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Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2012 έως 30/06/2012 εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 28 Αυγούστου 2012.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2012)
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.
3556/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία:
- Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής πληροφόρησης του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή.
- Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο, 1.1.2012-30.6.2012,
- Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
- Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, Ενοποιημένες και Ατομικές, 1.1.2012- 30.6.2012.
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2012-30.6.2012 καταρτίστηκε
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 28η Αυγούστου 2012 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.attica-group.com καθώς και στο
διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και
δημοσιοποιήσεώς της.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις,
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα
της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της
εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήςαναφοράς.

1
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου ...................................................................4
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ....................................5
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012 – 30.6.2012............7
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1/2012 – 30/6/2012 .....................................21
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος .......................................................22
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης .................................................................23
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2012) .........24
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2012) ......25
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2011) .........26
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2011) .......27
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος)..........................................28
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων .....................................................29
1.
Γενικές Πληροφορίες ........................................................................................................29
2.
Βασικές λογιστικές πολιτικές ............................................................................................29
2.1. Λογιστική Πολιτική σχετικά με την παρουσίαση της Κοινοπραξίας ΑΝΕΚ Α.Ε. &
SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. ....30
2.2.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ......30
2.3. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ............................................................................................................................................31
3.
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου .....................................................................35
3.1.
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου ...................................................................35
3.1.1
Συναλλαγματικός κίνδυνος..............................................................................................35
3.1.2. Κίνδυνος ρευστότητας ....................................................................................................36
4.
Ενοποίηση – Κοινοπρακτική εκμετάλλευση πλοίων .....................................................37
4.1.
Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ...........37
4.2.
Σύμβαση του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον Όμιλο ΑΝΕΚ .............38
5.
Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών ..........................................................................39
5.1.
Διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ .........................39
5.1.1. Διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του Ομίλου MARFIN
INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ .........................................................................39
5.2.
Εγγυήσεις........................................................................................................................39
5.3.
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου .......................40
6.
Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/130/06/2012 ......................................................................................................................40
6.1.
Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων .............................................40
6.2.
Κόστος πωληθέντων .......................................................................................................44
6.3.
Έξοδα διοίκησης .............................................................................................................44
6.4.
Έξοδα διάθεσης...............................................................................................................44
6.5.
Ενσώματα Πάγια ............................................................................................................44
6.6.
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.................................................................44
6.7.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ................................................................................44
6.8.
Μετοχικό κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο – Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα.......................44
6.9.
Λοιπά Αποθεματικά – Κέρδη (ζημίες) εις νέο ................................................................45
6.10.
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις .........................................................................45

2
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/12 έως 30/6/12

6.11.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ............................................................................45
6.12.
Μακροπρόθεσμες - Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις.....................................45
6.13.
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ............................................................................46
7.
Άλλες πληροφορίες..........................................................................................................47
7.1
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις .....................................................................................47
7.3.
Προβλέψεις .....................................................................................................................47
7.4.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ......................................................................47
8.
Σημαντικά Γεγονότα ......................................................................................................48
9.
Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα ...................................................................48
Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 ................................49

3
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/12 έως 30/6/12

Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.3556/2007)
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών:
1. Πέτρος Βέττας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Σπύρος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Μιχαήλ Σακέλλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο από
το Διοικητικό Συμβούλιο
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με τη παρούσα
ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:
α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής
καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία») για την περίοδο 01.01.2012 –
30.6.2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και
των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β) η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012
Οι δηλούντες,
Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Το Ορισθέν Μέλος του Δ.Σ.

Πέτρος Μ. Βέττας
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063

Σπύρος Χ. Πασχάλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

Μιχαήλ Γ. Σακέλλης
Α.Δ.Τ. Χ 643597
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της Εταιρείας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για
την
κατάρτιση
και
παρουσίαση
αυτής
της
ενδιάμεσης
συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός
συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης
2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που
διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο
από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε
γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας
οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Θέματα Έμφασης
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1.2 των οικονομικών καταστάσεων,
όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω μη συμμόρφωσης με τις
καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού €
268 εκατ. καθώς και λόγω συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων ποσού € 40 εκατ., βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα
πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων των εν λόγω
δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 3.1.2 γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του
κατά ποσό € 332 εκατ. , γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη
αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του
Ομίλου,η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αναχρηματοδότηση του
υφιστάμενου δανεισμού του. Όπως αναφέρεται στη ίδια σημείωση η Διοίκηση του
Ομίλου έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τo θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των
λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012 – 30.6.2012
(άρθρο 5 του ν. 3556/2007)
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για
λόγους συντομίας ως «Έκθεση») συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.3556/2007
(άρθρο 5) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνεται μαζί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία
Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2012 - 30.6.2012.
Επειδή η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας και ως
«Εταιρεία» ή «Attica») συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η
παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά
δεδομένα της Εταιρείας και των θυγατρικών της και με αναφορά στα επί μέρους (μη
ενοποιημένα) οικονομικά στοιχεία, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή
αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Ειδικότερα, στην
Έκθεση περιγράφονται οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις κατά το α΄
εξάμηνο 2012, σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή καθώς και
στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο
της τρέχουσας χρήσης. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος το δεύτερο εξάμηνο και
παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική
ενότητα:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012 – 30.6.2012
Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις του Ομίλου την περίοδο 1.1.2012 –
30.6.2012 έχουν ως ακολούθως:
1.

Επισκόπηση δραστηριοτήτων

Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2012 με δώδεκα (12) ιδιόκτητα
επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) δρομολογήθηκαν
στην Αδριατική θάλασσα και τα οκτώ (8) στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.
Συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο 1.1.2011 – 30.6.2011 προέκυψαν
διαφοροποιήσεις που επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και αφορούν α) την πώληση
του Superferry II τον Μάρτιο του 2011 και β) την προσθήκη στα δρομολόγια της
Ακτοπλοΐας για το α΄ εξάμηνο του 2012 του νεότευκτου υπερσύγχρονου πλοίου Blue
Star Delos, το οποίο προστέθηκε στο στόλο του Ομίλου τον Οκτώβριο του 2011.
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Στο α΄ εξάμηνο του 2012 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 102,66
εκατ. έναντι Ευρώ 111,45 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, ήτοι ποσοστό μείωσης
7,9%. Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2012 έφθασαν τα Ευρώ 10,66 εκατ.
έναντι ζημιών Ευρώ 16,55 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα,
στο α΄ εξάμηνο του 2012 οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ
29,80 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους Ευρώ 33,98 εκατ. στην αντίστοιχη
περυσινή περίοδο.
Οι σημαντικές ζημίες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα του εξαμήνου
προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από: α) την εντεινόμενη οικονομική κρίση που
διέρχεται η χώρα μας και γενικότερα την κρίση χρέους μεγάλων Ευρωπαϊκών
χωρών με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και
τη μείωση του συνολικού μεταφορικού έργου των αγορών που δραστηριοποιούνται
τα πλοία του Ομίλου και β) τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές των ναυτιλιακών
καυσίμων – μέση αύξηση 23% το α΄ εξάμηνο του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο - η οποία προκαλεί σημαντική επιβάρυνση στα λειτουργικά έξοδα
των πλοίων.
2.

Αγορές που δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος και μεταφορικό έργο

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα
και Πάτρα – Ηγουμενίτσα - Μπάρι, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε το α΄ εξάμηνο του
2012 με τέσσερα (4) πλοία Superfast. Βάσει των στοιχείων της Εταιρείας, το
μεταφορικό έργο στην ανωτέρω περίοδο ανήλθε σε 175.102 επιβάτες, 34.672 Ι.Χ.
οχήματα και 57.428 φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2011,
εκτελέστηκαν 15,2% λιγότερα δρομολόγια και το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά
22,5% στους επιβάτες, 28,2% στα Ι.Χ. οχήματα και 3,0% στα φορτηγά οχήματα.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το συνολικό μεταφορικό έργο στην αγορά της
Αδριατικής, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών Πατρών και
Ηγουμενίτσας, παρουσιάζει τάση συρρίκνωσης. Ειδικότερα, στο συνολικό
μεταφορικό έργο των γραμμών Ελλάδος - Ιταλίας το α΄ εξάμηνο του 2012 σε σχέση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρατηρείται μείωση 32% στη μεταφορά
επιβατών, μείωση16 % στα φορτηγά οχήματα και μείωση 32% στα Ι.Χ. οχήματα σε
συνολικά 29% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιάς
- Κυκλάδες, Ραφήνα - Κυκλάδες (από την 1η Ιουνίου 2012), Πειραιάς - Δωδεκάνησα
και Πειραιάς - Κρήτη με οκτώ συνολικά πλοία. Βάσει των στοιχείων της Εταιρείας
κατά το α΄ εξάμηνο 2012, ο Όμιλος μετέφερε 1.046.127 επιβάτες, 121.985 Ι.Χ.
οχήματα και 67.377 φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με το α΄εξάμηνο του 2011
εκτελέστηκαν 13,7% λιγότερα δρομολόγια και το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά
24,6% στους επιβάτες, κατά 26,0% στα Ι.Χ. οχήματα και αυξήθηκε κατά 5,1% στα
φορτηγά οχήματα.
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3.

Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2012 ανήλθε σε Ευρώ 102,66 εκατ.
έναντι Ευρώ 111,45 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση
7,9%. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ελληνική Ακτοπλοΐα
σε ποσοστό 56,7% και από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 43,3%.
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα έχει ως ακολούθως:
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές των
Κυκλάδων, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα πλοία
Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Delos, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue
Star Ithaki, Διαγόρας και Superfast XII. Σε αυτό το γεωγραφικό τομέα ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α΄ εξάμηνο 2012 κατά 9,4% (Ευρώ 58,26 εκατ.
έναντι Ευρώ 64,30 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Η μείωση του κύκλου
εργασιών αποδίδεται στην έντονη οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας σε
συνδυασμό με το ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και τον έντονο
ανταγωνισμό στις γραμμές που δραστηριοποιούνται τα πλοία του Ομίλου. Για να
βελτιώσει το μεταφορικό του έργο ανά δρομολόγιο, περιορίζοντας ταυτόχρονα και το
κόστος λειτουργίας των πλοίων, ο Όμιλος προέβη σε μειώσεις δρομολογίων την
περίοδο αυτή σε ποσοστό 13,7%. Στον προαναφερόμενο κύκλο εργασιών
συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για εκτέλεση δρομολογίων γραμμών δημόσιας
υπηρεσίας του αρμόδιου Υπουργείου συνολικού ύψους Ευρώ 5,53 εκατ. έναντι
Ευρώ 4,69 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πάτρα Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι όπου εκτέλεσαν
δρομολόγια τα πλοία Superfast I, Superfast II, Superfast VI και Superfast XI. Ο
κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε μείωση σε ποσοστό 5,8%, (Ευρώ 44,40
εκατ. έναντι Ευρώ 47,16 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) ενώ τα δρομολόγια
των πλοίων μειώθηκαν κατά 15,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η απόδοση αυτή οφείλεται στην έντονη κρίση που διέρχεται η αγορά κυρίως λόγω
της κρίσης χρέους που διέρχεται η χώρας μας και πολλές άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει
την κρίση επιχειρώντας να περιορίσει το κόστος λειτουργίας των πλοίων μέσω και
της προσαρμογής του αριθμού των εκτελούμενων δρομολογίων με σκοπό να
βελτιώσει το μεταφορικό έργο ανά δρομολόγιο.
Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Ευρώ 10,66 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2012
έναντι ζημιών Ευρώ 16,55 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι οποίες
προέκυψαν κυρίως από τη μείωση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τη
σημαντική άνοδο, σε ποσοστό άνω του 23%, της μέσης τιμής των καυσίμων.
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου περιορίστηκαν σημαντικά κατά 12,9% (Ευρώ 10,98
εκατ. έναντι Ευρώ 12,60 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011) ενώ σημαντική μείωση σε
ποσοστό 19,3% σημείωσαν τα έξοδα διάθεσης (Ευρώ 8,68 εκατ. έναντι Ευρώ 10,75
εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011).
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Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,85 εκατ. από Ευρώ
7,61 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 0,05
εκατ. από Ευρώ 0,21 εκατ. στις 30.6.2011.
Συνολικά, την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012 ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ευρώ 29,80 εκατ., έναντι ζημιών Ευρώ 33,98
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο αφού όλες οι εταιρίες του Ομίλου
ελέγχονται από τη μητρική εταιρεία με ποσοστό 100%.
Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά του α΄
εξαμήνου 2011 αφού το πλοίο Superferry II δραστηριοποιήθηκε στην Ακτοπλοΐα
μόνο τους δύο πρώτους μήνες του 2011 μέχρι την πώλησή του ενώ το νεότευκτο
πλοίο Blue Star Delos προστέθηκε στο στόλο του Ομίλου τον Οκτώβριο του 2011.
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Όμιλος
δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ.
οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη
τους μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων
εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη
εποχικότητα.
4.

Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου Ευρώ 741,81 εκατ. (Ευρώ 712,92 εκατ.
στις 31.12.2011) αφορούν κατά κύριο λόγο τα πέντε πλοία Superfast και τα οκτώ
πλοία Blue Star.
Στα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ο λογαριασμός «πελάτες και λοιπές
εμπορικές απαιτήσεις» ανήλθε σε Ευρώ 52,62 εκατ. από Ευρώ 50,96 εκατ. την
31.12.2011 ενώ τα «λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» ανήλθαν σε Ευρώ
13,53 εκατ. από Ευρώ 9,96 εκατ. στις 31.12.2011.
Τα ταμειακά διαθέσιμα παρέμειναν περίπου στο ίδιο ύψος, Ευρώ 8,14 εκατ. από
Ευρώ 8,30 εκατ. στις 31.12.2011. Διευκρινίζεται ότι εντός της περιόδου 1.1.2012 –
30.6.2012 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 6 εκατ., ποσό
που κατέβαλε στην Attica A.E. Συμμετοχών η μητρική της εταιρεία.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 373,84 εκατ. από Ευρώ
406,22 εκατ. στις 31.12.2011. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημίες της περιόδου
ύψους Ευρώ 29,80 εκατ.
Λόγω της αναταξινόμησης των δανείων στις 31.12.2011, η οποία επεξηγείται σε
άλλες ενότητες της παρούσας Έκθεσης, όλες οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου
στις 30.6.2012 ύψους Ευρώ 346,34 εκατ. έχουν καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσμες.
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Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 30.6.2012 ανήλθε σε Ευρώ 346,34 εκατ.
από Ευρώ 346,32 εκατ. στις 31.12.2011.
Η αύξηση που εμφανίζεται στις «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (Ευρώ
35,94 εκατ. έναντι Ευρώ 21,60 εκατ. στις 31.12.2011) οφείλεται κατά κύριο λόγο στα
«έσοδα επόμενων χρήσεων» που αφορούν εισιτήρια τα οποία έχουν εκδοθεί χωρίς
όμως οι κάτοχοί τους να έχουν ταξιδεύσει μέχρι 30.6.2012 καθώς και στην καταβολή
ποσού Ευρώ 6 εκατ. από την μητρική εταιρεία, έναντι μελλοντικής αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών.
Ο λογαριασμός «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» ανήλθε σε Ευρώ 32,12
εκατ. από Ευρώ 17,30 εκατ. στις 31.12.2011. Η αύξηση του λογαριασμού οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής που εφαρμόζει ο Όμιλος
καθώς και στη βραχυπρόθεσμη υποχρέωση του Ομίλου ύψους Ευρώ 4,29 εκατ. για
την παραλαβή του πλοίου Blue Star Patmos.
Ταμειακές ροές
Στο α΄ εξάμηνο 2012 προέκυψαν αρνητικές ταμειακές ροές (εκροές) από τις
λειτουργικές δραστηριότητες Ευρώ 5,12 εκατ. έναντι αρνητικών ταμειακών ροών
(εκροών) Ευρώ 23,94 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση των εκροών
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των υποχρεώσεων κατά Ευρώ 13,02 εκατ σε σχέση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι ταμειακές εκροές που προέκυψαν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του
Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,79 εκατ., έναντι ταμειακών εισροών Ευρώ 4,90 εκατ.
το α΄ εξάμηνο 2011.
Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του α΄ εξαμήνου 2012 προέκυψαν εισροές
ύψους Ευρώ 6,78 εκατ. εκ των οποίων ποσό Ευρώ 6 εκατ. αφορά καταβολή από
την μητρική εταιρεία έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Την περυσινή
περίοδο 1.1.2011 - 30.6.2011 οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 3,67 εκατ.
5.

