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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Σημείωση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι

8
9

Αποτελέσματα μετά φόρων

Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

10

4

1/1-31/3/2009

1/1-31/3/2008

10.021
(7.456)
2.564
568
3.133

10.692
(8.775)
1.917
1.645
3.562

(890)
(4.161)
(401)
(2.320)
(238)
(2.558)
634

(825)
(3.673)
(543)
(1.479)
(291)
(1.770)
429

(1.924)

(1.341)

(0,2765)

(0,1927)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Σημείωση

31/3/2009

31/12/2008

11
12
13

21.072
296
780
22.148

21.019
311
667
21.997

15
16
17

1.370
34.842
1.547
37.759

1.648
40.883
525
43.056

59.907

65.052

4.870
38
1.492
727

4.870
38
1.492
2.651

7.127

9.051

20
21
9
22
23

0
1.234
1.753
1.161
918
5.066

0
2.118
2.944
1.168
925
7.154

24
20

29.552
17.100
1.062
47.714

31.402
16.830
615
48.847

Σύνολο υποχρεώσεων

52.780

56.001

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

59.907

65.052

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο

18
18
19

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α.

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Υπόλοιπο
εις νέο

Σύνολο

4.870

38

235

1.113

(293)

5.963

0

0

0

0

(1.341)

(1.341)

Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

4.870

38

235

1.113

(1.634)

4.622

Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α.

4.870

38

379

1.113

2.651

9.051

0

0

0

0

(1.924)

(1.924)

4.870

38

379

1.113

727

7.127

Αναμορφωμένα αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/3/2008 μετά από φόρους (βλ. σημ.
6.1.2)

Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/3/2009 μετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/3/2009

1/1-31/3/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων

(2.558)

(1.770)

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

395

483

Προβλέψεις

(906)

(1.013)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(7)

(9)

238

291

(2.838)

(2.018)

278

192

5.927

(220)

(1.851)

2.151

(240)

(291)

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

(93)

3

1.183

(183)

(434)

(63)

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

2

0

(431)

(63)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

300

0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

(30)

(29)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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270

(29)

1.022

(274)

525

1.216

1.547

942

OLYMPIC CATERING A.E.
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Μαρτίου 2009
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Περιγραφή της Επιχείρησης

Διοικητικό Συμβούλιο: Χιωτέλλης Αριστείδης (Πρόεδρος)
Παπανικολάου Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)
Βασιλόπουλος Χαρίλαος (Διευθύνων σύμβουλος)
Φρέρη Θεοδώρα (Γενική Διευθύντρια - Μέλος)
Σεϊμανίδης Σωτήρης (Μέλος)
Ανδριόπουλος Σταύρος (Μέλος)
Ταπίνη Ευγενία (Μέλος)
Τριανταφύλλη Ελένη (Μέλος)
Χατζής Ιωάννης (Μέλος)
Έδρα Εταιρείας:

Δ.Α.Α. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", ΚΤΙΡΙΟ 14β’
190 19 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελλάδα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

1498/06/Β/86/39

Ελεγκτική Εταιρεία:

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10
104 34 Αθήνα
Ελλάδα
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η OLYMPIC CATERING A.E. (ή η "Εταιρεία") παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αεροπορικού
catering και εστίασης στην Ελλάδα.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στo Διεθνή Αερολιμένα "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β’, Τ.Κ.
190 19, στα Σπάτα Αττικής.
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής διασποράς και
Ειδικών Χαρακτηριστικών 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
74,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έχει έδρα στην Ελλάδα (Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Κτίριο 14β’, Τ.Κ. 190 19, στα Σπάτα Αττικής).

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που
εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών. Επίσης, οι εν λόγω ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 "Ενδιάμεση
Οικονομική Έκθεση" και δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, οι οποίες
έχουν προσαρμοσθεί με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν
με τα Δ.Π.Χ.Α..
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 εγκρίθηκαν
προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 11 Μαΐου 2009.
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Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής του
ιστορικού κόστους και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι
τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2009 έχουν καταρτισθεί βάσει
των ιδίων λογιστικών αρχών και μεθόδων, οι οποίες ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Συνεπώς, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε
συνδυασμό με τις ετήσιες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2008, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και οι οποίες
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που
εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων.
4. 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 2009 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.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009)
Το Δ.Π.Χ.Α. 8 απαιτεί όπως η παρεχόμενη πληροφόρηση που σχετίζεται με λειτουργικούς
τομείς δραστηριότητας να είναι αυτή που λαμβάνει γνώση η διοίκηση, προκειμένου να
κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους και να εκτιμά την απόδοση. Η εφαρμογή του εν λόγω
προτύπου εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο παρουσίασης των τομέων
δραστηριότητας βάσει του Δ.Λ.Π. 14 "Πληροφόρηση κατά τομέα". Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης των συγκεκριμένων τροποποιήσεων.
Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Στην τροποποιημένη έκδοση του Δ.Λ.Π. 23, η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος
της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως,
10
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κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό
καθορίζεται από το Δ.Λ.Π. 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του
στοιχείου. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 απαιτεί όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να
περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με τους μετόχους. Για το λόγο αυτό, εισάγεται μια νέα
κατάσταση συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εκείνων που έχουν καταχωρηθεί
απευθείας στην καθαρή θέση. Επίσης απαιτεί στις περιπτώσεις που μία νέα λογιστική αρχή
εφαρμόζεται αναδρομικά, καθώς και στις περιπτώσεις αναμορφώσεως κονδυλίων, τα
συγκριτικά στοιχεία να περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς τέλους και ενάρξεως της
προηγούμενης συγκριτικής περιόδου. Η τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόμα
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών-τροποποίηση,
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 2 διευκρινίζει τον ορισμό των ″προϋποθέσεων της κατοχύρωσης″
(vesting conditions), με την εισαγωγή του όρου ″προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης″ (non-vesting
conditions) για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οικονομική οντότητα είτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η τροποποίηση
του εν λόγω προτύπου δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Η τροποποίηση του εν λόγω
προτύπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 1 Χρηματοοικονομικά εργαλεία με δικαίωμα πρόωρης πώλησης
στον εκδότη και υποχρεώσεις που πηγάζουν σε ρευστοποιήσεις – τροποποίηση
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 απαιτεί όπως οι οντότητες να κατηγοριοποιούν
χρηματοοικονομικά εργαλεία με δικαίωμα επαναγοράς ή πρόωρης πώλησης στον εκδότη
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καθώς και χρηματοοικονομικά εργαλεία ή συστατικά στοιχεία χρηματοοικονομικών εργαλείων
που επιβάλουν στην οντότητα την υποχρέωση να επιδώσουν στον κάτοχο τους ένα κατ’
αναλογία ποσοστό της καθαρής θέσης της σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, ως ίδια κεφάλαια,
με την προϋπόθεση ότι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 απαιτεί
γνωστοποίηση αναφορικά με τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η Εταιρεία βρίσκεται
στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης των συγκεκριμένων τροποποιήσεων. Η
τροποποίηση του εν λόγω προτύπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. & Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις-τροποποίηση (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα)
Το τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 1 επιτρέπει στις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα
Δ.Π.Χ.Α. να χρησιμοποιήσουν ως τεκμαρτό κόστος, είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική
αξία με βάση τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την επιμέτρηση του αρχικού
κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οντότητες
και σε συνδεδεμένες εταιρείες. Η τροποποίηση επίσης καταργεί τον ορισμό της μεθόδου του
κόστους από το Δ.Λ.Π. 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να
παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Οι
ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή καθώς ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας
στα Δ.Π.Χ.Α. αποτελεί η 1/1/2004.
Δ.Λ.Π.

