OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 6705101000 (ΑΡ.ΜΑ.Ε 60016/04/Β/06/93 (2009)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OLYMPΙC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.olympicair.com όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Κτίριο 57, Σπάτα Αττικής Τ.Κ. 19019

Θεόδωρος Βασιλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.-Μη εκτελεστικό μέλος

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 60016/04/Β/06/93 (2009)- Αρ. ΓΕΜΗ 6705101000
Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Ανώνυμων
Εταιρείων
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Mαρτίου 2015

Ευτύχιος Βασιλάκης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.-Εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Γερογιάννης

Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό μέλος

Νόμιμος ελεγκτής: Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 13191)

Παναγιωτόπουλος ΙωάννηςΕκτελεστικό μέλος

Ελεγκτική εταιρεία: ECOVIS HELLAS Α.Ε.

Μενεξιάδης Μάριος

Ιωσήφ ΜαστοραντωνάκηςΕκτελεστικό μέλος
Μιχάλης Κουβελιώτης

Εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή: Mε σύμφωνη γνώμη - Άλλο θέμα
Διεύθυνση διαδικτύου: www.olympicair.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

31/12/2013
(Αναθεωρημένο)

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013
(Αναθεωρημένο)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία

1.891

2.236

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

28.139

29.331

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

14.306

6.409

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων

22.490

-8.823

4.965

4.990

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων

22.869

-12.752

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

15.007

22.322

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)

32.890

-13.864

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

20.725

15.160

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)

85.033

80.448

Αποθέματα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)

Μετοχικό Κεφάλαιο

161.250

161.250

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

-114.763

-147.712

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(α)

46.487

13.538

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.270

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

28.276

15.729
51.181

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

38.546

66.910

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

85.033

80.448

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων

106.061

171.619

8.617

-21.269

59

166

32.949

-13.698

20,3969

-8,5978

0

0

24.228

-6.470

και συνολικών αποσβέσεων
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών και πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της
συγκριτικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνίες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στην
σημείωση 2.2 των Οικονομικών Καταστάσεων. Η συγκριτική χρήση 2013 έχει αναθεωρηθεί λόγω εφαρμογής των διατάξεων του ΔΛΠ 8 αναφορικά με την αναγνώριση των
μισθώσεων αεροσκαφών και λόγω αναταξινομήσεων κονδυλίων. Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στις σημειώσεις 1.4 και 2.1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
3. Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δίνεται
στη σημειώση 3.50 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

4. Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε € 176 χιλ και € 79 χιλ., αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσά για την χρήση
του 2013 ήταν € 229 χιλ. και € 523 χιλ..
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 327 άτομα, ενώ στο τέλος της συγκριτικής χρήσης ήταν 450 άτομα.

31/12/2014

6. Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ποσό € 658 χιλ.,όπως αναλυτικά αναφέρεται στις
σημειώσεις 3.39 και 3.51 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Δεν υπάρχουν άλλες υποθέσεις που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάστασή της Εταιρείας.

31/12/2013

7. Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 2.561 χιλ. και για λοιπές προβλέψεις € 18.154 χιλ.. Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στις
σημειώσεις 3.29 και 3.39 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 & 1/1/2013 αντίστοιχα)

13.538

27.238

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

32.949

-13.700

9. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)
88.491

55.177

10. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην ετήσια οικονομική έκθεση. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 161.250 χιλ. διαιρούμενο σε 1.612.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 100 η καθεμία.

11. Τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων της χρήσης καθαρά από φόρους ανέρχονται σε € 59 χιλ. για την χρήση του 2014 και αφορούν αναλογιστικό κέρδος μείον τον
αναλογούν φόρο. Για το 2013 τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε € € 166 χιλ. στο σύνολο και αφορούν κατά € 14 χιλ. αντιστάθμιση ταμειακών ροών και κατά € 152 χιλ.,
αναλογιστικό κέρδος.
12.
12. Δεν
Δεν έχει
έχει επέλθει
επέλθει διακοπή
διακοπή εκμετάλλευσης
εκμετάλλευσης ή
ή δραστηριότητας
δραστηριότητας μέχρι
μέχρι την
την 31/12/2014.
31/12/2014.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

31/12/2014

31/12/2013
(Αναθεωρημένο)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

22.869

-12.752

1.738

2.353

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές

-445

729

-1.762

7.222

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

275

1.877

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-115

-623

0

1.167

Προβλέψεις

Απομείωση στοιχείων ενεργητικού
Ζημιές από την πώληση ασώματων/ενσώματων παγίων
Μη ταμειακά έξοδα

0

9

-52

585

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

24

701

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

15.887

7.129

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)

0

0

-23.462

-21.850

13. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων/υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της
τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
57.734
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
4.896
Απαιτήσεις
3.125
Υποχρεώσεις
1.546
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης
1.025

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

-275

-1.895

14.682

-15.348

Σπάτα Αρτέμιδος, 26 Μαρτίου 2015

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων

-121

-228

Αγορά άυλων παγίων στοιχείων

-79

-523

Τόκοι εισπραχθέντες

115

623

Συνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-85

-128

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γερογιάννης Δημήτριος

Κουβελιώτης Μιχάλης

Γεωργιάδη Ευτυχία

Α.Δ.Τ. ΑΒ 642495

Α.Δ.Τ. Ρ 490629

Α.Δ.Τ. Χ 027226

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

5.000

7.500

-5.000

-11.500

0

-4.000

14.597

-19.476

5.330

24.806

19.927

5.330

Α΄ΤΑΞΗ 18401

