόσθηκαν,
βάσει της εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης, κατά την 31/12/2004 κατά το
ποσό των € 92, το οποίο αφορά τα κέρδη που αναλογούν στην Εταιρεία κατά την εν λόγω
ημερομηνία και το οποίο περιλαμβανόταν στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της
Εταιρείας. Από την ανακατάταξη αυτή δεν επηρεάσθηκαν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
4. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναπροσαρμόσθηκαν με τη διενέργεια
συμπληρωματικής πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. Η συμπληρωματική πρόβλεψη
κατά την 31/1/2/2003 ανήλθε στο ποσό των € 783 και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των
€ 57. Επίσης μεταφέρθηκαν σχηματισμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από την
κατηγορία των προβλέψεων του παθητικού σε μείωση των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων που αφορούσαν κατά την 31/12/2003 συνολικού ποσού € 148 και κατά
την 31/12/2004 συνολικού ποσού των € 240. Η καθαρή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας από το σύνολο των προσαρμογών των βραχυπροθέσμων απαιτήσεων ανήλθε
κατά την 31/12/2003 στο ποσό των € 216 (προστιθέμενης της σχετικής αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης € 999) και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € 504
(προστιθέμενης της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 561).
5. Τα αποθεματικά κεφάλαια μειώθηκαν με την ανακατάταξη των επιχορηγήσεων
επενδύσεων παγίου ενεργητικού και αποζημιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Το σύνολο των
επιχορηγήσεων που μεταφέρθηκαν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανερχόταν κατά
την 31/12/2003 στο ποσό των € 3.606 και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € 1.156.
Επίσης, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού αναπροσαρμόσθηκαν
(αυξήθηκαν) σύμφωνα με τους νέους συντελεστές απόσβεσης των επιχορηγούμενων
παγίων βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών κατά την 31/12/2003 και 31/12/2004 κατά τα
ποσά των € 954 και € 1.014 αντίστοιχα. Η καθαρή μείωση των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας από το σύνολο των προσαρμογών των επιχορηγήσεων ανήλθε κατά την
31/12/2003 στο ποσό των € (620) (προστιθέμενης της σχετικής αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης

€ 334) και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € (659)

(προστιθέμενης της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 355).
6. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια κατά την 31/12/2004 αυξήθηκαν κατά το ποσό των
υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις οι οποίες είναι πληρωτέες πέρα του ενός
έτους, € 369, με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
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7. Τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Εταιρεία αναπροσαρμόσθηκαν βάσει των
δεδομένων αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε από αναγνωρισμένη εταιρεία
αναλογιστών. Η αύξηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά την 31/12/2003 ανήλθε
στο ποσό των € 8.847 και κατά την 31/12/2004 ανήλθε στο ποσό των € 8.591. Η καθαρή
μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από το σύνολο των προσαρμογών των
δικαιωμάτων των εργαζομένων της Εταιρείας ανήλθε κατά την 31/12/2003 στο ποσό των
€ (4.833) (προστιθέμενης της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 4.014)
και κατά την 31/12/2004 στο ποσό των € (5.258) (προστιθέμενης της σχετικής
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 3.332).
8. Όπως αναφέρθηκε στην σημείωση 4, μεταφέρθηκαν σχηματισμένες προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων από την κατηγορία των προβλέψεων του παθητικού σε μείωση
των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων που αφορούσαν κατά την 31/12/2003 συνολικού
ποσού € 148 και κατά την 31/12/2004 συνολικού ποσού των € 240. Από την εν λόγω
ανακατάταξη δεν επηρεάσθηκαν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
9. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά την 31/12/2004 αυξήθηκαν κατά το ποσό των
υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις οι οποίες είναι πληρωτέες εντός του
επόμενου έτους, € 105, με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Επίσης,
από την κατηγορία των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων μεταφέρθηκε στα
βραχυπρόθεσμα δάνεια το μέρος των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων το
οποίο ήταν πληρωτέο εντός του επόμενου έτους. Από την εν λόγω ανακατάταξη, δεν
επηρεάσθηκαν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
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31 Δεκεμβρίου 2004
Αποτέλεσμα της μετάβασης στα
Δ.Π.Χ.Π.
Ποσά όπως
προγενέστερα
είχαν
δημοσιευθεί

Σημείωση

Προσαρμογές

Ανακατατάξεις

-

-

Ποσά
σύμφωνα
με τα
Δ.Π.Χ.Π.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

41.754
1

(27.640)

273

(2.390)

14.114

273

(2.390)

11.996

5.675

1.122

4.525

11.322

19.788

1.395

2.135

23.318

3

(3.117)

63

0

(3.054)

4

(111)

2

2

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας έρευνας &
ανάπτυξης
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών
Έσοδα επενδύσεων
Έκτακτα αποτελέσματα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων

41.754

5

(12.530)
-

-

4.030
6

(580)