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρείας

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι αμιγώς εταιρεία συμμετοχών και τα έσοδά της
προέρχονται από τις συμμετοχές της και από τόκους.
Στο α΄ εξάμηνο 2012 η Εταιρεία σημείωσε κέρδος μετά από φόρους Ευρώ 0,30
εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 0,88 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Ο λογαριασμός «επενδύσεις σε θυγατρικές» ανήλθε στις 30.6.2012 σε Ευρώ 369,19
εκατ. έναντι Ευρώ 363,20 εκατ. στις 31.12.2011 και αφορά συμμετοχές 100%
θυγατρικών εταιριών. Εντός του α΄ εξαμήνου του 2012 η Εταιρεία κατέβαλε συνολικά
το ποσό των Ευρώ 7,89 εκατ. σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 100% θυγατρικών
της εταιριών ενώ εισέπραξε από επιστροφή κεφαλαίου Ευρώ 1,90 εκατ. από την
100% θυγατρική της εταιρεία Attica Shield Ltd.
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Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1.1.2011 - 30.6.2011) η Εταιρεία κατέβαλε το
ποσό των Ευρώ 29,70 εκατ. σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 100% θυγατρικών της
εταιριών ενώ εισέπραξε από επιστροφές κεφαλαίου θυγατρικών της εταιριών Ευρώ
4,45 εκατ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στις
30.06.2012 σε Ευρώ 0,17 εκατ. έναντι Ευρώ 0,14 εκατ. στις 31.12.2011.
Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2012 η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέβαλε στην Εταιρεία, έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού
της κεφαλαίου, το ποσό των Ευρώ 6,0 εκατ.
Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2012 ενέκρινε τον συμψηφισμό
μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρείας για απόσβεση ζημιών εις νέον,
ύψους Ευρώ 59,9 εκατ., σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4α του κ.ν.
2190/1920 όπως ισχύει.
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Επίσης δεν κατέχουν μετοχές της Attica Α.Ε.
Συμμετοχών οι θυγατρικές της εταιρείες.
Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η μητρική εταιρεία, τα βασικά στοιχεία των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου καθώς και οι κυριότερες
λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος περιγράφονται στις «Σημειώσεις επί των
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων» οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
Στις 17.1.2012 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Εταιρείας και
αφού εξέλεξε τον κ. Κυριάκο Μάγειρα ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος κ. Χαράλαμπου Πασχάλη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και
επανακαθόρισε τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., ορίζοντας τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Πέτρο Βέττα Πρόεδρο, Μη εκτελεστικό μέλος, για λόγους υγείας, και
κατά τα λοιπά ως ακολούθως: Πέτρος Βέττας, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλοςΚυριάκος Μάγειρας, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος- Σπύρος Πασχάλης,
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος- Μιχάλης Σακέλλης, Εκτελεστικό μέλοςΑνδρέας Βγενόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος- Θεόφιλος, Αριστείδης Πριόβολος,
Μη εκτελεστικό μέλος- Αρετή Σουβατζόγλου, Μη εκτελεστικό μέλος- Μάρκος
Φόρος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος – Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο, Μη
εκτελεστικό μέλος.
Στις 22.03.2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. και εξέλεξε ως Μη εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα στη θέση του
παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Βγενόπουλου.
Στις 12 Ιουνίου 2012 η Εταιρεία ανακοίνωσε την παραλαβή του νεότευκτου
υπερσύγχρονου πλοίου Blue Star Patmos που ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd της Νοτίου Κορέας.
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Το Blue Star Patmos είναι το δεύτερο από την παραγγελία των δύο πλοίων,
υψηλών προδιαγραφών, ολικού μήκους 145,50 μέτρων, ταχύτητας 26 κόμβων και
μεταφορικής ικανότητας 2.000 επιβατών και 427 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή
60 φορτηγών οχημάτων και 145 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως. Η επένδυση αυτή
του Ομίλου Attica υπερβαίνει τα Ευρώ 70 εκατ. Το Blue Star Patmos άρχισε τα
δρομολόγιά του στη γραμμή Πειραιάς – Χίος, Μυτιλήνη στις 10.7.2012.
Στις 28 Ιουνίου 2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την απαλλαγή των
μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 καθώς και προηγούμενες
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή νέων μελών σε
αντικατάσταση παραιτηθέντων. Επίσης η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο
Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Πέτρο Βέττα, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό
μέλος - Κυριάκο Μάγειρα Αντιπρόεδρο, εκτελεστικό μέλος - Σπύρο Πασχάλη
Διευθύνων Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος - Μιχάλη Σακέλλη, Εκτελεστικό μέλος Ιωάννη Κρητικό, Εκτελεστικό μέλος - Ευθύμιο Μπουλούτα, Μη εκτελεστικό μέλος Αρετή Σουβατζόγλου, Μη εκτελεστικό μέλος - Μάρκο Φόρο, Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος και Αλέξανδρο Εδιπίδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, εξελέγησαν τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Μάρκο Φόρο (Πρόεδρο),
Αλέξανδρο Εδιπίδη και Αρετή Σουβατζόγλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες
αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, έχει συσταθεί
από εκπροσώπους των δανειστών άτυπη επιτροπή η οποία είναι σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τον Όμιλο αναφορικά με αναδιάρθρωση των όρων
αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού. Στόχος των
διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων
και η διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών χρηματοοικονομικών δεικτών εναρμονισμένους
με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Έως σήμερα, η σχετική διαδικασία είναι σε
εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά και στη βάση του εποικοδομητικού διαλόγου που έχει
αναπτυχθεί μεταξύ των μερών, προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας, η
Διοίκηση του Ομίλου, κατά το χρόνο σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων, θεωρεί εύλογη την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων προς το
συμφέρον των Δανειστών και του Ομίλου. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου
βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2012 σε διαδικασία ανανέωσης βραχυπρόθεσμων
δανειακών υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 40 εκατ. μέσω αναχρηματοδότησης, η
οποία εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟ 2012
Η σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια
περιορίζει πλέον σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται
αρνητικά η διακίνηση επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών οχημάτων, σε όλες τις
γραμμές που δραστηριοποιούνται τα πλοία του Ομίλου μας.
Για το β΄ εξάμηνο του 2012 ο Όμιλος αναμένει μείωση του μεταφορικού του έργου
στην αγορά της Αδριατικής, αφού προβλέπεται ότι το συνολικό μεταφορικό έργο της
Αγοράς αυτής θα μειωθεί λόγω και της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης στην
Ιταλία. Ο βαθμός μείωσης του μεταφορικού έργου του Ομίλου θα εξαρτηθεί από τη
συνολική πορεία της αγοράς.
Όσον αφορά την Ελληνική Ακτοπλοΐα, η τάση δείχνει μείωση γενικότερα του
μεταφορικού έργου για το β΄ εξάμηνο του 2012 στις γραμμές
που
δραστηριοποιούνται τα πλοία του Ομίλου. Σχετικά με το μεταφορικό έργο του
Ομίλου, η μείωση αυτή αναμένεται να αντισταθμιστεί από τη μείωση των
δρομολογίων των ανταγωνιστριών εταιριών, την προσθήκη του νεότευκτου πλοίου
Blue Star Patmos στη γραμμή Πειραιάς – Χίος, Μυτιλήνη από 10.7.2012 καθώς και
τη δραστηριοποίηση για ολόκληρη την περίοδο στις Κυκλάδες, του άλλου
νεότευκτου πλοίου Blue Star Delos, το οποίο προστέθηκε στο στόλο τον Οκτώβριο
του 2011.
Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των
ναυτιλιακών εταιριών είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου σε συνδυασμό με την
ισοτιμία Ευρώ / Δολ. ΗΠΑ, από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που
καταναλώνουν τα πλοία. Ειδικότερα, η μέση τιμή των καυσίμων αντιπροσωπεύει για
την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012 το 54% περίπου των λειτουργικών εξόδων του
Ομίλου Attica και είναι υψηλότερη κατά 23% περίπου (καύσιμα τύπου 380 cst) της
αντίστοιχη μέσης τιμής της περυσινής περιόδου και κατά 20% περίπου της μέσης
τιμής για όλο το έτος 2011. Για περαιτέρω διαχρονική συγκρισιμότητα αναφέρεται ότι
η μέση τιμή των καυσίμων το 2011 ήταν υψηλότερη σε ποσοστό άνω του 28% σε
σχέση με τη χρήση 2010. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τυχόν διατήρηση
των τιμών των καυσίμων στα τρέχοντα επίπεδα λειτουργίας των πλοίων θα έχει
επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω δύο αστάθμητους και ταυτόχρονα πολύ
σημαντικούς για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παράγοντες, οποιαδήποτε
περαιτέρω εκτίμηση για την πορεία και εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου είναι
επισφαλής.
Σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες
αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού.
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Πιο συγκεκριμένα, έχει συσταθεί από εκπροσώπους των δανειστών άτυπη επιτροπή
η οποία είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Όμιλο αναφορικά με
αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου
δανεισμού. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας
αποπληρωμής
των
δανείων
και
η
διαμόρφωση
πιο
ρεαλιστικών
χρηματοοικονομικών δεικτών εναρμονισμένους με την τρέχουσα οικονομική
συγκυρία. Έως σήμερα, η σχετική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά και
στη βάση του εποικοδομητικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των μερών,
προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας, η Διοίκηση του Ομίλου, κατά το
χρόνο σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, θεωρεί εύλογη την
επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων προς το συμφέρον των Δανειστών και του
Ομίλου.
Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2012 σε
διαδικασία ανανέωσης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού Ευρώ
40 εκατ. μέσω αναχρηματοδότησης, η οποία εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Ο Όμιλος, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες όπως αναφέρθηκε
ανωτέρω, έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Η Διοίκηση του Ομίλου στις δύο τελευταίες χρήσεις και στην ενδιάμεση
περίοδο έλαβε μέτρα για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Ομίλου,
επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μείωση των διοικητικών δαπανών και εξόδων
διάθεσης κατά 12% και των εξόδων ανά πλοίο 5% παρά την μεγάλη αύξηση των
τιμών των καυσίμων. Η Διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει και στην τρέχουσα
περίοδο την εντατική και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος με στόχο
την μείωση του κόστους και τη βελτίωση των ταμειακών ροών για τα επόμενα τρία
έτη.
Με σκοπό τη μείωση στη κατανάλωση καυσίμων, ο Όμιλος προβαίνει όπου
είναι εφικτό σε μειώσεις ταχυτήτων στα δρομολόγια των πλοίων.
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της ζήτησης
στις γραμμές που δραστηριοποιείται και προσαρμόζει ανάλογα τον αριθμό των
εκτελούμενων δρομολογίων με σκοπό να βελτιώνει το μεταφορικό έργο ανά
δρομολόγιο.
Η μητρική εταιρεία, MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
κατέβαλε στην ATTICA συνολικά το ποσό των Ευρώ 13,0 εκατ., έναντι μελλοντικής
αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Από το ποσό αυτό € 7,0 εκατ. καταβλήθηκε
τον Δεκέμβριο του 2011 και ποσό € 6,0 εκατ. καταβλήθηκε τον Φεβρουάριο του
2012.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δράσεων, της καλής συνεργασίας του Ομίλου με τους
δανειοδότες του, και των σχετικών εκτιμήσεων των τελευταίων ότι οι
διαπραγματεύσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση του δανεισμού,
εκτιμούμε ότι ο Όμιλος δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και
ρευστότητας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις
δραστηριότητες του Ομίλου για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης:
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας σε συνδυασμό με την
κρίση χρέους σε σημαντικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου επιδρά αρνητικά στη
δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια
Η δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων μέσω δανεισμού ή άλλων πηγών
επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και
γενικότερα από την κρίση χρέους που ανέκυψε σε σημαντικές χώρες της
Ευρωζώνης. Συνεπώς, η εντεινόμενη οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη
δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια και πιθανόν να αυξήσει
σημαντικά το κόστος δανεισμού του, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίδραση
στην οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη διακίνηση επιβατών και
οχημάτων και οδηγεί σε μείωση του μεταφορικού έργου
Η οικονομική κρίση οδηγεί σε περιορισμό του διαθεσίμου εισοδήματος των πολιτών
και επηρεάζει αρνητικά τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων. Ο περιορισμός στη
διακίνηση επιβατών και οχημάτων στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος
Attica οδηγεί σε μείωση του μεταφορικού του έργου και επηρεάζει αρνητικά τα
αποτελέσματα του Ομίλου.
Κίνδυνος ρευστότητας
Κατά τη λήξη της χρήσης 2011 ο Όμιλος προχώρησε στην αναταξινόμηση δανείων
ποσού Ευρώ 268,25 εκατ. από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» στην γραμμή «Βραχυπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις», δεδομένου ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 δεν
πληρούνταν οι χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) που ρυθμίζουν τις σχετικές
τραπεζικές υποχρεώσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά την 30.6.2012 οι βραχυπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 346,34 εκατ. ενώ το
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε Ευρώ 414,55 εκατ.
έναντι Ευρώ 82,40 εκατ. των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού. Συνεπώς
ο Όμιλος στις 30.6.2012 έχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού Ευρώ 332,16 εκατ.
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες
αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, έχει συσταθεί
από εκπροσώπους των δανειστών άτυπη επιτροπή η οποία είναι σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τον Όμιλο αναφορικά με την αναδιάρθρωση των όρων
αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού.
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Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των
δανείων και η διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών χρηματοοικονομικών δεικτών
εναρμονισμένους με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Έως σήμερα, η σχετική
διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά και στη βάση του εποικοδομητικού
διαλόγου που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των μερών, προς την κατεύθυνση της
επίτευξης συμφωνίας,η Διοίκηση του Ομίλου, κατά το χρόνο σύνταξης των
Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, θεωρεί εύλογη την επιτυχή έκβαση των
διαπραγματεύσεων προς το συμφέρον των Δανειστών και του Ομίλου. Παράλληλα,
η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2012 σε διαδικασία
ανανέωσης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 40 εκατ.
μέσω αναχρηματοδότησης, η οποία εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Ο Όμιλος, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, όπως αναφέρθηκε
ανωτέρω, έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η λήψη μέτρων περιορισμού του κόστους
λειτουργίας του Ομίλου καθώς και καταβολή ποσού € 6,0 εκατ. τον Φεβρουάριο του
2012 από την μητρική εταιρεία, έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εκτενής αναφορά των ενεργειών αυτών γίνεται στην ενότητα Γ του παρόντος.
Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων
Ο Όμιλος, όπως το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό
κλάδο, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων.
Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι, με
μεγάλη διαφορά, το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για το
α΄εξάμηνο του 2012 το 54% περίπου των λειτουργικών εξόδων των πλοίων του
Ομίλου Attica.
Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, για
περίοδο έξι μηνών, θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του
Ομίλου κατά Ευρώ 0,96 εκατ. περίπου.
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ύψους 346,34 εκατ. είναι σε Ευρώ με
κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς ο Όμιλος είναι
εκτεθειμένος σε κίνδυνο επιτοκίου αφού σε περίπτωση ανόδου του Euribor ο Όμιλος
θα επιβαρυνθεί με παραπάνω χρεωστικούς τόκους. Για παράδειγμα, μία μεταβολή
σε ετήσια βάση κατά 1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και την
καθαρή θέση του Ομίλου κατά Ευρώ 3,46 εκατ. περίπου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στο βαθμό που τα
ναυτιλιακά καύσιμα που αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων του
διαπραγματεύονται διεθνώς σε Δολάρια Η.Π.Α. Όσον αφορά τις συναλλαγές του
Ομίλου, αυτές γίνονται σε Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει έκθεση σε
συναλλαγματικούς κινδύνους.
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Για την απόκτηση του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos τον Ιούνιο του 2012, ο
Όμιλος έλαβε πίστωση ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. 54 εκατ. από τα ναυπηγεία Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd της Νοτίου Κορέας. Για το ποσό αυτό ο
Όμιλος έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο που αφορά τη διακύμανση της
ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών, εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και
για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και
συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών
του ενώ παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή του, έχει λάβει εγγυητικές
επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης
εισιτηρίων. Επίσης, ο Όμιλος παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών του και
εξετάζει την περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. Συνεπώς, τυχόν αδυναμία
πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως να επηρεάσει τα
αποτελέσματα του Ομίλου μέσω δημιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων.
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος εκτιμά ότι δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς
κινδύνους αφού δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι αμελητέος
αφού οι αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.
Ο Όμιλος έχει σημαντικά δανειακά κεφάλαια λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων
του
Ο Όμιλος έχει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, ύψους Ευρώ 346,34 εκατ. στις
30.6.2012, δεδομένου ότι οι επενδύσεις για την απόκτηση πλοίων απαιτούν
σημαντικού ύψους κεφάλαια τα οποία, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στον
ναυτιλιακό κλάδο, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό με τραπεζικό δανεισμό.
Η ικανότητα του Ομίλου να εξυπηρετεί και να αποπληρώνει τα δάνεια του εξαρτάται
από την ικανότητα να παράγει ταμειακές ροές στο μέλλον, η οποία σε ένα βαθμό
εξαρτάται από παράγοντες όπως γενικές οικονομικές συνθήκες, ανταγωνισμός και
άλλους αστάθμητους παράγοντες.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 30.6.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα, έχει ως
ακολούθως (ποσά σε χιλ.€):
30/06/2012
346.340
8.139
338.201
373.836

