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(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ λ.3556/2007)
Σα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ:
1. Κπξηάθνο Μάγεηξαο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
2. πχξνο Παζράιεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
3. Μηραήι αθέιιεο, Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νξηζζείο πξνο ηνχην απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ATTICA Α.Δ.
πκκεηνρψλ, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηε παξνχζα, φηη εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε:
α) νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ γηα ηελ ρξήζε 01.01.2014 –
31.12.2014, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν
αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο
Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ
σο ζχλνιν, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3556/2007 θαη ησλ θαηά
εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
β) ε ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο
θαη ηε ζέζε ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.
γ) νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Attica
Α.Δ. πκκεηνρψλ ηελ 04/03/2015 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλαξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε
δηεχζπλζε www.attica-group.com.
Αζήλα, 4 Μαξηίνπ, 2015
Οη δεινύληεο

Ο Πξόεδξνο

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Κπξηάθνο Γ. Μάγεηξαο
Α.Γ.Σ.: ΑΚ 109642

πύξνο Υ. Παζράιεο
Α.Γ.Σ.: ΑΒ 215327
Ο Αληηπξόεδξνο
Οξηζζείο από ην Γ..

Μηραήι Γ. αθέιιεο
Α.Γ.Σ.: Υ 643597
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Έθζεζε ειέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο «ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ»

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ATTICA
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
εο
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο
θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,
αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο
Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ
ε
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε
νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
α
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43 , 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Αζήλα, 4 Μαξηίνπ 2015
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Θαλάζεο Ξχλαο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 34081
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ «ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ» ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ
ΥΡΖΖ 1.1.2014 - 31.12.2014
ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ
Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη,
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο
«Έθζεζε») ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.2190/1920, ηνπ λ.3873/2010 (άξζξν 2 παξ. 2)
θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3556/2007 (άξζξν 4) θαη ησλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ απνθάζεσλ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε 7/448/11.10.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
θαη αθνξά ζηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 (01.01.2014-31.12.2014). ηελ ελφηεηα Γ παξνπζηάδεηαη ε δήισζε
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ λ. 3873/2010 θαη ζηελ ελφηεηα Ε ε
επεμεγεκαηηθή έθζεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 θαη 8 ηνπ λ. 3556/2007.
Δπεηδή ε Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαη σο «Δηαηξία» ή «Attica»)
ζπληάζζεη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν
αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη κε αλαθνξά ζηα επί
κέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη ηα ινηπά
απαηηνχκελα απφ ην λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο, ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ θιεηφκελε
ρξήζε 2014.
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα:
ΔΝΟΣΖΣΑ Α
ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΔΗ ΥΡΖΖ 1.1.2014 – 31.12.2014
Ζ εμέιημε θαη νη επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε 2014 έρνπλ σο αθνινχζσο:
1. Δπηζθόπεζε δξαζηεξηνηήησλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014 ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη ζηελ Διιεληθή
Αθηνπινΐα κε ηέζζεξα πινία Superfast θαη ελλέα πινία Blue Star. ηηο 7.11.2014 επσιήζε ην πινίν Blue
Star Ithaki θαη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη πιένλ κε νθηψ πινία Blue Star. Όια ηα πινία ηνπ Οκίινπ είλαη
ηδηφθηεηα.
ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2013 ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππφςε θαηά ηε κειέηε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ. Απηέο αθνξνχλ ηηο
πσιήζεηο ησλ πινίσλ Blue Star Ithaki, ην νπνίν δελ δξαζηεξηνπνηήζεθε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ
2014, θαη Superfast VI, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηήζεθε ηνπο ηξείο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013 θαη ζηε ζπλέρεηα
επσιήζε. Σα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ ζε εηήζηα βάζε απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 7,1% ζηελ Αθηνπινΐα θαη
κεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 1,8% ζηελ Αδξηαηηθή.
ηε ρξήζε 2014 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε Δπξψ 266,66 εθαη. έλαληη Δπξψ 260,16 εθαη. ζηε
ρξήζε 2013, ήηνη πνζνζηφ αχμεζεο 2,5%.
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Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε 2014
έθζαζαλ ηα Δπξψ 18,37 εθαη. έλαληη θεξδψλ Δπξψ 2,03 εθαη. ζηε ρξήζε 2013. Αληίζηνηρα, ζηε ρξήζε 2014
ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 4,27 εθαη. έλαληη δεκηψλ κεηά απφ θφξνπο Δπξψ
10,13 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα θέξδε ηνπ Οκίινπ ηεο ρξήζεο 2014 πεξηιακβάλνληαη έθηαθηα θέξδε Δπξψ 4,0 εθαη.
απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Ithaki θαζψο θαη κε επαλαιακβαλφκελε δεκία Δπξψ 1,45 εθαη. απφ ηε
ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Patmos ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α.
Αληίζηνηρα, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2013 πεξηιακβάλνληαη θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Δπξψ 1,65 εθαη.
Μεηά απφ πέληε δεκηνγφλεο ρξήζεηο, απφξξνηα αθελφο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ έπιεμε
ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη αθεηέξνπ ηεο αχμεζεο ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ν Όκηινο, ζηα πιαίζηα
πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο MIG κε ζηφρν ηελ πιήξε αλαδηάξζξσζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ
Οκίινπ MIG, θαηάθεξε λα αλαδηαξζξψζεη ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην πιαίζην ησλ πξνθιήζεσλ πνπ
επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο θαη λα επηζηξέςεη ζηελ θεξδνθνξία, δηαηεξψληαο παξάιιεια
ην πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πάληα πξνζθέξνπλ ηα πινία Blue Star θαη Superfast.
Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ επάλνδν ζηελ θεξδνθνξία είλαη ε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
θαη ε απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαζψο θαη ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο. ηε κείσζε
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζπλέβαιε ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ αλά δξνκνιφγην, θαζψο θαη ε ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ
θαπζίκσλ θαηά ην δ’ ηξίκελν ηνπ έηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ επεηεχρζε ζε έλα αβέβαην θαη
πθεζηαθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ζπλερψο επηδεηλνχκελεο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο, γεγνλφο πνπ δελ βνεζά
ηελ θαηαλάισζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.
2. Αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ν Όκηινο θαη κεηαθνξηθό έξγν
ηε ρξήζε 2014 ην κεηαθνξηθφ έξγν ηνπ Οκίινπ εληζρχζεθε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ κε αχμεζε ησλ
επηβαηψλ θαηά 9,8%, ησλ Η.Υ. νρεκάησλ θαηά 6,8% θαη ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ θαηά 2,0%. Δηδηθφηεξα, ην
2014 δηαθηλήζεθαλ κε ηα πινία ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθά 4,13 εθαη. επηβάηεο έλαληη 3,76 εθαη. ζηε ρξήζε 2013,
537,65 ρηι. Η.Υ. νρήκαηα έλαληη 503,42 ρηι. ην πξνεγνχκελν έηνο θαη 263,96 ρηι. θνξηεγά νρήκαηα έλαληη
258,82 ρηι. ζηε ρξήζε 2013. Σα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ απμήζεθαλ θαηά 4,9% ζε ζρέζε κε ην 2013.
ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη εηδηθφηεξα ζηηο γξακκέο Πάηξα - Ζγνπκελίηζα - Αλθφλα θαη Πάηξα –
Ζγνπκελίηζα - Μπάξη, ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ πινίσλ Superfast XI, Superfast XII (ζε θνηλνπξαμία κε ηελ
ΑΝΔΚ), Superfast I θαη Superfast II, κεηψζεθε θαηά 0,2% ζηνπο επηβάηεο, απμήζεθε θαηά 1,7% ζηα Η.Υ.
νρήκαηα θαη κεηψζεθε θαηά 4,8% ζηα θνξηεγά νρήκαηα. Σα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ ζηελ Αδξηαηηθή
κεηψζεθαλ θαηά 1,8% ζε ζρέζε κε ην 2013.
ηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα ν Όκηινο Attica δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο Πεηξαηάο – Κπθιάδεο κε ηέζζεξα
πινία, Πεηξαηάο - Γσδεθάλεζα κε ηξία πινία, Πεηξαηάο - Κξήηε κε έλα πινίν (ζε θνηλνπξαμία κε έλα πινίν
ηεο ΑΝΔΚ) θαη Πεηξαηάο – Υίνο – Μπηηιήλε κε έλα πινίν. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο ην κεηαθνξηθφ
έξγν ζηε ρξήζε 2014 απμήζεθε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εηδηθφηεξα θαηά 11,5% ζηνπο επηβάηεο,
θαηά 8,2% ζηα Η.Υ. νρήκαηα θαη θαηά 7,3% ζηα θνξηεγά νρήκαηα. Σα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ ζηελ Διιεληθή
Αθηνπινΐα απμήζεθαλ θαηά 7,1% ζε ζρέζε κε ην 2013.

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 9

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________
3. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Οκίινπ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ, ζηε ρξήζε 2014 αλήιζε ζε Δπξψ 266,66 εθαη. θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ,
ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA) έθζαζαλ ηα Δπξψ
42,35 εθαη. έλαληη θχθινπ εξγαζηψλ Δπξψ 260,16 εθαη. θαη θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA) Δπξψ 27,15 εθαη. ζηε ρξήζε 2013
(αχμεζε 56%).
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηε ρξήζε 2014, ν θχθινο εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αθηνπινΐα ζε πνζνζηφ 64,5% θαη
απφ ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα ζε πνζνζηφ 35,5% ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηε ρξήζε 2013 ήηαλ γηα ηελ
Αθηνπινΐα 61,3% θαη γηα ηελ Αδξηαηηθή 38,7%.
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή έρεη σο αθνινχζσο:
ηελ Αθηνπινΐα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ, ηεο Γσδεθαλήζνπ, ζηε γξακκή
Πεηξαηάο – Ζξάθιεην θαη ζηε γξακκή Πεηξαηάο – Υίνο - Μπηηιήλε φπνπ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Blue
Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Delos, Blue Star Ithaki (κέρξη ηελ πψιεζή ηνπ ), Blue Star 1, Blue
Star 2, Γηαγφξαο, Blue Horizon, θαη Blue Star Patmos.
ηελ αγνξά απηή ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε 2014 αλήιζε ζε Δπξψ 171,94 εθαη. έλαληη Δπξψ
159,52 εθαη. ζηε ρξήζε 2013, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 7,8% ελψ ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ
απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 7,1% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2013. ηνλ πξναλαθεξφκελν θχθιν εξγαζηψλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη απνδεκηψζεηο γηα εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπ αξκφδηνπ
Τπνπξγείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 12,24 εθαη. έλαληη Δπξψ 11,72 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πινίσλ απμήζεθαλ ζε Δπξψ 125,06 εθαη. έλαληη Δπξψ 120,72 εθαη. ζηε ρξήζε
2013 ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δξνκνινγίσλ. Σα άιια έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θαη εηδηθφηεξα ηα έμνδα
δηάζεζεο κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2013.
Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππεξθάιπςε ηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη είρε σο απνηέιεζκα
ηα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA)
ζηελ Αθηνπινΐα λα απμεζνχλ ζε Δπξψ 40,49 εθαη. έλαληη Δπξψ 30,45 εθαη. ζηε ρξήζε 2013 (αχμεζε 33%).
Ο ηνκέαο ηεο Αθηνπινΐαο ζηε ρξήζε 2014 είρε θέξδε κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 16,27 εθαη., ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη έθηαθηα θέξδε Δπξψ 4,0 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Ithaki θαζψο θαη κε
επαλαιακβαλφκελε δεκία Δπξψ 1,45 εθαη. απφ ηε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πιήξε
εμφθιεζε αγνξάο ηνπ πινίνπ Blue Star Patmos ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. ηε ρξήζε 2013 ηα θέξδε κεηά απφ
θφξνπο αλήιζαλ ζε Δπξψ 7,25 εθαη.
ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο Πάηξα - Ζγνπκελίηζα – Αλθφλα, φπνπ
εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Superfast XI θαη Superfast XII, θαη Πάηξα - Ζγνπκελίηζα - Μπάξη φπνπ
δξνκνινγήζεθαλ ηα πινία Superfast I θαη Superfast II.
ηελ αγνξά απηή ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε 2014 αλήιζε ζε Δπξψ 94,72 εθαη. έλαληη Δπξψ
100,64 εθαη. ζηε ρξήζε 2013, ζεκεηψλνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 5,9% ελψ ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ
κεηψζεθαλ θαηά 1,8% έλαληη ηεο ρξήζεο 2013.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πινίσλ κεηψζεθαλ ζε Δπξψ 89,00 εθαη. απφ Δπξψ 98,28 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Σα άιια έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ θαη εηδηθφηεξα ηα έμνδα δηάζεζεο κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε
2013.
Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA)
ζηελ Αδξηαηηθή αλήιζαλ ζε Δπξψ 2,51 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 1,97 εθαη. ζηε ρξήζε 2013. Ο ηνκέαο ηεο
Αδξηαηηθήο ζηε ρξήζε 2014 είρε δεκίεο κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 11,35 εθαη. έλαληη αληίζηνηρσλ δεκηψλ Δπξψ
15,98 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
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Ζ αγνξά ηεο Αδξηαηηθήο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε θάζε ζπξξίθλσζεο παξά ηελ ηάζε
ζηαζεξνπνίεζεο θαηά ην έηνο 2014. Δπηπξφζζεηα επηθξαηεί έληνλνο αληαγσληζκφο πξνεξρφκελνο απφ
πινία πνπ θέξνπλ μέλε ζεκαία πνπ απνιακβάλνπλ λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο νη νπνίεο ηνπο
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα πινία πνπ θέξνπλ ηελ
Διιεληθή ζεκαία. Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά απηή, επεμεξγάδεηαη ηα λέα
δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηβαηψλ θαη ηε δήηεζε ηνπ θιάδνπ
ησλ κεηαθνξψλ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζηελ Ηηαιία θαη κειεηά
ηξφπνπο πεξαηηέξσ δηφξζσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ δξνκνινγεί.
Λεηηνπξγηθά έμνδα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηε ρξήζε 2014 κεηψζεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε Δπξψ 214,06 εθαη. απφ Δπξψ 219,06 εθαη. ζηε ρξήζε
2013 παξά ηελ αχμεζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ απφξξνηα ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θφζηνπο ηεο Γηνίθεζεο
θαζψο θαη ιφγσ ηεο ππνρψξεζεο ζηηο ηηκέο θαπζίκσλ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Δπίζεο ν Όκηινο
κείσζε ζεκαληηθά ηα έμνδα δηάζεζεο ζε Δπξψ 18,62 εθαη. απφ Δπξψ 22,66 εθαη. (κείσζε 17,8%) πνπ
αλέξρνληαλ ζηε ρξήζε 2013. Μείσζε επίζεο ζεκείσζαλ ηα έμνδα δηνίθεζεο πνπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 17,23
εθαη. έλαληη Δπξψ 18,30 εθαη. ην 2013 (κείσζε 5,8%).
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ απμήζεθαλ ζε Δπξψ 15,94 εθαη. απφ Δπξψ 14,09 εθαη. ζηε ρξήζε
2013. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλήιζαλ ζε Δπξψ 0,39 εθαη. έλαληη Δπξψ 0,32 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ρξήζεο 2014 πεξηιακβάλνληαη έθηαθηα θέξδε Δπξψ 4,0
εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Ithaki θαζψο θαη κε επαλαιακβαλφκελε δεκία Δπξψ 1,45 εθαη.
απφ ηε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Patmos ζε Γνιάξηα
Ζ.Π.Α. Αληίζηνηρα, ζηε ρξήζε 2013 ν Όκηινο είρε θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ 1,65 εθαη.
πλνιηθά, ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 4,27 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 10,13
εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Σν ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ειέγρνληαη θαηά 100% απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία θαη ζπλεπψο δελ
πθίζηαληαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηνλ Όκηιν.
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ
θιάδν κε έληνλε επνρηθφηεηα ζηνπο επηβάηεο θαη Η.Υ. νρήκαηα, κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην κε
επηέκβξην θαη ρακειφηεξε ηνπο κήλεο Ννέκβξην κε Φεβξνπάξην. Αληίζεηα ε θίλεζε ησλ θνξηεγψλ
νρεκάησλ εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα.
4. ηνηρεία Ηζνινγηζκνύ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ.
Σα ελζψκαηα πάγηα ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 581,01 εθαη. έλαληη Δπξψ 629,23 εθαη. ην 2013 θαη
πεξηιακβάλνπλ ηα πινία Superfast θαη Blue Star. Ζ κείσζε ησλ παγίσλ ζηε ρξήζε 2014 πέξαλ ησλ
απνζβέζεσλ νθείιεηαη ζηε πψιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Ithaki.
Ο ινγαξηαζκφο «απνζέκαηα» κεηψζεθε ζε Δπξψ 3,48 εθαη. απφ Δπξψ 4,50 εθαη. ζηε ρξήζε 2013. Ο
ινγαξηαζκφο «πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» απμήζεθε ζε Δπξψ 48,79 εθαη. απφ Δπξψ 42,59
εθαη. ζηε ρξήζε 2013 ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Σα «ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ» απμήζεθαλ ειαθξψο ζε Δπξψ 16,00 εθαη. απφ Δπξψ 15,58 εθαη. ζηε ρξήζε 2013. Πάλσ απφ
ην 45% ησλ ινγαξηαζκνχ απηνχ αθνξά πξνπιεξσζέληα έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ. Σα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ ζηηο 31.12.2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 23,94 εθαη. έλαληη Δπξψ 24,89 εθαη.
ζηηο 31.12.2013.
Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε ζε Δπξψ 339,82 εθαη. απφ Δπξψ 340,05 εθαη. ζηε
ρξήζε 2013.
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Μεηά ηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο εληφο ηνπ 2014 γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε,
ν δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ έρεη κεηαηξαπεί πιένλ ζε καθξνπξφζεζκν. Δηδηθφηεξα, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ
Οκίινπ θαηά ηελ 31.12.2014 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 282,16 εθαη. απφ ηα νπνία Δπξψ 270,80 εθαη. είλαη
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 11,36 εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. ηε ρξήζε 2013
ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 289,94 εθαη. απφ ηα νπνία Δπξψ 68,45 εθαη. ήηαλ
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 221,49 εθαη. ήηαλ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» αθνξά ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ θχξην
κέηνρν Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ, χςνπο Δπξψ 13,0 εθαη.
Ο ινγαξηαζκφο «πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζεκαληηθά ζηηο 31.12.2014 ζε Δπξψ 19,57
εθαη. απφ Δπξψ 24,27 εθαη. ζηηο 31.12.2013.
Ο ινγαξηαζκφο «παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» Δπξψ 4,92 εθαη. αθνξά απφθηεζε παξαγψγσλ γηα
κεξηθή θάιπςε απφ πηζαλή αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.
Ζ ζεκαληηθή κείσζε ζην ινγαξηαζκφ «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» (Δπξψ 12,52 εθαη. ην 2014
έλαληη Δπξψ 49,18 εθαη. ην 2013) πξνέθπςε απφ ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ είρε ν Όκηινο ζην
λαππεγείν Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πινίνπ Blue Star
Patmos χςνπο Γνιάξηα Ζ.Π.Α. 48,60 εθαη.
Σακεηαθέο ξνέο
ηε ρξήζε 2014 πξνέθπςαλ ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (εηζξνέο) απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δπξψ
10,66 εθαη. έλαληη επίζεο ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ Δπξψ 7,02 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Οη ηακεηαθέο εθξνέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 6,14
εθαη. Σα ζεκαληηθφηεξα θνλδχιηα αθνξνχλ εηζπξάμεηο Δπξψ 31,20 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηνπ Blue Star
Ithaki θαη εθξνέο Δπξψ 37,73 εθαη. πνπ θαηά θχξην ιφγν αθνξά ηελ πιήξε εμφθιεζε αγνξάο ηνπ πινίνπ Blue
Star Patmos πνπ είρε ν Όκηινο. ηε ρξήζε 2013 ππήξμαλ ηακεηαθέο εηζξνέο Δπξψ 54,00 εθαη. απφ ηελ
πψιεζε ηνπ Superfast VI.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν Όκηινο, σο απνηέιεζκα ηεο επίηεπμεο ηειηθήο
ζπκθσλίαο εληφο ηνπ 2014 γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ, είρε εηζπξάμεηο απφ
εθδνζέληα νκνινγηαθά δάλεηα χςνπο Δπξψ 75,00 εθαη. θαη πιεξσκέο γηα εμνθιήζεηο δαλείσλ Δπξψ 80,42
εθαη. Αληίζηνηρα ζηε ρξήζε 2013 ν Όκηινο εμφθιεζε δάλεηα χςνπο Δπξψ 52,06 εθαη. κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ
Superfast VI.
5. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κεηξηθήο εηαηξίαο
Ζ Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ είλαη ακηγψο εηαηξία ζπκκεηνρψλ θαη ηα έζνδά ηεο πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν
απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηεο θαη απφ ηφθνπο.
ηε ρξήζε 2014 ε Δηαηξία είρε έζνδα απφ κέξηζκα χςνπο Δπξψ 2,00 εθαη. εθαη. απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή
εηαηξία Blue Star Ν.Δ.
Ζ Δηαηξία ζπκκεηείρε ζηε ρξήζε 2014 ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ
Superfast ENDEKA INC θαη ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. κε ηα πνζά ησλ Δπξψ 8,9 εθαη. θαη Δπξψ 8,8 εθαη.
αληίζηνηρα. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηε ρξήζε 2013 αλήιζε
Δπξψ 9,0 εθαη.
Οη θαηά 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο Superfast ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. θαη ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. επέζηξεςαλ ζηελ
Δηαηξία κε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ πνζφ χςνπο Δπξψ 1,0 εθαη. θαη Δπξψ 19,5 εθαη.
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αληίζηνηρα. ηε ρξήζε 2013 ππήξμε αληίζηνηρε επηζηξνθή θεθαιαίνπ απφ 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο χςνπο
Δπξψ 10,5 εθαη.
Οη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31.12.2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 496,5 εθαη. έλαληη Δπξψ 495,5 εθαη. ζηηο
31.12.2013. Ζ Δηαηξία απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηελ εχινγε αμία. ηε ρξήζε 2014 απφ ηελ απνηίκεζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. πξνέθπςε κφληκε δεκία
χςνπο Δπξψ 7,01 εθαη. ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
Σα έμνδα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ην 2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 0,9 εθαη. έλαληη Δπξψ 1,3 εθαη. ζηε ρξήζε 2013.
Ωο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα άιια έζνδα θαη έμνδα, ε δεκία κεηά απφ
θφξνπο ηεο Attica A.E. πκκεηνρψλ αλήιζε ζε Δπξψ 5,8 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 19,7 εθαη. ζηε ρξήζε
2013.
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζηηο 31.12.2014 ζε Δπξψ 3,1 εθαη. έλαληη Δπξψ
0,7 εθαη. ζηηο 31.12.2013.
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε Δπξψ 489,1 εθαη. απφ Δπξψ 483,8 εθαη. ζηηο 31.12.2013.
Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. Δπίζεο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ νη ζπγαηξηθέο
ηεο εηαηξίεο.
Οη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζηηο «εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δηήζηαο
Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο.
ΔΝΟΣΖΣΑ Β
ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
ηηο 26.6.2014 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε, κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2013,
ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη επαλεμέιεμε ην πξνυπάξρνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο
αθνινχζσο: Κπξηάθνο Μάγεηξαο (Πξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο), Μηράιεο αθέιιεο (Αληηπξφεδξνο,
εθηειεζηηθφ κέινο), ππξίδσλ Παζράιεο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο), Δπζχκηνο Μπνπινχηαο
(Με εθηειεζηηθφ κέινο), Αξεηή νπβαηδφγινπ (Με εθηειεζηηθφ κέινο), Μάξθνο Φφξνο (Αλεμάξηεην κε
εθηειεζηηθφ κέινο), Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο ((Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο).
ηηο 6.8.2014 ε Δηαηξία αλαθνίλσζε ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα
ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.
ηα πιαίζηα ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, ε Attica ήιζε ζε ζπκθσλία κε επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε δηαρείξηζε
ηεο Fortress Investment Group (εηο ην εμήο “Fortress”) γηα επέλδπζε χςνπο Δπξψ 75 εθαη. ζηνλ Όκηιν Attica.
Ζ Fortress απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηηθνχο νκίινπο παγθνζκίσο θαη δηαρεηξίδεηαη
θεθάιαηα πάλσ απφ 65 δηζ. δνιάξηα Ζ.Π.Α.
Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ε Fortress Investment Group ζα θαιχςεη πιήξσο ηελ έθδνζε απφ ηελ θαηά 100%
ζπγαηξηθή εηαηξία Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή Α.Δ., εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ,
πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 75 εθαη., κε δπλαηφηεηα πξφσξεο εμφθιεζεο, θαη
ζπγθεθξηκέλα:
α) θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο Δπξψ 25 εθαη. θαη
β) νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο έσο Δπξψ 50 εθαη., αληαιιάμηκν κεξηθψο ή νιηθψο κε νκνινγίεο ηεο κεηξηθήο
Attica κεηαηξέςηκεο ζε λέεο κεηνρέο Attica, κέζσ ηεο έθδνζεο απφ ηελ ηειεπηαία κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ
δαλείνπ έσο Δπξψ 50 εθαη. Ζ ηηκή κεηαηξνπήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δείθηε «Κέξδε πξν θφξσλ,
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ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)» ηνπ Οκίινπ, νξηδφκελε θαη’
αλψηαηνλ ζε Δπξψ 1,0450 θαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε Δπξψ 0,5775 αλά κεηνρή.
Μεηά ηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ Attica θαη ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ησλ φξσλ απηήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηελ ζχγθιεζε Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 2.9.2014 κε θχξην ζέκα ηελ Έθδνζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ
Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3156/2003 θαη ηνπ θ.λ. 2190/1920
κέρξη πνζνχ Δπξψ 50 εθαηνκκπξίσλ κε νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο
Δηαηξίαο κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε, θαη θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ
ζχκθσλα κε ην αξ. 13 παξ. 10 ηνπ θ.λ.2190/1920.
ηηο 5.9.2014 ε Δηαηξία αλαθνίλσζε ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο Δπξψ 50 εθαη.,
ζηα πιαίζηα ηεο ιεθζείζαο απνθάζεσο απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 2.9.2014, ην νπνίν
θαιχθζεθε πιήξσο απφ επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Fortress. Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζή ηνπ
ην κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην επαλαγνξάζηεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ Δηαηξία έλαληη ηηκήκαηνο ίζνπ κε
ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνινγηψλ, ήηνη πνζνχ Δπξψ 50 εθαη., πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη
δηαζέζηκεο πξνο αληαιιαγή κε ηηο νκνινγίεο ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή
Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο κε ηελ Fortress.
ηηο 29.9.2014 ε Δηαηξία αλαθνίλσζε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία ΑΝΔΚ Α.Δ. ζηα πιαίζηα
ηεο Κνηλνπξαμίαο Δζφδσλ πινίσλ «ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΗΑ» (ΑΝΔΚ –
SUPERFAST) γηα ηελ εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ απφ πινία ησλ δχν εηαηξηψλ ζηηο δηεζλείο
εο
γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο (Διιάδα – Ηηαιία), θαζψο θαη ζηηο αθηνπιντθέο γξακκέο ηεο Κξήηεο, απφ 1
Ννεκβξίνπ 2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δχν εηαηξείεο αζθνχλ απηφλνκε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ππφινηπνπο
ηνκείο θαη γξακκέο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο.
ηηο 27.10.2014 ε Δηαηξία αλαθνίλσζε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά, γηα ηελ
πψιεζε ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ BLUE STAR ITHAKI, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο Δπξψ 31,2 εθαηνκκχξηα
θαηαβιεηένπ ηνηο κεηξεηνίο. Ζ πψιεζε θαη παξάδνζε ηνπ πινίνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 7.11.2014. Σν θαζαξφ
θέξδνο αλήιζε ζε Δπξψ 4 εθαη. θαη ζπκπεξηειήθζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2014.
Γελ έρνπλ πξνθχςεη άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα νπνία
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015
Ζ θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, o έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, ε εμέιημε
ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηδηαίηεξα ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαζψο θαη ην
θφζηνο θαπζίκσλ, είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Attica Group
ζηε ρξήζε 2015.
Ζ έληνλε επνρηθφηεηα ηνπ θιάδνπ δελ επηηξέπεη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, βάζεη ηνπ ζηνηρείσλ ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 2015. Παξφια απηά γηα ηε ρξήζε
2015 θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη, εάλ δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζα παξνπζηάζεη κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2014 ε
νπνία ζα πξνέιζεη απφ ηηο γξακκέο εζσηεξηθνχ.

