O L Y M P I C

C A T E R I N G

A. E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 270201000
Ε∆ΡΑ :∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14 β', ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012
∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E.. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
Αρµόδια Υπηρεσία :

Ε.Β.Ε.Α. - Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

http://www.olympic-catering.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Χιωτέλλης Αριστείδης : Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό µέλος

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Παπανικολάου Αθανάσιος : Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό µέλος
Βασιλόπουλος Χαρίλαος : ∆ιευθύνων σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος
Φρέρη Θεοδώρα : Γενική ∆ιευθύντρια - Εκτελεστικό µέλος
Ηλίας Νεκτάριος : Εκτελεστικό µέλος
Ταπίνη Ευγενία : Εκτελεστικό µέλος
Ανδριόπουλος Σταύρος : Μη εκτελεστικό µέλος
Μενεξιάδης Μάριος : Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Χατζής Ιωάννης : Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

20 Μαρτίου 2013
Λασανιάνος Κ. Μάριος ΑΜ ΣΟΕΛ 25101
Grant Thornton Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 127
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1/1-31/12/2012

31/12/2011
17.705
116
812
892
7.890
4.243
31.658

19.328
161
822
1.096
15.979
7.171
44.557

4.383
(19.249)
(14.866)

209
(19.130)
(18.921)

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

4.350
20.015
22.159
46.524

5.345
21.140
36.993
63.478

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (δ)

31.658

44.557

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α)

1/1-31/12/2011

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

31.627
10.620
(9.851)
(11.995)
(13.251)
(87)
(13.338)

41.298
15.251
(4.023)
(8.668)
(8.833)
0
(8.833)

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

(1,4467)
(7.968)
0,0000

(0,9644)
(2.660)
0,0000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
(18.921)
(10.088)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)

(13.338)

Συγκεντρωτικά συνοικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)

(8.833)

17.394

0

(14.866)

(8.832)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το θέµα έµφασης αφορά τα αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρθρ. 47 & 48 του Ν.2190/1920).
2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε έδρα στην
Ελλάδα, η οποία συµµετείχε στις 31/12/2012 µε ποσοστό 98,79 %.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη Σηµείωση 33.3 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.
4.Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε µια από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
β) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
γ) Για αποζηµίωση προσωπικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

1.706
93

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

451

5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 453 άτοµα ενώ κατά την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ήταν 490 άτοµα.
6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε
συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες €) :
α) Έσοδα
11.287
β) Έξοδα
3.052
γ) Απαιτήσεις
2.907
δ) Υποχρεώσεις
6.267
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
222
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
7. ∆εν υπάρχουν ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα κατά την 31/12/2012.

1/1-31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµειώσεις απαιτήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές ) επενδυτικής δραστηριότητας
Προεξόφλησηαπαιτήσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1/1-31/12/2011

(11.995)

(8.668)

2.011
0
4.084
(127)
0
2.144
(3.883)

1.843
0
73
(480)
2.528
2.117
(2.587)

8. Κατά την 31/12/2012 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες µετοχές.
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 345 χιλ. έναντι € 46 χιλ. της προηγούµενης χρήσης.
10. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

205

218

4.157

(997)

(16.183)

5.618

(2.128)

(2.125)

0
(17.832)

(288)
(161)

(345)
0
5
(340)

(46)
3
8
(35)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

17.394
(1.125)

0
(1.350)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0
16.269
(1.903)

0
(1.350)
(1.546)

2.600
697

4.146
2.600

11. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκανγια να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ. ∆εν
έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. ∆εν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

12. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου της Εταιρείας.

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες :
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

Σπάτα 20 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
Α.∆.Τ. Θ 521474

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 565054

Η ΓΕΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΦΡΕΡΗ Α. ΘΕΟ∆ΩΡΑ
Α.∆.Τ. ΑΚ 100214