27

Ενοποιημένες

και

Εταιρικές

Οικονομικές

Καταστάσεις-αναθεώρηση

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 απαιτεί τα αποτελέσματα όλων των συναλλαγών σχετικά με
μειοψηφικά συμμετοχικά συμφέροντα να εμφανίζονται στα ίδια κεφάλαια, εφόσον δεν
υπάρχει αλλαγή στον έλεγχο και αυτές οι συναλλαγές δεν θα καταλήγουν πλέον σε υπεραξία
ή κέρδη και ζημιές. Το πρότυπο επίσης καθορίζει το λογιστικό χειρισμό όταν ο έλεγχος
χάνεται. Οποιοδήποτε υπολειπόμενο συμμετοχικό συμφέρον στην οντότητα επανεκτιμάται
στην εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσεως. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

12

OLYMPIC CATERING A.E.
Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Μαρτίου 2009
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων & Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις των αναθεωρημένων Δ.Π.Χ.Π. 3 και Δ.Λ.Π. 27 είναι: (α) η
μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, (β) ο
επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος των δραστηριοτήτων μια
οντότητας ανακτάται ή χάνεται, (γ) η αναγνώριση απευθείας στα ίδια κεφάλαια της επίδρασης
όλων των μεταβολών του ποσοστού ελέγχου σε ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες οντότητες,
οι οποίες δεν οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου και (δ) η απόδοση βαρύτητας στο τίμημα που
καταβλήθηκε στον πωλητή και όχι στις δαπάνες που πραγματοποίησε ο αγοραστής για την
απόκτηση του ελέγχου μιας οντότητας, με συνέπεια κόστη που σχετίζονται με την εξαγορά
και μεταβολές στην αξία του αρχικού τιμήματος να μην περιλαμβάνονται στο κόστος της
συνένωσης αλλά να λογιστικοποιούνται συχνά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι
τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες & Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.-τροποποίηση
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 5 διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις μιας θυγατρικής εταιρείας ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση ακόμη
και εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου. Για
την θυγατρική αυτή οφείλεται να γίνει σχετική γνωστοποίηση εφόσον ο ορισμός μιας
διακοπείσας δραστηριότητας ικανοποιείται. Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 ορίζει ότι αυτές οι
τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α..
Το τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 5 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 23 ορίζει ότι το έξοδο του τόκου πρέπει να υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 39
Χρηματοοικονομικά εργαλεία: αναγνώριση και επιμέτρηση″ με σκοπό να εξαλείφθει η
ανακολουθία των όρων ανάμεσα στο Δ.Λ.Π. 39 και το Δ.Λ.Π. 23. Η Εταιρεία βρίσκεται στην
διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης της συγκεκριμένης τροποποίησης.
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Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Παρουσίαση και Δ.Π.Χ.Α. 7
Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 28 ορίζει ότι μία επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
αντιμετωπίζεται ως μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά
απομείωσης

δεν

κατανέμεται

σε

συγκεκριμένα

στοιχεία

του

ενεργητικού

που

περιλαμβάνονται στην επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης καταχωρούνται
ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο
ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 28 και Δ.Λ.Π. 32
δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού-τροποποίηση (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 36 απαιτεί στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία (μείον τα κόστη
πώλησης) υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών να γίνονται
γνωστοποιήσεις ανάλογες με εκείνες του υπολογισμού της αξίας λόγω χρήσης. Το
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 36 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο εάν
έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή πριν την λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή
την λήψη των υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία θα
αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή θα πρέπει να
λογιστικοποιείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την
τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Δ.Λ.Π.

