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ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
(1 Ιαλνπαξίνπ – 30 Ινπλίνπ 2014)
Η παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.
3556/2007 θαη ησλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θαηά ζεηξά ζηνηρεία:
- Γειψζεηο εθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
- Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ Οξθσηνχ
Διεγθηή Λνγηζηή
- Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν, 1.1.2014-30.6.2014
- Δμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) πεξηφδνπ
1.1.2014 – 30.6.2014
- ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) πεξηφδνπ 1.1.2014 –
30.6.2014.
Βεβαηψλεηε φηη ε παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 1.1.2014-30.6.2014
θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3556/2007, είλαη απηή πνπ εγθξίζεθε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ 27ε Απγνχζηνπ 2014 θαη είλαη αλαξηεκέλε ζην
δηαδίθηπν ζηελ λφκηκα θαηαρσξεκέλε θαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.Μ.Η.)
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://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 δεκνζηνπνηήζεψο ηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα
παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ
Οκίινπ
ζχκθσλα
κε
ηα
Γηεζλή
Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο.
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Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 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 εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ηεο Attica Α.Δ.
πκκεηνρψλ (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξία») γηα ηελ πεξίνδν
01.01.2014 – 30.6.2014, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε ηεο 30/06/2014 θαη ηα απνηειέζκαηα
ηνπ α’ εμακήλνπ 2014 ηνπ εθδφηε 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 εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν
αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ λ. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ. ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.
γ) νη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ ηελ 27/08/2014 θαη έρνπλ
δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλαξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.atticagroup.com.
Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ 2014
Οη δεινχληεο,
Ο Πξόεδξνο

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
Οξηζζείο από ην Γ..