1.496
-

3.450
92
7
8

(110)

37
-

1.496
-

0

(12.493)

(3.466)

(3.466)

(1.331)

4.195

(14)

(595)

(1.345)

3.601

-

92

(1.700)

354

1.345

0

1.842

1.851

0

3.693

0

(2.048)

1.842

(198)

(2.048)
0

32.2 Σημειώσεις επί των προσαρμογών των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2004
Αναλυτικά, οι προσαρμογές των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2004 έχουν ως ακολούθως:
1. Το κόστος πωλήσεων αναπροσαρμόσθηκε με τα ακόλουθα ποσά: (α) ποσό € (776) το
οποίο αφορά τη μείωση των αποσβέσεων που επιβάρυναν το κόστος παραγωγής λόγω
του υπολογισμού των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάσει της
ωφέλιμης ζωής αυτών, (β) ποσό € 2.404 το οποίο αφορά την ανακατάταξη διαφόρων
εκτάκτων εξόδων στα λειτουργικά αποτελέσματα, (γ) ποσό € (92) το οποίο αφορά μείωση
του

κόστους

πωλήσεων

λόγω

λογιστικοποιήσεως

χρηματοδοτικής

μισθώσεως

μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 17 και (δ) ποσό € 581 το
σχηματισμό επιπλέον πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία βάσει σχετικής μελέτης αναγνωρισμένης εταιρείας αναλογιστών.
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2. Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως αναπροσαρμόσθηκαν με τα ακόλουθα ποσά: (α) ποσό
€ 4.465 το οποίο αφορά την ανακατάταξη διαφόρων εκτάκτων εξόδων στα λειτουργικά
αποτελέσματα και (β) ποσό € 1.182 το οποίο αφορά μεταφορά στα αποτελέσματα
χρήσεως του επιπλέον ποσού της σχηματισμένης προβλέψεως για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αναλογούσε στις αποζημιώσεις
συνταξιοδοτήσεως που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως 2004.
3. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναπροσαρμόσθηκαν με τα ακόλουθα ποσά: (α) ποσό
€ (185) το οποίο αφορά τη μείωση των αποσβέσεων που επιβάρυναν τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας λόγω του υπολογισμού των αποσβέσεων των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών και (β) ποσό € 121 το οποίο
αφορά το σχηματισμό επιπλέον πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία βάσει σχετικής μελέτης αναγνωρισμένης εταιρείας αναλογιστών.
4. Τα έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης αναπροσαρμόσθηκαν κατά το ποσό των
€ (2) το οποίο αφορά τη μείωση των αποσβέσεων που επιβάρυναν τα έξοδα λειτουργίας
έρευνας και ανάπτυξης λόγω του υπολογισμού των αποσβέσεων των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών.
5. Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αναπροσαρμόσθηκαν με τα ακόλουθα ποσά: (α) ποσό
€ (183) το οποίο αφορά τη μείωση των αποσβέσεων που επιβάρυναν τα έξοδα
λειτουργίας

διάθεσης

λόγω

του

υπολογισμού

των

αποσβέσεων

των

πάγιων

περιουσιακών στοιχείων βάσει της ωφέλιμης ζωής αυτών, (β) ποσό € 51 το οποίο αφορά
σχηματισμό προβλέψεως για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων που προέκυψαν εντός
της χρήσεως 2004 και (γ) ποσό € 95 το οποίο αφορά το σχηματισμό επιπλέον
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία βάσει σχετικής
μελέτης αναγνωρισμένης εταιρείας αναλογιστών.
6. Το κόστος χρηματοδότησης αναπροσαρμόσθηκε κατά το ποσό των € 14 το οποίο αφορά
ανακατάταξη χρεωστικών τόκων μηχανολογικού εξοπλισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης
από την κατηγορία του κόστους πωλήσεων.
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7. Τα έκτακτα αποτελέσματα αναπροσαρμόσθηκαν με τα ακόλουθα ποσά: (α) ποσό € (292)
το οποίο αφορά τον επαναπροσδιορισμό του αποτελέσματος από την πώληση
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω υπολογισμού των αποσβέσεων βάσει
της ωφέλιμης ζωής αυτών, (β)

ποσό € (129) το σχηματισμό επιπλέον πρόβλεψης

αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία βάσει σχετικής μελέτης
αναγνωρισμένης εταιρείας αναλογιστών, (γ) ποσό € 776 το οποίο αφορά χρησιμοποίηση
σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων προς κάλυψη διαγραμμένων
απαιτήσεων και (δ) ποσό € 1.345 το οποίο αφορά την ανακατάταξη του συνόλου των
εκτάκτων εξόδων στα λειτουργικά αποτελέσματα.
8. Ο φόρος εισοδήματος αναπροσαρμόσθηκε με το ποσό των αναβαλλόμενων φόρων που
αναλογούσαν στα αποτελέσματα της χρήσεως 2004 (βλέπε σχετικά και σημείωση 10).
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