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
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1. Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ Δηαηξία θαηήξηηζε θαη εθαξκφδεη Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην λ.3873/2010 θαη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηαηξίαο www.attica-group.com.
2. Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ
 Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο απαξηίδεηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε. Δηδηθφηεξα ζην επηακειέο
Γ.. ζπκκεηέρνπλ ηξία εθηειεζηηθά, δχν κε εθηειεζηηθά θαη δχν αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε.
 Τπάξρεη δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.
3. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζρεηηθά κε
ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
χζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, θαζεθφλησλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ ηα νπνία ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ην Γ.., ηε Γηνίθεζε θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη έρνπλ
ζηφρνπο:
Σελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο,
Σε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,
Σε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
Ζ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αμηνινγείηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηε
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ε νπνία δίδεη θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα επί κέξνπο ειέγρνπο. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην έρεη ηελ ηειηθή επζχλε νξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
επάξθεηαο απηνχ.
Ζ Δηαηξία έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ κεραλνξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ.
Δηδηθφηεξα, εδψ θαη κία δεθαεηία ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (ERP) ην mySAP
ηεο SAP ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, εμαζθαιίδεη εληαία πιεξνθφξεζε
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη εγγπάηαη ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε.
Τπάξρεη ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERP κε ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ
απηνκαηνπνηεκέλε ξνή ησλ εζφδσλ. Μέζσ ηνπ ERP πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο νη πξνκήζεηεο ηνπ Οκίινπ,
θαηαρσξνχληαη φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ θαζψο θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα βάζεη θαλφλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη ειέγρνληαη απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο
εληφο ηνπ ERP ππάξρνπλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
πιεξσκάησλ.
ε φια ηα ζηάδηα ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ππάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη
απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βάζεη εηήζηνπ πιάλνπ ειέγρνπ ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο ή
θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
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Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πξνθχπηνπλ απφ ην ERP απηνκαηνπνηεκέλα. Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή αλάιπζή ηνπο γίλεηαη κέζσ πξνηχπσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Γηνίθεζε. Ζ Δηαηξία έρεη
ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ελδνεηαηξηθήο δηαθίλεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο.
ηνλ Κψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ
θαη ηελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Καζήθνληα θαη Αξκνδηφηεηεο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ έρεη παξάζρεη ζε αλψηαηα ζηειέρε ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηεο
Δηαηξίαο. Πεξαηηέξσ φξηζε ζε ζπγθεθξηκέλα αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε εγθξηηηθά φξηα γηα ηξαπεδηθέο
πξάμεηο – ζπλαιιαγέο.
Γηαρείξηζε θηλδχλσλ
Ζ Δηαηξία έρεη πξνβεί ζηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ Κηλδχλσλ, κεηά ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ
πεγψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.
Οη θίλδπλνη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, νξίζηεθε ε ζπγγελήο κε ηνλ θίλδπλν ιεηηνπξγηθή κνλάδα θαη αμηνινγήζεθαλ
κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο θαη ην βαζκφ επίπησζεο πνπ ζα έρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Ζ Γηνίθεζε έρεη πηνζεηήζεη ην Μεηξψν Κηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχληαη
ζπζηεκαηηθά θαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δηαηξίαο.
Σν κεηξψν θηλδχλσλ επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ αλά έηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο
ζπγθπξίεο νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξίαο.
4. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη), (ε) θαη (ζ) ηνπ άξζξνπ 10, παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο
2004/25/ΔΚ
εκαληηθφ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ ζηνηρείσλ (γ), (δ), (ζη) θαη (ζ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο
νδεγίαο 2004/25/ΔΚ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλφηεηα Ε «ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (άξζξν 4, παξ. 7 & 8 ηνπ λ.3556/2007). Δπηπξφζζεηα:
ρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ (δ), δελ πθίζηαληαη θαλελφο είδνπο ηίηινη ηεο
Δηαηξίαο νη νπνίνη λα παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο.
ρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ (ζη), δελ πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο
πεξηνξηζκφο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ.
ρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ (ε), ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξίαο πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή έγθξηζεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. γίλεηαη απφ ηε Γ.. θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο
ηνπ Γ.. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο ηνπ Γ.. ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γ.. θαη ππνβάιιεηαη
πξνο επηθχξσζε ζηελ επφκελε Γ..
5. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο, ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
(Γ..) θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ππνρξεψλνπλ φινπο
ηνπο κεηφρνπο, αθφκα θαη απηνχο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. ηε Γ.. δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη
κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία.
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Σν Γ.. δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηεπθνιχλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γ.., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3884/2010, ε
Δηαηξία αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.. πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε:
- ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ,
- ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα
δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ,
- ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα
ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ,
- ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ
πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε θαζψο θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,
- ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, o εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαζψο θαη ν ηαθηηθφο
ειεγθηήο παξίζηαληαη ζηε Γ., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη.
Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ.. πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ή αλ απηφο θσιχεηαη ν Αληηπξφεδξνο ή αλ
απηφο θσιχεηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν πξεζβχηεξνο απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί
πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ
εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ελφο Γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. Οη απνθάζεηο ηεο Γ..
ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξίαο.
ηε Γ.. ζπκκεηέρεη θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν
ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξίαο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο
δηαδηθαζίαο.
6. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..) θαη ηηο Δπηηξνπέο ηνπ
χλζεζε & Σξφπνο Λεηηνπξγίαο Γ..
Ζ Δηαηξία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, απφ ηξία (3) θαη’
ειάρηζην έσο ελλέα (9) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γ.. γηα δχν (2) ρξφληα.
εο
Ζ εθινγή ηνπ Γ.. έγηλε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 26 Ηνπλίνπ 2014 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη κε ηελ
ε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2016.
Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31.12.2014 θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. έρνπλ σο
αθνινχζσο:
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Κπξηάθνο Μάγεηξαο ηνπ Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ κέινο
Μηράιεο αθέιιεο ηνπ Γεσξγίνπ, Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ κέινο
ππξίδσλ Παζράιεο ηνπ Υαξαιάκπνπο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ κέινο
Δπζχκηνο Μπνπινχηαο ηνπ Θενδψξνπ, χκβνπινο, Με εθηειεζηηθφ κέινο
Αξεηή νπβαηδφγινπ ηνπ Γεσξγίνπ, χκβνπινο, Με εθηειεζηηθφ κέινο
Μάξθνο Φφξνο ηνπ Απνζηφινπ, χκβνπινο, Αλεμάξηεην - Με εθηειεζηηθφ κέινο
Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο ηνπ Θενδψξνπ, χκβνπινο, Αλεμάξηεην - Με εθηειεζηηθφ κέινο
Γελ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Γ..
Μεηά απφ θάζε εθινγή ην λέν Γ.. ζπλέξρεηαη ακέζσο θαη εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ γηα νιφθιεξε ηε ζεηεία
ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαζψο θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην
Δληεηαικέλν χκβνπιν. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ή ν
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν Δληεηαικέλνο χκβνπινο ή ν χκβνπινο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. Ο Πξφεδξνο ή
ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξνΐζηαηαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Σν Γ.. ζπλέξρεηαη φηαλ ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ηπρφλ ν Δληεηαικέλνο
χκβνπινο ή δχν άιινη χκβνπινη δεηήζνπλ ηε ζχγθιηζή ηνπ. Σν Γ.. κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε
ηειεδηάζθεςε.
χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν χκβνπιν. Κάζε χκβνπινο κπνξεί λα
εθπξνζσπεί έλα κφλν χκβνπιν πνπ απνπζηάδεη, εθφζνλ εμνπζηνδνηεζεί κε εηδηθή εληνιή.
ε πεξίπησζε απνρψξεζεο πκβνχινπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ππεξεζίαο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, εάλ νη χκβνπινη πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ απνρψξεζε απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαη ν αξηζκφο ηνπο
ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ φπσο έρεη πξηλ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ, δελ είλαη ππνρξεσηηθή
ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πκβνχινπ πνπ απνρψξεζε αιιά απνθαζίδεη ζρεηηθά ην πκβνχιην θαη πξνβαίλεη ζε
εθινγή αληηθαηαζηάηε φπνηε θξίλεη απηφ ζθφπηκν.
Σα κέιε ηνπ Γ.. έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε κέζσ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θάζε
πιεξνθνξία πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληεο ή
αληηπξνζσπεχνληαη. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Οη απνθάζεηο ηνπ
πκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη κε πξαθηηθά πνπ εγγξάθνληαη ζην βηβιίν πνπ ηεξείηαη γη’ απηφ ην ζθνπφ θαη
ππνγξάθνληαη απφ ηνπο πκβνχινπο πνπ ήηαλ παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε.
χλζεζε θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Ζ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ έγηλε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζην πιαίζην ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ
Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζην Γ..
Κχξηνο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ Γ.. ζηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ,
ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο εηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
επζπλψλ ηνπ έλαληη ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αξρψλ επνπηείαο.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξία (δχν αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά θαη έλα κε εθηειεζηηθφ κέινο) θαη
εο
εθιέρζεθαλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 26 Ηνπλίνπ 2014. Δηδηθφηεξα ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο θ.θ. Μάξθν Φφξν (Πξφεδξνο Δπηηξνπήο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ
κέινο ηνπ Γ..), Αιέμαλδξν Δδηπίδε (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο) θαη Αξεηή νπβαηδφγινπ (κε
εθηειεζηηθφ κέινο).
Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
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Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη αλάινγε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ..
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ηξίκελν ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη
αλαιφγσο ηεο εμέιημεο ησλ ζεκάησλ. Μπνξνχλ επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. ηε
ζπλεδξίαζε κεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ν ππεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη, εάλ θξηζεί απαξαίηεην,
κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηεπζπληηθά ζηειέρε γηα παξνρή πξφζζεηεο ελεκέξσζεο. Ζ Δπηηξνπή ηεξεί πξαθηηθά
ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
ΔΝΟΣΖΣΑ Δ
ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ καο:
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα ρξένπο ζε ζεκαληηθέο
ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ επηδξά αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιήζεη θεθάιαηα.
Ζ δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ θεθαιαίσλ κέζσ δαλεηζκνχ ή άιισλ πεγψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο θαη γεληθφηεξα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ
αλέθπςαλ ζε ζεκαληηθέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαζψο θαη ελ γέλεη ζην Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν
γεγνλφο απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα.
Ζ νηθνλνκηθή χθεζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ
Ζ καθξνρξφληα χθεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο
ζεκαληηθήο κεξίδαο πιεζπζκνχ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. Ο πεξηνξηζκφο ζηε
δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο Attica νδεγεί ζε κείσζε ηνπ
κεηαθνξηθνχ ηνπ έξγνπ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Σνλ Αχγνπζην 2014 ν Όκηινο ήξζε ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ γηα ηελ πιήξε θαη
καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο απηήο ν
δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλαηαμηλνκήζεθε ζε καθξνπξφζεζκν απφ βξαρππξφζεζκν πνπ ήηαλ ζηηο 31.12.2013.
Δηδηθφηεξα ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31.12.2014 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 282,16 εθαη. απφ ηα
νπνία Δπξψ 270,80 εθαη. είλαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 11,36 εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο.
Δπίζεο ηνλ Ννέκβξην 2014 ν Όκηινο εμφθιεζε δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο χςνπο Δπξψ 27,3 εθαη. κεηά ηελ
πψιεζε ηνπ Blue Star Ithaki έλαληη Δπξψ 31,2 εθαη.
Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ θαπζίκσλ
Ο Όκηινο, φπσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδεηαη
ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη, κε κεγάιε δηαθνξά, ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αληηπξνζσπεχεη δε
γηα ηε ρξήζε 2014 ην 53% πεξίπνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ Attica.
Μία αχμεζε ή κείσζε ζηελ ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαηά Δπξψ 10 αλά κεηξηθφ ηφλν, ζε εηήζηα βάζε, ζα είρε
επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαηά Δπξψ 2,3 εθαη. πεξίπνπ.
Γηα έλα κηθξφ κέξνο ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ν Όκηινο έρεη πξνβεί ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ
απφ πηζαλή κεηαβνιή ζηελ ηηκή ησλ θαπζίκσλ.
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Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ
Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ είλαη ζε Δπξψ θαη ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. πλεπψο
ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηαβνιή ζε εηήζηα βάζε θαηά 1% ζην
επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαηά Δπξψ 2,8 εθαη. πεξίπνπ.
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ. Ο Όκηινο επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
ζην βαζκφ πνπ ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα πνπ αγνξάδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπ δηαπξαγκαηεχνληαη
δηεζλψο ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α.
Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο Όκηινο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ, εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη
αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Δηδηθφηεξα, έρεη
νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ
ηνπ ελψ παξάιιεια, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμαζθάιηζή ηνπ, έρεη ιάβεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο απφ
ηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο πξάθηνξεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Δπίζεο, ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα
ησλ πειαηψλ ηνπ θαη εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ. πλεπψο, ηπρφλ αδπλακία πειαηψλ
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κέζσ
δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ.
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα είλαη ακειεηένο αθνχ νη αληηζπκβαιιφκελνη
είλαη αμηφπηζηεο ηξάπεδεο.
Ο Όκηινο έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ο Όκηινο έρεη ζεκαληηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δεδνκέλνπ φηη νη επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε πινίσλ
απαηηνχλ ζεκαληηθνχ χςνπο θεθάιαηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν,
ρξεκαηνδνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα εμππεξεηεί θαη λα απνπιεξψλεη ηα δάλεηα ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα
παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο ζην κέιινλ, ε νπνία ζε έλα βαζκφ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο γεληθέο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αληαγσληζκφο θαη άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο.
Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο ζηηο 31.12.2014 θαη 31.12.2013 αληίζηνηρα, έρεη σο αθνινχζσο (πνζά ζε ρηι.
επξψ):
31/12/2014
31/12/2013
χλνιν δαλεηζκνχ
282.161
289.940
Μείνλ: Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα
23.937
24.886
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Καζαξόο δαλεηζκόο
258.224
265.054
Ίδηα θεθάιαηα
339.817
340.053
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κφριεπζεο

