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1.01-30.09.2012 1.01-30.09.2011 1.07-30.09.2012 1.07-30.09.2011 1.01-30.09.2012 1.01-30.09.2011 1.07-30.09.2012 1.07-30.09.2011

Πσιήζεηο 6.1 207.156 203.020 104.493 91.564  

Κφζηνο πσιεζέλησλ 6.2 -181.771 -187.053 -73.690 -67.405

Μηθηό Κέξδνο 25.385 15.967 30.803 24.159 0 0 0 0

Έμνδα δηνίθεζεο 6.3 -15.115 -18.669 -4.133 -6.068 -997 -979 -239 -307

Έμνδα δηάζεζεο 6.4 -17.965 -18.841 -9.289 -8.089

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 1.465 1.977 230 634  6

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο -288 -288

Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -6.230 -19.854 17.611 10.348 -991 -979 -239 -307

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 1.038 -234 1.117 23 -238 30

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -9.601 -10.522 -3.746 -2.907 -5 -7 -1 -2

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 25 292 20 82 92 24

Έζνδα απφ κεξίζκαηα  1.324  276  

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ελνπνηνχκελεο 

κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3.928

Κέξδε πξν θόξσλ -14.768 -26.390 15.002 7.546 328 -1.132 36 -255

Φφξνο εηζνδήκαηνο -47 -61 -13 -19   

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -14.815 -26.451 14.989 7.527 328 -1.132 36 -255

Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο -14.815 -26.451 14.989 7.527 328 -1.132 36 -255

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,0773 -0,1396 0,0782 0,0397 0,0017 -0,0060 0,0002 -0,0013

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -14.815 -26.451 14.989 7.527 328 -1.132 36 -255

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ :

  - θέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 6.8 -2.575 752 0 4.791

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ   

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ
 

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο -1.325 -277

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ -2.575 752 0 4.791 -1.325 0 -277 0

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ
 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από θόξνπο -2.575 752 0 4.791 -1.325 0 -277 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ -17.390 -25.699 14.989 12.318  -997 -1.132 -241 -255

Καηαλεκεκέλα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο -17.390 -25.699 14.989 12.318 -997 -1.132 -241 -255

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/09 2012 θαη 2011   

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαην
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 30/09/2012 31/12/2011 30/09/2012 31/12/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 6.5 740.006 712.925 107 149

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 986 1.151 53 71

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο  369.187 363.198

Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 1.172 3.398 202 203

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

ύλνιν 742.164 717.474 369.549 363.621

Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Απνζέκαηα 5.058 8.129

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 61.510 50.963 30

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.6 12.261 9.962 2.305 3.172

Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.7 19.724 8.303 86 136

ύλνιν 98.553 77.357 2.391 3.338

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο 

πψιεζε
 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 840.717 794.831 371.940 366.958

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.8 57.498 57.498 57.498 57.498

Τπεξ ην άξηην 6.8 290.011 290.011 290.011 290.011

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 0 2.575 -54.835 -53.510

Λνηπά απνζεκαηηθά 6.9 152.848 212.750 65.330 125.232

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 6.9 -111.532 -156.619 328 -59.901

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

Μεηξηθήο 388.825 406.215 358.332 359.329

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 388.825 406.215 358.332 359.329

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 15 15

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 1.243 1.474 146 145

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 2

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο 1.090 1.757 129 128

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.10 37.587

ύλνιν 39.935 3.248 275 273

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 6.11 35.373 17.303 13 43

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 143 147 20 20

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6.12 344.457 346.322

Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 6.13 31.984 21.596 13.300 7.293

ύλνιν 411.957 385.368 13.333 7.356

Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 451.892 388.616 13.608 7.629

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 840.717 794.831 371.940 366.958

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Σεο 30εο επηεκβξίνπ 2012 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
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ΟΜΙΛΟ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2012 191.660.320 57.498 290.011 2.575 212.750 -156.619 406.215

Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 191.660.320 57.498 290.011 2.575 212.750 -156.619 406.215

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ -14.815 -14.815

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα -2.575 -2.575

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -2.575 -14.815 -17.390

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην

Κεθαιαηνπνίεζε δεκίσλ εηο λέν -59.902 59.902 0

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2012 191.660.320 57.498 290.011 0 152.848 -111.532 388.825

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2012

 
 

 

 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ (1/1-30/9/2012) 
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ΔΣΑΙΡEΙΑ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

πάγησλ πεξνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2012 191.660.320 57.498 290.011 -53.511 125.232 -59.902 359.329

Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 191.660.320 57.498 290.011 -53.511 125.232 -59.902 359.329

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 328 328

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα

Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο -1.325 -1.325

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -1.325 328 -997

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην

Κεθαιαηνπνίεζε δεκηψλ εηο λέν -59.902 59.902

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2012 191.660.320 57.498 290.011 -54.836 65.330 328 358.332

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2012

 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξείαο (1/1-30/9/2012) 
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ΟΜΙΛΟ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν 

ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2011 162.424.000 134.812 290.614 4.561 111.170 -70.116 471.041

Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 162.424.000 134.812 290.614 4.561 111.170 -70.116 471.041

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ -26.451 -26.451

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 752 752

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα   

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο  752 -26.451 -25.699

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 29.236.320 24.266 24.266

Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο   

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην  

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ    

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -334  -334

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2011 191.660.320 159.078 290.280 5.313 111.170 -96.567 469.274

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2011

 
 

 

 

 
 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ (1/1-30/9/2012)  
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ΔΣΑΙΡEΙΑ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

πάγησλ πεξνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2011 162.424.000 134.812 290.614 -7.428 23.652 7.689 449.339

Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 134.812 290.614 -7.428 0 23.652 7.689 449.339