19

Παροχές

σε

Εργαζομένους-τροποποίηση

(εφαρμόζεται

για

ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Οι τροποποιήσεις του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 είναι:
(α) Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα παροχών που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση
στην οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών
είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στην
προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της
παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών.
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(β) Ο ορισμός της απόδοσης των επενδεδυμένων στοιχείων των συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος
εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιμέτρηση
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
(γ) Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε
εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους δώδεκα
(12) μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων.
(δ) Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα
Περιουσιακά Στοιχεία” απαιτείται η γνωστοποίηση και όχι η αναγνώριση ενδεχόμενων
υποχρεώσεων. Το Δ.Λ.Π. 19 έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι συνεπές.
Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης της συγκεκριμένης
τροποποίησης.
Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Αναγνώριση και επιμέτρηση-τροποποίηση
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009)
Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 είναι οι ακόλουθες:
(α) Επιτρέπουν σε μία οντότητα να αναταξινομήσει ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό
στοιχείο προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων όταν
ξεκινά ή παύει αντίστοιχα να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης ταμειακών
ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης.
(β) Τροποποιεί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά
στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για εμπορική εκμετάλλευση. Διευκρινίζεται ότι, ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός
χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη
ένδειξη

πραγματικού

πρόσφατου

σχεδίου

βραχυπρόθεσμης

αποκόμισης

κερδών,

συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.
(γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι
ένα μέσο αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην εν λόγω οικονομική
οντότητα και αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει
ότι, για να εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη
λογιστική αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η
τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το Δ.Λ.Π. 39 να συμβαδίζει με το
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Δ.Π.Χ.Π. 8 “Τομείς

δραστηριοτήτων” το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να

βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο/Διοικητικό
Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας.
(δ) Όταν επιμετράται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της
λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να
χρησιμοποιείται ένα αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της
διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας).
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 39 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων-τροποποίηση (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 διευκρινίζει ότι ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ως προοριζόμενα για εμπορική
εκμετάλλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39
Αναγνώριση

και

επιμέτρηση”

αποτελούν

παραδείγματα

Χρηματοοικονομικά εργαλεία:
κυκλοφορούντων

στοιχείων

ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1
δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση
του Δ.Λ.Π 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 16 απαιτεί όπως οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι
συνήθεις δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση
περιουσιακών στοιχείων, να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης ως έσοδο στην
κατάσταση αποτελεσμάτων και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα
αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η
επακόλουθη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 ορίζει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από
την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 16 και Δ.Λ.Π. 7
δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
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Δ.Λ.Π.

27

Ενοποιημένες

και

Εταιρικές

Οικονομικές

Καταστάσεις-τροποποίηση

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009)
Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική
εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση”, έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5 “Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς
πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες”, οι διατάξεις του Δ.Λ.Π. 39 θα εξακολουθούν να
εφαρμόζονται. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις-τροποποίηση (και επακόλουθη
τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Παρουσίαση και Δ.Π.Χ.Α. 7
Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 28 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή
επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση” επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π.
32

“Χρηματοοικονομικά

μέσα:

Γνωστοποίηση

και

Παρουσίαση”

και

Δ.Π.Χ.Α.

7

“Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι
όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 28. Τα τροποποιημένα Δ.Λ.Π. 28, Δ.Λ.Π.
32 και Δ.Π.Χ.Α. 7 δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 29 καταδεικνύει το γεγονός ότι κάποια περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Το τροποποιημένο
Δ.Λ.Π. 29 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες-τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση
του Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.Π.Χ.Α. 7
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 31 ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε
κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 επιπρόσθετα των απαιτούμενων
γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση”
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και Δ.Π.Χ.Α. 7 “Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” θα πρέπει να γίνουν
συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 31 “Συμμετοχές σε
κοινοπραξίες”. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 31 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει τη διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν ″σπανίως, ή
καθόλου″ ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή
απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί
του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά
στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης.
Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε ακίνητα- τροποποίηση (και επακόλουθη τροποποίηση του
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 40 ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση
για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 40.
Όπου εφαρμόζεται το μοντέλο της εύλογης αξίας θα πρέπει και τα ακίνητα αυτά να
αποτιμηθούν στην εύλογη αξία. Σε περιπτώσεις ωστόσο που η εύλογη

αξία ενός

επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο
επιμετράται στο κόστος μέχρι την νωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της
κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 40 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 41 απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου βασισμένο
σε τρέχουσες τιμές αγοράς όπου οι υπολογισμοί εύλογης αξίας βασίζονται σε
προεξοφλημένες ταμειακές ροές και την άρση της απαγόρευσης να λαμβάνονται υπόψη οι
βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το τροποποιημένο
Δ.Λ.Π. 41 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής
Υποστήριξης-τροποποίηση (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
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Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 20 ορίζει ότι η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
βάσει του Δ.Λ.Π. 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση” και των εσόδων
που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια με τη λογιστική αντιμετώπιση του Δ.Λ.Π. 20. Το
τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 20 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 15 Συμβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την
κατασκευή