598.041
43%

605.107
44%
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Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη
ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ
Ζ ρψξα καο δηαλχεη παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο ε νπνία έρεη νδεγήζεη θαη ελδέρεηαη λα
νδεγήζεη πεξαηηέξσ ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο πξντφλησλ θαη ζπλεπψο ζηε δηαθίλεζε θνξηεγψλ κέζσ ηεο
ζαιάζζηαο νδνχ θαζψο θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη
αξλεηηθά ηα κεγέζε ηνπ Οκίινπ.
Δπηπξφζζεηα, ε νηθνλνκηθή χθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί ζηελ επηβαηεγφ
λαπηηιία έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο εηαηξηψλ γηα δηαηήξεζε ή θαη δηεχξπλζε
ησλ κεξηδίσλ αγνξάο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη πηζαλψο ζα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ.
Ζ αγνξαία αμία ησλ πινίσλ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά
Ζ αμία ησλ πινίσλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ θαηαζηάζεηο κε ειεγρφκελεο απφ ηελ Δηαηξία θαη αθνξνχλ ηελ
ηηκή θαηαζθεπήο ησλ λέσλ πινίσλ, ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πινίσλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη γεληθφηεξα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Ζ εμέιημε ησλ ελ
ιφγσ παξαγφλησλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πινίσλ ή ζε πεξίπησζε πψιεζεο ην
ηίκεκα λα ππνιείπεηαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε
ηνπ Οκίινπ.
Κίλδπλνη αηπρεκάησλ
Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ηα πινία ηνπ Οκίινπ θαη γεληθφηεξα νιφθιεξνο ν λαπηηιηαθφο θιάδνο
ππφθεηληαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θίλδπλν πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα, ηελ
πειαηεία ή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ.
Σα πινία ηνπ Οκίινπ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά γηα ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο: α) Γηα αζθάιηζε θάθνπο θαη
Μεραλήο, β) γηα αζθάιηζε απμεκέλεο αμίαο θαη γ) γηα αζθάιηζε ζθάθνπο θαηά πνιεκηθψλ θηλδχλσλ.
Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν κε έληνλε επνρηθφηεηα ζηνπο επηβάηεο θαη ζηα Η.Υ. νρήκαηα, κε
πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην.
πλεπψο, ηπρφλ ζεκαληηθή αχμεζε ή κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πξνο ηε ρψξα καο ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.
Ζ θίλεζε ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε κηθξή
επνρηθφηεηα.
ΔΝΟΣΖΣΑ Σ
ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
ηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24:
Δηδηθφηεξα, νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηνπ
Οκίινπ θαηά ηελ πεξίνδν 01.01 – 31.12.2014 είλαη νη αθφινπζεο:
Ζ Δηαηξία ζπκκεηείρε ζε απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ Superfast
ENDEKA INC θαη ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. κε ηα πνζά ησλ Δπξψ 8,9 εθαη. θαη Δπξψ 8,8 εθαη. αληίζηνηρα.
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Ζ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζε αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηε ρξήζε 2013 αλήιζε Δπξψ 9,0
εθαη.
Οη θαηά 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο Superfast ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. θαη ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. επέζηξεςαλ
ζηελ Δηαηξία κε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ πνζφ χςνπο Δπξψ 1,0 εθαη. θαη Δπξψ 19,5 εθαη.
αληίζηνηρα. ηε ρξήζε 2013 ππήξμε αληίζηνηρε επηζηξνθή θεθαιαίνπ απφ 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο
χςνπο Δπξψ10,5 εθαη.

Ζ Δηαηξία έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2013 χςνπο Δπξψ 2,00 εθαη. πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 100%
ζπγαηξηθή εηαηξία Blue Star N.E.
Γελ ππάξρνπλ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξηψλ Superfast κε ηηο αληίζηνηρεο
πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο Blue Star.
Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ζηε ρξήζε 2014 κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ησλ νκίισλ Superfast θαη Blue Star φπσο θαη
ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ρξήζε έρνπλ δηαρεηξηζηηθφ θαη ζε θακία πεξίπησζε νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα θαη
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ Attica ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα θαη ηελ αλάγθε θνηλήο
δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ πινίσλ κέζσ θνηλνπξαμηψλ θαη δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο
δεκηνπξγνχλ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ.
Σα ελ ιφγσ δηεηαηξηθά ππφινηπα ηελ 31.12.2014 κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ Attica αλέξρνληαη ζην πνζφ
ησλ Δπξψ 226,50 εθαη. έλαληη Δπξψ 195,82 εθαη. ζηηο 31.12.2013, ηα νπνία ζε ελνπνηεκέλε βάζε
απαιείθνληαη.
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηεηαηξηθψλ ππνινίπσλ αλά εηαηξία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελφηεηα 6 ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ.
Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ Attica κε εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (MIG) δελ είλαη ζεκαληηθέο νχηε επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, αθνξνχλ δε θπξίσο έζνδα ηεο Attica Group απφ ηα
εζηηαηφξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα επί ησλ πινίσλ. Δηδηθφηεξα, ζηε ρξήζε 2014 ν Όκηινο Attica σο απνηέιεζκα
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ MIG είρε έζνδα Δπξψ 11,83 εθαη., έμνδα Δπξψ 2,94 εθαη.,
απαηηήζεηο Δπξψ 1,23 εθαη. θαη ππνρξεψζεηο Δπξψ 13,05 εθαη. Σα αληίζηνηρα πνζά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε
2013 ήηαλ, έζνδα Δπξψ 10,96 εθαη., έμνδα Δπξψ 2,36 εθαη., απαηηήζεηο Δπξψ 1,10 εθαη. θαη ππνρξεψζεηο
Δπξψ 14,25 εθαη. ηηο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη πνζφ Δπξψ 13,0 εθαη. πξνο ηε κεηξηθή εηαηξία.
Ακνηβέο Αλσηάησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Οη ακνηβέο θαη ινηπέο εξγαζηαθέο παξνρέο ησλ αλσηάησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ζε
επίπεδν Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 1,73 εθαη. ζηε ρξήζε 2014 έλαληη πνζνχ Δπξψ 1,87 εθαη. ζηε ρξήζε
2013. Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο νχηε ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πξνο Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
Γηνίθεζεο. Σα Μέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ Οκίινπ δελ εηζέπξαμαλ ακνηβέο γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο
απηή.
Δγγπήζεηο
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη δψζεη εγγπήζεηο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ησλ
πινίσλ ηνπ Οκίινπ χςνπο Δπξψ 283,87 εθαη.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε δελ επεξεάδνπλ ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο ή/θαη ηνπ Οκίινπ.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Ε
ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(άξζξν 4, παξ. 7 & 8 ηνπ λ.3556/2007)
Ζ παξνχζα Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξνθνξίεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007.
1. Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31.12.2014 αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 57.498.096 θαη δηαηξείην ζε
191.660.320 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 εθάζηε.
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ
(Καηεγνξία «Υακειήο Γηαζπνξάο») ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.
Απφ θάζε κεηνρή απνξξένπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ
ηεο Δηαηξίαο θαη ην λφκν.
Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.
Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Γελ έρνπλ απνθηεζεί
ίδηεο κεηνρέο.
2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο.
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε
κεηαβίβαζε κεηνρψλ απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο.
3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο (άξζξα 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007).
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηνρνινγίνπ ηεο 31.12.2014, ν κνλαδηθφο κέηνρνο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 5% είλαη ε
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (MIG) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο (άκεζν θαη έκκεζν) 89,38%. Δμ’ απηνχ α) πνζνζηφ 11,60% αληηζηνηρεί ζε κεηνρέο πνπ θαηέρεη
άκεζα ε MIG θαη β) πνζνζηφ 77,78% αληηζηνηρεί ζε κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία MIG
SHIPPING S.A.
4. Μεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη εθδψζεη κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
Γελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
6. πκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
Δμ’ φζσλ γλσξίδεη ε Δηαηξία δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε
κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ.
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7. Καλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Οη ξπζκίζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα
ζηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
8. Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ
αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ.2190/1920.
Σν Γ.. ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηα κέιε απηνχ δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ
αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ.
9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ
έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία θαη νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ,
ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο,
εθηφο ησλ δαλεηαθψλ ηεο ζπκβάζεσλ θαη ησλ εθδφζεσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλήζεηο
φξνπο γηα ηπρφλ αιιαγή ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο.
10. εκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε ην
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν
ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. ε πεξίπησζε
θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δηαηξία κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο, ηζρχνπλ νη απνδεκηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
ΔΝΟΣΖΣΑ Ζ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑΚΑ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ – ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
Ο Όκηινο ζηηο 31.12.2014 απαζρνινχζε 900 άηνκα (879 άηνκα ζηε ρξήζε 2013) θαη ε Δηαηξία 2 άηνκα (2
άηνκα ζηε ρξήζε 2013).
Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζπλείδεζεο απνηεινχλ κία απφ ηηο
βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ.
Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
Ο Όκηινο Attica είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όια ηα πινία
Superfast θαη Blue Star ηνπ Οκίινπ είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο
Πινίσλ (ISM) θαη εθαξκφδνπλ φιεο ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ επαηζζεζία ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνδεηθλχεηαη εκπξάθησο θαζψο ν Όκηινο εθαξκφδεη θαη έρεη
πηζηνπνηήζεη (ρσξίο λα απνηειεί λνκνζεηηθή ηνπ ππνρξέσζε) φια ηα πινία ηνπ θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001 αλαγλσξίδνληαο ηηο πηπρέο – ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ.
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Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζρεηίδνληαη κε εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, εθξνέο ζην λεξφ,
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κφιπλζε ηεο γεο, ρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ θαη πφξσλ, ερνξχπαλζε,
θσηνξχπαλζε θαζψο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ο Όκηινο αμηνινγεί εηεζίσο απηά ηα
αλαγλσξηζκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη επηρεηξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ή λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζή ηνπο.
Ο Όκηινο Attica είλαη ε πξψηε Διιεληθή Δηαηξεία Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο πνπ εθάξκνζε θαη πηζηνπνίεζε φια
ηα πινία ηνπ θαηά ISO 14001 θαη εθαξκφδεη πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ.
Κνηλσληθή επζχλε
O Όκηινο Attica ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο αληαπνθξίλεηαη ζπζηεκαηηθά ζε πιεζψξα αηηεκάησλ
γηα δσξεέο ή έκκεζεο ρνξεγίεο πνιηηηζηηθψλ & αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ/νκάδσλ κε ηελ παξνρή εθπησηηθψλ ή
δσξεάλ εηζηηεξίσλ ζηεξίδνληαο έηζη ηε ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ θάζε ηφπνπ.
Σαπηφρξνλα, πινπνηεί ζεηξά δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ
ηελ δέζκεπζε ηνπ Οκίινπ απέλαληη ζηηο αξρέο βησζηκφηεηαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ (Global Compact)
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη
επαηζζεηνπνίεζε, φπσο:
 Σν πξφγξακκα «Ζιηνπξνζηαζία» πνπ αθνξά ηελ εμέηαζε πιεζπζκνχ θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ην
κειάλσκα,
 ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ Α΄ Βνεζεηψλ ζηα λεζηά Σήιν θαη Ακνξγφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δζεινληηθή Γηαζσζηηθή Οκάδα Κξίζεσλ,
 Σν πξφγξακκα εζεινληηθήο αηκνδνζίαο «Γεζκνί αίκαηνο»,
 Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ζε ραξηί, κειάληα,
κπαηαξίεο, καγεηξηθά έιαηα, ιακπηήξεο, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο,
 Σελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηε παλίδαο ζηεξίδνληαο ην πξφγξακκα LIFΔ γηα ηα ζαιαζζνπνχιηα
θαη ην πξφγξακκα LIFE AMMOS γηα ηελ πξφιεςε θαη ην πεξηνξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ θαπληζηψλ
ζηηο παξαιίεο,
 Σε δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηε λαπηηιία, ζην πινίν BLUE STAR DELOS, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ECO MARINE POWER (EMP) θαη ηελ Ηαπσληθή KEI SYSTEM.
Σν 2014, ν Όκηινο έιαβε ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο:







Silver Award ζηα βξαβεία πνηφηεηαο ηεο SAP γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν ζηελ θαηεγνξία
Μεζαίαο Δθαξκνγήο γηα ηελ εθαξκνγή «Πξνυπνινγηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο»,
Silver Award ζηελ θαηεγνξία best use of Social Media in Real Life ζηα Social Media Awards 2014 γηα
ηελ εθαξκνγή/δηαγσληζκφ «Travel Fun Memories»,
Gold Award ζηελ θαηεγνξία «Αλαλέσζε ηφινπ» ζηα Tourism Awards 2014,
Silver Award ζηελ θαηεγνξία «Τπνζηήξημε Σνπηθψλ Κνηλσληψλ» γηα ην πξφγξακκα Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο «Ζιηνπξνζηαζία»,
Βξαβείν «Τςειήο Δπίδνζεο» ζηελ θαηεγνξία Καηλνηφκεο Τπεξεζίεο Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ απφ ηα
Transport and Logistics Awards 2014,
Σηκεηηθή δηάθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. γηα ηε ζπκβνιή ηεο Blue Star Ferries
ζηελ Αθηνπινΐα.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Θ
ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα νχηε επέλδπζε θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο παξνχζαο Έθζεζήο καο πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο ή/θαη
ηνπ Οκίινπ.
Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη,
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαζψο θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
ζαο παξεδφζεζαλ γηα ηε ρξήζε 2014, κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα ζε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη
ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν θαη λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
Αζήλα, 4 Μαξηίνπ, 2015
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο
ππξίδσλ Υ. Παζράιεο
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ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΔΩ 2014
Ζ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1/2014 έσο 31/12/2014) θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4 ηνπ λ.3556/2007, εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 04/03/2015 θαη έρεη
δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζε ηεο ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.attica-group.com θαζψο
θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεσο ηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ
ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 θαη 2013
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/12 2014 θαη 2013
ΟΜΗΛΟ

Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηό Κέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο

7.1
7.2
7.2
7.2
7.3

Κέξδε / (δεκίεο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Κέξδε / (δεκίεο) απφ πσιήζεηο πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κέξδε /(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

7.4
7.5
7.6
7.7

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1.01-31.12.2014

1.01-31.12.2013

1.01-31.12.2014

1.01-31.12.2013

266.660
-214.059
52.601
-17.233
-18.622
1.627
-

260.160
-219.055
41.105
-18.299
-22.656
1.881
-

-871
69
-

-1.325
-

18.373

2.031

-802

-1.325

-2.396
-15.940
390
-

1.653
-14.095
315
-

-7.012
-1
-3
31
1.995

-18.396
-5
7
-

7.8

4.008

-

-

-

7.9

4.435
-165

-10.096
-36

-5.792
-

-19.718
-

Κέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

4.270

-10.132

-5.792

-19.718

Καηαλεκεκέλα ζε:
Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

4.270
-

-10.132
-

-5.792
-

-19.718
-

7.10

0,0223

-0,0529

-0,0302

-0,1029

7.10

-0,3670

-0,0529

-0,4192

-0,1029

-

-

-

-

4.270

-10.132

-5.792

-19.718

-349

-186

-4

89

-4.402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.849

147.113

-4.751

-186

10.845

147.202

-

-

-

-

-4.751

-186

10.845

147.202

-481

-10.318

5.053

127.484

-481
-

-10.318
-

5.053
-

127.484
-

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρήβαζηθά (ζε €)
Μεησκέλα θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά
κεηνρή (ζε €)
Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)
Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ
πξνζσπηθνχ
Πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ :
- θέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο
πεξηφδνπ

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία κεηαθεξφκελα ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο
7.19
επηρεηξήζεηο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ πξό
θόξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ
ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ, θαζαξά
από θόξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
πεξηόδνπ κεηά θόξσλ
Καηαλεκεκέλα ζε:
Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

((g
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013
ΟΜΗΛΟ
εκ.
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηα Πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ύλνιν
Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

31/12/2014

ΔΣΑΗΡEΗΑ
31/12/2014
31/12/2013

31/12/2013

7.11
7.12
7.13
7.14

581.011
727
1.213
582.951

629.228
812
1.152
631.192

24
11
496.505
202
496.742

42
21
495.488
202
495.753

7.15
7.16

3.481
48.785

4.501
42.595

673

1

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

7.17

16.000

15.580

2.148

740

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν

7.18

23.937
92.203

24.886
87.562

3.092
5.913

662
1.403

-

-

-

-

675.154

718.754

502.655

497.156

57.498
290.256
-4.402
131.598
-135.133

57.498
290.011
152.848
-160.304

57.498
290.256
102.229
44.080
-5.006

57.498
290.011
91.380
65.330
-20.460

339.817
339.817

340.053
340.053

489.057
489.057

483.759
483.759

7.20

15

15

-

-

7.21
7.26

1.664
270.801

1.342
68.448

43
-

37
-

-

-

7.22
7.23

1.342
13.000
286.822

806
13.000
83.611

264
13.000
13.307

128
13.000
13.165

7.24
7.25
7.26
7.27
7.28

19.571
143
11.360
4.924
12.517
48.515

24.274
143
221.492
49.181
295.090

27
20
244
291

38
20
174
232

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Μεηξηθήο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ
ηελ ππεξεζία
Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο

7.19
7.19
7.19
7.19

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ
Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο
Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ύλνιν
Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Ίδησλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

-

-

-

-

335.337
675.154

378.701
718.754

13.598
502.655

13.397
497.156

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2014
ΟΜΗΛΟ
Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Κέξδε εηο
Νένλ

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

191.660.320

57.498

290.011

-

152.848

-160.304

340.053

191.660.320

57.498

290.011

-

152.848

-160.304

340.053

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ

-

-

-

-

-

4.270

4.270

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα

-

-

-

-4.402
-

-

-

-4.402
-

-

-

-

-

-

-349

-349

-

-

-

-4.402

-

3.921

-481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-21.250
-

21.250
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191.660.320

57.498

245
290.256

-4.402

131.598

-135.133

245
339.817

Τπόινηπν ηελ 1/1/2014
Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ
Αλακνξθσκέλν ππόινηπν

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από
θόξνπο
Πξνγξάκκαηα παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία
ησλ κεηνρψλ
Κεθαιαηνπνίεζε δεκηψλ
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ
Aχμεζε/(κείσζε) δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο απφ
εμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθψλ
Λνηπέο κεηαβνιέο*
Τπόιoηπν ηελ 31/12/2014
* Δπηζηξνθή Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2013
ΟΜΗΛΟ
Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Κέξδε εηο
Νένλ

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

191.660.320
191.660.320

57.498
57.498

290.011
290.011

-

152.848
152.848

-149.986
-149.986

350.371
350.371

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ

-

-

-

-

-

-10.132

-10.132

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ
πξνζσπηθνχ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-186

-186

-

-

-

-

-

-10.318
-

-10.318
-

Τπόινηπν ηελ 1/1/2013
Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ
Αλακνξθσκέλν ππόινηπν

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από
θόξνπο
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο
λένλ
Τπόιoηπν ηελ 31/12/2013

-

-

-

-

-

-

-

191.660.320

57.498

290.011

-

152.848

-160.304

340.053

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2014
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2013

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2014
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2014
Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ
Αλακνξθσκέλν ππόινηπν
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ
πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία
Mεηαθεξφκελα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκελεο
επηρεηξήζεηο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά
από θόξνπο
Κεθαιαηνπνίεζε δεκηψλ εηο λέν
Λνηπέο κεηαβνιέο*
Τπόιoηπν ηελ 31/12/2014

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

191.660.320

57.498

290.011

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
παγίσλ ζηνηρείσλ
91.380

191.660.320

57.498

290.011

-

-

-

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Κέξδε εηο
Νένλ

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

65.330

-20.460

483.759

91.380

65.330

-20.460

483.759

-

-

-

-5.792

-5.792

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4

-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.849

-

-

10.849

191.660.320

57.498

245
290.256

10.849
102.229

-21.250
44.080

-5.796
21.250
-5.006

5.053
0
245
489.057

*Δπηζηξνθή Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ.

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2013
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2013
Αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ
Αλακνξθσκέλν ππόινηπν
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία
Mεηαθεξφκελα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκελεο
επηρεηξήζεηο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από
θόξνπο
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Λνηπέο κεηαβνιέο*
Τπόιoηπν ηελ 31/12/2013

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
παγίσλ ζηνηρείσλ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Κέξδε εηο
Νένλ

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

191.660.320

57.498

290.011

-55.733

65.330

-831

356.275

191.660.320

57.498

290.011

-55.733

65.330

-831

356.275

-

-

-

-

-

-19.718

-19.718

-

-

-

-

-

89

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147.113

-

-

147.113

191.660.320

57.498

290.011

147.113
91.380

65.330

-19.629
-20.459

127.484
483.759

*Δπηζηξνθή Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ.