Κπξηάθνο Γ. Μάγεηξαο
Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642

πύξνο Υ. Παζράιεο
Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327

Μηραήι Γ. αθέιιεο
Α.Γ.Σ. Υ 643597
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Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ
Δηζαγσγή
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ηεο
30εο Ινπλίνπ 2014 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο
πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο
έθζεζεο ηνπ Ν.3556/2007. Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη
παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε
είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο.
Δύξνο Δπηζθόπεζεο
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο
2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη
απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληφηεηαο». Η επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη
ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο.
Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια
ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά
ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ.
πκπέξαζκα
Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο
νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε,
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34.
Έκθαζε Θέκαηνο
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 3.1.2 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, φπνπ ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη ηελ 30/6/2014 ην
ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ
θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, γίλεηαη αλαθνξά ζην φηη ν Όκηινο ηελ
6/8/2014 ήξζε ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ γηα ηελ πιήξε θαη
καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ, ελψ παξάιιεια ήξζε
ζε ζπκθσλία θαη κε επελδπηηθά θεθάιαηα εμαζθαιίδνληαο πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε.
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ην ζπκπέξαζκά καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Η επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε.
Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ 2014
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Θαλάζεο Ξχλαο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 34081
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ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ
«ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ»
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 1.1.2014 – 30.6.2014
(άξζξν 5 ηνπ λ. 3556/2007)
Η παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθεμήο θαινχκελε γηα
ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε») ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3556/2007
(άξζξν 5) θαη ησλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο θαη πεξηιακβάλεηαη καδί κε ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
ηα ινηπά απαηηνχκελα απφ ην λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή
Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 1.1.2014 - 30.6.2014.
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. Δηδηθφηεξα, ζηελ Έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη επηδφζεηο θαηά ην α΄ εμάκελν 2014, ηπρφλ ζεκαληηθά
γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν απηή θαζψο θαη ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ
εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Δπίζεο
γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα
αληηκεησπίζεη ν Όκηινο ην δεχηεξν εμάκελν θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο
πνπ θαηαξηίζηεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ.
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ αλά ζεκαηηθή
ελφηεηα:
ΔΝΟΣΗΣΑ Α
ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1.1.2014 – 30.6.2014
Η εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ πεξίνδν 1.1.2014 –
30.6.2014 έρνπλ σο αθνινχζσο:
1. Δπηζθόπεζε δξαζηεξηνηήησλ
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε θαηά ην α΄ εμάκελν ηνπ 2014 κε δεθαηξία (13) ηδηφθηεηα
επηβαηεγά - νρεκαηαγσγά πινία εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) δξνκνινγήζεθαλ ζηελ
Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη ηα ελλέα (9) ζηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα.
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζην α΄ εμάκελν ηνπ 2014 αλήιζε ζε Δπξψ 104,23 εθαη.
έλαληη Δπξψ 106,71 εθαη. ην α΄ εμάκελν ηνπ 2013, ήηνη πνζνζηφ κείσζεο 2,3%. Οη
δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ
Οκίινπ ην α΄ εμάκελν ηνπ 2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 2,20 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 0,94
εθαη. ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Αληίζηνηρα, ζην α΄ εμάκελν ηνπ 2014 νη
δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 21,07 εθαη. έλαληη δεκηψλ κεηά
απφ θφξνπο Δπξψ 21,06 εθαη. ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
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Η κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνήιζε απφ ηνλ ηνκέα ηεο Αδξηαηηθήο ζάιαζζαο θαη
αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη απφ ηνλ ηνκέα ηεο Αθηνπινΐαο. Μέζσ ηεο κείσζεο ηνπ
θφζηνπο ν Όκηινο πέηπρε λα εκθαλίζεη απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ζηα ίδηα
πεξίπνπ επίπεδα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηφδνπ.
2. Αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ν Όκηινο θαη κεηαθνξηθό έξγν
Καηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2014 δηαθηλήζεθαλ κε ηα πινία ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθά 1,48 εθαη.
επηβάηεο, έλαληη 1,36 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, 175,8 ρηι. Ι.Υ. νρήκαηα
έλαληη 167,0 ρηι. ην α’ εμάκελν ηνπ 2013 θαη 125,9 ρηι. θνξηεγά νρήκαηα έλαληη 130,2
ρηι.
ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη εηδηθφηεξα ζηηο γξακκέο Πάηξα - Ηγνπκελίηζα - Αλθφλα θαη
Πάηξα – Ηγνπκελίηζα - Μπάξη, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2014 κε
ηέζζεξα (4) πινία Superfast, ηα Superfast XI, Superfast XII (ζε θνηλνπξαμία ζηε
γξακκή ηεο Αλθφλα κε έλα πινίν ηεο ΑΝΔΚ), Superfast I θαη Superfast II. Βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο, ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ πινίσλ, κε 2% ιηγφηεξα δξνκνιφγηα