 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ -1.132 -1.132

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο -1.132 -1.132

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 29.236.320 24.266 24.266

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην  

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ     

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -334 -334

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2011 191.660.320 159.078 290.280 -7.428 0 23.652 6.557 472.139

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2011

 

 

 
 
 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξείαο (1/1-30/9/2012) 
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1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ -14.768 -26.390  328 -1.132

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 20.172 20.367 61 65

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία

Πξνβιέςεηο 1.786 1.577 10 58

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -1.038 4 7

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο -245 -4.120 -1.325 138

Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 9.497 10.421 2 1
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -327 -163

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -52.184 -1.103 -884 420

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 57.606 -2.751 -31 -806

Μείνλ :   

Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -10.330 -8.215 -2 -1

Καηαβιεκέλνη θφξνη -67 -2.857 -1.465
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 10.102 -13.230
 

-1.841 -2.715
  

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη

ινηπψλ επελδχζεσλ -29.700

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -3.574 -1.716

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ 4.650

Γηαθαλνληζκφο Παξαγψγσλ Χξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ 1.002

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 25 292 92

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 1.780 2.300

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο -8.210
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο      

δξαζηεξηόηεηεο (β) -3.549 4.228 -6.430 -27.308
 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 24.266 24.266

Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ -334 -334

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 40.000

Δηζπξάμεηο απφ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 2.221 4.450

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.069 -26.381

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα) -40 -272

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο

Πξνθαηαβνιέο γηα ΑΜΚ 6.000 6.000
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 4.891 37.279  8.221 28.382

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 11.444 28.277  -50 -1.641

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 8.303 26.491 136 4.066

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα -23 -14
-2

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 19.724 54.754  86 2.423

Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν.

Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 10 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9 2012 θαη 2011

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡEΙΑ

 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Σακηαθώλ Ρνώλ 
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εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

1.    Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
Ζ εηαηξία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
“ATTICA GROUP” είλαη ακηγψο Δηαηξία πκκεηνρψλ θαη σο εηαηξία ζπκκεηνρψλ 
δελ έρεη δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηαηξία κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ 
δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία. 

 

Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη ζην Γήκν Αζελψλ, Λεσθ. πγγξνχ 
123-125 & Σνξβά 3, Σ.Κ. 11745. 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 
είλαη 3 άηνκα γηα ηε κεηξηθή εηαηξία θαη 1.173 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελψ ζηηο 
30/09/2011 ήηαλ 6 θαη 1.196. 

 

Οη Μεηνρέο ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ είλαη εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε θσδηθφ ATTICA. 
Ο αληίζηνηρνο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Bloomberg είλαη ATTICA GA ελψ 
ηνπ Reuters είλαη EPA.AT. 
Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ είλαη 191.660.320. Ζ ζπλνιηθή 
θεθαιαηνπνίεζε ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηελ 30/09/2012 αλεξρφηαλ 
ζην πνζφ Δπξψ 22.999 ρηι. πεξίπνπ.  
 

Ο Όκηινο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη κε ηε 
κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
ζηελ εηαηξία ηελ 30/09/2012 (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%.   

  

 Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ηεο 
πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 27ε Ννεκβξίνπ, 2012. 
 

Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις. 
 

2.     Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε 
ηελ 30/09/2012 πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε απηέο 
ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα 
πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο 
ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. ηελ παξάγξαθν 2.1 
παξνπζηάδεηαη ε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηελ 
παξνπζίαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο γηα ηελ Κνηλνπξαμία ΑΝΔΚ Α.Δ. 
& SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΗΑ. ηελ παξάγξαθν 2.2 
παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ηα νπνία είηε δελ 
έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ  πηνζεηεζεί, απφ ηελ Δ.Δ.     
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Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο 
εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31/12/2011, νη νπνίεο θαη πεξηιακβάλνπλ 
πιήξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
 

2.1.    Λνγηζηηθή Πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο ΑΝΔΚ Α.Δ. &    
             SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΗΑ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ  
             Οκίινπ. 

Ζ ελ ιφγσ θνηλνπξαμία έρεη ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 
31 σο «απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Αληηθεηκεληθφο 
ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία εζφδσλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηνπο 
θνηλνπξαθηνχληεο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ δηαθαλνληζκφ. χκθσλα 
κε ην ΓΛΠ 31, θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 
απφ θνηλνχ ειεγρφκελε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα αλαγλσξίδεη ζηηο 
αηνκηθέο ηνπ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 
-       ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ειέγρεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
αλαιακβάλεη, θαη 
-       ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ην κεξίδηφ ηνπ ζηα έζνδα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο.  
 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ 
εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, είλαη ήδε αλαγλσξηζκέλα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο θάζε θνηλνπξαθηνχληνο, δελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ή άιιε 
δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ζε ζρέζε κε απηά ηα ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ. 
 

Ζ θαζαξή απαίηεζε πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ απφ ηε 
ζρεηηθή εθθαζάξηζε θαη ηηο πιεξσκέο ηεο θνηλνπξαμίαο πξνο θαη απφ ηνπο 
θνηλνπξαθηνχληεο, απεηθνλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο.   
       

2.2.     Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ   
             Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ        
             Δπξσπατθή Έλσζε 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην 
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη 
ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2012 ή κεηαγελέζηεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα 
θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Σξνπνπνηήζεηο ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/07/2011) 

θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο 
κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ 
πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ 
ζηελ νληφηεηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011. 