ακίνητης

περιουσίας εμπίπτει

στον

σκοπό

εφαρμογής του

Δ.Λ.Π

11

"Κατασκευαστικά συμβόλαια" και συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται
ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας ή του Δ.Λ.Π. 18 "Έσοδα" και
συνεπώς το αντίστοιχο έσοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και
τα οφέλη της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας. Η Διερμηνεία 15 δεν έχει εφαρμογή στην
Εταιρεία. Επιπλέον, η εν λόγω διερμηνεία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Διερμηνεία 17 Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους
(εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2009)
Η Διερμηνεία 17 παρέχει οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της διανομής μη χρηματικών
περιουσιακών στοιχείων όταν η υποχρέωση έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον στην
διάθεση της εταιρείας. Αυτή περιλαμβάνει διανομή τόσο συγκεκριμένων περιουσιακών
στοιχείων όσο και πιο περίπλοκες συναλλαγές, όπως διασπάσεις εταιρειών. Οι εν λόγω
οδηγίες δεν έχουν εφαρμογή όταν το περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται ελέγχεται από
την ίδια οντότητα πριν και μετά τη συναλλαγή, συνεπώς δεν έχει σχέση με διανομές μεταξύ
θυγατρικής και μητρικής εταιρείας, ούτε με μεταβιβάσεις μεταξύ θυγατρικών οι οποίες
τεκμαίρονται ως διανομές. Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή εάν μια μητρική εταιρεία διανέμει
μέρος της επένδυσης της σε μια θυγατρική, δημιουργώντας μια μειοψηφική συμμετοχή αλλά
διατηρώντας τον έλεγχο. Σε αυτήν την περίπτωση η διανομή λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με
τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008). Περαιτέρω, η
Διερμηνεία διευκρινίζει πως έχει εφαρμογή μόνο σε διανομές όπου όλοι οι μέτοχοι χρήζουν
ίσης μεταχείρισης. Εάν μια οντότητα διανέμει περιουσιακά στοιχεία στους μετόχους της οι
οποίοι αποτελούν συγχρόνως μια μητρική εταιρεία και μη ελέγχουσα πλειοψηφία, ολόκληρη
η διανομή βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας 17 καθώς μέρος των
περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται ελέγχονται από την ίδια οντότητα πριν και μετά
την μεταβίβαση. Η εν λόγω διερμηνεία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία εκτίμησης της πιθανής επίδρασης της
συγκεκριμένης Διερμηνείας.
Διερμηνεία 18 Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται από οντότητες οι οποίες λαμβάνουν από τους πελάτες τους
περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά για την εξαγορά ή την κατασκευή τέτοιων περιουσιακών
στοιχείων. Το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παροχή συνεχόμενης
πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες ή και στα δύο. Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για το
χρόνο αναγνώρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών εσόδων. Η
Διερμηνεία 18 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. Επιπλέον, η εν λόγω διερμηνεία δεν έχει
ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Η διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις
προκειμένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με
την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση και το
επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά
τους επόμενους δώδεκα μήνες έχουν ως ακολούθως:
Επιδίκαση αποζημιώσεως υπέρ της Εταιρείας
Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2007 επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας το ποσό των € 11.032
ως αποζημίωσή για τη ζημιά που υπέστη λόγω της αναγκαστικής μετεγκατάστασής της στο
Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ανωτέρω απόφαση προσεβλήθη
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του Ελληνικού
Δημοσίου και για την οποία εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 4354/18.07.2008 απόφαση η οποία
απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου. Εν συνεχεία, εντός της κλειόμενης περιόδου,
την 27/1/2009, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε το δικαίωμα προσφυγής στον Άρειο Πάγο
καταθέτοντας αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω εφετειακής απόφασης με μικρές ωστόσο
πιθανότητες να τελεσφορήσει σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας.
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Σε συνέχεια της πρώτης διαιτητικής διαδικασίας, η Εταιρεία κατέθεσε νέα συμπληρωματική
αίτηση/αγωγή

κατά

του

Ελληνικού

Δημοσίου

με

αντικείμενο

την

διεκδίκηση

συμπληρωματικής αποζημίωσης. Με την υπαριθμ. 3/2009 πρωτόδικη απόφαση του
Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία εντός της κλειόμενης περιόδου,
την 5/2/2009, επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας επιπλέον ποσό αποζημίωσης ποσού € 4.960.
Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα αναίρεσης της ανωτέρω απόφασης με προσφυγή
στο Εφετείο και εν συνεχεία στον Άρειο Πάγο.
Συνέπεια των ανωτέρω η Εταιρεία, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση της Νομικής της
Υπηρεσίας, αναγνώρισε έως και την λήξη της προηγούμενης χρήσεως τις εν λόγω
απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η καθαρή ωφέλεια των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας από το εν λόγω γεγονός, αφαιρουμένων των σχετικών δικαστικών και διαιτητικών
αμοιβών και εξόδων ποσού € 4.394, ανήλθε συνολικά σε € 9.586. Περισσότερες
λεπτομέρειες παραθέτονται στη Σημείωση 28.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να
προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική
αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει
από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για
αναβαλλόμενους φόρους.
6. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής φόρων - αναμόρφωση κονδυλίων Οικονομικών
Καταστάσεων (Δ.Λ.Π. 8)
Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως (2008) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2002 έως 2004 από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Με
αφορμή τον εν λόγω διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε
επικαιροποιημένη εικόνα σχετικά με την επάρκεια και πληρότητα των τηρούμενων βιβλίων
και στοιχείων αυτής, η οποία αποτέλεσε και τη βασική αιτία για την αλλαγή στην υιοθετημένη
λογιστική πολιτική φόρων. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση αποφάσισε να διενεργεί κατ’ έτος
επαρκείς προβλέψεις που να καλύπτουν όλες τις πιθανολογούμενες διαφορές φόρων που
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ενδέχεται να προκύψουν σε ένα μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Η Διοίκηση πιστεύει ότι με
την εν λόγω αλλαγή, παρά το γεγονός ότι ο υπολογισμός πρόβλεψης για φόρους ανέλεγκτων
χρήσεων δεν είναι ευχερής λόγω της υπάρξεως ασαφειών σε αρκετές φορολογικές διατάξεις
οι οποίες δημιουργούν δυσκολίες στον καθορισμό της σχετικής προβλέψεως, θα ενισχυθεί η
πληρότητα των καταρτιζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η Διοίκηση,
βάσει των ευρημάτων του πρόσφατου διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου, προχώρησε
στον προσδιορισμό της συνολικής σχετικής πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης και την
λογιστικοποίηση αυτής στις αντίστοιχες χρήσεις που έπρεπε να βαρύνει.
Για την αναμόρφωση των επηρεαζόμενων κονδυλίων των ήδη δημοσιευθέντων οικονομικών
καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε αναδρομικά τις διατάξεις
του Δ.Λ.Π. 8 "Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη".
Από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής για φόρους ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, η
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και η Κατάσταση
Συνολικών