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2014
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2013

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013
ΟΜΙΛΟ
εκείσζε
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

4.435

-10.096

-5.792

-19.718

7.11 & 7.12

23.976

25.115

29

75

7.5

1.084
1.425

2.660
-1.653

7.012
137
1

18.396
10
-

7.6

-3.888
15.893

-416
14.031

-1.994
1

-7
1

1.020
-9.042
-11.048

905
-8.639
-1.674

-84
270

-500
-123

-13.046
-150

-13.160
-51

-1
-

-1
-

10.659

7.022

-421

-1.867

-37.734

-425

-

-

31.200
390
-

54.000
309
-

20.494
31
-17.674
-

10.500
7
-9.000
699

-6.144

53.884

2.851

2.206

75.000
-80.420

-52.056

-

-

-

-2
-

-

-

-5.420

-52.058

-

-

-905
24.886

8.848
16.001

2.430
662

339
323

-44
23.937

37
24.886

3.092

662

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
Μείνλ :
Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη
ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ
παγίσλ ζηνηρείσλ
Δπηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πξνθαηαβνιέο γηα Α.Μ.Κ.
Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
(ρξενιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

ΕΣΑΙΡEΙΑ

1/1-31/12/2014

7.11 & 7.12

7.26

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδχλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο
Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν.
Η αλάιπζε ησλ Σακεηαθψλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.18.

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 & 2013

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

Ζ εηαηξεία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “ATTICA GROUP” είλαη ακηγψο
Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη σο εηαηξεία ζπκκεηνρψλ δελ έρεη δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηαηξεία κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ
ηεο εηαηξεηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη ζηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά 3, Σ.Κ. 11745.
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 2 άηνκα γηα ηε κεηξηθή
εηαηξεία θαη 900 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελψ ζηηο 31/12/2013 ήηαλ 2 θαη 879 αληίζηνηρα.
Οη Μεηνρέο ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε θσδηθφ
ATTICA.
Ο αληίζηνηρνο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Bloomberg είλαη ATTICA GA ελψ ηνπ Reuters είλαη EPA.AT.
Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ είλαη 191.660.320. Ζ ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο ATTICA
Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηελ 31/12/2014 αλεξρφηαλ ζην πνζφ Δπξψ 103.305 ρηι. πεξίπνπ.
Ο Όκηινο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο
ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε
νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία ηελ
31/12/2014 (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2014, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 4 Μαξηίνπ 2015.
Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις.
2.

Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 είλαη ίδηεο κε
απηέο πνπ εθάξκνζε ν Όκηινο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ
31/12/2013.
2.1.

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
(ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή
ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ.
Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο
φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 2.1.1.
Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ
θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία
εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ο φκηινο εθαξκφδεη ην
IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005.
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Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο
απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο παξνπζίαζεο, ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Δπίζεο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβάιινπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα
θαη κε βάζε ηελ εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οκίινπ φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη
ζρεηηθνί θίλδπλνη, αβεβαηφηεηεο αιιά θαη ζρεηηθέο δξάζεηο πξνο αληηκεηψπηζήο ηνπο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζηε ζεκείσζε 3.1.3.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηαθηνπνίεζεο.
Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζφδνπ πνπ απνθηήζεθε.
Ο Όκηινο θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 έρεη
επηιέμεη θαη εθαξκφδεη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ Πξνηχπνπ ή Γηεξκελείαο.
Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ
απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, απηφ αλήθεη
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.
2.1.1.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ

Ζ Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ νη νπνίεο δελ είλαη βέβαηεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο
βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο.
Απνινγηζηηθά θαη κε ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ αβεβαηνηήησλ είλαη πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ. Οη
εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε.
Οη ινγηζηηθέο θξίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο
Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη
αθφινπζεο:
Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε
ζπγαηξηθέο θαη εθφζνλ πθίζηαηαη εθηηκά ην χςνο ηεο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην
ζέκα απηφ.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ εηζξνψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο
αμίαο ρξήζεσο (value in use). Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνθείκελεο ππνζέζεηο.
Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε θάζε ρξήζε, ζηε βάζε ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ηα αθφινπζα:
- ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ησλ πινίσλ
- ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, γηα επίδηθεο
ππνζέζεηο θαη γηα ππνζέζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
Οη πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ,
αθνξνχλ:
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- ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη
θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ
ζην παξφλ ζηάδην κε εχινγε αθξίβεηα.
- ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ απφ εθθξεκνδηθίεο θαη επηζθάιεηεο.
Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη κε βάζε ηηο
γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014.
2.2.

Δλνπνίεζε

2.2.1.

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

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαηέζηεζε ην ΓΛΠ 31 «Δπελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο νληφηεηεο – Με λνκηζκαηηθέο εηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 επζπγξακκίδεη
θαιχηεξα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ επελδχζεσλ απηψλ, κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ επί ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηελ «Κνηλνπξαμία ΑΝΔΚ Α.Δ. & SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΗΑ» έρεη
ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 11 σο «θνηλή επηρείξεζε». χκθσλα κε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ απηφ, ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο:
α) ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
ηνπ αλήθνπλ απφ θνηλνχ)
β) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζε νπνηαζδήπνηε ππνρξεψζεηο ηνλ
βαξχλνπλ απφ θνηλνχ)
γ) ην κεξίδηφ ηνπ ζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηελ θνηλή επηρείξεζε θαη
δ) ηηο δαπάλεο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζε νπνηεζδήπνηε δαπάλεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ
απφ θνηλνχ.
εκεηψλεηαη φηη πξν ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 11, θαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 31, ν Όκηινο είρε ραξαθηεξίζεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ «Κνηλνπξαμία ΑΝΔΚ Α.Δ. & SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΗΑ» σο «απφ
θνηλνχ ειεγρφκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ε δεκηνπξγία
εζφδσλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηνπο θνηλνπξαθηνχληεο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ δηαθαλνληζκφ.
χκθσλα κε ην ΓΛΠ 31, θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απφ θνηλνχ
ειεγρφκελε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα αλαγλψξηδε ζηηο αηνκηθέο ηνπ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:
α) ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ειέγρεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιάκβαλε, θαη
β) ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ην κεξίδηφ ηνπ ζηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ
ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλνπξαμίαο.
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, ήηαλ
ήδε αλαγλσξηζκέλα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε θνηλνπξαθηνχληνο, δελ εθαξκνδφηαλ θακία
πξνζαξκνγή ή άιιε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ζε ζρέζε κε απηά ηα ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ ελψ παξάιιεια ε θαζαξή απαίηεζε πνπ πξνέθππηε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ
απφ ηε ζρεηηθή εθθαζάξηζε θαη ηηο πιεξσκέο ηεο θνηλνπξαμίαο πξνο θαη απφ ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο,
απεηθνλίδφηαλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο.
Ωο απνηέιεζκα, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 31 απφ ην ΓΠΥΑ 11, δελ έρεη θακία επίδξαζε γηα ηνλ Όκηιν ζηελ
παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ αιιά θαη ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ηνπ απνδίδνληαη
απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ «Κνηλνπξαμία ΑΝΔΚ Α.Δ. & SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΗΑ».
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2.2.2.

Βάζε ελνπνίεζεο

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο ηεο αγνξάο.
Ζ αγνξά ινγηζηηθνπνηείηαη ζην θφζηνο ηεο, πνπ είλαη ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ ή ησλ ηακηαθψλ ηζνδπλάκσλ πνπ
πιεξψζεθε, ή ε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο άιινπ αληαιιάγκαηνο αγνξάο πνπ δφζεθε
απφ ηελ αγνξάζηξηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζηελ θαζαξή πεξηνπζία άιιεο επηρείξεζεο. ην
πνζφ απηφ πξνζηίζεηαη θάζε θφζηνο πνπ αθνξά άκεζα ηελ αγνξά.
2.2.3.

Θπγαηξηθέο εηαηξείεο

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ κηα άιιε επηρείξεζε. Έιεγρνο είλαη ην δηθαίσκα πνπ
έρεη κηα επηρείξεζε λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξείηαη αξρηθά ζην θφζηνο ελψ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν
απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία.
2.2.4.

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ εηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. Οη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη θέξδε ή δεκίεο απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ,
δηαγξάθνληαη, εθηφο αλ ε ζπλαιιαγή αθνξά πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν παξέρεη απνδείμεηο απνκείσζεο.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηνλ Όκηιν.
Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
απεηθνλίδνληαη ρσξηζηά απφ ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ.
2.3.

Δπελδχζεηο ζε εηαηξείεο

Αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο επέλδπζεο νη επελδχζεηο απηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο :
α) Δπελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ κφληκε δηαθξάηεζή ηνπο.
Ζ επέλδπζε απηή θαηαρσξείηαη ζην θφζηνο πιένλ ηηο άκεζεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλαιιαγή θαη
εκθαλίδεηαη ζαλ κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ εμεηάδεηαη αλ
ζπληξέρεη ιφγνο απνκείσζεο ηεο επέλδπζεο.
ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα γίλεη απνκείσζε ηεο επέλδπζεο ην πνζφ ηεο απνκείσζεο κεηαθέξεηαη ζηα ίδηα
θεθάιαηα.
β) Δπελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε.
Ζ επέλδπζε αξρηθά θαηαρσξείηαη ζην θφζηνο πιένλ ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε ζπλαιιαγή. Οη
επελδχζεηο απηέο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλεο. Όηαλ νη επελδχζεηο απηέο
πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ απνκεησκέλεο ηα θέξδε ή νη δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
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2.4.

Δλζψκαηα Πάγηα

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε
ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο.
Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ
ησλ πινίσλ ή εθηεηακέλεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο, ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζε 5
έηε.
Οη δαπάλεο πξνζαξκνγήο ησλ πινίσλ κε θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη αζθαινχο δηαρείξηζεο ζεσξνχληαη
μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνιεηπφκελε δσή ηνπ πινίνπ.
Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ,
απνηειεζκάησλ δηφηη ζεσξνχληαη θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο.

ζηε θαηάζηαζε

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ ππνινίπσλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, ζην δηάζηεκα ηεο
αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο :
1. Πινία ζπκβαηηθά
30 έηε
2. Κηίξηα
60 έηε
3. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο
10 έηε
4. Ορήκαηα
5 έηε
5. Έπηπια – θεχε
5 έηε
6. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο
3 έηε
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πινίσλ είλαη ην 20% ηεο ηηκήο θηήζεο.
Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα δελ ππνινγίδεηαη ππνιεηκκαηηθή αμία.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο.
Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πσιεζήο ηνπο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο
αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εμφδσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πάγην, θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή
δεκία ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
2.5.

Άυια Πάγηα

Ο Όκηινο ζεσξεί φηη ε σθέιηκε δσή ησλ άυισλ παγίσλ ηα νπνία θαηέρεη δελ είλαη απεξηφξηζηε. Σα άυια
πάγηα ηα νπνία θαηέρεη ν Όκηινο είλαη ηα εμήο:
α) ήκαηα
Σα ζήκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε
δεκία απνκείσζεο.
ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο εθπφλεζεο ησλ ζρεδίσλ θαη νη δαπάλεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Ζ σθέιηκε δσή ησλ ζεκάησλ είλαη 15 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν.
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β) Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα
Σα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε
ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο.
ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηηο άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο,
παξακεηξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ.
Οη δαπάλεο πνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ.
Ζ σθέιηκε δσή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 8 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν.
2.6.

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη
νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν.
Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε ηφηε εθηηκάηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ε παξνχζα
αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ
ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.
Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο
κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο
θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ.
Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.
2.7.

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηπρφλ άκεζα έμνδα πψιεζεο.
Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο κεληαίαο ζηαζκηζκέλεο ηηκήο αγνξάο.
2.8.

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Μεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.
Εεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη
ηα πνζά ηα νπνία ηνπ νθείινληαη.
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα
εηζπξαρζνχλ.
Ζ πξνεμφθιεζε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
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2.9.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα

Σα δηαζέζηκα θαη ηα ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο
θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα σο ηξεηο κήλεο θαζψο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο.
2.10.

Μεηνρηθφ Κεθάιαην

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αθνξά ηηο θνηλέο αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο,
ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ δηαθνξά ππέξ ην άξηην.
Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην
θφζηνο θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη.
2.11.

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη
ηνπ Οκίινπ φηαλ εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
2.12.

Έζνδα

Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ λαχινπο επηβαηψλ, λαχινπο νρεκάησλ, απφ
πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ. Δπίζεο, ν Όκηινο έρεη έζνδα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα.
2.12.1.

Έζνδα απφ λαχινπο

Σα έζνδα απφ λαχινπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη.
2.12.2.

Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ

Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν Όκηινο απ’ επζείαο ζηνλ πειάηε ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε
ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε.
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν Όκηινο κέζσ αλαδφρσλ ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε
Σηκνινγίσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ πξνο ηνλ αλάδνρν.
Όια ηα παξαπάλσ έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
2.12.3.

Έζνδα απφ ηφθνπο

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνλνινγηθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ηπρφλ παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο.
2.12.4.

Έζνδα απφ κεξίζκαηα

Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ ηα
ρνξεγεί.
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2.13.

Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο – Κξαηηθή Τπνζηήξημε

2.13.1.

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ φξν φηη
ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη, ή λα θαηαζθεπάζεη καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη:
α) Ζ επηρείξεζε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ.
β) Οη επηρνξεγήζεηο ζα εηζπξαρζνχλ.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ
θαη θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
2.13.2.

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ
ηξφπν ζηα έζνδα ησλ πεξηφδσλ κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεη ν ζπζρεηηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ απηψλ
κε ηα αληίζηνηρα θφζηε.
2.14.

Λεηηνπξγηθνί ηνκείο

Λεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ή κία
νκάδα ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ
δηαθέξνπλ απφ άιιεο ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ φζν θαη ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν.
Γεσγξαθηθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ
δηαθέξνπλ απφ εθείλεο άιισλ ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα.
Ο Όκηινο έρεη επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο.
Γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην γεσγξαθηθφ
ηνκέα.
Ζ γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ γίλεηαη σο εμήο :
α) Διιεληθέο Αθηνπιντθέο Γξακκέο
β) Αδξηαηηθή Θάιαζζα
Σα πινία ηνπ Οκίινπ εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ
ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε.
Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο
επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε
εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα.
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2.15.

Έμνδα

2.15.1.

Κφζηνο Γαλεηζκνχ

Κφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη θαη άιια ζπλαθή έμνδα πνπ αλαιακβάλεη ν Όκηινο ιφγσ δαλεηζκνχ
θεθαιαίσλ.
ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη :
α) Οη ηφθνη απφ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, νη ηφθνη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο
ππεξαλαιήςεσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ
απηψλ.
β) Ζ απφζβεζε βνεζεηηθνχ θφζηνπο πνπ αλαιήθζεθε γηα ηελ ιήςε δαλείσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα
ηνπ δαλείνπ.
γ) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη
ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 17 «Μηζζψζεηο».
δ) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιήςε δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα εθ’ φζνλ απηέο
ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ ηνπ θφζηνπο ησλ ηφθσλ.
2.15.2.

Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ

2.15.2.1. Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ είλαη
δνπιεπκέλεο εθηφο αλ νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέεο ζην θφζηνο
θαηαζθεπήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
2.15.2.2. Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηνπ νκίινπ αθνξά ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην
πξνζσπηθφ εθ’άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο.
Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method).
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ.
2.15.3.

Μηζζψζεηο

2.15.3.1. Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ κε ην
νπνίν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο είλαη ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηεο
κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο,
ή αλ ε εχινγε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή αμία ηφηε θαηαρσξείηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ
ειαρίζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ.
Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ησλ κηζζσκέλσλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ζην ηέινο ηεο
κίζζσζεο ε θπξηφηεηα παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, είλαη φκνηα κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα
απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. Ζ θαηαρσξνχκελε απφζβεζε ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 38 «Άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία». Ηζρχνπλ δειαδή νη παξάγξαθνη 2.4. «Δλζψκαηα Πάγηα», 2.5. «Άυια Πάγηα» θαη 2.6. «Απνκείσζε
αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ηνπ παξφληνο.
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Όηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα δελ παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, ηφηε νη απνζβέζεηο θαηαλέκνληαη ζηε
κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ.
2.15.3.2. Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο
Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβφιαην κίζζσζεο απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ
πξνήιζαλ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηε ρξήζε θαηά
ηελ νπνία έιεμε ε κίζζσζε.
2.15.4.

Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ :
α) Ο Όκηινο έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε, σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε
ζην παξειζφλ.
β) Πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ
ηεο δέζκεπζεο.
γ) Δίλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δέζκεπζε.
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά
γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εθξνή ή ε εηζξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη πηζαλή.
2.15.5.

Πεξηνδηθή θαηαλνκή

2.15.5.1. Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ
Οη ελνπνηνχκελεο ζηνλ Όκηιν θνηλνπξαμίεο θαη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο κεηαθέξνπλ ζηηο πινηνθηήηξηεο
εηαηξίεο ηα έμνδα θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο.
ε πεξίπησζε φπνπ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο αιιά είλαη
θνηλά ηφηε απηά κνηξάδνληαη βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε πινίνπ.
2.15.5.2. Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ
Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη ηα έμνδα αζθαιίζηξσλ ησλ πινίσλ θαη ηα έμνδα ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ
ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζε κεληαία βάζε επεηδή ηα παξαπάλσ έμνδα αθνξνχλ φιν ην νηθνλνκηθφ
έηνο κε ζθνπφ ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ εμφδσλ απηψλ.
2.16.

Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη ηα θέξδε ηνπ Οκίινπ, δηαρσξίδνπκε ηα
θέξδε αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο.
2.16.1.

Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο

χκθσλα κε ηνλ λφκν 27/1975 άξζξν 6, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πινίσλ κε Διιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ
θφξν γηα ηα πινία ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο, βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Ο
θφξνο απηφο νπζηαζηηθά είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο ν νπνίνο αλαπξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
απφ ην παξαπάλσ λφκν.
Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θνξνινγία
εηζνδήκαηνο απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη κφληκε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγεηένπ
απνηειέζκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξά απηή δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο.
2.16.2.

Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο

ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδνπκε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πξνζζέηνληαο ηα έζνδα απφ λαπηηιηαθέο θαη κε
λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με βάζε ην ζχλνιν απηφ πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ησλ δπν παξαπάλσ
θαηεγνξηψλ ζην ζπλνιηθφ έζνδν. Με ηα πνζνζηά απηά κεξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο / δεκία.
Σν πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ κεξηζκφ θαη αθνξά ηα κε λαπηηιηαθά έζνδα,
θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
2.17.

Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο

Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ.
Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ
ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ :
α) Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο.
β) Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία
ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα ή
ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ
αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.
2.18.

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ είλαη :
α) Σα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο.
Δπεηδή ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη βξαρππξφζεζκεο θχζεσο, ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ
πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ
Οκίινπ.
β) Γάλεηα ηξαπεδψλ
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
βάζεη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Ζ ζπγαηξηθή Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία, («BSF») έρεη πξνβεί ζηελ έθδνζε Αληαιιάμηκνπ
Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ («BSΑΟ»). Παξάιιεια ε Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ («Attica») έρεη πξνβεί ζηελ έθδνζε
Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ («ΑΣΣΜΟ»), ην νπνίν θαηφπηλ ηεο αξρηθήο ηνπ θάιπςεο
επαλαγνξάζηεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ Attica έλαληη ηηκήκαηνο ίζνπ κε ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ
νκνινγηψλ, πξνθεηκέλνπ απηέο νη κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο ζε λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο Attica, λα είλαη
δηαζέζηκεο πξνο αληαιιαγή κε ηηο νκνινγίεο BSAO.
Ζ ηηκή κεηαηξνπήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δείθηε «Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)» ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ ηξηκήλσλ ηνπ Οκίινπ Attica.
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To BSAO, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο BSF απνηειεί κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ
ρξεκαηννηθνλνκηθή απηή ππνρξέσζε, επηκεηξείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, ζην απνζβεζηέν θφζηνο κε ηε
ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.
ε επίπεδν Οκίινπ, ην BSΑΟ θαη ΑΣΣΜΟ, ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, κηαο θαη νη θάηνρνη ησλ νκνινγηψλ
κπνξνχλ είηε λα επηιέμνπλ λα δηαθξαηήζνπλ ηηο νκνινγίεο θαη λα ιάβνπλ κεηξεηά απφ ηνλ Όκηιν (κέζσ ηεο
BSF) ζηε ιήμε ηνπο, ή λα ηηο κεηαηξέςνπλ (κέζσ αληαιιαγήο ησλ BSAO κε ΑΣΣΜΟ) ζε κεηνρέο ηεο Attica.
ηελ νιφηεηά ηνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν απηφ είλαη έλα ζχλζεην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν θαη ηδηαίηεξα
έλα κεηαηξέςηκν δάλεην, ην νπνίν ιφγσ ηνπ φηη δελ πιεξεί ηνλ θαλφλα «fixed for fixed» ηνπ ΓΛΠ 32, ζην
ζχλνιφ ηνπ (θαη ην ζηνηρείν ηνπ δαλείνπ θαη ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν κε ηε κνξθή ηνπ δηθαηψκαηνο
κεηαηξνπήο) απνηειεί κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ε νπνία επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ.
γ) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε πνπ ν Όκηινο ρξεζηκνπνηήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, απνηηκά
ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ηελ εχινγε αμία ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο. Αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο, απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα
ηηο αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ε απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζην βαζκφ πνπ θξίλνληαη
απνηειεζκαηηθέο, ε απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηελ
θαζαξή ζέζε θαη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ φπνπ ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν
ηαθηνπνηείηαη.
2.19.