απφ ηα α’ εμάκελν 2013, κεηψζεθε θαηά 3,6% ζηνπο επηβάηεο, θαηά 14,0% ζηα θνξηεγά
νρήκαηα θαη θαηά 4,9% ζηα Ι.Υ. νρήκαηα.
ηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα ν Όκηινο Attica δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο Πεηξαηάο –
Κπθιάδεο κε ηέζζεξα πινία, Πεηξαηάο - Γσδεθάλεζα κε ηξία πινία, Πεηξαηάο - Κξήηε
κε έλα πινίν θαη Πεηξαηάο – Υίνο – Μπηηιήλε κε έλα πινίν. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο
Δηαηξίαο θαηά ην α΄ εμάκελν 2014, ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ πινίσλ, κε 8,5%
πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα απφ ην α’ εμάκελν ηνπ 2013, απμήζεθε θαηά 11,5% ζηνπο
επηβάηεο, θαηά 5,4% ζηα θνξηεγά νρήκαηα θαη θαηά 8,1% ζηα Ι.Υ. νρήκαηα.
3. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Οκίινπ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ην α΄ εμάκελν 2014 αλήιζε ζε Δπξψ 104,23 εθαη.
έλαληη Δπξψ 106,71 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ζεκεηψλνληαο κείσζε
2,3%. Αλαιπηηθφηεξα, ν θχθινο εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα ζε
πνζνζηφ 65,4% θαη απφ ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα ζε πνζνζηφ 34,6%.
Η δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα έρεη σο αθνινχζσο:
ηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ,
ζηα Γσδεθάλεζα, ζηελ Κξήηε θαη ζηε γξακκή Πεηξαηάο – Υίνο – Μπηηιήλε φπνπ
εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star
Naxos, Blue Star Ithaki, Blue Star Delos, Blue Star Patmos, Γηαγφξαο θαη Blue
Horizon. ε απηφ ην γεσγξαθηθφ ηνκέα ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε ην α΄
εμάκελν 2014 θαηά 6,5% (Δπξψ 68,13 εθαη. έλαληη Δπξψ 64,00 εθαη. ηελ αληίζηνηρε
πεξπζηλή πεξίνδν) ελψ ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ απμήζεθαλ θαηά 8,5% ζε ζρέζε κε
ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
ηνλ πξναλαθεξφκελν θχθιν εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη απνδεκηψζεηο γηα
εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 5,92 εθαη. έλαληη Δπξψ 5,52 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή
πεξίνδν.
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Η αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πξνέξρεηαη απφ ηελ αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ. Γεληθά, ην κεηαθνξηθφ έξγν ζηελ Διιεληθή
Αθηνπινΐα ζπλερίδεη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο
ελψ ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ δελ θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ θχθιν
εξγαζηψλ.
ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο Πάηξα Ηγνπκελίηζα - Αλθφλα θαη Πάηξα - Ηγνπκελίηζα - Μπάξη φπνπ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα
πινία Superfast I, Superfast II, Superfast XI θαη Superfast XII. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
Οκίινπ ζεκείσζε κείσζε ζε πνζνζηφ 15,5%, (Δπξψ 36,10 εθαη. έλαληη Δπξψ 42,71
εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν) ελψ ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ κεηψζεθαλ ζε
πνζνζηφ 2,0% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
Η αγνξά ηεο Αδξηαηηθήο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο ηεο ρψξαο καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε
γεηηνληθή Ιηαιία. Δπίζεο ζηελ αγνξά επηθξαηεί έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ.
Ο Όκηινο ζεκείσζε δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ Δπξψ 2,20 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2014 έλαληη δεκηψλ Δπξψ
0,94 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
Σα έμνδα δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ πεξηνξίζηεθαλ θαηά 4,2% (Δπξψ 9,04 εθαη. έλαληη
Δπξψ 9,45 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2013) ελψ κείσζε ζε πνζνζηφ 5,4% ζεκείσζαλ ηα
έμνδα δηάζεζεο (Δπξψ 7,64 εθαη. έλαληη Δπξψ 8,08 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2013).
ηα «ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα» ηεο 30.6.2014 πνπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 0,32 εθαη. έλαληη Δπξψ - 0,26 εθαη. ην α΄ εμάκελν ηνπ 2013, πεξηιακβάλεηαη θαηά θχξην
ιφγν ε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηζνηηκία Γνιαξίνπ Η.Π.Α. /
Δπξψ, ιφγσ ηεο πίζησζεο πνπ έιαβε ν Όκηινο απφ ην λαππεγείν «Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd», Ννηίνπ Κνξέαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
λεφηεπθηνπ πινίνπ Blue Star Patmos.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ κεηψζεθαλ ζε Δπξψ 6,48 εθαη. απφ Δπξψ
7,00 εθαη. ην α΄ εμάκελν 2013. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ είλαη
πεξηνξηζκέλα.
πλνιηθά, ηελ πεξίνδν 1.1.2014 – 30.6.2014 ν Όκηινο ζεκείσζε δεκίεο κεηά απφ
θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο Δπξψ 21,07 εθαη., έλαληη δεκηψλ Δπξψ 21,06 εθαη.
ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
Γελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηνλ Όκηιν αθνχ φιεο νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ
ειέγρνληαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξία κε πνζνζηφ 100%.
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν Όκηινο
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν κε έληνλε επνρηθφηεηα ζηνπο επηβάηεο θαη Ι.Υ.
νρήκαηα, κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ινχιην 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.
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4. ηνηρεία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ Οκίινπ Δπξψ 618,11 εθαη. (Δπξψ 629,23 εθαη. ζηηο
31.12.2013) αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα ηέζζεξα πινία Superfast θαη ηα ελλέα πινία
Blue Star. Η κείσζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 30.6.2014 νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απνζβέζεηο
πεξηφδνπ.
ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ν ινγαξηαζκφο «πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο» αλήιζε ζε Δπξψ 50,38 εθαη. απφ Δπξψ 42,60 εθαη. ηελ 31.12.2013. Η
αχμεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2013 νθείιεηαη ζηελ επνρηθφηεηα ηνπ
θιάδνπ.
Σα «ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ» αλήιζαλ ζε Δπξψ 18,14 εθαη. απφ
Δπξψ 15,58 εθαη. ζηηο 31.12.2013. Η αχμεζε πνπ εκθαλίδεηαη νθείιεηαη θπξίσο ζηα
έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ.
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 20,12 εθαη. απφ Δπξψ 24,89 εθαη.
ζηηο 31.12.2013.
Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 318,99 εθαη. απφ Δπξψ 340,05
εθαη. ζηηο 31.12.2013. Η κείσζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δεκίεο ηεο πεξηφδνπ
χςνπο Δπξψ 21,07 εθαη.
Ο Όκηινο ζηηο 30.6.2014 έρεη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Δπξψ 66,24
εθαη. θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Δπξψ 221,49 εθαη.
Ο ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ζηηο 30.6.2014 αλήιζε ζε Δπξψ 287,73 εθαη. απφ
Δπξψ 289,94 εθαη. ζηηο 31.12.2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 6.8.2014 επεηεχρζε
ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζε άιιεο
ελφηεηεο ηεο Έθζεζεο.
Οη «ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» ζηηο 30.6.2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 13,0
εθαη. έλαληη ηδίνπ πνζνχ Δπξψ 13,0 εθαη. ζηηο 31.12.2013.
Ο ινγαξηαζκφο «πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» αλήιζε ζε Δπξψ 32,91 εθαη.
απφ Δπξψ 24,27 εθαη. ζηηο 31.12.2013. Η αχμεζε πνπ παξνπζηάδεη ν ινγαξηαζκφο
νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο δεμακεληζκνχο ησλ πινίσλ.
Η αχμεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» (Δπξψ 56,99
εθαη. έλαληη Δπξψ 49,18 εθαη. ζηηο 31.12.2013) νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα έζνδα
επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνξνχλ εηζηηήξηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ρσξίο νη θάηνρνί
ηνπο λα έρνπλ ηαμηδέςεη κέρξη 30.6.2014.
Σακεηαθέο ξνέο
ην α΄ εμάκελν 2014 πξνέθπςαλ αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (εθξνέο) απφ ηηο
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δπξψ 1,65 εθαη. έλαληη αξλεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
(εθξνψλ) Δπξψ 6,98 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
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Όζνλ αθνξά ηηο πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο 30.6.2014 ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ
απαηηήζεσλ θαηά Δπξψ 10,36 εθαη. (αχμεζε Δπξψ 18,28 εθαη. ζηηο 30.6.2013) θαη
αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) ζε Δπξψ 15,34 εθαη. ( αχμεζε Δπξψ
17,51 εθαη. ζηηο 30.6.2013).
Οη ηακεηαθέο εθξνέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ
αλήιζαλ ζε Δπξψ 0,81 εθαη. Σελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν πξνέθπςαλ εηζξνέο
Δπξψ 54,00 εθαη. πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Superfast VI.
Απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ α΄ εμακήλνπ 2014 πξνέθπςαλ εθξνέο
Δπξψ 2,34 εθαη. έλαληη εθξνψλ Δπξψ 49,72 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν
ιφγσ εμφθιεζεο κέξνπο ησλ δαλείσλ πινίσλ ησλ Οκίινπ.
5. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κεηξηθήο εηαηξίαο
Η ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ είλαη ακηγψο εηαηξία ζπκκεηνρψλ θαη ηα έζνδά ηεο
πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηεο θαη απφ ηφθνπο.
ην α΄ εμάκελν 2014 ε Δηαηξία ζεκείσζε θέξδε κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 1,56 εθαη.
έλαληη δεκηψλ Δπξψ 0,99 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.
Ο ινγαξηαζκφο «επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο» παξέκεηλε πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα θαη
αλήιζε ζηηο 30.6.2014 ζε Δπξψ 494,49 εθαη. (Δπξψ 495,49 εθαη. ζηηο 31.12.2013) θαη
αθνξά ζπκκεηνρέο 100% ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα αλήιζαλ ζηηο 30.06.2014 ζε Δπξψ 1,21
εθαη. έλαληη Δπξψ 0,66 εθαη. ζηηο 31.12.2013.
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε Δπξψ 485,32 εθαη. έλαληη Δπξψ 483,76 εθαη.
ζηηο 31.12.2013.
Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 191.660.320 νλνκαζηηθέο κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 ε θάζε κία.
Η Δηαηξία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. Δπίζεο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Attica Α.Δ.
πκκεηνρψλ νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο.
Οη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε κεηξηθή εηαηξία, ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ελδηάκεζσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ
εθαξκφδεη ν Όκηινο πεξηγξάθνληαη ζηηο «εκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ» νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο
Έθζεζεο.
ΔΝΟΣΗΣΑ Β
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ εμακήλνπ θαη κεηαγελέζηεξα, έσο ηελ
εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ σο
αθνινχζσο:
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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 γηα επέλδπζε χςνπο Δπξψ
75 εθαη. ζηνλ Όκηιν Attica. Η Fortress Investment Group απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο επελδπηηθνχο νκίινπο παγθνζκίσο θαη δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα πάλσ
απφ 60 δηζ. δνιάξηα Η.Π.Α.
Η ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη 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. Η ηηκή
κεηαηξνπήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δείθηε «Κέξδε πξν θφξσλ, 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. Καηφπηλ ηνχηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη είλαη πιένλ γλσζηνί φινη νη φξνη ηεο
ζπκθσλίαο πξνηείλεηαη ζηελ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε ε αλάθιεζε ηεο απφ 28.7.2014
πξνεγνχκελεο απφθαζεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ αθνξνχζε επίζεο ηελ
έθδνζε ηνπ σο άλσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δηα εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟ Β΄
ΔΞΑΜΗΝΟ 2014
ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2014 ζε
ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ηα ζηνηρεία ηνπ Ινπιίνπ δείρλνπλ κία κηθξή
αχμεζε ζηνλ ηνκέα ηεο Αθηνπινΐαο ε νπνία φκσο αληηζηαζκίδεηαη απφ αληίζηνηρε
κείσζε ζηνλ ηνκέα ηεο Αδξηαηηθήο. Παξφια απηά, επηζεκαίλεηαη φηη θάζε πξφβιεςε γηα
ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είλαη παξαθηλδπλεπκέλε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο
πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο, ε νπνία επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ, Ι.Υ.
νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ ζε φιεο ηηο γξακκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία ηνπ
Οκίινπ. Η αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πξνο ηε ρψξα καο είλαη πηζαλφ λα βνεζήζεη ζηελ
αχμεζε ησλ επηβαηψλ ζηελ αγνξά ηεο Αδξηαηηθήο αιιά δελ ζα έρεη νπζηαζηηθφ
αληίθηππν ζηε δηαθίλεζε θνξηεγψλ νρεκάησλ, νχηε ζα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
ηελ Αθηνπινΐα, πνπ ζπλδέεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ κε ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ.
Δπηπξφζζεηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ επεξεάδνληαη άκεζα
απφ ην θφζηνο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηα νπνία γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2014
αληηπξνζσπεχνπλ ην 53% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Οκίινπ. Καηά ηελ εμεηαδφκελε
πεξίνδν ζεκεηψζεθε κέζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4% ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζε
ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Λφγσ ηεο έληνλεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο
ηηκέο ησλ θαπζίκσλ νπνηαδήπνηε εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ
είλαη επηζθαιήο φπσο είλαη επηζθαιήο θαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ εθηίκεζε γηα ηελ
πνξεία θαη εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ.
Μεηά ηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ
Οκίινπ Attica ζηηο 6.8.2014, εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα θεθαιαίσλ γηα ηνλ Όκηιν θαη
απμάλνληαη πεξαηηέξσ νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Δπίζεο, αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ
αλακελφκελε επίπησζε ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ γίλεηαη ζηελ Δλφηεηα Γ πνπ
αθνινπζεί «Κπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο».
ΔΝΟΣΗΣΑ Γ
ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ γηα ην β΄ εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο:
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.6.2014 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 287,73 εθαη.
εθ ησλ νπνίσλ Δπξψ 66,24 εθαη. είλαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 221,49
εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Καηά ηελ 30.6.2014 ν Όκηινο είρε αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ Δπξψ 219,12 εθαη.
θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 71%- λα αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ν νπνίνο θαη ηελ 30.6.2014
παξνπζηάδεηαη σο βξαρππξφζεζκνο κηαο θαη έσο εθείλε ηελ εκεξνκελία δελ είρε αθφκα
επηηεπρζεί κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, ε ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο.
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Η αξλεηηθή απηή δηαθνξά ζεσξείηαη πξνζσξηλή, δνζέληνο φηη ηελ 6.8.2014 ε Γηνίθεζε
ηνπ Οκίινπ ζε ζπλέρεηα ησλ ζπδεηήζεψλ ηεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, επέηπρε ηε
ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο
αλαρξεκαηνδφηεζεο, ν Όκηινο ήξζε ζε ζπκθσλία κε επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε
δηαρείξηζε ηεο Fortress Investment Group γηα επέλδπζε χςνπο Δπξψ 75 εθαη.
ηε βάζε ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξνπζηαδφκελσλ ηελ
30.6.2014 βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, αλακέλεηαη ζηηο επφκελεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ λα αλαηαμηλνκεζεί ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο ζχκθσλα θαη κε ηα φζα νξίδνπλ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απνπιεξσκήο,
θαη παξάιιεια αλακέλεηαη ε εηζξνή ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ κε καθξνπξφζεζκε
απνπιεξσκή γηα ην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζσξηλή αξλεηηθή
δηαθνξά ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηελ 30.6.2014, ζηηο επφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ Οκίινπ, αλακέλεηαη λα έρεη ζεξαπεπζεί. Πεξαηηέξσ αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηε
ζεκείσζε 3.1.2. ησλ επηζπλαπηφκελσλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ θαπζίκσλ
Ο Όκηινο, φπσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λαπηηιηαθφ
θιάδν, επεξεάδνληαη 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 ην α΄ εμάκελν
ηνπ 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, γηα
πεξίνδν έμη κελψλ, ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ
Οκίινπ θαηά Δπξψ 1,02 εθαη. πεξίπνπ.
Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ χςνπο 287,73 εθαη. είλαη ζε Δπξψ κε θπκαηλφκελν
επηηφθην Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ. πλεπψο ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν
επηηνθίνπ αθνχ ζε πεξίπησζε αλφδνπ ηνπ Euribor ν Όκηινο ζα επηβαξπλζεί κε
παξαπάλσ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηαβνιή ζε εηήζηα βάζε θαηά
1% ζην επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Οκίινπ
θαηά Δπξψ 2,87 εθαη. πεξίπνπ.
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
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 Η.Π.Α. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ, απηέο γίλνληαη ζε Δπξψ θαη
σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο.
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ Blue Star Patmos ηνλ Ινχλην ηνπ 2012, ν
Όκηινο έιαβε πίζησζε απφ ηα λαππεγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Co., Ltd ηεο Ννηίνπ Κνξέαο, ην ππφινηπν ηεο νπνίαο ζηηο 30.6.2014 αλέξρεηαη ζε
Γνιάξηα Η.Π.Α. 38,9 εθαη. Γηα ην πνζφ απηφ ν Όκηινο έρεη έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πνπ αθνξά ηε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ/Γνιαξίνπ Η.Π.Α.
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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.
ε θάζε πεξίπησζε ν Όκηινο εθηηκά φηη δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο
θηλδχλνπο αθνχ δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε απαηηήζεσλ ζε θάπνηνπο πειάηεο. 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, χςνπο Δπξψ 287,73 εθαη. ζηηο
30.6.2014, 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.
Η 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 30.6.2014 θαη 31.12.2013 αληίζηνηρα, έρεη σο
αθνινχζσο (πνζά ζε ρηι.€):
30/6/2014
287.728
20.117
267.611
318.985