 

2.3.   Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ  
             Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ       
             Δπξσπατθή Έλσζε 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο 
Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ 
αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
πγθεθξηκέλα: 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 «Αλαβαιιόκελνο Φόξνο: Αλάθηεζε ησλ 
ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 
«Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη ρξήζηκεο νδεγίεο 
αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηηο 
εχινγεο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδπηηθά αθίλεηα» ηα 
νπνία αλαθηψληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ή κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011. 
Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε 
απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα 
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ 
Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Έληνλνο ππεξπιεζσξηζκόο 
/ Αθαίξεζε ησλ ζηαζεξώλ εκεξνκεληώλ αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνύληεο 
γηα πξώηε θνξά ηα ΓΠΥΑ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

Οη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 
2010. Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηθαζηζηνχλ αλαθνξέο ζε ζηαζεξέο εκεξνκελίεο 
αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ κε ηνλ νξηζκφ ηεο 
«εκεξνκελίαο κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». Οξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ην 
πψο κία επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 
ηα ΓΠΥΑ κεηά απφ κία πεξίνδν, πνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξνχζε λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηαηί ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα 
ππφθεηλην ζε ζνβαξφ ππεξπιεζσξηζκφ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη απφ 
ηελ 01/07/2011. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε 
ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 
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 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) 

Σν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα 
αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη 
Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ 
έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην 
ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη 
αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ 
κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην 
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 
επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9 
φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα 
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε 
θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη 
επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν παξφλ Πξφηππν δελ 
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 
«Κνηλνί Γηαθαλνληζκνί» (Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο 
πκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» 
(εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/01/2013) 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε 
βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 
αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
θαη ηελ ΜΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν 

ΓΠΥΑ 11 «Κνηλνί Γηαθαλνληζκνί» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θνηλφ 
δηαθαλνληζκφ (joint arrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 
«πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ Κνηλνχ Διεγρφκελεο 
Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο – Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο 
Κνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο 
Δπηρεηξήζεηο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο 
γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, 
ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο.  
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Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην 
ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 κε ηίηιν ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 28 κε ηίηιν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη 
Κνηλνπξαμίεο». Σα λέα Πξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. 
Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε 
Δχινγεο Αμίεο». Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη 
παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
άιια ΓΠΥΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. 
Σν ΓΠΥΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, 
δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία 
απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 
κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ο Όκηινο ζα 
εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο. Σν λέν Πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. 
Σν πξναλαθεξζέλ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ» – Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ 
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/07/2012) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο 
ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 
εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012. Ζ 
παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 
2012. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» 
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/01/2013) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 19 
«Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα 
βειηηψζνπλ ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε 
ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

Οη λέεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο  
ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο.  
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Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 
2012. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 
Παξνπζίαζε» – πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο 
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 
δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο 
πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή 
λα επηηξέπεηαη. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε 
ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – πκςεθηζκόο 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα 
γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΠΥΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη 
βάζεη ησλ US GAAP. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε 
ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ 
Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Κξαηηθά δάλεηα 
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/01/2013) 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 1 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ 
ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο κε 
αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά 
ηελ κεηάβαζε. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε 
ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2009 - 2011 (έθδνζε ηνλ Μάην 
ηνπ 2012 – νη ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ 
Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2009 - 2011», ην 
νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 Πξφηππα θαη απνηειεί 
κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. 
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 Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή 
επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Οη παξνχζεο 
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, Κνηλνί Γηαθαλνληζκνί, 
Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο: Οδεγόο Μεηάβαζεο 
(Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα ηηο 
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη 
δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε 
ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο 
πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε 
ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε 
παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε 
εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ο Όκηινο δελ 
αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
3.           Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 

3.1.     Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
 Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλν αγνξάο 

(απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ) θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.  Γη’ 
απηφ ην ιφγν επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ 
επηπηψζεσλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

 Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη 
αληηζηάζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  Γελ απνηειεί πνιηηηθή ηνπ 
Οκίινπ ε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο είλαη θπξίσο 
θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, δάλεηα, ζπκθσλίεο 
επαλαγνξάο, ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πξντφληα.  

 
3.1.1      πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
 Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ.   
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ΟΜΙΛΟ EUR USD GBP Λνηπά EUR USD GBP Λνηπά

Ολνκαζηηθά πνζά

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  19.607  114  2  1  8.180  100  9  14 

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο  41.763  -  - -  - 

Βξαρπρξόληα έθζεζε  19.607  41.877  2  1  8.180  100  9  14 

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μαθξνρξόληα έθζεζε  -  -  -  -  -  -  -  - 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

31/12/201130/09/2012

 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε 
ηζνηηκία θαηά +/- 10% ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Γνιαξίνπ  
Ακεξηθήο / Δπξψ θαη Λίξαο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ / Δπξψ.  

ΟΜΙΛΟ

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ) -3.807 3.807  -  - 8 -8  -  - 

Καζαξή Θέζε -3.807 3.807  -  - 8 -8  -  - 

31/12/2011

USD

Μεηαβιεηή Μεηαβιεηή

GBP

Μεηαβιεηή Μεηαβιεηή

USD GBP

30/09/2012

 

 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ Blue Star Patmos ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ν 
Όκηινο έιαβε πίζησζε χςνπο Γνιαξίσλ Ζ.Π.Α. 54 εθαη απφ ην λαππεγείν 
«DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD», Κνξέαο. Γηα 
ην πνζφ απηφ ν Όκηινο έρεη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ αθνξά ηε 
δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ/Γνιαξίνπ Ζ.Π.Α. 

 

  
3.1.2.    Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/09/2012 αλήιζε ζε € 344.457 
ρηι. 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ν Όκηινο θαηά ηελ 30/09/2012 είρε αξλεηηθφ 
θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ € 313.404 ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (κε 
ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ -83,6%- λα 
αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ).  
 
Καηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ 
αλαηαμηλφκεζε δαλείσλ πνζνχ € 268.255 ρηι. απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο «Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο» ζηελ γξακκή 
«Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο», δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2011 δελ πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη (covenants) πνπ 
ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη 
δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ 
ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο άκεζα εμνθιεηέεο. 
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Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, αλαθνξηθά κε ηo πξναλαθεξζέλ πνζφ ησλ € 268.255 
ρηι αιιά θαη γηα επηπιένλ ζρεηηθφ κε απηφ πνζφ € 33.762 ρηι ην νπνίν αθνξά 
πνζφ ην νπνίν ζα ήηαλ νχησο ή άιισο πιεξσηέν ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, 
ζπλεπψο γηα ζπλνιηθφ πνζφ €302.017 ρηι, βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο 
δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
έρεη ζπζηαζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ άηππε επηηξνπή ε νπνία είλαη 
ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Όκηιν αλαθνξηθά κε αλαδηάξζξσζε ησλ 
φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. 
ηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο 
ησλ δαλείσλ θαη ε δηακφξθσζε πην ξεαιηζηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 
ελαξκνληζκέλνπο κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Έσο ζήκεξα, ε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία είλαη ζε εμέιημε. ηα πιαίζηα απηά θαη ζηε βάζε ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ 
δηαιφγνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
επίηεπμεο ζπκθσλίαο, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζε 
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ Γαλεηζηψλ θαη ηνπ Οκίινπ. 
Παξάιιεια, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ βξίζθεηαη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 ζε 
δηαδηθαζία αλαλέσζεο βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνζνχ 
Δπξψ 40 εθαη. κέζσ αλαρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία εθηηκά φηη ζα νινθιεξσζεί 
επηηπρψο. 
 
Ο Όκηινο, παξάιιεια κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο φπσο 
αλαθέξζεθε αλσηέξσ, έρεη πξνβεί ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
ξεπζηφηεηάο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
- Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ρξήζεηο θαη ζηελ ελδηάκεζε 
πεξίνδν έιαβε κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ,  
επηηπγράλνληαο έηζη ζεκαληηθή  κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ 
δηάζεζεο θαηά 12% θαη ησλ εμφδσλ ησλ πινίσλ 5% παξφιν ηελ κεγάιε αχμεζε 
ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζα ζπλερίζεη θαη  ζηελ 
ηξέρνπζα πεξίνδν  ηελ εληαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα επφκελα ηξία έηε. 
- Με ζθνπφ ηε κείσζε ζηε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ν Όκηινο πξνβαίλεη 
φπνπ είλαη εθηθηφ ζε κεηψζεηο ηαρπηήησλ ζηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ. 
- ε θάζε πεξίπησζε ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο 
ζηηο γξακκέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ 
εθηεινχκελσλ δξνκνινγίσλ κε ζθνπφ λα βειηηψλεη ην κεηαθνξηθφ έξγν αλά 
δξνκνιφγην. 
- Ζ κεηξηθή εηαηξεία, MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, 
θαηέβαιε ζηελ ATTICA ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ Δπξψ 13,0 εθαη., έλαληη 
κειινληηθήο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Απφ ην πνζφ απηφ € 7,0 
εθαη. θαηαβιήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη πνζφ € 6,0 εθαη. θαηαβιήζεθε 
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012. 

Τπφ ην πξίζκα  ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ θαη ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ 
κε ηνπο δαλεηνδφηεο ηνπ, εθηηκνχκε φηη ν Όκηινο δελ ζα αληηκεησπίζεη 
πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ξεπζηφηεηαο. 
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4.     Δλνπνίεζε – Κνηλνπξαθηηθή εθκεηάιιεπζε πινίσλ 
 

4.1.   Δλνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 
Οη παξαθάησ άκεζα ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν νιηθήο 
ελζσκάησζεο. 
 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

30/09/2012

Δπωλπκία Θπγαηξηθήο
Αμία 

Σπκκεηνρήο

% άκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% έκκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% ζπλνιηθήο 

ζπκκεηνρήο

Φώξα 

εγθαηάζηαζεο

Δίδνο 

Σπκκεηνρήο

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

Αλέιεγθηεο 

Υξήζεηο

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΠΣΑ Ν.Δ. 49 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΟΚΣΩ Ν.Δ. 32 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. 1.005 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΔΚΑ Ν.Δ. 54 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

ΝΟΡΝΣΙΑ Ν.Δ. 22 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

ΜΑΡΙΝ Ν.Δ. 2.306 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

ATTICA CHALLENGE LTD 2 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΣΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ -

ATTICA SHIELD LTD 2 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΣΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ -

ATTICA PREMIUM A.E. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2006-2011

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ 

(ΔΛΛΑ) ΙΝΚ & ΙΑ
0,00% 0,00% 0,00% ΔΛΛΑΓΑ

Τπό ενιαία 

διεύθςνζη
ΟΛΙΚΗ 2007-2011

SUPERFAST FERRIES S.A. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2011

SUPERFAST PENTE INC. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

SUPERFAST EXI INC. 24.830 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

SUPERFAST ENDEKA INC. 36.234 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

SUPERFAST DODEKA INC. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. 195.764 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2011

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 0,00% 0,00% 0,00% ΔΛΛΑΓΑ
Τπό ενιαία 

διεύθςνζη
ΟΛΙΚΗ 2008-2011

BLUE STAR FERRIES S.A. 2.668 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2011

WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 1 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ -

THELMO MARINE S.A. 77 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ -

BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29 100,00% 0,00% 100,00% ΠΑΝΑΜΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ -

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 22 100,00% 0,00% 100,00% ΚΤΠΡΟ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ -

SUPERFAST ONE INC 20.624 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2011

SUPERFAST TWO INC 23.085 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΔΡΙΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011

ΑΣΣΙΚΑ ΦΔΡΡΙ Ν.Δ. 4.612 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.A.Δ. & 

ΙΑ
100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011

ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 28.669 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011

ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 29.007 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. 94 100,00% 0,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ ΑΜΔΗ ΟΛΙΚΗ 2011

 
 

 

Γηα ηηο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ 
Οκίινπ, νη νπνίεο έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

 

Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 
Οκίινπ.   
 

Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ελψ δελ είραλ 
ελζσκαησζεί είηε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν είηε ζηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  
 
Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ελψ είραλ ελζσκαησζεί είηε ζηελ ακέζσο 
πξνεγνχκελε πεξίνδν είηε ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο δελ ελζσκαηψλνληαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

4.2.    χκβαζε ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηνλ Όκηιν ΑΝΔΚ 
Ο Όκηινο αλαθνίλσζε ζηηο 24.05.2011 ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηνλ Όκηιν 
ΑΝΔΚ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ απφ πινία ησλ δχν 
εηαηξεηψλ ζηε δηεζλή γξακκή «Πάηξα – Ζγνπκελίηζα – Αλθφλα», θαζψο θαη 
ζηελ αθηνπιντθή γξακκή «Πεηξαηάο – Ζξάθιεην».  
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Γηα ην ιφγν απηφ ζπζηάζεθε ε θνηλνπξαμία «ANEK AE – SUPERFAST 
ENDEKA (HELLAS) INC» (δηαθξηηηθφο ηίηινο «ANEK – SUPERFAST») ζηελ 
νπνία ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξείεο ΑΝΔΚ Α.Δ., SUPERFAST EXI (HELLAS) INC, 
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC θαη ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ.   
       

5.   Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ 
5.1.   Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2009 χςνπο € 1.199 
ρηι. πνπ  πξνέξρεηαη απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.  

 

Ζ εηαηξεία ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ηνπ Κεθαιαίνπ ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ 
εηαηξεηψλ SUPERFAST ONE INC., SUPERFAST TWO INC. θαη SUPERFAST 
ENDEKA INC. κε ην πνζφ ησλ € 1.890 ρηι., € 320 ρηι. θαη € 6.000 ρηι. 
αληίζηνηρα.  
 Δπίζεο, ε θαηά 100% ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ATTICA SHIELD LTD θαη  ATTICA 
CHALLENGE LTD επέζηξεςαλ ζηελ ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε κείσζε 
ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ πνζφ χςνπο € 1.896 ρηι. θαη € 325 ρηι. 
αληίζηνηρα. 

 

Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηελ 30/09/2012 κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ νη 
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ δνκή ηνπ Οκίινπ (βι. παξ. 4.1. ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/11) έρνπλ σο εμήο: 
α) Μεηαμχ ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 
47.962 ρηι. 
β) Οη ππνρξεψζεηο ηεο ATTICA PREMIUM Α.Δ. πξνο ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 
ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 911 ρηι. 
γ) Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα κεηαμχ ηεο ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES 
Ν.Α.Δ. & ΗΑ θαη ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ αλέξρνληαη ζην πνζφ 
ησλ € 73.783 ρηι. 
 

Όια ηα αλσηέξσ ππφινηπα ζε ελνπνηεκέλε βάζε απαιείθνληαη. 
 
 

5.1.1.   Γηεηαηξηθέο    ζπλαιιαγέο   κε   ηηο  άιιεο   εηαηξίεο   ηνπ   Οκίινπ   MARFIN  
             INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ Πσιήζεηο Αγνξέο Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο 

απφ πξνο

ΓΔΤΗΠΛΟΪΑ Α.Δ. 7.933 1.124 1.463 324

VIVARTIA Α.Δ.

ΝΔΝΓΟ ΣΑΤΡΟ Α.Δ. 5

HELLENIC CATERING Α.Δ. 37 10

ΥΔΛΔΝΗΚ ΦΟΤΝΣΔΡΒΗ ΠΑΣΡΩΝ Α.Δ. 197 3

Y-LOGIMED 279 39

MIG REAL ESTATE S.A. 5

SINGULARLOGIC A.E. 27 16

SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E. 25 11

MIG MEDIA A.E. 198 171

MARFIN INVESTMENT GROUP 13.000

7.933 1.897 1.463 13.574
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5.2.    Δγγπήζεηο 
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη δψζεη εγγπήζεηο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ 
απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ χςνπο € 338.923 ρηι. 

 
 
 
 

5.3.    Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

Παξνρέο ζε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε

30/09/2012 30/09/2011

Μηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
2.105 2.493

Κφζηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 184 195

Ακνηβέο Γ..  

Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  

ύλνιν 2.289 2.688

Aξηζκφο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ 14 14

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, άκεζα ή έκκεζα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή (είηε εθηειεζηηθφ είηε 

φρη) ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο απηήο.

 

 
6.    Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ   
              1/1-30/09/2012 

Σα κεγέζε ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/09/2012 δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα κε ηα 
αληίζηνηρα κεγέζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ γηα ηνπο 
εμήο ιφγνπο: 
α) Σν πινίν SUPERFERRY II δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε γξακκή ησλ Κπθιάδσλ, 
κέρξη ηελ πψιεζή ηνπ ζηηο 01/03/2011. 
β) Σν πινίν BLUE STAR DELOS δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε γξακκή ησλ 
Κπθιάδσλ απφ 15/11/2011.   
γ) Σν πινίν BLUE STAR PATMOS δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε γξακκή ηνπ 
Βνξείνπ Αηγαίνπ απφ 10/07/2012. 