Κέξδε αλά κεηνρή

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ρξεζηκνπνηείηαη
θιάζκα ην νπνίν ζηνλ κελ αξηζκεηή πεξηιακβάλεη ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ
ζπλερηδφκελε εθκεηάιιεπζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεξηζκάησλ αλ ππάξρνπλ, ζηνλ δε
παξαλνκαζηή, ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν αξηζκεηήο ηνπ
θιάζκαηνο πεξηιακβάλεη ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζε επίπεδν Οκίινπ ζηε κεηξηθή κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο, ζηνλ δε παξαλνκαζηή ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεησκέλσλ θεξδψλ αλά κεηνρή ιακβάλεηαη ππφςελ ν αξηζκφο ηίηισλ νη νπνίνη
δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα εθδνζνχλ ελψ ην θαζαξφ θέξδνο / (δεκηά) ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκφδεηαη
θαηάιιεια γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη ε έθδνζε απηψλ ησλ δπλεηηθψλ
ηίηισλ.
2.20.

Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο

2.20.1.

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

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2014 ή κεηαγελέζηεξα.

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 44

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν»
(Joint Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο», ΓΛΠ 27
«Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ
12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη
ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ.
Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ηελ ΜΔΓ 12
«Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη
ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ
Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement).
Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ Κνηλνχ
Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο – Με Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο Κνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ
12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο
γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη
ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο.
Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 κε ηίηιν
ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 28 κε ηίηιν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε
πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο». Σα πξφηππα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο.

Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν,
Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ
12) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ
κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ
ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο
γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο
ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο.

Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΗ ΓΛΠ 27) (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27.
Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν
«Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε
θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη
επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε
αμία.
ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί
δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά
επελδπηηθά θεθάιαηα.
Οξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο
ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ,
παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά
Μέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ γηα ηηο
πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα
ην Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36
«Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη
ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη
ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο,
πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν
αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή
θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2014)

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία
εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην
θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο,
Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ».
Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα
δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία
αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε
ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
2.20.2.

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

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα:
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ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2018)

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν
πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν
πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε
πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ
είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ
ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)

Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο
ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ
ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP). Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη
ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα
έζνδα. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014)

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα.
Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ
θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο
επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13:
Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ
16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη
ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2014.
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 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014)
Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ
ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο,
ΓΠΥΑ 13: Πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40: Απνζαθήληζε ηεο
αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ
ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Ο Όκηινο ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014.
 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα.
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα.
Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο
Πψιεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΓΛΠ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζε, θαη ΓΛΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ
ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά.
Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ
θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19: «Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ» (γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014)
Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19
«Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ
(Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ
κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη
αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ
ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ο Όκηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε λα έρεη
επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014.
 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27: «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 «Μέζνδνο ηεο
θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».
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Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο,
θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο,
θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε.
Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ
θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΛΠ 28: «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ
κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Σν επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο
ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο
ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα
πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή
γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ
θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 38: «Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο Μεζόδνπο
Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Σν Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38. Σν ΓΛΠ 16 θαη ην
ΓΛΠ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη
απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Σν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα
δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο
παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ο Όκηινο δελ εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ κέζνδν απνζβέζεσλ. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11: «Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ απνθηήζεσλ ζπκκεηνρώλ ζε από
θνηλνύ ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Σν Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ
θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο
παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ
θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28: «Δπελδπηηθέο νληόηεηεο: Δθαξκόδνληαο ηελ
εμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ
10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο
ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη
νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηνπ, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη
θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

3.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

3.1.

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλν αγνξάο (απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο
ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ) θαη πηζησηηθφ θίλδπλν. Γη’ απηφ ην ιφγν επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη αληηζηάζκηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Γελ απνηειεί πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο είλαη θπξίσο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, απαηηήζεηο
θαη ππνρξεψζεηο, δάλεηα, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο, ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.
3.1.1

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο

Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ.
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ
31/12/2014
USD
Λνηπά

ΟΜΗΛΟ

31/12/2013
USD
Λνηπά

Ολνκαζηηθά πνζά
Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο
Βξαρπρξόληα έθζεζε

422
422

1
1

6.028
-48.600
-42.572

1
1

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο
Μαθξνρξόληα έθζεζε

-

-

-

-

Ο παξαθάλσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε ηζνηηκία θαηά +/- 10% ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ
Ακεξηθήο.
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Μεηαβιεηή
10%
-10%
31/12/2014
USD

ΟΜΗΛΟ

Μεηαβιεηή
10%
-10%
31/12/2013
USD

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)

31

-31

-2.807

2.807

Καζαξή Θέζε

31

-31

-2.807

2.807

Καηά ηα ινηπά, ν Όκηινο επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην βαζκφ πνπ ηα λαπηηιηαθά
θαχζηκα πνπ αγνξάδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπ δηαπξαγκαηεχνληαη δηεζλψο ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α.
3.1.2.

Πηζησηηθφο θίλδπλνο

Ο Όκηινο έρεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ.
ρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, ε έθζεζε ηνπ
Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνθχπηεη απφ αζέηεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζε κηα κέγηζηε έθζεζε φκνηα
κε απηή ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ.
Ο Όκηινο έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
ησλ πειαηψλ ηνπ.
Δπίζεο, ν Όκηινο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμαζθάιηζε ηνπ έρεη ιάβεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο πξάθηνξεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ.
H έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο:

Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά
ηζνδχλακα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2014
31/12/2013
-

23.937

24.886

3.092

662

48.785
72.722

42.595
67.481

673
3.765

1
663

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ν Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπ.
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζεσξείηαη ακειεηένο, δεδνκέλνπ φηη
αληηζπκβαιιφκελνη είλαη αμηφπηζηεο ηξάπεδεο.
Σα ππφινηπα ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη κελ ζε θαζπζηέξεζε αιιά δελ έρνπλ απνκεησζεί,
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

< 90 εκέξεο
91 - 180 εκέξεο
181 - 360 εκέξεο
> 360 εκέξεο
ύλνιν

31/12/2014
2.897
2.897

31/12/2013
285
2.753
3.038
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3.1.3.

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ
χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο
ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ
πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ
απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο
ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο.
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2014 θαη
31/12/2013 αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΟΜΗΛΟΤ
31/12/2014
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο /
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο
Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα
ύλνιν

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

5.904
19.571

5.456
-

198.742
-

72.059
-

12.660

-

13.000

-

4.924
43.059

5.456

211.742

72.059

31/12/2013
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο /
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο
Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα
ύλνιν

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

24.274

-

22.521
-

45.927
-

49.324

-

13.000

-

221.492
295.090

-

35.521

45.927

ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΣΑΗΡEΗΑ
31/12/2014
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο πξνο κεηφρνπο απφ
πξνθαηαβνιέο γηα ΑΜΚ
ύλνιν

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

27
264

-

-

-

291

-

13.000
13.000

-

31/12/2013
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο πξνο κεηφρνπο απφ
πξνθαηαβνιέο γηα ΑΜΚ
ύλνιν

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

38
194

-

-

-

232

-

13.000
13.000

-
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Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/12/2014 αλήιζε ζε Δπξψ 282.161 ρηι.
Σελ 6ε Απγνχζηνπ 2014 ν Όκηινο ήξζε ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ γηα ηελ πιήξε θαη
καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.
ηε βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ ε ηαμηλφκεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Οκίινπ ζε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κέξνο ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο κε ηνπο δαλεηζηέο απνηειεί θαη ε ζπκθσλία κε επελδπηηθά
θεθάιαηα ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Fortress Investment Group (εηο ην εμήο «Fortress») γηα επέλδπζε χςνπο
Δπξψ 75 εθαη.
Δηδηθφηεξα βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο ε Fortress θάιπςε πιήξσο ηελ έθδνζε απφ ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή
εηαηξία Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή Α.Δ., εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πεληαεηνχο
δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 75 εθαη., κε δπλαηφηεηα πξφσξεο εμφθιεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο Δπξψ 25 εθαη.
β) νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο Δπξψ 50 εθαη., αληαιιάμηκν κεξηθψο ή νιηθψο κε νκνινγίεο ηεο κεηξηθήο Attica
Α.Δ. πκκεηνρψλ κεηαηξέςηκεο ζε λέεο κεηνρέο Attica, κέζσ ηεο έθδνζεο απφ ηελ ηειεπηαία κεηαηξέςηκνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ Δπξψ 50 εθαη.
Ο Όκηινο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2014 επψιεζε ην πινίν Blue Star Ithaki ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά έλαληη
ηηκήκαηνο αμίαο Δπξψ 31,2 εθαη. Απφ ηελ πψιεζε εμφθιεζε δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο χςνπο Δπξψ 27,3 εθαη.
3.1.4.

Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
ηνπ, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. (βι. ζεκείσζε 7.26).
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα
εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Αλάιπζε επαηζζεζίαο

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)
Καζαξή Θέζε

3.1.5.

Μεηαβιεηή
1%
-1%
31/12/2014
-2.822
2.822
-2.822
2.822

Μεηαβιεηή
1%
-1%
31/12/2013
-2.899
2.899
-2.899
2.899

Γηαρείξηζε Κεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ

Ο ζθνπφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ λα
ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα νθέιε ησλ
ινηπψλ κεξψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ Όκηιν θαη λα δηαηεξεί κηα βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ψζηε λα
επηηπγράλεη κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ.
Γηα λα δηαζθαιίζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζε θεθαιαίνπ, ν Όκηινο, θαηφπηλ απνθάζεσλ ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ, κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πξνβεί ζε
πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Κακία αιιαγή δελ έγηλε ζηνπο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο ή δηαδηθαζίεο θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ έιεμαλ 31/12/2014 θαη 31/12/2013.
Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο
ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα.
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Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «χλνιν δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ
θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Καζαξήο Θέζεο) κείνλ «Σακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα» κείνλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε».
Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ
Καηάζηαζε Καζαξήο Θέζεο ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. θνπφο ηνπ Οκίινπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ
θεθαιαίσλ κέζσ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ.
Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ζηηο 31Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο:

χλνιν δαλεηζκνχ
Μείνλ: Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Καζαξόο δαλεηζκόο
Ίδηα θεθάιαηα

31/12/2014
282.161
23.937
258.224
339.817

31/12/2013
289.940
24.886
265.054
340.053

598.041
43%

605.107
44%

πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κφριεπζεο

3.1.6.

Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Σηκψλ Καπζίκσλ

Ο Όκηινο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδνληαη
ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αληηπξνζσπεχεη δε γηα ηε ρξήζε 2014
ην 53% πεξίπνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ Attica.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζε κηα κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαηά Δπξψ 10 αλά κεηξηθφ ηφλν ζε εηήζηα βάζε.
Αχμεζε/(κείσζε)
ηεο ηηκήο
+/- €10 / κεηξηθφ ηφλν

Δπίδξαζε ζηα θέξδε
πξν θφξσλ
-/+ 2.265

Δπίδξαζε ζηε
θαζαξή ζέζε
-/+ 2.265

Ο Όκηινο έρεη πξνβεί ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ.
3.1.7.

Αληαγσληζκφο

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε γξακκέο φπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο.
Παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη νη γξακκέο κε έληνλν αληαγσληζκφ
δξαζηεξηνπνηήζεθε ν Όκηινο ην 2014 θαζψο θαη νη ζπνπδαηφηεξνη αληαγσληζηέο.
ΓΡΑΜΜΖ
Αδξηαηηθή Θάιαζζα
Πεηξαηάο - Κπθιάδεο
Πεηξαηάο - Γσδεθάλεζα
Πεηξαηάο - Μπηηιήλε
Πεηξαηάο - Κξήηε

3.2.

ζηηο

νπνίεο

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΔ
Grimaldi
Hellenic Seaways / Anek Lines / Aegean Speed Lines / Sea Jets
Anek Lines
Hellenic Seaways
Minoan Lines

Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη
απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πξνζθνξάο γηα ηα δε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο.
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Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο πνπ ηηο αθνξνχλ πξνζεγγίδνπλ ηελ
εχινγε αμία ηνπο.
4.

Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ

Ο φκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο:
Δπίπεδν 1: ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Τπνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε
δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή
ππνρξεψζεηο.
Δπίπεδν 2: ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Τπνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια
απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε
άκεζα είηε έκκεζα) ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Δπίπεδν 3: ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Τπνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια
απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε
παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
4.1.

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ απνηίκεζεο βαζηζκέλα ζε
παξαηεξήζηκα ζηνηρεία ηεο αγνξάο.
4.2.

πκκεηνρέο, απνηηκψκελεο ζε εχινγεο αμίεο

Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 27 «Απιέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο
ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε», ζηελ
εχινγή ηνπο αμία.
ηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία δηελεξγεί ηνπο απαηηνχκελνπο
ππνινγηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο.
Οη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο (κε εηζεγκέλεο κεηνρέο) απνηηκψληαη κε βάζε γεληθά
απνδεθηά κνληέια απνηίκεζεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα βαζηζκέλα ηφζν κε παξαηεξήζηκα
ζηνηρεία, φζν θαη ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία αγνξάο.
Ζ δηελεξγεζείζα αμηνιφγεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ
δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, εζηηάδεη ηφζν ζε εμσγελείο φζν θαη ελδνγελείο παξάγνληεο. Καηά
ζπλέπεηα ε Δηαηξεία ζηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο:
α) Αλαγλσξίδεη θαη αμηνινγεί ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
β) πγθεληξψλεη, αλαιχεη θαη παξαθνινπζεί ηηο απνινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφδνζεο, κε ζεκεία αλαθνξάο
ηελ εμέιημε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ ζηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο.
Ζ αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ή κε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη δεηθλχεη ηελ ηάζε γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ησλ
εηαηξεηψλ θαηά ηε ιήμε ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο.
γ) Δμεηάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
κεηέπεηηα εμειίμεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηάζεσλ.
Καηά πάγηα ηαθηηθή, ε Δηαηξεία ζε θάζε εηήζηα εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν ησλ παξαδνρψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο,
ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ θαηαξηίδεηαη ζηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο εηήζηαο
πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη αθνξά ζε κεηέπεηηα νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο θάζε εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε
εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο δελ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αληίζηνηρεο
πεξηφδνπ αιιά θαη κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, δελ ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
θαη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο πεξηνξίδνληαη ζε κία αλάιπζε
επαηζζεζίαο επί ησλ κεηαβνιψλ ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αθνινπζεί ιεπηνκεξήο αλαζρεδηαζκφο θαη αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο
ζπλζήθεο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ, εθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ αλακελψκελσλ
ηακεηαθψλ ξνψλ φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, βαζηθή παξαδνρή απνηειεί ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ
(WACC) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηαζκίδεηαη ην θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην
θφζηνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη ηπρφλ επηρνξεγήζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο
ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ.
Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ (WACC) πεξηιακβάλνπλ:


Σελ απφδνζε κεδεληθνχ θηλδχλνπ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο (risk-free return)



Σνλ εηδηθφ θίλδπλν ηεο ρψξαο (country risk premium):



Σν Equity risk premium.

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα ηα έηε 2015 – 2019 ην WACC πξνζδηνξίζηεθε ζε 12%, ελψ γηα ηα κεηέπεηηα έηε
ζε 8%.
4.3.

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ / ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία

Σελ 31/12/2014 ν Όκηινο ηεξεί κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην ην νπνίν ζηελ νιφηεηά ηνπ (θαη ην ζηνηρείν
ηνπ δαλείνπ θαη ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν κε ηε κνξθή ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο) απνηειεί κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ε νπνία επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ (βι. ζεκ.
2.18)
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ 31/12/2014.

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκώκελα ζε
εύινγεο αμίεο

ΟΜΗΛΟ
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ
αλαθνξάο
Δπίπεδν 1

31/12/2014
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ /
παζεηηθνχ
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
χλνιν

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκώκελα ζε
εύινγεο αμίεο

Δπίπεδν 3

-

-

-

-

-49.705
-4.924
-54.629

-

-49.705
-4.924
-54.629

-

-

-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ
αλαθνξάο
31/12/2014

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ /
παζεηηθνχ
χλνιν

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

496.505

-

-

496.505

496.505

-

-

496.505

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 56

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________
ηε ρξήζε 2014 απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ 100% ζπγαηξηθψλ ηνπ εηαηξηψλ, εμαηξνπκέλεο ηεο
ζπγαηξηθήο ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ., πξνέθπςε αχμεζε Δπξψ 10,8 εθαη. ζηα απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
ε νπνία κεηαθέξζεθε απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη απμήζεθε αληίζηνηρα ν ινγαξηαζκφο
«επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο».
Όζνλ αθνξά ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ., θαηφπηλ απνηίκεζεο ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηελ εχινγε αμία πξνέθπςε απνκείσζε (κφληκε δεκηά) πνζνχ Δπξψ 7 εθαη., ηα νπνία επηβάξπλαλ ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο 2014 θαη εκθαλίδνληαη ζην ζηνηρείν «Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ» ηεο
Καηάζηαζεο πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
5.

Δλνπνίεζε – Κνηλνπξαμία εζόδσλ πινίσλ

5.1.

Δλνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν νιηθήο ελζσκάησζεο. ηε ζεκείσζε 7.13 «Δπελδχζεηο ζε
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο» παξνπζηάδεηαη ν αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.
Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.
Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα πξψηε θνξά
ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ελψ δελ είραλ ελζσκαησζεί είηε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν είηε ζηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν ελψ είραλ ελζσκαησζεί είηε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν είηε ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο δελ ελζσκαηψλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
5.2.

χκβαζε ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηνλ Όκηιν ΑΝΔΚ

Ο Όκηινο αλαθνίλσζε ζηηο 24.05.2011 ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηνλ Όκηιν ΑΝΔΚ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε
ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ απφ πινία ησλ δχν εηαηξεηψλ ζηε δηεζλή γξακκή «Πάηξα – Ζγνπκελίηζα –
Αλθφλα», θαζψο θαη ζηελ αθηνπιντθή γξακκή «Πεηξαηάο – Ζξάθιεην».
Γηα ην ιφγν απηφ ζπζηάζεθε ε θνηλνπξαμία «ANEK AE – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC» (δηαθξηηηθφο
ηίηινο «ANEK – SUPERFAST») ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξείεο ΑΝΔΚ Α.Δ., SUPERFAST ENDEKA
(HELLAS) INC, ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.
Ο Όκηινο ζηηο 28/5/2013 αλαθνίλσζε ηελ αλαλέσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Κνηλνπξαμίαο «ANEK A.E. SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΗΑ» έσο ηελ 31/05/2017.
Ο Όκηινο ζηηο 29/09/2014 αλαθνίλσζε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία ΑΝΔΚ Α.Δ. ζηα πιαίζηα
ηεο Κνηλνπξαμίαο «ΑΝΔΚ Α.Δ. – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INK &ΗΑ» γηα ηελ επέθηαζε ησλ
ζπλδηαζηηθψλ δξνκνινγίσλ ζηα ιηκάληα ηνπ Μπάξη θαη ηεο Βελεηίαο γηα ηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο θαη ησλ
ε
Υαλίσλ γηα ηηο γξακκέο ηεο Κξήηεο. Ζ παξαπάλσ επέθηαζε ησλ δξνκνινγίσλ μεθίλεζε ηελ 1 Ννεκβξίνπ
2014.
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6.

Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ

6.1.