χλνιν δαλεηζκνχ
Μείνλ:Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα
Καζαξόο δαλεηζκόο
Ίδηα θεθάιαηα
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κφριεπζεο

586.596
46,00%

31/12/2013
289.940
24.886
265.054
340.053
605.107
44,0%

Ο Αληαγσληζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ
Η ρψξα καο δηαλχεη πεξίνδν κεγάιεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Απηή ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε έρεη νδεγήζεη θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 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 ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο ζεκαληηθήο κεξίδαο πιεζπζκνχ αλακέλεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηε δήηεζε θαη
λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο αθφκε εληνλφηεξνπ αληαγσληζκνχ, γεγνλφο πνπ πηζαλψο
ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ.
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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 Ι.Υ. νρήκαηα, κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ινχιην έσο επηέκβξην θαη
ρακειφηεξε ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα ε θίλεζε ησλ θνξηεγψλ
νρεκάησλ εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξή
επνρηθφηεηα.
ΔΝΟΣΗΣΑ Δ
ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
Καηά ηελ πεξίνδν 01.01 – 30.6.2014 ε Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ δελ πξαγκαηνπνίεζε
ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη
ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24 θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ
νπζηαζηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο.
Η Attica έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2013 χςνπο Δπξψ 1,99 εθαη. απφ ηελ
100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία Blue Star Ferries Ναπηηιηαθή Α.Δ. Πέξαλ ηεο ελ ιφγσ
απαίηεζεο ε Δηαηξία δελ έρεη απαηηήζεηο νχηε ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. Δπίζεο ζην α’ εμάκελν 2014 ε Δηαηξία είρε επηζηξνθή κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ., χςνπο Δπξψ
1,00 εθαη.
Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηελ πεξίνδν 1.1.2014 – 30.6.2014 κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ
Οκίινπ Attica φπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν έρνπλ δηαρεηξηζηηθφ θαη ζε
θακία πεξίπησζε νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα θαη ζηελ 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. ηα
πιαίζηα απηά, ζηηο 30.6.2014 ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ
αλήιζαλ ζε Δπξψ 223,5 εθαη. (Δπξψ 179,7 εθαη. ζηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν).
Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ Attica κε εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ MARFIN
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 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 ζην α’ εμάκελν 2014 ν Όκηινο Attica σο
απνηέιεζκα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ MIG είρε έζνδα Δπξψ 4,7
εθαη., έμνδα Δπξψ 1,4 εθαη., απαηηήζεηο Δπξψ 1,5 εθαη. θαη ππνρξεψζεηο Δπξψ 14,0
εθαη.
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ηηο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη πνζφ Δπξψ 13,00 εθαη. πνπ αθνξά θαηαβνιή
κεηξεηψλ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ, έλαληη
κειινληηθήο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ. Σα αληίζηνηρα
πνζά ζην α΄ εμάκελν ηνπ 2013 ήηαλ έζνδα Δπξψ 4,1 εθαη., έμνδα Δπξψ 0,84 εθαη.,
απαηηήζεηο Δπξψ 1,71 εθαη. θαη ππνρξεψζεηο Δπξψ 14,4 εθαη.
Σέινο, νη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε
επίπεδν Οκίινπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 0,87 εθαη. ην α΄ εμάκελν ηνπ 2014 έλαληη Δπξψ 0,89
εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο νχηε ππνρξεψζεηο
ηνπ Οκίινπ πξνο Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο.
Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ, 2014
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

ππξίδσλ Υ. Παζράιεο
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Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηόδνπ 1/1/2014 – 30/6/2014
Οη ζπλεκκέλεο Δμακεληαίεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζηηο 27/08/2014 θαη έρνπλ
δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε http://www.atticagroup.com θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ
δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο.