   

6.1.       Αλάιπζε εζφδσλ θαη παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ 
Ο Όκηινο έρεη επηιέμεη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο θαη ζηηο 
γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο. Σα πινία ηνπ Οκίινπ εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα 
Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα 
θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. 
 

 

Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ 
Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε  
θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο 
Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη 
θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα. 
 

Ζ Δηαηξία σο εηαηξία ζπκκεηνρψλ δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 
δελ παξνπζηάδεηαη γηα ηελ εηαηξία αλάιπζε εζφδσλ αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 
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Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ 
πεξίνδν 1/1 – 30/9/2012 έρνπλ σο εμήο : 

 

 

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Eιιεληθή 

Αθηνπιντα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά χλνιν

ηνηρεία Απνηειεζκάησλ

Ναχινη 118.815 75.429 194.244

Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 6.818 6.094 12.912

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 125.633 81.523 0 207.156

Λεηηνπξγηθά έμνδα πινίσλ -102.997 -78.774 -181.771

Έμνδα Γηνθεζεο & Γηάζεζεο -18.967 -13.069 -1.044 -33.080

Αιια έζνδα/έμνδα 846 574 45 1.465

Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα 4.515 -9.745 -999 -6.230

Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -6.057 -2.506 25 -8.538

Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 0

Κέξδε απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 17.341 -2.462 -937 13.942

Κέξδε/(δεκίεο) πξφ θφξσλ -1.542 -12.252 -974 -14.768

Φφξνο εηζνδήκαηνο -7 -40 0 -47

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο -1.550 -12.291 -974 -14.815

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηψλ

Διιάδα 180.214

Δπξψπε 26.435

Σξίηεο Χψξεο 507

χλνιν λαχισλ & ηνπξηζηηθσλ ππεξεζησλ 207.156

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Eιιεληθή 

Αθηνπιντα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά χλνιν

ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ  

Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ 402.600 281.116 683.716

Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν   0

Μεηαδξνκνιφγεζε πινίσλ   0

Αγνξέο πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 74.097  74.097

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε  0

Απνκηψζεηο πινίσλ πεξηφδνπ 0

Απνζβέζεηο -12.423 -7.118 -19.541

Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 30/9 464.274 273.998 0 738.272

Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο 1.734 1.734

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ 464.274 273.998 1.734 740.006

Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 196.279 145.738 342.017

Με θαηαλεκεζέληεο Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.440 2.440

ΟΜΙΛΟ

1/1-30/09/2012

30/09/2012

     
Όια ηα έζνδα ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο.   
 
Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ 
Οκίινπ ηεο 30/09/2012 
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ                       € 740.006 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ € 100.711 
χλνιν ελεξγεηηθνχ      € 840.717 
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Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο       € 344.457 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ          € 107.435 
χλνιν ππνρξεψζεσλ             € 451.892 

 

Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο € 885.538 ρηι. 
πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ Μαθξνπξφζεζκσλ Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ. 
 

ηα έζνδα απφ λαχινπο εζσηεξηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα 
εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο € 
8.852 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 θαη € 7.730 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-
30/9/2011. 
 

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ 
πεξίνδν 1/1-30/9/2011 έρνπλ σο εμήο: 
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Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Διιεληθή 

Αθηνπινΐα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά* χλνιν

ηνηρεία Απνηειεζκάησλ

Ναχινη 108.494 77.402 185.896

Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 7.301 9.823 17.124

Σνπξηζηηθέο ππεξεζίεο(ελδνηνκεαθή πψιεζε) 19 19

Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ πσιήζεσλ -19 -19

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 115.795 87.225 0 203.020

Λεηηνπξγηθά έμνδα -100.460 -86.577 -15 -187.052

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο -22.000 -13.254 -2.256 -37.509

Άιια έζνδα/έμνδα 576 1.009 103 1.689

Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα -6.089 -11.596 -2.167 -19.853

Χξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -5.582 -4.726 -157 -10.465

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3.928 3.928

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ,επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ 5.918 -3.250 -2.155 514

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ -7.743 -16.323 -2.324 -26.390

Φφξνο εηζνδήκαηνο -24 -37 -61

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο -7.768 -16.359 -2.324 -26.451

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηψλ

Διιάδα 180.448

Δπξψπε 21.840

Σξίηεο Χψξεο 732

χλνιν λαχισλ & ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 203.020

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
Διιεληθή 

Αθηνπινΐα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά* χλνιν

ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ  

Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ 370.912 311.957 682.869

Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 80 80

Αγνξέο πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 69.082 69.082

Απνκηψζεηο πινίσλ πεξηφδνπ -21.165 -20.661 -41.826

Απνζβέζεηο πινίσλ πεξηφδνπ -16.309 -10.180 -26.489

Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 31/12 402.600 281.116  683.716

Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο 29.209 29.209

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ 402.600 281.116 29.209 712.925

Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο 196.794 145.981 342.775

Με θαηαλεκεκέλεο καθξνπξφζεζκεο θαη 

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 3.549 3.549

* Πεξηιακβάλεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία, ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ATTICA PREMIUM A.E., θαζψο θαη νη πινηνθηήηξηεο 

  ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ ππφ θαηαζθεπή πινίσλ.

ΟΜΙΛΟ

1/1-30/09/2011

1/1-31/12/2011

 

Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ 
Οκίινπ ηεο 31/12/2011 
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ                       € 712.925 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ €   81.906 
χλνιν ελεξγεηηθνχ      € 794.831 
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Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο       € 346.324 
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ          €   42.292 
χλνιν ππνρξεψζεσλ             € 388.616 

 

6.2.      Κφζηνο πσιεζέλησλ 
Σν θφζηνο πσιεζέλησλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξπζηλή πεξίνδν, παξφιν ηε κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, δηφηη ν 
Όκηινο πξνέβε φπνπ ήηαλ εθηθηφ ζε κείσζε ηαρπηήησλ ζηα πινία θαζψο θαη 
ζηε κείσζε ησλ ινηπψλ εμφδσλ ησλ πινίσλ. 