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο

Οη ζπνπδαηφηεξεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Δ. & ΗΑ, νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο SUPERFAST FERRIES S.A. θαη BLUE STAR
FERRIES S.A.
α) Ζ «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Δ.& ΗΑ» έρεη σο ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ
πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ εμππεξέηεζε ηφζν ησλ δηεζλψλ ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ φζν
θαη ησλ γξακκψλ ηεο Διιεληθήο Αθηνπινΐαο.
Δηδηθφηεξα ε «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Δ. & ΗΑ» είλαη ππεχζπλε, βάζεη ζπκβάζεσλ, κε ηηο
πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έζνδα θαη ηα θνηλά έμνδα ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ
πιφεο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ.
ην ηέινο θάζε κήλα ε Κνηλνπξαμία κεηαθέξεη ζηηο πινηνθηήηξηεο ηα έζνδα - έμνδα πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ
ηνπο.
β) Οη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο SUPERFAST FERRIES S.A. θαη BLUE STAR FERRIES S.A. έρνπλ πεξηνξηζκέλν
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη είλαη ππεχζπλεο, βάζεη ζπκβάζεσλ κε ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο γηα δηάθνξα
έμνδα πνπ αθνξνχλ ηα πινία πνπ εθηεινχλ πιφεο εμσηεξηθνχ.
ην ηέινο θάζε κήλα νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο κεηαθέξνπλ ζηηο πινηνθηήηξηεο ηα έμνδα πνπ έθαλαλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο.
Οη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο, SUPERFAST FERRIES S.A. θαη BLUE STAR FERRIES S.A, είλαη 100%
ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ.
Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηε ρξήζε 2014 έρνπλ σο εμήο:
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2013 χςνπο Δπξψ 1.995 ρηι. πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία BLUE STAR ΝΑΤΣΗΚΖ ETAIΡΔΗΑ.
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη απαίηεζε χςνπο Δπξψ 640 ρηι. πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία
BLUE STAR FERRIES Ν.A.E.
Δπίζεο, νη θαηά 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. θαη ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ επέζηξεςαλ ζηελ κεηξηθή εηαηξία κε κείσζε κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ην πνζφ χςνπο Δπξψ 1.000
ρηι θαη 19.494 ρηι. αληίζηνηρα.
Ζ κεηξηθή εηαηξία ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ SUPERFAST
ENDEKA INC θαη ATTIKA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. κε ηα πνζά Δπξψ 8.881 ρηι. θαη 8.793 ρηι. αληίζηνηρα.
Σα δηεηαηξηθά ππφινηπα ηελ 31/12/2014 ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΑΠΑΗΣΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
SUPERFAST EXI INC
SUPERFAST ONE INC
SUPERFAST TWO INC
SUPERFAST VI (HELLAS) INC

ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ

ΠΟΟ
426
4.710
13.626
-

SUPERFAST XI (HELLAS) INC

Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ

78

SUPERFAST ONE (HELLAS)INC
SUPERFAST EPTA M.C.
SUPERFAST OKTO M.C.
SUPERFAST ENNEA M.C.
SUPERFAST DEKA M.C.
ΜΑΡΗΝ Ν.Δ.
ATTICA CHALLENGE LTD
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ
Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
BLUE STAR FERRIES S.A.
BLUE STAR FERRIES S.A.
BLUE STAR FERRIES N.A.E.
BLUE STAR FERRIES N.A.E.
BLUE STAR FERRIES N.A.E.
BLUE STAR FERRIES N.A.E.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡ.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡ.
STRINTZIS LINES SHIP. LTD
STRINTZIS LINES SHIP. LTD
THELMO MARINE SA
WATERFRONT NAVIG.CO.

Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
SUPERFAST ONE (HELLAS) INC.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ.
ΝΟΡΝΣΗΑ Ν.Δ.
ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ.
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.
SUPERFAST ONE (HELLAS) INC.
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC.
SUPERFAST ONE (HELLAS) INC.
SUPERFAST TWO (HELLAS) INC.
ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ.
ATTIKA FERRIES N.A.E.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
BLUE STAR FERRIES S.A.
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES
BLUE ISLAND SHIPPING INC.
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ
BLUE STAR FERRIES S.A.
BLUE STAR FERRIES S.A.
BLUE STAR FERRIES N.A.E.
BLUE STAR FERRIES S.A.
BLUE STAR FERRIES S.A.

48
31
8
48
2.284
2
8
12.352
11
9.105
6
9
9.400
12.488
18.198
31.436
2.830
5.393
1.243
86.578
645
6
13.569
1.863
10
10
77
1

ύλνιν

226.499

Σα αλσηέξσ δηαηηεξηθά ππφινηπα ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απαιείθνληαη.

6.1.1.

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

ΔΣΑΗΡΗΔ

Πσιήζεηο

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΤΗΠΛΟΪΑ Α.Δ.
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΦΔΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΑ ΓΛΤΦΑΓΑ Α.Δ.
SINGULARLOGIC A.E.
MIG MEDIA A.E.
MARFIN INVESTMENT GROUP

6.2.

6.275
5.554
11.829

Αγνξέο
1.348
1.195
128
266
2.937

Απαηηήζεηο

Τπνρξεψζεηο

1.233
1.233

37
18
13.000
13.055

πκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ

α) πκκεηνρέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ.
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Ο θ. Κπξηάθνο Μάγεηξαο (Πξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..) ζπκκεηέρεη σο κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ζε
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ.
Ο θ. ππξίδσλ Παζράιεο ηνπ Υαξαιάκπνπο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..) είλαη Μέινο
Γ.. ζηνλ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη Μέινο Γ.. ηνπ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ.
Ο θ. Μηράιεο αθέιιεο ηνπ Γεσξγίνπ (Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ..) είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηνπ
ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη
Μέινο Γ.. ηνπ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ.
β) πκκεηνρέο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ.
Σν αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο θ. Μαξθνο Φφξνο, ην κε εθηειεζηηθφ κέινο θ. Δπζχκηνο Μπνπινχηαο, ην
κε εθηειεζηηθφ κέινο θα. Αξεηή νπβαηδφγινπ, ην αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο θ. Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο
ζπκκεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΏΝ,
θαζψο θαη ζε Γηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πνιιψλ άιισλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ε MIG θαηέρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
(βι. παξ. 6.1.1) θαζψο θαη ζε άιιεο εηαηξείεο.
6.3.

Δγγπήζεηο

Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη δψζεη εγγπήζεηο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ απνιεξσκή ησλ δαλείσλ ησλ
πινίσλ ηνπ Οκίινπ χςνπο Δπξψ 283.871 ρηι.
6.4.

Ακνηβέο Αλσηάησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Μηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Κφζηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Ακνηβέο Γ..
Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Πιεξσκέο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο
ύλνιν

31/12/2014
1.498
233
1.731

31/12/2013
1.606
268
1.874

Aξηζκφο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ

31/12/2014
7

31/12/2013
7

Δληφο ηνπ 2015 δελ ζα θαηαβιεζνχλ ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2014. Αλψηαηα
δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε
δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, άκεζα ή έκκεζα.
7.

Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

7.1.

Λεηηνπξγηθνί Σνκείο - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ

Ο Όκηινο έρεη επηιέμεη ε πιεξνθφξεζε θαηά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ
γεσγξαθηθφ ηνκέα.
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο θαη ζηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο. Σα πινία
ηνπ Οκίινπ εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε,
θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε.
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Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο
επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε
εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα.
Ζ Δηαηξεία σο εηαηξεία ζπκκεηνρψλ δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ παξνπζηάδεηαη γηα ηελ
εηαηξεία αλάιπζε εζφδσλ αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα.
Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/14 έρνπλ σο
εμήο :
ΟΜΙΛΟ
Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
ηνηρεία Απνηειεζκάησλ
Ναχινη
Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ
χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ
Λεηηνπξγηθά έμνδα πινίσλ
Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο
Άιια έζνδα/έμνδα
Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα
Χξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Aπνκεηψζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Κέξδε / (δεκηέο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηψλ
Διιάδα
Δπξψπε
Σξίηεο Χψξεο
χλνιν λαχισλ & ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ
Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ
Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Μεηαδξνκνιφγεζε πινίσλ
Αγνξέο πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Πσιεζέληα πινία
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ
Απνζβέζεηο πινίσλ πεξηφδνπ
Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 31/12
Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ
Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο

Διιεληθή
Αθηνπινΐα

1/1-31/12/2014
Αδξηαηηθή
Λνηπά*
Θάιαζζα

χλνιν

164.870
7.073
171.943

88.999
5.718
94.717

-

253.869
12.791
266.660

-125.056
-21.607
696
25.976
-13.625
-

-89.003
-13.501
859
-6.928
-4.348
-

-748
73
-675
28
-

-214.059
-35.855
1.627
18.373
-17.946
-

4.008

-

-

4.008

40.486
16.359
-90
16.269

2.508
-11.276
-75
-11.352

-647
-648

42.349
4.435
-165
4.270

-648

231.208
30.559
4.893
266.660
Διιεληθή
Αθηνπινΐα

1/1-31/12/2014
Αδξηαηηθή
Λνηπά*
Θάιαζζα

χλνιν

373.225
351
-41.334
15.886
-14.146
333.982
333.982

254.432
-9.305
245.127
245.127

1.902
1.902

627.657
351
-41.334
15.886
-23.451
579.109
1.902
581.011

155.156

127.005

-

282.161

*Πεξηιακβάλεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ.
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Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ηεο 31/12/2014

Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

Δπξψ
Δπξψ
Δπξψ

581.011
94.143
675.154

Δπξψ
Δπξψ
Δπξψ

282.161
53.176
335.337

Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ
χλνιν ππνρξεψζεσλ

Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ ρξήζε 1/1-31/12/13 έρνπλ σο
εμήο:
ΟΜΙΛΟ
Γεσγξαθηθφο Σνκέαο
ηνηρεία Απνηειεζκάηωλ
Ναχινη
Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ
χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ
Λεηηνπξγηθά έμνδα πινίσλ
Έμνδα Γηνθεζεο & Γηάζεζεο
Αιια έζνδα/έμνδα
Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα
Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Κέξδε απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
Κέξδε/(δεκίεο) πξφ θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηψλ
Διιάδα
Δπξψπε
Σξίηεο Χψξεο
χλνιν λαχισλ & ηνπξηζηηθσλ ππεξεζησλ

Γεσγξαθηθφο Σνκέαο

Eιιεληθή
Αθηνπιντα

1/1-31/12/2013
Αδξηαηηθή
Λνηπά*
Θάιαζζα

χλνιν

152.503
7.018
159.521

94.696
5.942
100.638

-

247.199
12.960
260.160

-120.717
-23.893
489
15.400
-8.154
-

-98.279
-15.719
1.392
-11.968
-3.975
-

-59
-1.343
-1.402
2
-

-219.055
-40.955
1.881
2.031
-12.127
-

30.446
7.246
1
7.247

-1.974
-15.943
-37
-15.980

-1.327
-1.399
-1.399

27.145
-10.096
-36
-10.132

224.919
32.129
3.112
260.160

Eιιεληθή
Αθηνπιντα

1/1-31/12/2013
Αδξηαηηθή
Λνηπά
Θάιαζζα

χλνιν

ηνηρεία Ελεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεωλ
Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ
Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Μεηαδξνκνιφγεζε πινίσλ
Αγνξέο πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Πσιεζέληα πινία
Απνκηψζεηο πινίσλ πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 31/12
Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ

454.602
52
-67.000
-14.429
373.225
373.225

250.352
67.000
-53.000
-9.921
254.431
254.431

1.572
1.572

704.954
52
-53.000
-24.350
627.656
1.572
629.228

Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

153.888

133.627

2.425

289.940

* ηε ζηήιε Λνηπά ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηξηθή εηαηξία θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ.
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Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ηεο 31/12/2013

Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

Δπξψ
Δπξψ
Δπξψ

629.228
89.526
718.754

Δπξψ
Δπξψ
Δπξψ

289.940
88.761
378.701

Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ
χλνιν ππνρξεψζεσλ

ηα έζνδα απφ λαχινπο εζσηεξηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ
12.241 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 θαη Δπξψ 11.717 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2013.
Γελ ππάξρνπλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ.
Ωο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη νη αμίεο ησλ πινίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε
γεσγξαθηθφ ηνκέα.
7.2. Κφζηνο Πσιεζέλησλ – Έμνδα Γηνίθεζεο – Έμνδα Γηάζεζεο
Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη ησλ εζφδσλ
δηάζεζεο αλά θαηεγνξία εμφδνπ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ
έιεμε ηελ 31/12 2014 θαη 2013.
31/12/2014
ΟΜΗΛΟ
Κόζηνο
Πσιεζέλησλ
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Φφξνη θαη ηέιε
Καχζηκα - Ληπαληηθά
Πξνβιέςεηο
Αζθάιηζηξα
Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ
Έμνδα ιηκέλσλ
Λνηπά έμνδα
Γσξεέο
Έμνδα κεηαθνξάο
Αλαιψζηκα
ύλνιν

42.774
612
23.451
113.854
3.539
15.481
11.407
2.941
214.059

Έμνδα
δηνίθεζεο
113
12.648
297
228
1.267
219
219
762
210
52
638
419
33
37
91
17.233

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Έμνδα
δηάζεζεο
524
2.012
16.086
18.622

ύλνιν

Έμνδα δηνίθεζεο

113
55.422
612
23.748
228
1.267
219
219
762
210
113.854
524
3.591
16.119
2.012
16.086
11.407
419
33
37
3.032
249.914

244
18
11
234
1
135
1
134
36
3
54
871
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31/12/2013
Κόζηνο
Πσιεζέλησλ
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Φφξνη θαη ηέιε
Καχζηκα - Ληπαληηθά
Πξνβιέςεηο
Αζθάιηζηξα
Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο
Πξνκήζεηεο πσιήζεσλ
Έμνδα ιηκέλσλ
Λνηπά έμνδα
Γσξεέο
Έμνδα κεηαθνξάο
Αλαιψζηκα
ύλνιν

44.989
622
24.349
115.814
3.466
15.770
10.976
3.069
219.055

ΟΜΗΛΟ
Έμνδα
δηνίθεζεο
98
13.105
393
373
1.422
277
188
751
116
23
784
523
62
90
94
18.299

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Έμνδα
δηάζεζεο

ύλνιν

2.498
1.828
18.330
22.656

Έμνδα δηνίθεζεο

98
58.094
622
24.742
373
1.422
277
188
751
116
115.814
2.498
3.489
16.554
1.828
18.330
10.976
523
62
90
3.163
260.010

6
817
50
25
233
2
135
1
4
37
15
1.325

Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ φζν θαη ν
ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ εκθαλίδεηαη ζηε παξάγξαθν 3.1.6.
7.3.

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε γηα ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλά θαηεγνξία εζφδνπ φπσο απηά
εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31/12 2014 θαη 2013.

Έζνδα απφ Δπηδνηήζεηο
Απνδεκηψζεηο
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο
Λνηπά έζνδα
ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο

7.4.

ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
31
208
563
814
572
661
461
101
97
1.627
1.881

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2014
31/12/2013
69
69
-

Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ

Απνκείσζε άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνκείσζε ζπκκεηνρψλ
Aπνκείσζε ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ύλνιν απνκείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ

ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
-

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2014
31/12/2013
7.012
18.396
7.012
18.396

Γηα ην 2014 απφ ηελ απνηίκεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή δελ πξνέθπςε απνκείσζε
ζηηο αμίεο ησλ πινίσλ.
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Ζ κεηξηθή εηαηξεία απνηίκεζε ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηελ εχινγε αμία θαη πξνέθπςε απνκείσζε ζπκκεηνρψλ
απφ ηελ πξψελ πινηνθηήηξηα ηνπ πινίνπ Blue Star Patmos, Mπινχ ηαξ Φέξξηο Ν.Δ. χςνπο Δπξψ 7.012 ρηι.
πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέκζαηα.
7.5.

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο.
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
Κέξδε/ (δεκηέο) εχινγεο αμίαο ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Τπνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Δχινγε αμία παξαγψγσλ
Παξάγσγα:
- Αληηζηάζκηζε ηακηαθψλ ξνψλ
- Aπνηέιεζκα απφ παξάγσγα πνπ δελ ζεσξνχληαη αληηζηαζκίζεηο
Aπνηέιεζκα απφ παξάγσγα (πεηξέιαηα)

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2014
31/12/2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-971

-

-

-

Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

480

1.863

-

-

Εεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

-1.905

-210

-1

-

ύλνιν ινηπώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ

-2.396

1.653

-1

-

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά θχξην ιφγσ απφ ηελ απνηίκεζε, ηελ 31/12/2014, ησλ
ππνινίπσλ ησλ δηαζεζίκσλ θαζψο θαη απφ ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α πξνο ην
λαππεγείν Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co LTD γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πινίνπ Blue Star
Patmos.
7.6.

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014

ΔΣΑΗΡEΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Tφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

2.724

3.464

-

-

Tφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ

2.123

2.988

-

-

Tφθνη νκνινγηαθψλ δαλείσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πξνεμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ παξνρψλ
πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Πξνκήζεηεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ

8.085

4.396

-

-

47

64

1

3

55

65

1

-

Λνηπνί ηφθνη έμνδα

2.906

3.118

1

2

15.940

14.095

3

5

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ

7.7.

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ
Λνηπνί ηφθνη έζνδα
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ

7.8.

ΔΣΑΗΡEΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

390

315

31

-

-

-

7
-

390

315

31

7

Κέξδε / (δεκίεο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

ην θνλδχιη πεξηιακβάλεηαη ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίν BLUE STAR ITHAKI ζηελ
θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα πψιεζεο αλήιζε ζην πνζφ Δπξψ 31,2 εθαη. θαη ην θέξδνο γηα
ηνλ Όκηιν ζην πνζφ Δπξψ 4,0 εθαη.
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7.9.

Φφξνη εηζνδήκαηνο

Ζ θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχνπκε φηη ε
παξαθάησ αλάιπζε δίλεη κηα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ θφξσλ.

Φφξνο Ν. 27/75
Λνηπνί θφξνη
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
143
31
22
5
165
36

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31/12/2014
31/12/2013
-

Ζ ζχγθξηζε ησλ εηήζησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο δελ είλαη δπλαηή, δηφηη φπσο εμεγείηαη θαη ζηελ
παξάγξαθν 2.16 ν θφξνο εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ κε λαπηηιηαθψλ θεξδψλ.
Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο απφ εθείλνπο πνπ νξίδεη ε θνξνινγηθή
λνκνζεζία. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή δελ δεκηνπξγεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε ιφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ είλαη ακηγψο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο.
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007.
Οη αλέιγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο
παξαγξάθνπ 7.13 «Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο».
Ζ ππφ εθθαζάξηζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ATTICA PREMIUM A.E., έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη
θαη ηε ρξήζε 2011 νπφηε θαη ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε. ηελ παξνχζα ρξήζε νξηζηηθνπνηήζεθε ν θνξνινγηθφο
έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2006-2011 απφ ηνλ νπνίνλ πξνέθπςε ζπλνιηθή θνξνινγηθή δαπάλε Δπξψ 2.400.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 - 2013, ε κεηξηθή εηαηξεία θαη νη 100% ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ATTICA FERRIES
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ., BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ,ATTICA PREMIUM Α.Δ
θαη ηα
ππνθαηαζηήκαηα SUPERFAST ONE, TWO, PENTE, EXI, ENDEKA θαη DODEKA HELLAS INC ππφθεηληαη ζε
θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.
2238/1994, θαη έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.
Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ
1159/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1236/2013.
Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ATTICA έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπλνιηθή πξφβιεςε Δπξψ 143 ρηι. γηα ηηο αλέιεγθηεο
θνξνινγηθά ρξήζεηο.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε Δπξψ 20 ρηι. Γηα ηηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο
εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, δελ
ππάξρεη ππνρξέσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.
Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο
Με αθεηεξία ηε ρξήζε 2011 θαη κε ηηο πξνζζήθεο ηνπ Ν.4110/2013 νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, νη
Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαζψο ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη
εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη Ν. 3190/1955 αληίζηνηρα, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην
Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ
θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ηελ
«Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ηελ νπνία ελ ζπλερεία ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
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Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο
αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη
αξγφηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο»
ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
Με βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΛ.1159/2011 θαη φπσο δηακνξθψζεθε κε ην άξζξφ 8 παξ 8 ηνπ Ν.
4110/2013 ηνπ απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Attica ππφθεηληαη ζε έιεγρν νη BLUE STAR FERRIES N.A.E,
ATTICA PREMIUM A.E, ATTICA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ. θαη ATTICA FERRIES N.A.E., SUPERFAST ONE,
TWO, PENTE, EXI, ENDEKA θαη DODEKA HELLAS INC. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2014
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε
δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε
επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Αλαθνξηθά κε ηηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΑTTICA νη
νπνίεο δελ έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Οη Ναπηηθέο
Δηαηξείεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ ΠΟΛ.1159/2011 θαη ν θνξνινγηθφο ηνπο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί σο είζηζηαη
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
7.10.

Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο.
ΟΜΗΛΟ
1/1-31/12/2014 1/1/-31/12/2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1/1-31/12/2014
1/1/-31/12/2013

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο
κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο
Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε / δεκίεο αλά κεηνρή ζε €

4.270
191.660.320
0,0223

-10.132
191.660.320
-0,0529

-5.792
191.660.320
-0,0302

-19.718
191.660.320
-0,1029

Μεησκέλα Κέξδε / (δεκηέο) αλα κεηνρή ζε €*

-0,3670

-0,0529

-0,4192

-0,1029

* Λφγσ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ εθδφζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2014, φπσο αλαθέξεηαη ζηε
ζεκείσζε 9 «εκαληηθά Γεγνλφηα», νη δπλεηηθνί ηίηινη ηνπ δαλείνπ απηνχ απνηεινχλ κηα θαηεγνξία ηίηισλ
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηα θέξδε αλά κεηνρή.
Σα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν 01/01/-31/12/2014 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν
ππνινγίζηεθαλ σο αθνινχζσο :
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α) Τπνινγηζκφο κεησκέλσλ θεξδψλ
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηεο εηαηξείαο
Δπίδξαζε θεξδψλ / (δεκηψλ) πνπ πξνθχπηεη ιφγν ηεο
κεηαηξνπήο
πλνιηθά θαζαξά θέξδε / (δεκίεο)

ΔΣΑΗΡΗΑ
31/12/2014
31/12/2013

4.270

-10.132

-5.792

-19.718

-84.509
-80.239

-10.132

-85.859
-91.651

-19.718

Αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ Βαζηθψλ θεξδψλ / (δεκηψλ) αλά κεηνρή

191.660.320

191.660.320

191.660.320

191.660.320

Πιένλ: Αχμεζε αξηζκνχ κεηνρψλ απφ πηζαλή εμάζθεζε
δηθαησκάησλ κεηαηξνπήο νκνιφγσλ

26.990.766

-

26.990.766

-

218.651.086

191.660.320

218.651.086

191.660.320

β) Τπνινγηζκφο αξηζκνχ κεηνρψλ

Αξηζκφο Μεηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ κεησκέλσλ θεξδψλ / (δεκηψλ) αλά κεηνρή

7.11.