Εσόδων

της

ενδιάμεσης

συγκριτικής

περιόδου

1/1/2008-31/3/2008

αναμορφώθηκαν ως ακολούθως:
6.1 Αναμόρφωση κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1-31/3/2008
Τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία αναμορφώθηκαν από την αλλαγή της
λογιστικής πολιτικής, της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε κατά την 31η Μαρτίου 2008,
έχουν ως ακολούθως:
6.1.1 Περίοδος 1/1-31/3/2008 – Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: Τα κονδύλια της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης για την περίοδο που έληξε κατά την 31η Μαρτίου 2008,
αναμορφώθηκαν ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπα κατά
την 31/3/2008
όπως
προγενέστερα
είχαν δημοσιευθεί

Διόρθωση από
πρόβλεψη
ανέλεγκτων
φορολογικά
χρήσεων

Αναμορφωμένα
υπόλοιπα κατά
την 31/3/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

20.206
342
456
21.004

0
0
0
0

20.206
342
456
21.004

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

1.431
30.108
942

0
0
0

1.431
30.108
942
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Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

32.481

0

32.481

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

53.485

0

53.485

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

4.870
38
1.348
(1.347)

0
0
0
(287)

4.870
38
1.348
(1.634)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

4.909

(287)

4.622

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

3.238
1.458
970
950
6.617

0
0
287
0
287

3.238
1.458
1.257
950
6.904

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

25.571
16.168
219
41.959

0
0
0
0

25.571
16.168
219
41.959

Σύνολο υποχρεώσεων

48.575

287

48.862

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

53.485

0

53.485

6.1.2 Περίοδος 1/1-31/3/2008 – Κατάσταση Συνολικών Εσόδων: Το σύνολο των
αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008, όπως προγενέστερα είχε
δημοσιευθεί, ανερχόταν σε € (1.324) και αναμορφώθηκε σε € (1.341), όπως αναλυτικά
προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

Υπόλοιπα κατά
την 31/3/2008
όπως
προγενέστερα
είχαν δημοσιευθεί
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα προ φόρων
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διόρθωση από
πρόβλεψη
ανέλεγκτων
φορολογικά
χρήσεων

Αναμορφωμένα
υπόλοιπα κατά
την 31/3/2008

10.692
(8.775)
1.917
1.645
3.562

0
0
0
0
0

10.692
(8.775)
1.917
1.645
3.562

(825)
(3.673)
(543)
(1.479)
(291)
(1.770)

0
0
0
0
0
0

(825)
(3.673)
(543)
(1.479)
(291)
(1.770)
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Φόροι
Αποτελέσματα μετά φόρων

Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά

446
(1.324)

(0,1902)
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(17)
(17)

429
(1.341)

(0,1927)
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6.1.3 Περίοδος 1/1-31/3/2009 – Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων: Η κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε
κατά την 31η Μαρτίου 2008, αναμορφώθηκε ως ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 όπως προγενέστερα είχαν
δημοσιευθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Αναμορφωμένα αποτελέσματα χρήσεως 2005 μετά από φόρους
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α.
Αναμορφωμένα αποτελέσματα χρήσεως 2006 μετά από φόρους
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α.
Αναμορφωμένα αποτελέσματα χρήσεως 2007 μετά από φόρους
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α.
Αναμορφωμένα αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/3/2008 μετά από φόρους
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2008 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α.
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Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
φορολογικών
νόμων

Υπόλοιπο
εις νέο

Σύνολο

4.870

38

235

1.113

(3.359)

2.897

0

0

0

0

(375)

(375)

4.870

38

235

1.113

(3.735)

2.521

0

0

0

0

19

19

4.870

38

235

1.113

(3.716)

2.540

0

0

0

0

3.423

3.423

4.870

38

235

1.113

(293)

5.963

0

0

0

0

(1.341)

(1.341)

4.870

38

235

1.113

(1.634)

4.622
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7. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους ακόλουθους επιμέρους επιχειρηματικούς
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: αφορά τη μαζική εστίαση και την παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές
αγορές (Τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων super markets κ.λ.π.).
Κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσεως 2009, η ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά
τομέα δραστηριότητας και γεωγραφικό τομέα έχει ως ακολούθως:
7.1 Δεδομένα περιόδου 1/1-31/3/2009
7.1.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.526
(5.224)
303

3.013
(915)
2.098

1.481
(1.318)
163

10.020,70
(7.456,26)
2.564

(39)
(113)

26
(72)
(3.732)

151

(1.679)

542
(779)
(317)
(401)
(792)

568
(890)
(4.161)
(401)
(2.320)
(238)
(2.558)
634

Αποτελέσματα μετά φόρων

(1.924)

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

162

26

112

121

395
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7.1.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ
Πωλήσεις
Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.084

3.799

138

10.021

59.907

0

0

59.907

434

0

0

434

Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.414
(5.663)
751

2.891
(1.622)
1.269

1.387
(1.491)
(104)

10.692
(8.775)
1.917

0
(91)
(336)
0
324

23
(82)
(3.030)
0
(1.821)

1.622
(651)
(306)
(543)
18

1.645
(825)
(3.673)
(543)
(1.479)
(291)
(1.770)
429

7.2 Δεδομένα περιόδου 1/1-313/2008
7.2.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα

Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων

(1.341)

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις

165

194

124

483

7.2.2 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ
Πωλήσεις
Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
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ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.068