Σύνολο δανεισμού
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

712.037
47,50%
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31/12/2011
346.324
8.303
338.021
406.215
744.236
45,4%

Ο Ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου
Η χώρα μας διανύει περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης και δεν προβλέπεται
άμεση βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Αυτή η οικονομική κατάσταση έχει
οδηγήσει και ενδέχεται να οδηγήσει περαιτέρω στη μείωση της ζήτησης προϊόντων
και συνεπώς στη διακίνηση φορτηγών μέσω της θαλάσσιας οδού καθώς και στη
συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη
του Ομίλου.
Η οικονομική κρίση που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στη χώρα μας, η κρίση
χρέους που διέρχονται σημαντικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, σε συνδυασμό με
το ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση
και να δημιουργήσουν συνθήκες ακόμη εντονότερου ανταγωνισμού, γεγονός που
πιθανώς θα επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου.
Κίνδυνοι ατυχημάτων και απώλειας εσόδων
Λόγω της φύσεως των εργασιών τους, τα πλοία του Ομίλου και γενικότερα
ολόκληρος ο ναυτιλιακός κλάδος υπόκεινται στον προαναφερόμενο κίνδυνο που
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα, την πελατεία ή και τη λειτουργία
του Ομίλου.
Τα πλοία του Ομίλου καλύπτονται ασφαλιστικά για τους ακόλουθους κινδύνους: α)
Για ασφάλιση Σκάφους και Μηχανής, β) για ασφάλιση αυξημένης αξίας και γ) για
ασφάλιση σκάφους κατά πολεμικών κινδύνων. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη
απώλειας εσόδων (loss of hire) για τα πλοία του Ομίλου, γεγονός που, σε
περιπτώσεις βλαβών με συνέπεια την ακινητοποίησης τους, ενδέχεται να επηρεάσει
αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες
και στα Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και
χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των
φορτηγών οχημάτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με
πολύ μικρή εποχικότητα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που
πραγματοποίησε η Attica με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες κατά την περίοδο
01.01 – 30.6.2012 όπως ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και οι οποίες
θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις
επιδόσεις της Εταιρείας:
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Η Εταιρεία κατέβαλε ποσό Ευρώ 7,90 εκατ. σε αυξήσεις κεφαλαίου 100%
θυγατρικών της εταιριών (Ευρώ 1,9 εκατ. για συμμετοχή στην Superfast One Inc. και
Ευρώ 6,00 εκατ. για συμμετοχή στην Superfast Endeka Inc).
Επίσης, στο α΄ εξάμηνο 2012 η 100% θυγατρική εταιρεία Attica Shield Ltd
επέστρεψε στη μητρική εταιρεία με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσό
ύψους Ευρώ 1,9 εκατ.
Η Εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους Ευρώ 1,5 εκατ. από
την 100% θυγατρική της εταιρεία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών δεν έχει απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις έναντι των
συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.
Οι διεταιρικές συναλλαγές την περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012 μεταξύ των εταιριών
του Ομίλου Attica όπως και στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχουν διαχειριστικό
και σε καμία περίπτωση ουσιαστικό χαρακτήρα και προκύπτουν από την ίδια τη
δραστηριότητα του Ομίλου στο ναυτιλιακό τομέα και στην ανάγκη κοινής διαχείρισης
των εσόδων και εξόδων των πλοίων μέσω κοινοπραξιών και διαχειριστριών
εταιριών, οι οποίες δημιουργούν διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του
Ομίλου.
Οι διεταιρικές συναλλαγές εταιριών του Ομίλου Attica με εταιρίες του Ομίλου
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) δεν
είναι σημαντικές ούτε επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου, προέρχονται δε κυρίως από τις ανάγκες εφοδιασμού των
εστιατορίων και καταστημάτων επί των πλοίων.
Τέλος, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,69 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012 έναντι Ευρώ
1,96 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ούτε
υποχρεώσεις του Ομίλου προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.

Αθήνα, 28 Αυγούστου, 2012
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Χ. Πασχάλης
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Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1/2012 – 30/6/2012
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας στις 28/08/2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.attica-group.com καθώς και στον
διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού
κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις,
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων
και των ταμιακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

(ποσά σε χιλιάδες €)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2012 και 2011
ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

6.1
6.2
6.3
6.4

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη /(Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

1.01-30.06.2011

1.04-30.06.2012

1.04-30.06.2011

1.01-30.06.2012

1.01-30.06.2011

1.04-30.06.2012

1.04-30.06.2011

102.663
-108.081
-5.418
-10.982
-8.676
1.235

111.456
-119.648
-8.193
-12.601
-10.752
1.343

62.706
-57.888
4.818
-5.306
-5.490
107
616

67.260
-62.330
4.929
-6.146
-6.343
381

0
-758

0
-672

-462

0
-323

-23.841

-30.203

-5.255

-7.179

-752

-672

-456

-323

-79
-5.855
5

-257
-7.615
210

-75
-2.719
3

79
-4.108
35

-4

-268
-5
68

-3

52
-3
17

6

6

1.048

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
- κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων
Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών
εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-30.06.2012

6.8

-29.770
-34
-29.804

3.928
-33.937
-42
-33.979

-8.046
-17
-8.063

0
-11.173
-21
-11.194

-29.804

-33.979

-8.063

-0,1555

-0,1805

-29.804

-33.979

-2.575

1.048

292

-878

589

-258

292

-878

589

-258

-11.194

292

-878

589

-258

-0,0421

-0,0595

0,0015

-0,0047

0,0030

-0,0014

-8.063

-11.194

292

-878

589

-258

-4.039

-2.575

513

-2.575

-4.039

-2.575

513

-1.048
-1.048

0

-1.048
-1.048

0

-2.575
-32.379

-4.039
-38.018

-2.575
-10.638

513
-10.681

-1.048
-756

0
-878

-1.048
-459

0
-258

-32.379

-38.018

-10.638

-10.681

-756

-878

-459

-258

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 29 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 30ης Ιουνίου 2012 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς
πώληση
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6.5

6.6
6.7

6.8
6.8
6.8
6.9
6.9

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2011

741.809
1.019

712.925
1.151

121
59
369.192

149
71
363.198

4.036

3.398

202

203

746.864

717.474

369.574

363.621

8.100
52.624
13.530

8.129
50.963
9.962

1
2.592

30
3.172

8.139
82.393

8.303
77.357

173
2.766

136
3.338

829.257

794.831

372.340

366.958

57.498
290.011
152.848
-126.521

57.498
290.011
2.575
212.750
-156.619

57.498
290.011
-54.558
65.330
292

57.498
290.011
-53.510
125.232
-59.901

373.836

406.215

358.573

359.329

373.836

406.215

358.573

359.329

15

15

1.162

1.474
2

143

145

1.094
38.602
40.873

1.757

128

128

3.248

271

273

32.121
143
346.340

17.303
147
346.322

178
20

43
20

35.944
414.548

21.596
385.368

13.298
13.496

7.293
7.356

455.421
829.257

388.616
794.831

13.767
372.340

7.629
366.958

6.12

6.10

6.11
6.12
6.13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2012

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 29 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2012
ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο την 1/1/2012
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

191.660.320

57.498

290.011

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων
2.575

191.660.320

57.498

290.011

2.575

Λοιπά
αποθεματικά
212.750

-156.619

406.215

212.750

-156.619

406.215

-29.804

-29.804

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

-2.575

-2.575

- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών

0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημίων εις νέο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2012

0

191.660.320

57.498

-2.575

290.011

0

0

-59.902

59.902

152.848

-126.521

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2012)
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-29.804

-32.379
0
0
0
0
373.836

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2012
ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υπόλοιπο την 1/1/2012
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

191.660.320

57.498

290.011

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
πάγιων περουσιακών
στοιχείων
-53.511

191.660.320

57.498

290.011

-53.511

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

125.232

-59.902

359.329

125.232

-59.902

359.329

292

292

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις

-1.048

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

-1.048

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2012

191.660.320

57.498

290.011

-54.559

-1.048
292

-756

-59.902

59.902

0

65.330

292

358.573

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2012)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2011
ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο την 1/1/2011
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

162.424.000

134.812

290.614

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων
4.561

162.424.000

134.812

290.614

4.561

Λοιπά
αποθεματικά
111.170

-70.116

471.041

111.170

-70.116

471.041

-33.979

-33.979

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

-4.039

-4.039

- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών

0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2011

0
29.236.320

24.266

191.660.320

159.078

-4.039

-334
290.280

522

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2011)
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0

111.170

-33.979

-38.018

-104.095

24.266
0
0
0
-334
456.955

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2011
ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υπόλοιπο την 1/1/2011
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

162.424.000

134.812

290.614

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
πάγιων περουσιακών
στοιχείων
-7.428

134.812

290.614

-7.428

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων

Λοιπά
αποθεματικά

0

23.652

7.689

449.339

0

23.652

7.689

449.339

-878

-878

-878

-878

6.811

24.266
0
0
-334
472.393

Αποτέλεσμα περιόδου

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2011

0
29.236.320

24.266

191.660.320

159.078

-334
290.280

-7.428

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2011)
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0

0

23.652

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο 1/1-30/6 2012 και 2011
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αναβαλλόμενη φορολογία
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

-29.770

-33.937

292

-878

13.180

13.648

41

43

894
79

938
2

6

39
14

-222
5.786

-4.003
7.548

-1.047
1

187
1

29
-3.773
15.520

-579
-2.426
2.505

-872
131

331
-804

-6.811
-36

-5.557
-2.078

-1

-1
-976

-5.124

-23.939

-1.449

-2.044

-7.890

-29.700

-1.812

-967

5

4.650
1.002
210
1.480

68
2.300

-6.410

-27.332

-1.807

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Προκαταβολές για ΑΜΚ
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011

4.895
24.266

24.266

-334

-334

801
1.896

4.450

-20.083
-26

-182

6.000

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

6.000

6.775

3.667

7.896

28.382

-156

-15.377

37

-994

8.303

26.491

136

4.066

-8

-34

8.139

11.080

-8
173

3.064

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 29 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο
“ATTICA GROUP” είναι αμιγώς Εταιρεία Συμμετοχών και ως εταιρεία
συμμετοχών δεν έχει δραστηριότητα. Η εταιρεία μέσω των θυγατρικών της
εταιριών δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιβατηγό ναυτιλία.
Η έδρα της εταιρείας και του Ομίλου είναι στο Δήμο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού
123-125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 11745.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου
είναι 3 άτομα για τη μητρική εταιρεία και 1.181 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις
30/06/2011 ήταν 6 και 1.205.
Οι Μετοχές της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATTICA.
Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιμοποιεί το Bloomberg είναι ATTICA GA ενώ
του Reuters είναι EPA.AT.
Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 191.660.320. Η συνολική
κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 30/06/2012 ανερχόταν
στο ποσό Ευρώ 45.998 χιλ. περίπου.
Ο Όμιλος ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται με τη
μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι
εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής
στην εταιρεία την 30/06/2012 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 89,38%.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου, της
περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2012, εγκρίθηκαν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου την 28 Αυγούστου 2012.
Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.

Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε
την 30/06/2012 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα
πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2012. Στην παράγραφο 2.1
παρουσιάζεται η λογιστική πολιτική που εφαρμόζει ο Όμιλος σχετικά με την
παρουσίαση στις Οικονομικές του Καταστάσεις για την Κοινοπραξία ΑΝΕΚ Α.Ε.
& SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ. Στην παράγραφο 2.2
παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.
Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011, οι οποίες και περιλαμβάνουν
πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που
χρησιμοποιήθηκαν.
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2.1.

Λογιστική Πολιτική σχετικά με την παρουσίαση της Κοινοπραξίας ΑΝΕΚ Α.Ε. &
SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ στις Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου.
Η εν λόγω κοινοπραξία έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ
31 ως «από κοινού ελεγχόμενες λειτουργικές δραστηριότητες». Αντικειμενικός
σκοπός είναι η δημιουργία εσόδων και η κατανομή τους στους
κοινοπρακτούντες όπως καθορίζεται από το συμβατικό διακανονισμό. Σύμφωνα
με το ΔΛΠ 31, κάθε μέλος της κοινοπραξίας, με βάση τη συμμετοχή του στην
από κοινού ελεγχόμενη λειτουργική δραστηριότητα, θα αναγνωρίζει στις
ατομικές του οικονομικές καταστάσεις:
τα στοιχεία του ενεργητικού που ελέγχει και τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνει, και
τα έξοδα που πραγματοποιεί και το μερίδιό του στα έσοδα που
προέρχονται από την πώληση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών της
κοινοπραξίας.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των
εσόδων και των εξόδων, είναι ήδη αναγνωρισμένα στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις κάθε κοινοπρακτούντος, δεν απαιτείται προσαρμογή ή άλλη
διαδικασία ενοποίησης σε σχέση με αυτά τα στοιχεία στις οικονομικές
καταστάσεις των κοινοπρακτούντων.
Η καθαρή απαίτηση που προκύπτει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού από τη
σχετική εκκαθάριση και τις πληρωμές της κοινοπραξίας προς και από τους
κοινοπρακτούντες, απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.

2.2.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα
και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:

Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2011)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών
Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές
μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των
πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν
στην οντότητα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες
γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών
μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς.
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Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2011.
2.3.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες
Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν
ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα:

Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)
Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι
Εισοδήματος». Η τροποποίηση αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις
περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία
ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση
αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Έντονος υπερπληθωρισμός /
Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για
πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/07/2011)
Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010.
Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά
με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας
μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία
επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό
υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2011.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση
αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015)
Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του
αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην
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έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η
οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το
ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά
στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη
αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο
αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό
μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου
αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που
το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη
περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα
χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις
σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα
τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης
αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Ο
Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11
«Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις
Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη
βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά
το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ
12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί
Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint
arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε
Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες –
Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και
αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού
ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες
επιχειρήσεις.
Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και
το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο
Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε
Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και
παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό
της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον
υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που
άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το
ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της
εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν
αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται
σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών
της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο
Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Το προαναφερθέν
Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων» – Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ
1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές
αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012. Η
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του
2012.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19
«Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να
βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με
τα προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για
την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη
θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
2012.

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος
στις ενοποιημένες Οικονομικές. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του


Τροποποιήσεις
στο
ΔΛΠ
32
«Χρηματοοικονομικά
Μέσα:
Παρουσίαση» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
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Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ
32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει
διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις
περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή
να επιτρέπεται. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων,
να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων
που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US
GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή
να έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1
σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν
λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη
αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά
την μετάβαση. Ο Όμιλος δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο
του 2012 – οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το
οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος
του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί,
Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις: Οδηγός Μετάβασης
(Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει
διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι
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τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής
προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη
ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση
παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος δεν
αναμένει η τροποποίηση αυτή να έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

3.1.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς
(απρόβλεπτες διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο. Γι’
αυτό το λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων.
Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Δεν αποτελεί πολιτική του
Ομίλου η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι κυρίως
καταθέσεις σε τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συμφωνίες
επαναγοράς, χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα.

3.1.1

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
30/06/2012
ΟΜΙΛΟΣ

EUR

USD

31/12/2011

GBP

Λοιπά

EUR

USD

GBP

Λοιπά

Ονομαστικά ποσά
Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία

7.913

223

2

1

8.180

100

9

Χρημ/κές υποχρεώσεις

-

42.891

-

-

-

-

-

-

Βραχυχρόνια έκθεση

7.913

43.114

2

1

8.180

100

9

14

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία

-

-

-

-

-

-

-

-

Χρημ/κές υποχρεώσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

Μακροχρόνια έκθεση

-

-

-

-

-

-

-

-

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της
χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που μεταβληθεί η
ισοτιμία κατά +/- 10% σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία Δολαρίου
Αμερικής / Ευρώ και Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου / Ευρώ.
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14

ΟΜΙΛΟΣ

Μεταβλητή
10%

Μεταβλητή

Μεταβλητή

-10% 10% -10%
30/06/2012
USD

GBP

10%

Μεταβλητή

-10% 10% -10%
31/12/2011
USD

GBP

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)

-3.902

3.902

-

-

-8

8

-

-

Καθαρή Θέση

-3.902

3.902

-

-

-8

8

-

-

Για την απόκτηση του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos τον Ιούνιο του 2012, ο
Όμιλος έλαβε πίστωση ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. 54 εκατ από το ναυπηγείο
«DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD», Κορέας. Για
το ποσό αυτό ο Όμιλος έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο που αφορά τη
διακύμανση της ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α.
3.1.2.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30/06/2012 ανήλθε σε € 346.340
χιλ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Όμιλος κατά την 30/06/2012 είχε αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης ποσού € 332.155 χιλ. καθώς οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού (με
το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων -83,5%- να
αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό).
Κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσης ο Όμιλος προχώρησε στην
αναταξινόμηση δανείων ποσού € 268.255 χιλ. από τη γραμμή της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» στην γραμμή
«Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», δεδομένου ότι κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2011 δεν πληρούνταν οι χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) που
ρυθμίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται
δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που
θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες.
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες
τράπεζες αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα,
έχει συσταθεί από εκπροσώπους των δανειστών άτυπη επιτροπή η οποία είναι
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Όμιλο αναφορικά με αναδιάρθρωση των
όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού.
Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας
αποπληρωμής των δανείων και η διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών
χρηματοοικονομικών δεικτών εναρμονισμένους με την τρέχουσα οικονομική
συγκυρία. Έως σήμερα, η σχετική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά
και στη βάση του εποικοδομητικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των
μερών, προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας, η Διοίκηση του Ομίλου,
κατά το χρόνο σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, θεωρεί
εύλογη την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων προς το συμφέρον των
Δανειστών και του Ομίλου. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται από
τον Απρίλιο του 2012 σε διαδικασία ανανέωσης βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων ποσού Ευρώ 40 εκατ. μέσω αναχρηματοδότησης, η οποία
εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς.
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Ο Όμιλος, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω, έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της
ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Η Διοίκηση του Ομίλου στις δύο τελευταίες χρήσεις και στην ενδιάμεση
περίοδο έλαβε μέτρα για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Ομίλου,
επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μείωση των διοικητικών δαπανών και εξόδων
διάθεσης κατά 12% και των εξόδων ανά πλοίο 5% παρόλο την μεγάλη αύξηση
των τιμών των καυσίμων. Η Διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει και στην
τρέχουσα περίοδο
την εντατική και αποτελεσματική υλοποίηση του
προγράμματος με στόχο την μείωση του κόστους και τη βελτίωση των
ταμειακών ροών για τα επόμενα τρία έτη.
Με σκοπό τη μείωση στη κατανάλωση καυσίμων, ο Όμιλος προβαίνει
όπου είναι εφικτό σε μειώσεις ταχυτήτων στα δρομολόγια των πλοίων.
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της ζήτησης
στις γραμμές που δραστηριοποιείται και προσαρμόζει ανάλογα τον αριθμό των
εκτελούμενων δρομολογίων με σκοπό να βελτιώνει το μεταφορικό έργο ανά
δρομολόγιο.
Η μητρική εταιρεία, MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
κατέβαλε στην ATTICA συνολικά το ποσό των Ευρώ 13,0 εκατ., έναντι
μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Από το ποσό αυτό € 7,0
εκατ. καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και ποσό € 6,0 εκατ. καταβλήθηκε
τον Φεβρουάριο του 2012.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δράσεων και της καλής συνεργασίας του Ομίλου
με τους δανειοδότες του, εκτιμούμε ότι ο Όμιλος δεν θα αντιμετωπίσει
προβλήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας.
4.