Δλζψκαηα πάγηα

Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξψ 685.273 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ
καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ αλάιπζε ησλ απνζβέζεσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Απνζβέζεηο πινίσλ
Απνζβέζεηο θφζηνπο
δηνίθεζεο
ύλνιν

ΟΜΙΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
23.451
24.349
525
23.976

ΕΣΑΙΡEΙΑ
31/12/2014 31/12/2013
-

766
25.115

29
29

75
75

ΟΜΗΛΟ
ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ

945.952
-240.998
704.954
52
-53.000
-24.349
893.004
-265.347

Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο
2.496
-1.901
595
-226
2.496
-2.127

Μεηαθνξηθά
Μέζα
81
-81
0
81
-81

Δπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
8.385
-8.182
203
105
-167
8.490
-8.349

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε
977
977
83
1.060

627.657

369

0

141

1.060

Μεηαθνξηθά
Μέζα
81
-81
0
81
-81

Δπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
8.490
-8.349
141
102
-71
8.592
-8.420

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε
1.060
1.060
526
1.586
-

0

172

1.586

Πινία
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο /απνζχξζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο /απνζχξζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

893.004
-265.347
627.657
351
-41.334
-23.451
15.886
852.021
-272.912

Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο
2.496
-2.127
369
-226
2.496
-2.353

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014

579.109

143

Πινία

ύλνιν
957.891
-251.161
706.730
240
-53.000
-24.742
905.131
-275.903
629.228
ύλνιν
905.131
-275.903
629.228
979
-41.334
-23.748
15.886
864.776
-283.765
581.011

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 68

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ
Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο
119
-59
60
-18
119
-77
42

Μεηαθνξηθά
Μέζα
22
-22
0
22
-22
0

Δπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
283
-251
32
-32
283
-283
0

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

-

-

Μεηαθνξηθά
Μέζα
22
-22
0
-

Δπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
283
-283
0
-

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

Κηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο
119
-77
42
-18

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ

-

-

-

Απνζβέζεηο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ

-

-

-

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014

-

119
-95
24

22
-22
0

Πινία
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ
Απνζβέζεηο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013
Πινία

ύλνιν
-

424
-331
93
-50
424
-382
42
ύλνιν

-

424
-382
42
-18

-

-

-

-

-

-

283
-283
0

-

424
-400
24

ΟΜΗΛΟ
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (κε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε)
Πινία
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013

997
-924
73
-42
997
-966
31
Πινία

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014

7.12.

997
-966
31
-31
997
-997
0

Μεηαθνξηθά
Μέζα
57
-57
0
57
-57
0

Δπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
1.050
-818
232
-127
1.050
-945
105

Μεηαθνξηθά
Μέζα
57
-57
0
0

Δπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο
1.050
-945
105
-70
1.050
-1.015
35

ύλνιν
2.104
-1.799
305
-169
2.104
-1.968
136
ύλνιν
2.104
-1.968
136
-101
2.104
-2.069
35

Άυια Πεξνπζηαθά ηνηρεία

Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ Άυισλ Παγίσλ.
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ΟΜΗΛΟ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο /απνζχξζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

Δκπνξηθά
ήκαηα
153
-135
18
-10
153
-145

Λνγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα
10.989
-10.017
972
185
-353
11.174
-10.370

8

804

Δκπνξηθά
ήκαηα
153
-145
8
-6
153
-151
2

Λνγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα
11.174
-10.370
804
130
-209
11.304
-10.579
725

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο /απνζχξζεηο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014

ύλνια
11.142
-10.152
990
185
-363
11.327
-10.515
812
ύλνια
11.327
-10.515
812
130
-215
11.457
-10.730
727

ΜΖΣΡΗΚΖ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δκπνξηθά
ήκαηα
153
-135
18
-10

Λνγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα
181
-153
28
-15

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζπγαηξηθήο
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

153
-145

181
-168

334
-313

Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2013

8

13

21

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2014
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζπγαηξηθήο
Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2014

Δκπνξηθά
ήκαηα
153
-145
8
-6
153
-151
2

Λνγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα
181
-168
13
-4
181
-172
9

Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2013
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

ύλνια
334
-288
46
-25

ύλνια
334
-313
21
-10
334
-323
11

ηα άυια πάγηα ηνπ Οκίινπ ζπκπεξηιακβάλνληαη:

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 70

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________
α) Σα ζήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ην θφζηνο κειεηψλ θαη ην θφζηνο θαηαρψξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ ησλ ζεκάησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαζψο θαη ησλ ζεκάησλ ηεο
SUPERFAST FERRIES θαη ηεο BLUE STAR FERRIES.
β) Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ
εηζηηεξίσλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο ηνπ Οκίινπ.
7.13.

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

ζε Αμία Κφζηνπο θαηά ηελ 01.01.2013
Αγνξέο - Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/απνζχξζεηο/ κεηψζεηο Μ.Κ. Θπγαηξηθψλ
Αλαπξνζαξκνγέο-Απνκεηψζεηο πνχ θαηαρσξήζεθαλ ζηε
θαζαξή ζέζε
Αλαπξνζαξκνγέο-Απνκεηψζεηο πνχ θαηαρσξήζεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα
Αμία θαηά ηελ 31.12.2013
ζε Αμία Κφζηνπο θαηά ηελ 01.01.2014
Αγνξέο - Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/απνζχξζεηο/ κεηψζεηο Μ.Κ. Θπγαηξηθψλ
Αλαπξνζαξκνγέο-Απνκεηψζεηο πνχ θαηαρσξήζεθαλ ζηε
θαζαξή ζέζε
Αλαπξνζαξκνγέο-Απνκεηψζεηο πνχ θαηαρσξήζεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα
Αμία θαηά ηελ 31.12.2014

ΔΣΑΙΡEΙΑ
368.270
9.000
-10.500
147.113
-18.396
495.488
495.488
17.674
-20.494
10.849
-7.012
496.505

Ζ κεηξηθή εηαηξία ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ SUPERFAST
ENDEKA INC θαη ATTIKA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. κε ηα πνζά Δπξψ 8.881 ρηι. θαη 8.793 ρηι. Αληίζηνηρα.
Oη θαηά 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. θαη ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ επέζηξεςαλ ζηελ κεηξηθή εηαηξία κε κείσζε κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ην πνζφ χςνπο Δπξψ 1.000
ρηι θαη 19.494 ρηι. αληίζηνηρα.
Καησηέξσ εκθαλίδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαηά 100%. Σν είδνο ζπκκεηνρήο
είλαη «Άκεζε πκκεηνρή» κε εμαίξεζε ηελ Κνηλνπξαμία νχπεξθαζη Γψδεθα (Διιάο) ΗΝΚ & ΗΑ, ηελ
Κνηλνπξαμία Blue Star Ferries θαη ηελ Κνηλνπξαμία Blue Star Ferries ΝΑΔ & ΗΑ φπνπ ην είδνο ζπκκεηνρήο
είλαη « Τπν Δληαία Γηεχζπλζε».
Όιεο νη εηαηξείεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο.
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31/12/2014
Δπσλπκία Θπγαηξηθήο
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΠΣΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΟΚΣΩ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΔΚΑ Ν.Δ.
ΝΟΡΝΣΗΑ Ν.Δ.
ΜΑΡΗΝ Ν.Δ.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
ATTICA PREMIUM A.E.
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ)
ΗΝΚ & ΗΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.

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

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΜΑΛΣΑ
ΜΑΛΣΑ
ΔΛΛΑΓΑ

Αλέιεγθηεο
θνξνινγηθέο
ρξήζεηο*
2009-2014
2009-2014
2009-2014
2009-2014
2009-2014
2009-2014
-

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2014

-

0
0
499
29.790
0
281.835

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

ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2010-2014
2007-2010
2007-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010

2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2014

-

0
1
77
29
22
35.555
37.865
22.040

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

ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΠΑΝΑΜΑ
ΚΤΠΡΟ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2010-2014
2008-2010
2009-2010
2009-2014

2011-2013
2011-2013
-

Αμία
πκκεηνρήο
49
32
19
54
17
2.302
2
2
0

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 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
ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ.
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE SΣAR FERRIES ΝΑΔ & ΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.

% άκεζεο
ζπκκεηνρήο

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Διεγκέλεο
θνξνινγηθέο
ρξήζεηο**
2011-2013

0

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2014

-

34.453
0
51.864

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

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2009-2014
2009-2014
-

2011-2013

* Απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο.
** Απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη Ν. 3190/1955.

Αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρνληαη θνξνινγηθά απφ ην λφκηκν ειεγθηή , ν θνξνινγηθφο
έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηε
δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε
επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
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31/12/2013
Δπσλπκία Θπγαηξηθήο
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΠΣΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΟΚΣΩ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΔΚΑ Ν.Δ.
ΝΟΡΝΣΗΑ Ν.Δ.
ΜΑΡΗΝ Ν.Δ.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
ATTICA PREMIUM A.E.
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) ΗΝΚ
& ΗΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.

Αμία
πκκεηνρήο

% άκεζεο
ζπκκεηνρήο

Διεγκέλεο
θνξνινγηθέο
ρξήζεηο**

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

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΜΑΛΣΑ
ΜΑΛΣΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2006-2010

2011-2012

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2007-2013

-

0
0
547
22.196
0
288.179

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

ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013
2007-2010
2007-2010
2007-2010
2007-2010
2008-2010

2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2008-2013

-

680
1
77
29
22
47.926
51.703
0

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

ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΠΑΝΑΜΑ
ΚΤΠΡΟ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΛΗΒΔΡΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2010-2013
2008-2010
2009-2010
2009-2013

2011-2012
2011-2012
-

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013

-

64.540
16.045
76

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

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ

2009-2013
2009-2013
-

2011-2012

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE SΣAR FERRIES ΝΑΔ & ΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.

Αλέιεγθηεο
θνξνινγηθέο
ρξήζεηο*

49
32
1.011
53
17
2.302
2
2
0

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ 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
ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ.

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

* Απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο.
** Απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη Ν. 3190/1955.

Ζ κεηξηθή εηαηξεία φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζεκείσζε (2.2.2) απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηελ εχινγε αμία.
Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κεηαβνιήο ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ ζπκκεηνρψλ ηελ 31/12/2014 θαη ηελ
31/12/2013 αλά εηαηξεία. Ζ απνηίκεζε ησλ εηαηξεηψλ έγηλε βάζεη ηεο κεζφδνπ πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ
θεξδψλ ελψ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε αμία ηνπο πξνζδηνξίζηεθε βάζεη
ηεο εχινγεο αμίαο ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπο.
Δηαηξεία
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΠΣΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΟΚΣΩ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΔΚΑ Ν.Δ.
ΝΟΡΝΣΗΑ Ν.Δ.
ΜΑΡΗΝ Ν.Δ.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
ATTICA PREMIUM A.E.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.
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
ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ.

31/12/2014
49
32
19
54
17
2.302
2
2

499
29.790
281.835
1
77
29
22
35.555
37.865
22.040
34.453
51.864

31/12/2013
49
32
1.011
53
17
2.302
2
2

547
22.196
0
288.179
680
1
77
29
22
47.926
51.703
0
64.540
16.045
76
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7.14.

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Δγγπήζεηο

673

228

202

202

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

540

924

-

-

Λνηπά
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία

-

-

-

-

1.213

1.152

202

202

Οη Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αθνξνχλ:
α) Ο Όκηινο έρεη εληάμεη ην επελδπηηθφ ζρέδηφ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαηλνηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληαθψλ θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ επξείαο θιίκαθνο ζην λνκφ Αηηηθήο ζπλνιηθήο δαπάλεο Δπξψ
3.600 ρηι., ζε πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
Γηα ην παξαπάλσ επελδπηηθφ ζρέδην ν Όκηινο έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα επηρνξήγεζε δαπαλψλ χςνπο Δπξψ
1.080 ρηι. δειαδή πνζνζηφ 30%.
Ζ επηρνξήγεζε απηή εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηελ 29/06/2007 κε αξ. πξση.
28347/ΤΠΔ/4/1195/Δ/Ν3299/2000 θαη πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ Γ.Λ.Π. 20
«Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο». Ο Όκηινο έρεη κέρξη
ζήκεξα εηζπξάμεη ην πνζφ ησλ Δπξψ 402 ρηι.
β) Δγγπήζεηο ελνηθίσλ γξαθείσλ θαη εγγπήζεηο πξνο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο φπσο Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., θ.ι.π.
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7.15.

Απνζέκαηα

Ο ινγαξηαζκφο «Απνζέκαηα» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
Δκπνξεχκαηα
Πξψηεο Ύιεο θαη ινηπά αλαιψζηκα
Καχζηκα θαη ιηπαληηθά
Αληαιιαθηηθά Παγίσλ ηνηρείσλ
ύλνια
Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα άρξεζηα, θαζπζηεξεκέλα θαη
θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία

31/12/2013

23
713
2.745
3.481

38
806
3.657
4.501

-

-

3.481

4.501

Γηα ηα παξαπάλσ απνζέκαηα δελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε απνκείσζεο.
7.16.

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Ο ινγαξηαζκφο «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο

52.768

44.928

640

-

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο

11.411

11.927

-

-

-16.794

-16.047

-

-

47.385

40.808

640

-

1.400

1.787

33

1

48.785

42.595

673

1

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο
ύλνια

Ο Όκηινο αλαγλψξηζε θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 δεκία Δπξψ 1.024 ρηι. γηα πξφβιεςε επηζθαιεηψλ. Ζ
δεκία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ.
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο

Τπόινηπν αλνίγκαηνο
Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο
Μεηψζεηο
Δηζπξαρζείζεο επηζθάιεηεο
Τπόινηπν θιεηζίκαηνο

ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
31/12/2013
-16.047
-16.331
-1.024
-2.123
2.372
277
35
-16.794
-16.047

Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο έρεη σο εμήο:
Διιεληθή Αθηνπινΐα
α) Σα εηζηηήξηα επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ εμνθινχληαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ
παξαζηαηηθψλ (ηειεπηαία εκεξνκελία θάζε κήλα).
β) Σα εηζηηήξηα πνπ αθνξνχλ θνξηεγά απηνθίλεηα εμνθινχληαη απν 2 έσο 4 κήλεο απφ ηελ εκέξα έθδνζεο
ησλ παξαζηαηηθψλ (ηειεπηαία εκεξνκελία θάζε κήλα).
Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή ηζρχεη ηφζν γηα ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη γηα ηνπο πξάθηνξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
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Αδξηαηηθή
α) Σα εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη Η.Υ. νρεκάησλ εμνθινχληαη εληφο 2 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ
θαη εληφο 3 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εζσηεξηθνχ
β) Σα εηζηηήξηα θνξηεγψλ απηνθηλήησλ εμνθινχληαη εληφο 2 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη
εληφο 4 κελψλ απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ εζσηεξηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ.
Γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ. Ο Όκηινο έρεη
κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο είλαη πνιχ κηθξφο.
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.2.
7.17.

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
Υξεψζηεο Γηάθνξνη
Απαηηήζεηο Απφ Γεκφζηεο Αξρέο
Πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα ζην πξνζσπηθφ
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Πξνπιεξσζέληα έμνδα
Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηέο
Λνηπέο Απαηηήζεηο
ύλνια
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Καζαξέο απαηηήζεηο Υξεσζηώλ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

4.916
617
221
181
7.441
893
1.731
16.000
16.000

31/12/2014

3.989
632
180
7
7.767
692
2.313
15.580
15.580

31/12/2013

2.052
60
33
3
2.148
2.148

565
65
33
77
740
740

Σν ζηνηρείν «Πξνπιεξσζέληα έμνδα» πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν ηα έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ ηνπ
Οκίινπ. Σν ζηνηρείν «Υξεψζηεο Γηάθνξνη» ζηνλ Όκηιν πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν απαηηήζεηο απφ ην ΤΔΝ
γηα ηελ εθηέιεζε άγνλσλ γξακκψλ. Δπηπιένλ, ην ζηνηρείν «Λνηπέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν
ην πνζφ ησλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην
χςνπο Δπξψ 1.158 ρηι (βι. παξ. 8.δ).
7.18.

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα

Ο ινγαξηαζκφο «Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο.
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
Μεηξεηά ζην ηακείν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

690

617

3

7

19.927

18.370

3.089

655

3.320

5.899

-

-

ύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα

23.937

24.886

3.092

662

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε €
Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε μέλν λφκηζκα
ύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα

23.587
350
23.937

20.514
4.372
24.886

3.092
3.092

662
662

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα
Βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο

Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε μέλν λφκηζκα ηα νπνία είλαη
αζήκαληα βι. παξ. 3.1.1.
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Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο βι. παξ. 3.1.3.
Γελ πθίζηαηαη ιφγνο απνηίκεζεο ησλ δηαζεζίκσλ ζηελ εχινγε αμία.
7.19.

Μεηνρηθφ Κεθάιαην – Απνζεκαηηθά

α) Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ 57.498 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 191.660.320 θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 ε θάζε κία.

Αξηζκόο
κεηνρώλ

ΟΜΗΛΟ
Τπόινηπα ηελ 1/1/2013
Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ
-Κνηλέο
Τπόινηπα ηελ 31/12/2013
Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ
-Κνηλέο
Λνηπέο κεηαβνιέο*
Τπόινηπα ηελ 31/12/2014
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπόινηπα ηελ 1/1/2013
Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ
-Κνηλέο
Τπόινηπα ηελ 31/12/2013
Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ
-Κνηλέο
Λνηπέο κεηαβνιέο*
Τπόινηπα ηελ 31/12/2014

Ολνκαζηηθή
αμία

Αμία θνηλώλ
κεηνρώλ

Τπεξ Σν Άξηην

191.660.320

0,30

57.498

290.011

191.660.320

0,30

57.498

290.011

191.660.320

0,30

57.498

245
290.256

Αξηζκόο
κεηνρώλ
191.660.320

Ολνκαζηηθή
αμία
0,30

Αμία θνηλώλ
κεηνρώλ
57.498

191.660.320

0,30

57.498

290.011

191.660.320

0,30

57.498

245
290.256

Τπεξ Σν Άξηην
290.011

* αθνξά επηζηξνθή θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ.

β) Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθά
εύινγεο αμίαο

ΟΜΗΛΟ

Αληηζηαζκίζεηο
ηακεηαθώλ ξνώλ

ύλνιν

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2013
Αληηζηάζκηζε Σακηαθψλ ξνψλ

-

-

-

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2013
Αληηζηάζκηζε Σακηαθψλ ξνψλ

-

-4.402

-4.402

Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2014

-

-4.402

-4.402

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2013
Κέξδε /(Εεκηέο) Απνηίκεζεο κεηαθεξφκελε απ'
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2013
Κέξδε /(Εεκηέο) Απνηίκεζεο κεηαθεξφκελε απ'
επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2014

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Απνηίκεζε
Απνζεκαηηθά
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
εύινγεο αμίαο
κέζσλ
-55.733
-

ύλνιν
-55.733

147.113

-

147.113

91.380

-

91.380

10.849

-

10.849

102.229

-

102.229
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γ) Λνηπά απνζεκαηηθά
Σαθηηθό
απνζεκαηηθν

ΟΜΗΛΟ
Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2013
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο
λένλ
Μεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιφγσ
ζπγρψλεπζεο
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2013

Δηδηθά
απνζεκαηηθά

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2013
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο
λένλ
Μεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιφγσ
ζπγρψλεπζεο
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κείσζε νλνκαζηηθήο
αμίαο
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2013

44.418

1.467

90.062

-58

152.848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.959

44.418

1.467

90.062

-58

152.848

Δηδηθά
απνζεκαηηθά

7.20.

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Μεηαηξνπήο
Ηζνινγηζκνύ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

ύλνια

16.959

44.418

1.467

90.062

-58

152.848

-

-21.250

-

-

-

-21.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.959

23.168

1.467

90.062

-58

131.598

Δηδηθά
απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Μεηαηξνπήο
Ηζνινγηζκνύ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

ύλνια

13.341

41.678

1.065

9.246

0

65.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.341

41.678

1.065

9.246

0

65.330

Σαθηηθό
απνζεκαηηθν
Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2014
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο
λένλ
Μεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιφγσ
ζπγρψλεπζεο
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κείσζε νλνκαζηηθήο
αμίαο
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2014

ύλνια

-

Σαθηηθό
απνζεκαηηθν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Απνζεκαηηθά
Μεηαηξνπήο
Ηζνινγηζκνύ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

16.959

Σαθηηθό
απνζεκαηηθν
Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2014
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο
λένλ
Μεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιφγσ
ζπγρψλεπζεο
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κείσζε νλνκαζηηθήο
αμίαο
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2014

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά

Δηδηθά
απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Μεηαηξνπήο
Ηζνινγηζκνύ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

ύλνια

13.341

41.678

1.065

9.246

0

65.330

-

-21.250

-

-

-

-21.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.341

20.428

1.065

9.246

0

44.080

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο χςνπο Δπξψ 15 ρηι. αθνξνχλ ηα αθνξνιφγεηα θαη ηα εηδηθψο
θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ηα νπνία ζα θνξνινγεζνχλ φηαλ δηαλεκεζνχλ.
7.21.