4.515

109

10.692

65.052

0

0

65.052

63

0

0
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7.3 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού
7.3.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/3/2009)
Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

43

239

152

434

0

0

296

296

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

12.909

2.694

5.469

21.072

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

12.736

3.452

22.350

38.539

(20.704)

(5.661)

(26.414)

(52.780)

4.941

485

1.701

7.127

Τροφοδοσία
αεροσκαφώνIn flight
catering &
Επίγεια
εξυπηρέτησηHandling

Εκμετάλλευση
χώρων
εστίασης

Βιομηχανικό
catering και
λοιπές
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

108

1.624

433

2.166

0

0

311

311

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

12.974

2.524

5.521

21.019

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

17.974

2.892

22.857

43.722

(21.246)

(4.356)

(30.400)

(56.001)

9.701

1.060

(1.710)

9.051

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7.3.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού (κατά την 31/12/2008)

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Αναμορφωμένων Ιδίων Κεφαλαίων (βλ. σημείωση 6.3.3)

8. 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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Περίοδος 1/131/3/2009
199
41
240

Περίοδος 1/131/3/2008
260
31
291

2
0
2

0
0
0

(238)

(291)
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9. Φόροι Εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος περιόδου
Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος

Περίοδος 1/131/3/2009
541
16
0
(1.191)

Περίοδος 1/131/3/2008
0
17
0
(446)

(634)

(429)

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Περίοδος 1/131/3/2009
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

Περίοδος 1/131/3/2008

(2.558)

(1.770)

(639)

(442)

(11)
0
0
16

(4)
0
0
17

(634)

(429)

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2009:
25 %, 2008: 25 %)
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος
Φόροι που καταλογίσθηκαν και αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις
Έσοδα τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου
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 υποχρέωση αναλύεται ως ακολούθως:
Κατά την
31/3/2009
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κατά την
31/12/2008

815

851

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(2.568)

(3.795)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό

(1.753)

(2.944)

Κατά την
31/3/2009
Υπόλοιπο έναρξης

Κατά την
31/12/2008

(2.944)

(1.904)

Φόρος αποτελεσμάτων

1.191

(1.040)

Φόρος ιδίων κεφαλαίων

0

0

(1.753)

(2.944)

Υπόλοιπο τέλους
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Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσμάτων

Κατά την
31/12/2008

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/3/2009

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προσαρμογή αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(1.973)

(25)

0

(1.998)

(424)

0

0

(424)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις

(52)

(3)

0

(55)

(371)
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0

(345)

(41)

(11)

0

(51)

Πρόβλεψη αναγνώρισης εσόδου διαιτητικών αποφάσεων

(930)

1.240

0

310

(5)

0

0

(5)

(3.795)

1.228

0

(2.568)

244

0

0

244

Από-αναγνώριση εξόδων εγκαταστάσεως

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων

1

0

0

1

Πρόβλεψη αναγνώρισης προϋπηρεσίας κατά την συνταξιοδότηση

Αποτέλεσμα από πώληση παγίων

257

(34)

0

222

Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων

119

0

0

119

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

231

(2)

0

229

851

(36)

0

815

(2.944)

1.191

0

(1.753)

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στον
Ισολογισμό
Εμφάνιση στον Ισολογισμό
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

0

0

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

(2.944)

(1.753)

Σύνολο

(2.944)

(1.753)

10. Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) 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 €)

Περίοδος 1/131/3/2009
(1.924)

Περίοδος 1/131/3/2008
(1.341)

6.957.500
0
6.957.500

6.957.500
0
6.957.500

(0,2765)
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11. 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
Κατά την 31/12/2008
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2009
Μειώσεις περιόδου 1/1-31/3/2009
Σύνολο κατά την 31/3/2009

0
0
0
0

19.770
177
0
19.947

4.786
28
0
4.814

4.280
0
0
4.280

3.499
59
0
3.558

394
437
(267)
564

32.729
701
(267)
33.163

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2008
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2009
Μειώσεις περιόδου 1/1-31/3/2009
Σύνολο κατά την 31/3/2009

0
0
0
0

7.844
260
0
8.104

1.320
48
0
1.368

1.256
34
0
1.289

1.290
39
0
1.329

0
0
0
0

11.710
381
0
12.091

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2008
Κατά την 31/3/2009

0
0

11.926
11.843

3.465
3.445

3.025
2.991

2.209
2.229

394
564

21.019
21.072

Οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσεως (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των
ασώματων ακινητοποιήσεων) κατά € 131 (2008: € 232) αύξησαν το κόστος πωλήσεων, κατά
€ 73 (2008: € 39) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 36 (2008: € 212) τα έξοδα
λειτουργίας διάθεσης. Οι αποσβέσεις των ληφθέντων κρατικών επιχορηγήσεων για
επενδύσεις παγίων κατά € 4 (2008: € 4) μείωσαν το κόστος πωλήσεων, κατά € 1 (2008: € 1)
τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά € 2 (2008: € 4) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.
Αποσβέσεις αξίας € 17 (2008: € 17) για μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του
μισθωμένου με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ανέρχεται σε € 220 (2008: € 286).
Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου έληξε η μισθωτική περίοδος του
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, με την πλήρη αποπληρωμή των οφειλόμενων
μισθωμάτων.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη.
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12. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Λογισμικά
προγράμματα

Σήματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31/12/2008
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2009
Μειώσεις περιόδου 1/1-31/3/2009
Σύνολο κατά την 31/3/2009

601
0
0
601

2
0
0
2

603
0
0
603

Σωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2008
Προσθήκες περιόδου 1/1-31/3/2009
Μειώσεις περιόδου 1/1-31/3/2009
Σύνολο κατά την 31/3/2009

292
15
0
306

0
0
0
0

292
15
0
307

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2008
Κατά την 31/3/2009

309
294

2
2

311
296

Τα σήματα αφορούν το κόστος αγοράς του εμπορικού σήματος του δικτύου καταστημάτων
καφέ με την επωνυμία Gloria Jean’s Coffees, το οποίο η Εταιρεία απόκτησε κατά την
διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της προηγούμενης χρήσεως με σκοπό την αποκλειστική
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη χρήση και τη γενικότερη
εκμετάλλευση αυτών.

13. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις
ενοικιάσεων μεταφορικών μέσων ύψους € 8, δοσμένες εγγυήσεις ενοικιάσεων κτιρίων ύψους
€ 759, εγγυήσεις ηλεκτρικού ρεύματος ύψους € 4 και εγγύηση για την χρήση του σήματος
των καταστημάτων καφέ με την επωνυμία Gloria Jean’s Coffees € 8.

14. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για την Εταιρεία αναλύονται ως
ακολούθως:
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Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Επενδύσεις
κατεχόμενες
ως την λήξη

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Διαθέσιμα για
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

0

0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

0

0

0

0

0

0

35.570

0

0

0

0

35.570

0

0

0

0

0

0

1.547

0

0

0

0

1.547

37.116

0

0

0

0

37.116

Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Επενδύσεις
κατεχόμενες
ως την λήξη

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Διαθέσιμα για
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού

Διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

0

0

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

0

0

0

0

0

0

41.610

0

0

0

0

41.610

0

0

0

0

0

0

525

0

0

0

0

525

42.135

0

0

0

0

42.135

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της
31ης Μαρτίου 2009

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Στοιχεία ενεργητικού όπως
εμφανίζονται στον Ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2008

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

0

0

17.100

17.100

Σύνολο

0

0

17.100

17.100

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον
Ισολογισμό της 31ης Μαρτιου 2009
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Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

0

0

16.830

16.830

Σύνολο

0

0

16.830

16.830

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008

Σύνολο

15. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορεύματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα - είδη συσκευασίας

Κατά την
31/3/2009
522
34
815

Κατά την
31/12/2008
535
80
1.032

1.370

1.648

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

Κατά την
31/3/2009
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2008

15.622
547
176
465
16.252
2
2.423
82
35.570
(727)

22.101
585
176
465
16.190
3
2.050
40
41.610
(727)

34.842

40.883

Το υπόλοιπο του κονδυλίου "Χρεώστες διάφοροι" περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και απαίτηση
της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω επιδίκασης υπέρ αυτής αποζημιώσεων
συνολικού ποσού € 15.992, για την οποία περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτονται στην
Σημείωση 28.
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το
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σύνολο των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων της Εταιρείας είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ.
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. Ο
μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των εμπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.

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

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Κατά την
31/3/2009
438
1.108

Κατά την
31/12/2008
143
382

1.547

525

18. 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 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην
Κατηγορία Χαμηλής διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/3/2009, οι μέτοχοι με ποσοστό
συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι εξής:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ

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

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
31/3/2009

5.199.342
721.190
1.036.968

74,7%
10,4%
14,9%

6.957.500

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.

19. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

Κατά την
31/3/2009
379
1.113

Κατά την
31/12/2008
379
1.113

1.492

1.492

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 31η
Μαρτίου 2009, σε € 278, αναγνωρίζεται όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή αυτών.
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20. 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 της Εταιρείας αναλύονται, κατά
κύριο χρηματοδότη, ως ακολούθως:

Κατά την 31/3/2009

Τράπεζα

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2008

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

Βραχ/σμες
υποχρεώσεις

Μακρ/σμες
υποχρεώσεις

7.100
750
6.250
3.000
0

0
0
0
0
0

6.800
750
6.250
3.000
30

0
0
0
0
0

17.100

0

16.830

0

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:
Κατά την
31/3/2009
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις χρηματοδοτικές
μισθώσεις

Κατά την
31/12/2008

0
0
0
0

30
0
0
30

0

(0)

0

30

Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων:
Κατά την
31/3/2009
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
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0
0
0

30
0
0

0
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Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου έληξε η μισθωτική περίοδος του
μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής με 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.

21. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους
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. Το
χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (5,00 %) είναι ίσο με την απόδοση, κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας:
Κατά την
31/3/2009

Κατά την
31/3/2008

Άτομα:
Μόνιμης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως

339
224

381
233

Σύνολο

563

614

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

3.437
1.124
830
240

4.225
244
861
351

Συνολικό κόστος

5.631

5.681

22. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα
Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις προκειμένου να
αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που πιθανώς θα προκύψουν στο μέλλον κατά
την δικαστική διευθέτηση επίδικων διαφορών με το προσωπικό της Εταιρείας.
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Επίσης η Εταιρεία, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σημείωση 6, σε κάθε χρήση διενεργεί
εκτίμηση των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που πιθανολογείται ότι θα
προκύψουν κατά το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές. Για την κλειόμενη περίοδο η σχετική σχηματισμένη πρόβλεψη
ανήλθε σε € 16.
Η κίνηση των προβλέψεων για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα έχει ως ακολούθως:

Υπόλοιπο ενάρξεως
Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς εργαζομένους
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς
εργαζομένους
Χρησιμοποίηση προβλέψεων για κάλυψη εξόδων εντός της χρήσεως
Πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
Υπόλοιπο λήξεως

Κατά την
31/3/2009
1.168
0

Κατά την
31/12/2008
1.263
107

0

(269)

(23)
16
1.161

(23)
90
1.168

23. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά
το ποσό των € 918 (2008: € 925), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του
άρθρου 23α του Ν. 1892/1990. 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 € 7
(1/1-31/3/2008: € 9). 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.

24. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως ακολούθως:
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Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Κατά την
31/3/2009
16.066
436
21
449
7.290
5.290

Κατά την
31/12/2008
18.048
636
17
1.076
7.353
4.272

29.552

31.402

Υπόλοιπο

25. 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 την περίοδο 1/1-31/3/2009 και την
31η Μαρτίου 2009, αντίστοιχα, ήταν οι εξής:

Κατά τη περίοδο
1/1-31/3/2009

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Σύνολο

Κατά την 31/3/2009

Έσοδα προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Έξοδα από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

5.783

56

11.789

1.823

147

835

412

6.874

5

186

6

1.248

5.934

1.076

12.207

9.945

Οι εταιρείες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." και "EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", κατά την 31/3/2009, κατείχαν το 10,4 % και 74,7 % αντίστοιχα του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της
Εταιρείας κατά τη χρήση 1/1-31/3/2009 ανήλθαν σε € 107 χιλ.. Κατά την 31/3/2009 δεν
υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και
Διευθυντικά Στελέχη.
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26. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
26.1 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/3/2009 είχε συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση
μεταφορικών μέσων και ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος
2009 και 2024 αντίστοιχα.
Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων τα οποία
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της περιόδου 1/1-31/3/2009
ανήλθαν σε € 13 (1/1-31/3/2008: € 11) και € 1.690 (1/1-31/3/2008: € 1.429).
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων
και ακινήτων βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως
ακολούθως:

Κατά την
31/3/2009
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Κατά την
31/12/2008

6.313
25.565
10.643

6.870
25.744
12.307

42.521

44.921

26.2 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 Εταιρείας, πέραν
αυτών για τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη σχηματίσει σχετική πρόβλεψη (βλέπε σημείωση 22).
26.3 Δεσμεύσεις
Κατά την διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της προηγούμενης χρήσεως, η Εταιρεία υπέγραψε
μακροπρόθεσμη σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης χώρου
μαζικής εστίασης, με την επωνυμία Gloria Jean’s Coffees εντός του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών. Η υποχρέωση της Εταιρείας καθορίζεται από την ανωτέρω σύμβαση ως μεταβλητό
μηνιαίο τέλος (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) και η ελάχιστη εγγύηση που θα καταβάλει
η Εταιρεία έως την λήξη της σύμβασης κατά το έτος 2012 ανέρχεται σωρευτικά στο ποσό
€ 3.090.
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26.4 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/3/2009 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως
συμβάσεων και εισαγωγών πρώτων υλών συνολικού ποσού € 12.758 (2008: € 13.344).
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2004. Η Διοίκηση της Εταιρείας κατά
την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σημείωση 6, προέβη
σε εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον
φορολογικό έλεγχο σχηματίζοντας τις απαραίτητες προβλέψεις έναντι των πρόσθετων
φόρων, βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και
προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων.

27. 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 έκαστου 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.

28. Επιδίκαση αποζημιώσεως υπέρ της Εταιρείας
Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας το ποσό των
€ 11.032 ως αποζημίωσή για τη ζημιά που υπέστη λόγω της αναγκαστικής μετεγκατάστασής
της στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ανωτέρω απόφαση
προσεβλήθη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με την από 21/2/2008 αγωγή ακύρωσης του
Ελληνικού Δημοσίου και για την οποία εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 4354/18.07.2008 απόφαση η
οποία απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου. Εν συνεχεία, εντός της κλειόμενης
περιόδου, την 27/1/2009, το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε το δικαίωμα προσφυγής στον Άρειο
Πάγο καταθέτοντας αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω εφετειακής απόφασης με μικρές
ωστόσο πιθανότητες να τελεσφορήσει σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας.
Σε συνέχεια της πρώτης διαιτητικής διαδικασίας, η Εταιρεία κατέθεσε νέα συμπληρωματική
αίτηση/αγωγή

κατά

του

Ελληνικού

Δημοσίου
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συμπληρωματικής αποζημίωσης. Με την υπαριθμ. 3/2009 πρωτόδικη απόφαση του
Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 5/2/2009, επιδικάστηκε υπέρ
της Εταιρείας επιπλέον ποσό αποζημίωσης ποσού € 4.960. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το
δικαίωμα αναίρεσης της ανωτέρω απόφασης με προσφυγή στο Εφετείο και εν συνεχεία στον
Άρειο Πάγο.
Ωστόσο μεταξύ άλλων, επειδή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3560/1956
(βάσει του οποίου συγκροτήθηκε το ανωτέρω Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο έκρινε εαυτόν
αρμόδιο να δικάσει την εν λόγω υπόθεση) «η απόφασις των διαιτητών είναι οριστική,
τελεσίδικος και αμετάκλητος μη υποκείμενη εις τακτικόν ή έκτακτον ένδικο μέσον. Κατ’ αυτής
δεν χωρεί ακυρωτική της διαιτησίας αγωγή, ουδ’ ανακοπή κατά του εντάλματος εκτελέσεως»,
συνάγεται, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, αφενός μεν ότι η συνολική
καταβλητέα αποζημίωση είναι άμεσα εισπρακτέα, αφετέρου δε ότι πιθανολογείται βασίμως
(virtually certain) η απόρριψη της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης κατά της πρώτης διαιτητικής
αποφάσεως καθώς και της όποιας δικαστικής ενέργειας προβεί το Ελληνικό Δημόσιο σχετικά
με την δεύτερη διαιτητική απόφαση.
Συνέπεια των ανωτέρω, η Εταιρεία αναγνώρισε έως και την λήξη της προηγούμενης
χρήσεως τις εν λόγω απαιτήσεις συνολικού ποσού € 15.992, αφαιρουμένων των σχετικών
διαιτητικών και δικαστικών εξόδων και αμοιβών ποσού € 4.394 περίπου.

29. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού
της 31ης Μαρτίου 2009 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σπάτα, 11 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Θ 512474

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 565054

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΡΑΒΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 056143
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