Ενοποίηση – Κοινοπρακτική εκμετάλλευση πλοίων

4.1.

Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι παρακάτω άμεσα θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο ολικής
ενσωμάτωσης.
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Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
30/06/2012
Επωνυμία Θυγατρικής
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε.
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε.
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
ATTICA PREMIUM A.E.

Αξία
Συμμετοχής

% συνολικής
συμμετοχής

Χώρα
εγκατάστασης

Είδος
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΛΤΑ
ΜΑΛΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

0,00%

0,00%

0,00%

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό ενιαία
διεύθυνση

0
0
24.830
36.234
0
195.764

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

0,00%

0,00%

0,00%

ΕΛΛΑΔΑ

2.668
1
77
29
22
20.624
22.765
4.612

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

0,00%

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

28.669
29.007
94

100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2
0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES
BLUE STAR FERRIES S.A.
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY
THELMO MARINE S.A.
BLUE ISLAND SHIPPING INC.
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.
SUPERFAST ONE INC
SUPERFAST TWO INC
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.A.Ε. &
ΣΙΑ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

% έμμεσης
συμμετοχής

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

49
32
1.005
53
22
2.306
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

% άμεσης
συμμετοχής

ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
Υπό ενιαία
διεύθυνση
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2006-2011
2007-2011
2010-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2008-2011
2008-2011
2010-2011
2008-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2009-2011
2011

Για τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του
Ομίλου, οι οποίες έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση
φορολογικού ελέγχου.
Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του
Ομίλου.
Δεν υπάρχουν εταιρίες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν
ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως
προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Δεν υπάρχουν εταιρίες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4.2.

Σύμβαση του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον Όμιλο ΑΝΕΚ
Ο Όμιλος ανακοίνωσε στις 24.05.2011 την υπογραφή συμφωνίας με τον Όμιλο
ΑΝΕΚ Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο
εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα», καθώς και
στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς – Ηράκλειο».
Για το λόγο αυτό συστάθηκε η κοινοπραξία «ANEK AE – SUPERFAST
ENDEKA (HELLAS) INC» (διακριτικός τίτλος «ANEK – SUPERFAST») στην
οποία συμμετέχουν οι εταιρείες ΑΝΕΚ Α.Ε., SUPERFAST EXI (HELLAS) INC,
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC και ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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5.
5.1.

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών
Διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η μητρική εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους € 1.499
χιλ. που προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του Κεφαλαίου των κατά 100% θυγατρικών
εταιρειών SUPERFAST ONE INC. και SUPERFAST ENDEKA INC. με το ποσό
των € 1.890 χιλ. και € 6.000 χιλ. αντίστοιχα.
Επίσης, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA SHIELD LTD επέστρεψε στην
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσό
ύψους € 1.896 χιλ.
Οι διεταιρικές συναλλαγές την 30/06/2012 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου οι
οποίες προκύπτουν από την δομή του Ομίλου (βλ. παρ. 4.1. των οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/11) έχουν ως εξής:
α) Μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των €
44.160 χιλ.
β) Οι υποχρεώσεις της ATTICA PREMIUM Α.Ε. προς τις ναυτιλιακές εταιρείες
του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των €877 χιλ..
γ) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES
Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ και των πλοιοκτητριών εταιριών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό
των € 75.190 χιλ.
Όλα τα ανωτέρω υπόλοιπα σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται.

5.1.1.

Διεταιρικές
συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες
INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πωλήσεις

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε.
VIVARTIA Α.Ε.
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.
HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDECAL Α.Ε.)
MIG REAL ESTATE S.A.
SINGULARLOGIC A.E.
SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E.
MIG MEDIA A.E.
MARFIN INVESTMENT GROUP

5.2.

Αγορές

3.409

623
4
31
197
137
5
19
19
78

3.409

1.113

του

Ομίλου

MARFIN

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
από
προς
1.448
260
3
22
129
52
21
22
96
13.000
1.448
13.605

Εγγυήσεις
Η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την
αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου ύψους € 338.923 χιλ.
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5.3.

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης
Αμοιβές Δ.Σ.
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών

30/06/2012
1.555
137

30/06/2011
1.730
234

1.692

1.964

14

14

Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για
τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας,
άμεσα ή έμμεσα και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της
οικονομικής οντότητας αυτής.

6.

Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
1/1-30/06/2012
Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-30/06/2012 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα μεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης περιόδου για τους
εξής λόγους:
α) Το πλοίο SUPERFERRY II δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή των Κυκλάδων,
μέχρι την πώλησή του στις 1/03/2011.
β) Το πλοίο BLUE STAR DELOS δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή των
Κυκλάδων από 15/11/2011.

6.1.

Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων
Ο Όμιλος έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τον γεωγραφικό τομέα.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές και στις
γραμμές της Αδριατικής.
Τα πλοία του Ομίλου εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, που
αποτελούν ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα
που διακινούν την εμπορευματική κίνηση.
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη
κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες
Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται
κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα.
Η Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών και για το λόγο
αυτό δεν παρουσιάζεται για την εταιρεία ανάλυση εσόδων ανά γεωγραφικό
τομέα.
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την
περίοδο 1/1 – 30/6/2012 έχουν ως εξής :
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Eλληνική
Ακτοπλοϊα

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι
Πωλήσεις επί των πλοίων
Σύνολο κύκλου εργασιών
Λειτουργικά έξοδα πλοίων
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης
Αλλα έσοδα/έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Απομείωση στοιχείων ενεργητικού
Κέρδη από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα
Ευρώπη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2012
Αδριατική
Λοιπά
Θάλασσα

54.727
3.532
58.259

40.722
3.682
44.404

-59.316
-10.376
687
-10.746
-4.203

-48.765
-8.536
548
-12.349
-1.723

-2.823
-14.949
-6
-14.955

-7.131
-14.071
-28
-14.099

Σύνολο

0
-747
-747
-4

-706
-750
0
-750

95.449
7.214
102.663
-108.081
-19.658
1.235
-23.841
-5.929
0
0
-10.660
-29.770
-34
-29.804

89.238
13.267
158
102.663

Eλληνική
Ακτοπλοϊα

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Μεταδρομολόγηση πλοίων
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση
Απομιώσεις πλοίων περιόδου
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/6
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου

402.600

30/06/2012
Αδριατική
Λοιπά
Θάλασσα

281.116

69.009

Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντες Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις

-8.010
463.599

-4.746
276.370

463.599

276.370

196.259

145.738

0
1.840
1.840

4.343

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του
Ομίλου της 30/06/2012
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
€ 741.809
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 87.448
Σύνολο ενεργητικού
€ 829.257
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683.716
0
0
69.009
0
0
-12.756
739.969
1.840
741.809
341.997

Όλα τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες.
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Σύνολο

4.343

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

€ 346.340
€ 109.081
€ 455.421

Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 885.538 χιλ.
περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων.
Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για
εκτέλεση δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας συνολικού ύψους €
5.529 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/6/2012 και € 4.687 χιλ. για την περίοδο 1/130/6/2011.
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την
περίοδο 1/1-30/6/2011 έχουν ως εξής:
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Γεωγραφικός Τομέας

Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι
Πωλήσεις επί των πλοίων
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση)
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων
Σύνολο κύκλου εργασιών

60.381
3.917

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2011
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα
42.129
5.028

64.298

47.157

19
-18
1

Σύνολο
102.510
8.945
19
-18
111.456

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης
Άλλα έσοδα/έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-63.885
-13.348
326
-12.609
-3.982
3.928

-55.763
-8.599
922
-16.283
-3.472

-1.406
94
-1.311
-209

-119.648
-23.353
1.342
-30.203
-7.663
3.928

-4.702
-12.663
-17
-12.680

-10.583
-19.753
-25
-19.778

-1.269
-1.521
0
-1.521

-16.554
-33.937
-42
-33.979

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα
Ευρώπη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών

98.898
12.074
484
111.456

Γεωγραφικός Τομέας

Eλληνική
Ακτοπλοϊα

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Μεταδρομολόγηση πλοίων
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση
Απομιώσεις πλοίων περιόδου
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις*

370.912
80

1/1-31/12/2011
Αδριατική
Λοιπά
Θάλασσα

311.957

0
29.209

682.869
80
0
69.082
0
-41.826
-26.489
683.716
29.209

29.209

712.925

69.082

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντες Μακροπρόθεσμες και
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-21.165
-16.309
402.600

-20.661
-10.180
281.116

402.600

281.116

196.794

145.981

Σύνολο

342.775
3.549

3.549

* Στις Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται η μητρική εταιρία καθώς και η πλοιοκτήτρια
θυγατρική εταιρία του υπόκατασκευή πλοίου Blue Star Patmos.