 
6.3        Έμνδα δηνίθεζεο 

Σα έμνδα δηνίθεζεο παξνπζηάδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξπζηλή πεξίνδν, γηα ην ιφγσ φηη ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνέβεη ζε κία ζεηξά 
ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ.  
 

6.4.   Έμνδα δηάζεζεο 
Σα έμνδα δηάζεζεο παξνπζηάδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξπζηλή πεξίνδν ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ δηαθήκηζεο, ηεο κείσζεο ησλ 
εμφδσλ πξνκήζεηαο πξνο ηα ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία. 

 
6.5.   Δλζψκαηα Πάγηα 

Σα Δλζψκαηα Πάγηα παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο 31/12/2011 ε νπνία 
νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επί πηζηψζεη απφθηεζε ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ 
Ro – Pax Blue Star Patmos. 
 

6.6.      Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 
Σα Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε 
κε ηηο 31/12/2011 ε νπνία νθείιεηαη ζηα έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ ηνπ 
Οκίινπ.  

 
 

6.7.   Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ 
31/12/2011, ιφγσ ηεο πξνθαηαβνιήο χςνπο € 6.000 ρηι. έλαληη κειινληηθήο 
αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Οκίινπ. 

  
6.8.   Μεηνρηθφ θεθάιαην – Τπέξ ην άξηην – πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε € 57.498 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 191.660.320 
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κία. 
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ΟΜΙΛΟΣ
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή 

αμία

Αμία θνηλώλ 

κεηνρώλ
Υπεξ Τν Άξηην

Υπόινηπα ηελ 01/01/2012 191.660.320 0,30 57.498 290.011

Κεθαλαιοποίηζη αποθεμαηικού ςπέπ ηο άπηιο

Έκδοζη Νέων Μεηοσών

-Κοινέρ

-Ππονομιούσερ

Έξοδα αύξηζηρ μεηοσικού κεθαλαίος

Υπόινηπα ηελ 30/09/2012 191.660.320 0,30 57.498 290.011

ΔΤΑΙΡΔΙΑ
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή 

αμία

Αμία θνηλώλ 

κεηνρώλ
Υπεξ Τν Άξηην

Υπόινηπα ηελ 01/01/2012 191.660.320 0,30 57.498 290.011

Κεθαλαιοποίηζη αποθεμαηικού ςπέπ ηο άπηιο

Έκδοζη Νέων Μεηοσών

-Κοινέρ

-Ππονομιούσερ

Έξοδα αύξηζηρ μεηοσικού κεθαλαίος

Υπόινηπα ηελ 30/09/2012 191.660.320 0,30 57.498 290.011
 

 
 

Γηα ηνλ Όκηιν ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο" πνζνχ - € 
17.390 ρηι. αθνξνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ χςνπο - € 14.815 ρηι. θαη ηελ 
αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ Δπξψ / Γνιαξίνπ Ακεξηθήο χςνπο  -
€ 2.575 ρηι. Γηα ηελ εηαηξεία ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο"  πνζνχ  - € 997 ρηι. αθνξνχλ απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο χςνπο € 328 ρηι. 
θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ χςνπο - € 1.325 
ρηι. 
 

6.9. Λνηπά Απνζεκαηηθά – Απνηειέζκαηα εηο λέν 
Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηηο 28/06/2012 ελέθξηλε ηνλ ζπκςεθηζκφ κέξνπο ηνπ 
Δηδηθνχ Απνζεκαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο γηα απφζβεζε δεκηψλ εηο λένλ, χςνπο € 
59.902 ρηι. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάγξαθν 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 φπσο 
ηζρχεη.  

 
6.10. Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
 ην θνλδχιη «Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεηαη ε 

πίζησζε πνπ έιαβε ν Όκηινο απφ ην λαππεγείν «DAEWOO SHIPBUILDING & 
MARINE ENGINEERING CO LTD», Κνξέαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ λεφηεπθηνπ 
πινίνπ BLUE STAR PATMOS.  

 
6.11. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 Ζ αχμεζε ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ αιιαγή πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη εθαξκφζεη ν Όκηινο θαη 
ζηε βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ χςνπο € 4.289 ρηι. γηα ηελ 
απφθηεζε ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ BLUE STAR PATMOS. 

 
6.12.   Μαθξνπξφζεζκεο - Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο  

 Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30/09/2012 θαη 
31/12/2011 αλαιχνληαη σο εμήο:  
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Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο  