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία

Αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.
Ο Όκηινο έρεη ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ’ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ
εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.
Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε είλαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19.
Οη παξαδνρέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξφβιεςε παξνρψλ πξνζσπηθνχ είλαη νη αθφινπζεο:
Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο
Πιεζσξηζκφο
Αλακελφκελν πνζνζηφ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ

2014
2,50%
1,50%
2,00%

2013
3,50%
1,50%
2,00%

Ζ αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο έρεη σο εμήο :
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ΟΜΗΛΟ
Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
31/12/2014

31/12/2013

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
ύλνιν

1.664
1.664

1.342
1.342

31/12/2014
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ (Mε
ρξεκαηνδνηνύκελα)
1.342
45
47

31/12/2013
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ (Mε
ρξεκαηνδνηνύκελα)
1.038
98
64

-

-

271
-158
117
1.664

186
-428
384
1.342

31/12/2014
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ
45
117
47
209

31/12/2013
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ
98
384
64
546

Ζ κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ έρεη σο εμήο:

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Σξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο
Έμνδν ηφθσλ
Eπαλεθηίκεζε - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο δεκνγξαθηθψλ
παξαδνρψλ
Eπαλεθηηκήζεηο - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ
Παξνρέο πιεξσζείζεο
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο
Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη :

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο
Kαζαξφο ηφθνο πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ
πλνιηθά έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηεο Καηάζηαζεο Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ είλαη:
31/12/2014
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ (Mε
ρξεκαηνδνηνύκελα)
Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο
Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο παξαδνρέο
πλνιηθά έζνδα /(έμνδα) αλαγλσξηζκέλα ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

31/12/2013
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ (Mε
ρξεκαηνδνηνύκελα)
-

-

-271
-271

-186
-186

Ζ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ζε ζεκαληηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο είλαη :
Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην
Αχμεζε / (κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

0,5%
-115

-0,5%
127

Αχμεζε / (κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ

0,5%
126

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ
-0,5%
-116
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ΜΖΣΡΗΚΖ
Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
31/12/2014
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο
ύλνιν

31/12/2013
43
43

38
38

31/12/2014
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ (Mε
ρξεκαηνδνηνύκελα)
38
1

31/12/2013
Πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
(Mε ρξεκαηνδνηνύκελα)
149
6
3

-

-

4
43

-89
-313
282
38

Ζ κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ έρεη σο εμήο:

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
Σξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο
Έμνδν ηφθσλ
Eπαλεθηίκεζε - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο δεκνγξαθηθψλ
παξαδνρψλ
Eπαλεθηηκήζεηο - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) απφ κεηαβνιέο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ
Παξνρέο πιεξσζείζεο
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο
Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη :

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο πξνυπεξεζίαο
Kαζαξφο ηφθνο πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ
πλνιηθά έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

31/12/2014
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ
1
1

31/12/2013
Πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
6
282
3
291

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηεο Καηάζηαζεο Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ είλαη:
31/12/2014
Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ (Mε
ρξεκαηνδνηνύκελα)

31/12/2013
Πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
(Mε ρξεκαηνδνηνύκελα)

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο
Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο
παξαδνρέο

-

-

-4

89

πλνιηθά έζνδα /(έμνδα) αλαγλσξηζκέλα ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

-4

89

7.22.

Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο

Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο Δπξψ 1.342 ρηι., ε νπνία αθνξά θαηά θχξην ιφγν απνδεκηψζεηο
λαπηηθψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηα πινία ηνπ Οκίινπ.
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Δπίδηθε Τπόζεζε
απνδεκηώζεσλ
λαπηηθώλ
Τπόινηπν αξρήο ηελ 1/1/2013
Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο
Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2013
Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο
Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο

Λνηπέο
Πξνβιέςεηο

ύλνια

937
-259
678

128
128

1.065
-259
806

678
678

128
128

806
806

Δπίδηθε Τπόζεζε
απνδεκηώζεσλ
λαπηηθώλ

Λνηπέο
Πξνβιέςεηο

ύλνια

Τπόινηπν αξρήο ηελ 1/1/2014
Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο
Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο
Τπόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2014

678
400
1.078

128
136
264

806
536
1.342

Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο
Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο

1.078
1.078

264
264

1.342
1.342

7.23.

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν Όκηινο απέλαληη ζηε κεηξηθή
εηαηξεία Marfin Investment Group αμίαο Δπξψ 13.000 ρηι.
7.24.

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Ο ινγαξηαζκφο «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο.
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
Πξνκεζεπηέο
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ

21.693

27

38

1.747

-

-

-

-

-

-

487

834

-

-

19.571

24.274

27

38

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014

Φφξνο εηζνδήκαηνο
Πξφβιεςε γηα έμνδν θφξνπ απφ αλέιεγθηεο ρξήζεηο
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ
ύλνιν

31/12/2013

2.762

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

7.25.

31/12/2014

16.322

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

-

-

-

-

143

143

20

20

-

-

-

-

143

143

20

20
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7.26.

Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

Αλάιπζε ππνινίπσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά δάλεηα
Μείνλ: Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ
επφκελε ρξήζε
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ

31/12/2014
108.267
124.189
49.705

31/12/2013
133.627
113.888
-

-11.360

-179.067

270.801

68.448

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Πιένλ: Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ
επφκελε ρξήζε
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ

31/12/2014
-

31/12/2013
40.000
2.425
-

11.360

179.067

11.360

221.492

Λεθηόηεηα ησλ δαλεηαθώλ
ππνρξεώζεσλ ηελ 31/12/2014
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά δάλεηα
Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Λεθηόηεηα ησλ δαλεηαθώλ
ππνρξεώζεσλ ηελ 31/12/2013
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο
Οκνινγηαθά δάλεηα
Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά δάλεηα
Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο

Δσο 1 έηνπο

Μεηαμύ
1 έηνπο θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 εηώλ

ύλνιν

5.904
5.456
11.360

62.898
86.139
49.705
198.742

39.465
32.594
72.059

108.267
124.189
49.705
282.161

Δσο 1 έηνπο

Μεηαμύ
1 έηνπο θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 εηώλ

ύλνιν

2.425
105.179
113.888
221.492

22.521
22.521

45.927
45.927

2.425
173.627
113.888
289.940

31/12/2013
€
Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο

2,01%
3,10%
31/12/2014
€

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο

6,18%
0,00%

Σελ 6ε Απγνχζηνπ 2014 ν Όκηινο ήξζε ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ γηα ηελ πιήξε θαη
καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. ηε βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο
παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ ε αλαηαμηλφκεζε ηελ 31/12/2014 ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε
βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Οκίινπ πξνο ην
λαππεγείν Daewoo γηα ην πινίν Blue Star Patmos.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη κέξνο ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο κε ηνπο δαλεηζηέο απνηειεί θαη ε ζπκθσλία κε
επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Fortress Investment Group (εηο ην εμήο «Fortress») γηα
επέλδπζε χςνπο Δπξψ 75 εθαη.
Δηδηθφηεξα βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο ε Fortress θάιπςε πιήξσο ηελ έθδνζε απφ ηελ θαηά 100%
ζπγαηξηθή εηαηξία Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή Α.Δ., εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλσλ νκνινγηαθψλ
δαλείσλ, πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 75 εθαη., κε δπλαηφηεηα πξφσξεο εμφθιεζεο,
θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο Δπξψ 25 εθαη.
β) νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο Δπξψ 50 εθαη., αληαιιάμηκν κεξηθψο ή νιηθψο κε νκνινγίεο ηεο κεηξηθήο
Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ κεηαηξέςηκεο ζε λέεο κεηνρέο Attica, κέζσ ηεο έθδνζεο απφ ηελ ηειεπηαία
κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ Δπξψ 50 εθαη.
Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Ο Όκηινο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2014 επψιεζε ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν BLUE STAR ITHAKI ζηελ θπβέξλεζε ηνπ
Καλαδά έλαληη ηηκήκαηνο αμίαο Δπξψ 31,2 εθαη. Απφ ηελ πψιεζε απηή εμφθιεζε δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
αμίαο Δπξψ 27,3 εθαη.
Σν χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 1/131/12/2014, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 101 ρηι.
Σν χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 762 ρηι.
Σα ζπκθσλεηηθά ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ελνίθηα γξαθείσλ ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί κε
φξνπο αγνξάο.
7.27.

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Ο Όκηινο έρεη πξνβεί ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ. ην
ελ ιφγσ ζηνηρείν ε απνηίκεζε απεηθνλίδεηαη ζε εχινγε αμία.
7.28.

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο.
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014
Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

-

-

-

Έζνδα επφκελεο πεξηφδνπ - Δπηρνξεγήζεηο

1.706

1.600

-

-

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

2.339

2.615

6

7

Λνηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο

4.575

4.841

85

11

16

16

16

16

Τπνρξεψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ

1.177

1.184

-

-

Γεδνπιεπκέλα έμνδα *

2.050

3.311

53

50

654
12.517

374
35.240
49.181

84
244

89
174

Μεξίζκαηα πιεξσηέα

Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζε πξνο Daewoo
ύλνιν

-

* Σν ζηνηρείν «Γεδνπιεπκέλα έμνδα» πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν πξνβιέςεηο εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ
πινίσλ.
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Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο

α) Δκπξάγκαηα βάξε
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε παξάγξαθν 7.11 επί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξψ
685.273 ρηι. γηα εμαζθάιηζε ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ.
β) Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 εθθξεκνχλ αγσγέο έλαληη ηφζν ηνπ Οκίινπ φζν θαη ηεο κεηξηθήο ιφγσ ηεο
απνξξφθεζεο ηεο BLUE STAR ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. πνπ αθνξνχλ εξγαηηθά, αζηηθά, λαπηηιηαθά ζέκαηα ηα
νπνία αλακέλεηαη φηη δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ Όκηιν αθελψο δηφηη ε πιεηνςεθία ησλ
ππνζέζεσλ απηψλ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αθεηέξνπ έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο.
γ) Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο ρξήζεηο
(βι. παξ. 7.9 «Φφξνο Δηζνδήκαηνο» θαη παξ. 7.13 «Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο»).
δ) Γνζείζεο Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο νη
νπνίεο ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 31/12/2014 θαη ζηηο 31/12/2013 έρνπλ σο εμήο:

31/12/2014
Δγγπήζεηο
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ
Δγγπήζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο
ύλνιν εγγπήζεσλ

31/12/2013

1.023
49
453
1.525

1.254
69
576
1.899

Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη δφζεη εγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ ησλ πινίσλ χςνπο Δπξψ 283.871 ρηι.
ε) Γεζκεχζεηο
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Οκίινπ.
ΟΜΗΛΟ
31/12/2014

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Γεζκεύζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Δληφο 1 έηνπο

-

-

-

-

Μεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ

-

-

-

-

Άλσ ησλ 5 εηψλ

-

-

-

-

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Δληφο 1 έηνπο
Μεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
Λνηπέο Γεζκεύζεηο
Δληφο 1 έηνπο
Μεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ

703

703

135

135

2.808

2.808

541

541

468

1.170

90

225

-

-

-

-
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εκαληηθά Γεγνλόηα

ηηο 6/08/2014 ν Όκηινο ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ θαζψο θαη ζε ζπκθσλία κε επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε
δηαρείξηζε ηεο Fortress Investment Group (εηο ην εμήο «Fortress») γηα επέλδπζε χςνπο Δπξψ 75 εθαη., κε ηελ
έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ απφ ηνλ Όκηιν Αttica.
ηηο 2/09/2014, ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ απνθάζηζε νκφθσλα ηελ έθδνζε
Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3156/2003 θαη ηνπ θ.λ. 2190/1920,
πεληαεηνχο δηάξθεηαο, κέρξη πνζνχ Δπξψ 50 εθαη. κε νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε. Δπίζεο εμνπζηνδφηεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηαπξαγκάηεπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ έθδνζεο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.
Ζ ηηκή κεηαηξνπήο ε νπνία ζα θαζνξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ Δπξψ 1,0450
θαη Δπξψ 0,5775 αλά κεηνρή θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δείθηε «Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)» ησλ ηειεπηαίσλ νθηψ ηξηκήλσλ ηνπ Οκίινπ Attica.
Αλάινγα κε ηελ ηηκή κεηαηξνπήο θαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εθδνζεηζψλ κεηνρψλ, νη νκνινγηνχρνη ζα δχλαηαη
λα απνθηήζνπλ απφ 19,98% έσο 31,12% ηνπ λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο.
ηηο 5/09/2014 ε Attica αλαθνίλσζε ηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ Δπξψ 50 εθαη., ζηα
πιαίζηα ηεο ιεθζείζαο απφθαζεο απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 2.9.2014, ην νπνίν θαιχθζεθε
πιήξσο απφ επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Fortress.
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζή ηνπ ην κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην επαλαγνξάζηεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ
Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ έλαληη ηηκήκαηνο ίζνπ κε ηελ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνινγηψλ, ήηνη πνζνχ
Δπξψ 50 εθαη., πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο πξνο αληαιιαγή κε ηηο νκνινγίεο ηεο θαηά 100%
ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζπκθσλίαο κε ηε Fortress.
Ο Όκηινο ζηηο 29/09/2014 αλαθνίλσζε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία ΑΝΔΚ Α.Δ. ζηα πιαίζηα
ηεο Κνηλνπξαμίαο «ΑΝΔΚ Α.Δ. – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INK &ΗΑ» γηα ηελ επέθηαζε ησλ
ζπλδηαζηηθψλ δξνκνινγίσλ ζηα ιηκάληα ηνπ Μπάξη θαη ηεο Βελεηίαο γηα ηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο θαη ησλ
ε
Υαλίσλ γηα ηηο γξακκέο ηεο Κξήηεο. Ζ παξαπάλσ επέθηαζε ησλ δξνκνινγίσλ μεθίλεζε ηελ 1 Ννεκβξίνπ
2014.
Ο Όκηινο ζηηο 7/11/2014, επψιεζε ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν BLUE STAR ITHAKI, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο Δπξψ
31,2 εθαη. θαηαβιεηένπ ηνηο κεηξεηνίο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά. Σν θαζαξφ θέξδνο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζε
ζε Δπξψ 4 εθαη. πεξίπνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2014.

10.

Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γεγνλόηα

Γελ ππάξρνπλ.

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 85

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________
11.

Με δηαλνκή Μεξίζκαηνο

Ζ Δηαηξία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2014 ιφγσ δεκηψλ ρξήζεσο.

Αζήλα,4 Μαξηίνπ, 2015

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΚΤΡΗΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΗΡΑ
Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΜΗΥΑΛΖ Γ. ΑΚΔΛΛΖ
Α.Γ.Σ. Υ 643597

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΠΤΡΟ Υ. ΠΑΥΑΛΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ΣΑΠΗΡΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327
Α.Γ.Σ. AK 087031
Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ΣΑΞΖ

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
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12. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3401/2005
Έγγξαθα ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ από παξαπνκπή
Ζ ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ δεκνζηνπνίεζε ή θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο 2014, θαη’ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ή /θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.

Ζκεξνκελία

Θέκα

Γηαδηθηπαθόο ηόπνο

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ & ΥΟΛΗΑΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

20/11/2014

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ
απφ 01.01 - 30.09.2014

http://www.atticagroup.com/pdf2/stoixeiaPlirofories_%2092014.PDF

20/11/2014

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01.01 –
30.09.2014

http://www.atticagroup.com/pdf2/endiamesesOikKatastaseis092014.
pdf

19/11/2014

Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/19.11.14%20ATTICA%20GROUP
%20NINE%20MONTH%202014%20RESULTS_gr.
pdf

28/08/2014

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ
απφ 01.01 - 30.06.2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA_6MHNO_2014.pdf

28/08/2014

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01.01 –
30.06.2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA_06_2014.pdf

Απνηειέζκαηα Α΄ Δμακήλνπ 2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/27.08.14%20ATTICA%20GROUP
%201st%20HALF%202014%20RESULTS_gr.pdf

27/08/2014

23/05/2014

23/05/2014

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ
απφ 01.01 - 31.03.2014
Δλδηάκεζεο
Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01.01 –
31.03.2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA3month2014.pdf

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA032014.pdf

22/05/2014

Απνηειέζκαηα Α΄ Σξηκήλνπ 2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/22.05.14_ATTICAGROUP%20Q1
%202014%20RESULTS_GR.pdf

29/03/2014

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ρξήζεο
2013

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA_ISOLOGISMOS_31.12.20
13.pdf

29/03/2014

Δηήζηα Οηθνλνκηθή έθζεζε 2013

http://www.attica-group.com/pdf3/ATTICA_12_2013.pdf

28/03/2014

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα έηνπο
2013

http://www.atticagroup.com/pdf3/28.03.14_ATTICA_GROUP_APOT
ELESMATA_ETOUS_2013.pdf

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωθ. Σσγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ζει. 88

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________

ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ ΜΔΣΟΥΩΝ

02/09/2014

Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.atticagroup.com/pdf3/02.09.14_APOFASEIS_EGS_2014.
pdf

12/08/2014

Πξφζθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.atticagroup.com/EKTAKTI_2014_c/ATTICA_PROSKLISI.
pdf

04/08/2014

Πξφζθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.atticagroup.com/EKTAKTI_2014/ATTICA_PROSKLISI.pd
f

29/07/2014

Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.superfast.com/adriatiki/images/APOFAS
EIS_2014.pdf

07/07/2014

Πξφζθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.atticagroup.com/geniki_2014/ATTICA_INVITATION_FUL
L.pdf

27/06/2014

Απνθάζεηο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.atticagroup.com/pdf3/270614_apofaseis_tgs.pdf

04/06/2014

Πξφζθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA_INVITATION_2014.pdf

ΛΟΗΠΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ & ΓΔΛΣΗΑ ΣΤΠΟΤ
Παξαγξαθή Μεξίζκαηνο ρξήζεο
2008

http://www.atticagroup.com/pdf3/02.12.14_PARAGRAFI_MERISMA
TOS_XRISIS_2008.pdf

Οινθιήξσζε ηεο πψιεζεο ηνπ Blue
Star Ithaki

http://www.atticagroup.com/pdf3/07.11.14%20CONCLUSION%20O
F%20SALE%20OF%20BLUE%20STAR%20ITHAKI
_gr.pdf

Πψιεζε ηνπ Blue Star Ithaki

http://www.atticagroup.com/pdf3/27.10.14%20ATTICA%20GROUP
%20SALE%20OF%20BLUE%20STAR%20ITHAKI_
gr.pdf

29/09/2014

Αλαθνίλσζε

http://www.atticagroup.com/pdf3/29.09.14ANAKOINOSI_DIEVRYNS
I.docx

05/09/2014

Έθδνζε Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ
Γαλείνπ

http://www.atticagroup.com/pdf3/05.09.14_EKDOSI_METATREPSI
MOU_OMOLOGIAKOU_DANEIOU.pdf

06/08/2014

Δπίηεπμε ζπκθσλίαο
Αλαρξεκαηνδφηεζεο

http://www.atticagroup.com/pdf3/06.08.14%20LONG%20TERM%20

02/12/2014

07/11/2014

27/10/2014
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΖ 2014

________________________________________________________________________
REFINANCING%20OF%20THE%20GROUP%20L
OANS_gr.pdf

27/06/2014

χλζεζε λένπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ

http://www.atticagroup.com/pdf3/270614_synthesineouds.pdf

03/06/2014

Γηάθξηζε γηα ηελ Attica Group ζηα
Transport & Logistics Awards 2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/03.06.14DIAKRISI_TRANSPORT_
AND_LOGISTICS_AWARDS%202014.pdf

29/05/2014

Σξνπνπνίεζε Οηθνλνκηθνχ
Ζκεξνινγίνπ 2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/29.05.14_TROPOPOIISI_2014.pdf

Ζ Superfast Ferries ηαμηδεχεη ηνλ
«ρξπζφ» Παγθφζκην πξσηαζιεηή
Κψζηα Φηιηππίδε

http://www.atticagroup.com/pdf3/16.04.14%20SUPERFAST%20FE
RRIES%20IS%20THE%20PREFERRED%20CARR
IER%20OF%20THE%20POLE%20VAULT%20WO
RLD%20CHAMPION%20K.%20FILIPPIDIS_gr.pdf

16/04/2014

Attica Group – SAP Quality Awards
2014

http://www.atticagroup.com/pdf3/16.04.14%20ATTICA%20GROUP
%20%20SAP%20QUALITY%20AWARDS%202013.pdf

15/04/2014

Αλαθνίλσζε – Απάληεζε ζε
επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο

http://www.atticagroup.com/pdf3/150414_apantisiSeEpistoliErwthma
Ke.pdf

Οηθνλνκηθφ Ζκεξνιφγην 2014

http://www.atticagroup.com/pdf2/280314_oikonomikoHmerologio201
4.pdf

Με νθεηιή δεδνπιεπκέλσλ

http://www.atticagroup.com/pdf3/ATTICA_MI_OFILI_DEDOULEVME
NON_GR.pdf

16/04/2014

28/03/2014

26/03/2014

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη νη
Δθζέζεηο δηαρείξηζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ζα θαηαρσξεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο καο
ζηε δηεχζπλζε www.attica-group.com.
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