OLYMPIC CATERING Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 098007620 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 270201000
Ε∆ΡΑ : ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 190 19, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονοµικές καταστάσεις:
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Αρµόδια Αρχή:

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19801)
Grant Thornton Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα Έµφασης
Γ.Ε.ΜΗ.

ΘΕΣΗ
Παπανικολάου Αθανάσιος
Ηλίας Νεκτάριος
Ταπίνη Ευγενία
Βασιλόπουλος Χαρίλαος
Μαρκόπουλος Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
31/12/2014
12.187
46
1.138
496
4.694
2.943
21.504

31/12/2013
13.312
73
1.354
755
4.936
3.382
23.812

4.713
(28.660)
(23.947)

4.383
(27.786)
(23.402)

4.005
21.319
20.126
45.450
21.504

4.329
20.108
22.777
47.214
23.812

1/1-31/12/2014
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)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1/1-31/12/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)
(23.402)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(4.285)
Αύξηση / (Μείωση) µετοχικού κεφαλαίου
3.740
(23.947)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

1/1-31/12/2013
(14.773)
(8.628)
0
(23.402)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η έµφαση στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Eταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας, στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης της Eταιρείας
εµφανίζεται αρνητικό καθώς και στο γεγονός ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για αναδιάρθρωση του υφιστάµενου δανεισµού (βλ. αναλυτικά
σηµείωση 24 και 35 της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη Σηµείωση 30 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ήταν 233 άτοµα και
κατά την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ήταν 390 άτοµα.
4. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 428 χιλ. περίπου, ενώ κατά την προηγούµενη
χρήση ανήλθαν σε € 77 χιλ. περίπου.
5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της 31/12/2014 που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε έδρα στην Ελλάδα,
η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 98,88%.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της Εταιρίας στη λήξη της χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24,
έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ):
α) Έσοδα
4.737
β) Έξοδα
3.166
γ) Απαιτήσεις
1.564
δ) Υποχρεώσεις
8.671
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
147
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
7. 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
1.477
β) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
93
γ) Για αποζηµίωση προσωπικού
246

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

1/1-31/12/2013

25.519
11.441
(2.511)
(4.480)
(4.299)
14
(4.285)

28.625
9.779
(4.013)
(8.571)
(8.631)
3
(8.628)

(0,2863)

(0,5907)

(1.079)

(2.173)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1/1-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές ) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποµειώσεις αξίας στοιχείων ενεργητικού

(8.571)

1.432
32
(174)
1.968
0
(1.221)

1.840
(252)
(144)
2.097
2.462
(2.567)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
259
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
456
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(706)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
(478)
Καταβληµένοι φόροι
(449)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1/1-31/12/2013

(4.480)

128
2.557
(3.642)
(1.505)
(125)

(2.140)

(5.156)

Eπενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συαφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(428)
181
6
(241)

(77)
1.426
4
1.353

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριοτητες

1.075
1.000
0
0
2.075

3.740
0
0
0
3.740

Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηαµτικών διαθεσίµων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

(306)
634
327

(63)
697
634

8.Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής:
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
27
19
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
(7)
(5)
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού λογω
(7)
της µεταβολής στο φορολογικό συντελέστή
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου
(5)
(4)
14
3
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
9. Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, όπως και στην ετήσια οικονοµική έκθεση. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
10. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

Σπάτα, 24 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 737076

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 565054

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 048943

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α.∆.Τ. Φ 027096
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 69702 Α' ΤΑΞΗΣ