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του
Ομίλου της 31/12/2011
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
€ 712.925
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 81.906
Σύνολο ενεργητικού
€ 794.831
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Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

€ 346.324
€ 42.292
€ 388.616

6.2.

Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, αφενός διότι εκτελέστηκαν λιγότερα δρομολόγια και αφετέρου
διότι ο Όμιλος προέβει, όπου ήταν εφικτό, σε μειώσεις ταχυτήτων στα δρομολόγια
των πλοίων.

6.3.

Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, για το λόγω ότι η διοίκηση του Ομίλου προέβει σε μία σειρά
ενεργειών με σκοπό τη μείωση των διοικητικών εξόδων.

6.4.

Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο λόγω της μείωσης των εξόδων διαφήμισης, της μείωσης των
εξόδων προμήθειας προς τα συνεργαζόμενα πρακτορεία καθώς και στον
μειωμένο κύκλο εργασιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

6.5.

Ενσώματα Πάγια
Τα Ενσώματα Πάγια παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τις 31/12/2011 η οποία
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επί πιστώσει απόκτηση του νεότευκτου πλοίου Ro
– Pax Blue Star Patmos.

6.6.

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση
με τις 31/12/2011 η οποία οφείλεται στα έξοδα δεξαμενισμού των πλοίων του
Ομίλου.

6.7.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή σε
σχέση με τις 31/12/2011.

6.8.

Μετοχικό κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο – Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 57.498 χιλ. διαιρούμενο σε 191.660.320
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
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ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα την 01/01/2012
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές
Υπόλοιπα την 30/06/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπα την 01/01/2012
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές
Υπόλοιπα την 30/06/2012

Αριθμός
μετοχών
191.660.320

Ονομαστική
αξία
0,30

191.660.320

0,30

Αριθμός
μετοχών
191.660.320

Ονομαστική
αξία
0,30

191.660.320

0,30

Αξία κοινών
Υπερ Το Άρτιο
μετοχών
57.498
290.011

57.498

290.011

Αξία κοινών
Υπερ Το Άρτιο
μετοχών
57.498
290.011

57.498

290.011

Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού - €
32.379 χιλ. αφορούν τα αποτελέσματα του Ομίλου ύψους - € 29.804 χιλ. και την
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ / Δολλαρίου Αμερικής ύψους
- € 2.575 χιλ. Για την εταιρεία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους" ποσού - € 756 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα της εταιρείας ύψους € 292
χιλ. και την αποτίμηση της συμμετοχής της 100% θυγατρικής εταιρείας ATTICA
SHIELD LTD ύψους - € 1.048 χιλ.
6.9.

Λοιπά Αποθεματικά – Κέρδη (ζημίες) εις νέο
Η Τακτική Γενική Συνέλευση τις 28/06/2012 ενέκρινε τον συμψηφισμό μέρους του
Ειδικού Απουθεματικού της Εταιρείας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους €
59.902 χιλ. σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως
ισχύει.

6.10. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Στο κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται η
πίστωση που έλαβε ο Όμιλος από το ναυπηγείο «DAEWOO SHIPBUILDING &
MARINE ENGINEERING CO LTD», Κορέας για την απόκτηση του νεότευκτου
πλοίου BLUE STAR PATMOS.
6.11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η αύξηση στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αλλαγή πιστωτικής πολιτικής που έχει εφαρμόσει ο Όμιλος και
στη βραχυπρόθεσμη υποχρέωση του Ομίλου ύψους € 4.289 χιλ. για την
απόκτηση του νεότευκτου πλοίου BLUE STAR PATMOS.
6.12. Μακροπρόθεσμες - Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και τις Εταιρείας κατά την 30/06/2012 και
31/12/2011 αναλύονται ως εξής:
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Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Ομολογιακά δάνεια
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη
χρήση
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

30/06/2012

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη
χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

30/06/2012

Δανειακές υποχρεώσεις την 30/06/2012

Εως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011

Εως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

31/12/2011

178.411
123.606

2
178.763
124.013

-302.017

-302.776

0

2
31/12/2011

28
41.870
2.425

52
41.069
2.425
0

302.017

302.776

346.340

346.322

Υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

Τραπεζικός
δανεισμός

28
0
0
28

Υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

2.425
0
0
2.425

Τραπεζικός
δανεισμός

52
2
0
54

2.425

2.425

Δάνεια με
εξασφαλίσεις
220.281
0
0
220.281

Δάνεια με
εξασφαλίσεις
219.832
0
0
219.832

Ομολογιακά
δάνεια

Δανειακές
Υποχρεώσεις

123.606
0
0
123.606

Ομολογιακά
δάνεια

346.340
0
0
346.340

Δανειακές
Υποχρεώσεις

124.013
0
0
124.013

Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα ο συνολικός δανεισμός του
Ομίλου κατά την 30/06/2012 ανήλθε σε € 346.340 χιλ.
Κατά τη λήξη της χρήσης 2011 ο Όμιλος προχώρησε στην αναταξινόμηση
δανείων ποσού € 268.255 χιλ. από τις μακροπρόθεσμες στις βραχυπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις δεδομένου ότι κατά την εν λόγω ημερομηνία δεν
πληρούνταν οι χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) που ρυθμίζουν τις σχετικές
τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ
μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές
υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες.
Η
Διοίκηση
του
Ομίλου
βρίσκεται
σε
προχωρημένη
διαδικασία
αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες. Σχετικά με το θέμα αυτό βλ.
σημείωση 3.1.2.
6.13. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η αύξηση στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» οφείλεται κατά κύριο
λόγο στο ποσό των € 6.000 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία έναντι
μελλοντικής αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου καθώς και στα «Έσοδα
επόμενων χρήσεων» που αφορούν εισιτήρια τα οποία έχουν εκδοθεί και τα οποία
δεν είχαν ταξιδέψει μέχρι 30/6/2012.
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346.322
2
0
346.324

7.
7.1

Άλλες πληροφορίες
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2008-2010.
Οι εταιρείες SUPERFAST δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2007-2011 με εξαίρεση την θυγατρική εταιρεία SUPERFAST FERRIES
S.A. η οποία έχει ελεχθεί μέχρι και τη χρήση 2009.
Οι εταιρείες της BLUE STAR δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις 2008-2011, με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES
S.A. όπου έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2009 καθώς και της BLUE STAR
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε η οποία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις 2008-2010.
Η θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E. δεν έχει ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006-2010.
Για τη χρήση 2011, η μητρική εταιρεία και οι 100% θυγατρικές εταιρείες ATTICA
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και
ATTICA PREMIUM Α.Ε υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, και
έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν
διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα
οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.
Οι εταιρίες του Ομίλου ATTICA έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη € 143 χιλ.
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Η μητρική εταιρεία έχει σχηματιστεί
αντίστοιχη πρόβλεψη € 20 χιλ. Για τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες
θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα,
δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού ελέγχου.

7.2. Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές μισθώσεις
Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/2012 , ανέρχεται στο ποσό των € 92 χιλ.
Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα
της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 582 χιλ.
7.3.

Προβλέψεις
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 1.094 χιλ., η οποία αφορά
αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία του Ομίλου.

7.4.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
α) Δοθείσες Εγγυήσεις,
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του
Ομίλου και της Εταιρείας και ήταν σε ισχύ στις 30/06/2012, αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2012
Δοθείσες Εγγυήσεις
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού
Εγγυήσεις στο ναυπηγείο DAEWOO

1.180
340.793
42.891
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ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2012
---

β) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις
Κατά την 30η Ιουνίου 2012 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν αναληφθείσες
δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες
ως εξής:

Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2012
988
3.951
3.951
8.890

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2012
192
767
767
1.726

γ) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Κατά την 30η Ιουνίου 2012 ο Όμιλος/η Εταιρεία είχε δεσμεύσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής:

Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2012
28

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2012
183
28

28

211

8.

Σημαντικά Γεγονότα
α) Στις 21.02.2012 η MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
κατέβαλε στην Εταιρεία το ποσό των € 6.000 χιλ. έναντι μελλοντικής αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου.
β) Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για το σύνολο του
τραπεζικού της δανεισμού (βλ. σημ. 3.1.2).
γ) Στις 12 Ιουνίου 2012 η Εταιρεία ανακoίνωσε την παραλαβή του νεότευκτου
επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου BLUE STAR PATMOS.

9.

Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
To BLUE STAR PATMOS άρχισε τα δρομολόγια του στη γραμμή Πειραιά – Χίο
– Μυτιλήνη στις 10.07.2012.

Αθήνα, 28 Αυγούστου, 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327
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Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 643597

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. AK 087031
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ΤΑΞΗΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012
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