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 30/09/2012 31/12/2011

Τποσπεώζειρ σπημαηοδοηικήρ μίζθωζηρ 2

Γάνεια με εξαζθαλίζειρ 178.411 178.763

Ομολογιακά δάνεια 123.606 124.013

Μείον: Μακποππόθεζμα δάνεια πληπωηέα ηην επόμενη 

σπήζη
-302.017 -302.776

Σύλνιν καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ 0 2

 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 30/09/2012 31/12/2011

Τποσπεώζειρ σπημαηοδοηικήρ μίζθωζηρ 15 52

Γάνεια με εξαζθαλίζειρ 40.000 41.069

Σπαπεζικόρ δανειζμόρ 2.425 2.425

Ομολογιακά δάνεια με εξαζθαλίζειρ 0

Πλέον: Μακποππόθεζμα δάνεια πληπωηέα ηην επόμενη 

σπήζη
302.017 302.776

Σύλνιν βξαρππξόζεζκωλ δαλείωλ 344.457 346.322

 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 30/09/2012

Υπνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζωζεο

Τξαπεδηθόο 

δαλεηζκόο

Γάλεηα κε 

εμαζθαιίζεηο

Οκνινγηαθά 

δάλεηα

Γαλεηαθέο 

Υπνρξεώζεηο

Δωρ 1 έηοςρ 15 2.425 218.411 123.606 344.457

Μεηαξύ  1 έηοςρ και  5 εηών 0 0 0 0 0

Άνω ηων 5 εηών 0 0 0 0 0

15 2.425 218.411 123.606 344.457

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2011

Υπνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζωζεο

Τξαπεδηθόο 

δαλεηζκόο

Γάλεηα κε 

εμαζθαιίζεηο

Οκνινγηαθά 

δάλεηα

Γαλεηαθέο 

Υπνρξεώζεηο

Δωρ 1 έηοςρ 52 2.425 219.832 124.013 346.322

Μεηαξύ  1 έηοςρ και  5 εηών 2  0 0 2

Άνω ηων 5 εηών 0  0 0 0

54 2.425 219.832 124.013 346.324

  

 

 

 Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ 
Οκίινπ θαηά ηελ 30/09/2012 αλήιζε ζε € 344.457 ρηι.  

Καηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2011 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζηελ αλαηαμηλφκεζε 
δαλείσλ πνζνχ € 268.255 ρηι. απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία δελ 
πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη (covenants) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο 
ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ 
κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο 
ππνρξεψζεηο άκεζα εμνθιεηέεο. 

  
 Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλε δηαδηθαζία 

αλαδηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο. ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ βι. 
ζεκείσζε 3.1.2. 

 

6.13.   Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 Ζ αχμεζε ζηηο «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο» νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζην πνζφ ησλ € 6.000 ρηι. πνπ θαηέβαιε ε κεηξηθή εηαηξεία έλαληη 
κειινληηθήο αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ θαζψο θαη ζε κε 
ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην. 
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7.        Άιιεο πιεξνθνξίεο 
7.1      Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
 Ζ κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 

2008-2010.   
  
  

Οη εηαηξείεο SUPERFAST δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο 
ρξήζεηο 2007-2011 κε εμαίξεζε ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία SUPERFAST FERRIES 
S.A. ε νπνία έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009.  
 

Οη εηαηξείεο ηεο BLUE STAR δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα 
ηηο ρξήζεηο 2008-2011, κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία BLUE STAR FERRIES 
S.A. φπνπ έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαζψο θαη ηεο BLUE STAR 
FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ ε νπνία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 
γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2011.  
Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ATTICA PREMIUM A.E. δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο 
θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006-2010. 
 
Γηα ηε ρξήζε 2011, ε κεηξηθή εηαηξεία θαη νη 100% ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ATTICA 
FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ., BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. θαη 
ATTICA PREMIUM Α.Δ ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Νφκηκν Διεγθηή ή 
ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994,  θαη 
έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο λα πξνθχςνπλ 
δηαθνξέο. Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011. 
Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ATTICA έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπλνιηθή πξφβιεςε € 143 ρηι. 
γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζρεκαηηζηεί 
αληίζηνηρε πξφβιεςε € 20 ρηι. Γηα ηηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο 
ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, 
δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.  
 

 

 

7.2. Υξεκαηνδνηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
 Σν χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/09/2012, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 136 
ρηι. Σν χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 857 ρηι. 

 

 

7.3.   Πξνβιέςεηο  
Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο € 1.094 ρηι., ε νπνία αθνξά 
απνδεκηψζεηο λαπηηθψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηα πινία ηνπ Οκίινπ. 

 

7.4.   Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο  
α) Γνζείζεο Δγγπήζεηο, 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαη ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 30/09/2012, αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

30/09/2012 30/09/2012

Γνζείζεο Δγγπήζεηο 1.393

Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή δαλεηζκνχ 338.923

Δγγπήζεηο ζην λαππεγείν DAEWOO 41.763
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β) Αλαιεθζείζεο Γεζκεχζεηο  
Καηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία είραλ αλαιεθζείζεο 
δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο 
σο εμήο: 

 
 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

30/09/2012 30/09/2012

Δληφο 1 έηνπο 988 192

Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 3.951 767

Πάλσ απφ 5 έηε 3.951 767

8.890 1.726  
 
δ) Γεζκεχζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 
Καηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 ν Όκηινο/ε Δηαηξία είρε δεζκεχζεηο απφ 
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο σο εμήο: 
 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

30/09/2012 30/09/2012

Δληφο 1 έηνπο 15

Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ

Πάλσ απφ 5 έηε

15

 
 

8.      εκαληηθά  Γεγνλόηα 
α) ηηο 21.02.2012 ε MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ  
θαηέβαιε ζηελ Δηαηξεία ην πνζφ ησλ € 6.000 ρηι. έλαληη κειινληηθήο αχμεζεο ηνπ 
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ.  
β) Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ηξάπεδεο γηα ην ζχλνιν  ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ηεο δαλεηζκνχ (βι. ζεκ. 3.1.2). 
γ) ηηο 12 Ηνπλίνπ 2012 ε Δηαηξεία αλαθνίλσζε ηελ παξαιαβή ηνπ λεφηεπθηνπ 
επηβαηεγνχ – νρεκαηαγσγνχ πινίνπ BLUE STAR PATMOS.  Σν πινίν απφ 
10/07/2012 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε γξακκή Πεηξαηά – Υίν – Μπηηιήλε. 

 
9.       Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ γεγνλόηα 

Γελ ππάξρνπλ. 
 
 

 
 

Αζήλα, 27 Ννεκβξίνπ, 2012 
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ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 30ε επηεκβξίνπ 2012 

 
 

 