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/06 2014 θαη 2013
ΟΜΙΛΟ

Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηό Κέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

7.1
7.2

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

7.5

Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:
Ιδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)
Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ
εζφδσλ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από θόξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ
Καηαλεκεκέλα ζε:
Ιδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

7.3
7.4

ΔΣΑΙΡΙΑ

1.01-30.06.2014

1.01-30.06.2013

1.04-30.06.2014

1.04-30.06.2013

104.227
-101.937
2.290
-9.045
-7.644
259
-166

106.710
-104.273
2.437
-9.447
-8.085
1.252

63.141
-55.042
8.099
-4.636
-4.583
78
23

65.674
-55.046
10.628
-4.926
-5.115
275

-14.306

-13.843

-1.019

862

-323
-6.485
135

-258
-6.997
73

-342
-3.116
96

962
-3.614
61

-20.979
-89
-21.068

-21.025
-36
-21.061

-4.381
-43
-4.424

-1.729
-15
-1.744

-21.068

-21.061

-4.424

-0,1099

-0,1099

-21.068

-21.061

1.01-30.06.2014

1.01-30.06.2013

1.04-30.06.2014

1.04-30.06.2013

-474

-988

-318

-720

33

1

-441

-988

-317

-720

-2
7
1.995
1.559

-2
1

-1

-990

-1
7
1.995
1.684

-721

1.559

-990

1.684

-721

-1.744

1.559

-990

1.684

-721

-0,0231

-0,0091

0,0081

-0,0052

0,0088

-0,0038

-4.424

-1.744

1.559

-990

1.684

-721

-329

6

82

9

-329

6

82

9

-21.068

-329
-21.390

-4.424

6
-1.738

1.559

82
-908

1.684

9
-712

-21.068

-21.390

-4.424

-1.738

1.559

-908

1.684

-712

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Δμακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Σεο 30εο Ινπλίνπ 2014 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013
ΟΜΙΛΟ
30/6/2014
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
ύλνιν
Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο
πψιεζε
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπεξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Μεηξηθήο
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο
Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ύλνιν
Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

7.6

7.7
7.8
7.9

7.10
7.10

7.11

7.12
7.11
7.13

ΔΣΑΙΡΙΑ

31/12/2013

30/6/2014

31/12/2013

618.113
769

629.228
812

33
14
494.488

42
21
495.488

768

1.152

202

202

619.650

631.192

494.737

495.753

3.803
50.381
18.136

4.501
42.595
15.580

2.721

1
740

20.117
92.437

24.886
87.562

1.214
3.935

662
1.403

712.087

718.754

498.672

497.156

57.498
290.011

57.498
290.011

152.848
-181.372

152.848
-160.304

57.498
290.011
91.380
65.330
-18.901

57.498
290.011
91.380
65.330
-20.460

318.985

340.053

485.318

483.759

318.985

340.053

485.318

483.759

15

15

1.383
66.236

1.342
68.448

42

37

906
13.000
81.540

806
13.000
83.611

128
13.000
13.170

128
13.000
13.165

32.914
164
221.492

24.274
143
221.492

25
20

38
20

56.992
311.562

49.181
295.090

139
184

174
232

393.102
712.087

378.701
718.754

13.354
498.672

13.397
497.156

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Δμακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/6/2014
ΟΜΙΛΟ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2014

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

191.660.320

57.498

290.011

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά
απνζεκαηηθά
152.848

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ

Κέξδε εηο ύλνιν ηδίσλ
Νένλ
θεθαιαίσλ
-160.304

340.053

-21.068

-21.068

-21.068

-21.068

-181.372

318.985

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην
Κεθαιαηνπνίεζε δεκίσλ εηο λέν
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπόιoηπν ηελ 30/6/2014

191.660.320

57.498

290.011

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ (1/1-30/6/2014)
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152.848

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/6/2014
ΔΣΑΙΡΙΑ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2014

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

191.660.320

57.498

290.011

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
πάγησλ πεξνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
91.380

Λνηπά
απνζεκαηηθά
65.330

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ

Κέξδε εηο ύλνιν ηδίσλ
Νένλ
θεθαιαίσλ
-20.460

483.759

1.559

1.559

1.559

1.559

-18.901

485.318

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην
Κεθαιαηνπνίεζε δεκηψλ εηο λέν
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπόιoηπν ηελ 30/6/2014

191.660.320

57.498

290.011

91.380

65.330

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο (1/1-30/6/2014)
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/6/2013
ΟΜΙΛΟ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2013

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

191.660.320

57.498

290.011

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
ρξεκ/θώλ κέζσλ

Λνηπά
απνζεκαηηθά
152.848

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ

Κέξδε εηο ύλνιν ηδίσλ
Νένλ
θεθαιαίσλ
-149.986

350.371

-21.061

-21.061

-329

-329

-21.390

-21.390

-171.376

328.981

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπόιoηπν ηελ 30/6/2013

191.660.320

57.498

290.011

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ (1/1-30/6/2013)
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152.848

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/6/2013
ΔΣΑΙΡΙΑ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2013

Αξηζκόο
Μεηνρώλ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπεξ Σν
Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο
αμίαο από απνηίκεζε
πάγησλ πεξνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ

Λνηπά
απνζεκαηηθά

191.660.320

57.498

290.011

-55.733

65.330

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
- θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
- αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην
Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπόιoηπν ηελ 30/6/2013

191.660.320

57.498

290.011

-55.733

65.330

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο (1/1-30/6/2013)
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Κέξδε εηο ύλνιν ηδίσλ
Νένλ
θεθαιαίσλ
-831

356.275

-990

-990

82

82

-908

-908

-1.739

355.367

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έκκεζε κέζνδνο)
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6 2014 θαη 2013
ΟΜΙΛΟ
1/1-30/6/2014
1/1-30/6/2013
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Πξνβιέςεηο
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ :
Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη 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
Τφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)

ΕΣΑΙΡΙΑ
1/1-30/6/2013
1/1-30/6/2014

-20.979

-21.025

1.559

-990

12.107

12.904

16

41

565
323

507
258

5

5

-220
6.453

-126
6.965

-1.963
1

1

698
-10.363
15.343

1.211
-18.277
17.509

15
-80

37
183

-5.527
-50

-6.888
-15

-1

-1

-1.650

-6.977

-448

-724

-943

-69
54.000
1.000

135

73

-808

54.004

-2.340

-49.716

500

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δηζπξάμεηο απφ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
(ρξενιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

1.000

500

-2
-2.340

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

-49.718

-4.798

-2.691

552

-224

24.886

16.001

662

323

29

77

-1

20.117

13.387

1.213

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Σπλνπηηθψλ Δμακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Σακηαθώλ Ρνώλ (έκκεζε κέζνδνο)
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99

εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Η εηαηξία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
“ATTICA GROUP” είλαη ακηγψο Δηαηξία πκκεηνρψλ θαη σο εηαηξία ζπκκεηνρψλ
δελ έρεη δξαζηεξηφηεηα. Η εηαηξία κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ
δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία.
Η έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη ζην Γήκν Αζελψλ, Λεσθ. πγγξνχ
123-125 & Σνξβά 3, Σ.Κ. 11745.
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
είλαη 2 άηνκα γηα ηε κεηξηθή εηαηξία θαη 1.196 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελψ ζηηο
30/06/2013 ήηαλ 3 θαη 1.239.
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. Η ζπλνιηθή
θεθαιαηνπνίεζε ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηελ 30/06/2014 αλεξρφηαλ
ζην πνζφ Δπξψ 125.346 ρηι. πεξίπνπ.
Ο Όκηινο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη κε ηε
κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ζηελ εηαηξία ηελ 30/06/2014 (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%.
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ηεο
πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30ε Ινπλίνπ 2014, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 27 Απγνχζηνπ 2014.
Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις.

2.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε
ηελ 30/06/2014 πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε απηέο
ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα
πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο
ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014.
ηελ παξάγξαθν 2.1 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη
δηεξκελείεο ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.
ηελ παξάγξαθν 2.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη
δηεξκελείεο ηα νπνία δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.
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Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο
εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31/12/2013, νη νπνίεο θαη πεξηιακβάλνπλ
πιήξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Νέα Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ

2.1.

Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεηο 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), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ
01/01/2014 ή κεηαγελέζηεξα.


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 Ινχλην 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.
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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 ΚΑΙ 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.

 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». Η 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. Οη ηξνπνπνηήζεηο
δελ έρνπλ 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)
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Σνλ Ινχλην 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. Η
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. Η 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.
Νέα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθέο απφ
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014, αιιά
δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ εθαξκφζηεθαλ
λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία

2.2.



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 απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηνπ
έξγνπ πνπ μεθίλεζε ην 2010, θαη είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρέδην έθζεζεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2010
- 2012 Κχθινο (δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2012).
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα
ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα.
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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 αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη
θακία επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.


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 απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηνπ
έξγνπ πνπ μεθίλεζε ην 2011, θαη είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρέδην έθζεζεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ 2011
- 2013 Κχθινο (δεκνζηεχηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012). Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ
λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο:
ΓΠΥΑ 1: Η 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 ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.



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). Η 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.
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Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη
θακία επίπησζε. 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.
Η 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, ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο θαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.

3.1.1

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ.
ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
30/06/2014
ΟΜΙΛΟ

EUR

31/12/2013
Λνηπά

USD

EUR

Λνηπά

USD

Ολνκαζηηθά πνζά
Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

19.061

1.055

1

20.514

4.371

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο

-

-28.467

-

-

-35.240

-

Βξαρπρξόληα έθζεζε

19.061

-27.412

1

20.514

-30.869

1

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-

-

-

-

-

-

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο

-

-

-

-

-

-

Μαθξνρξόληα έθζεζε

-

0

-

-

-

-

30/06/2014
ΔΣΑΙΡΙΑ

EUR

31/12/2013
Λνηπά

USD

1

EUR

Λνηπά

USD

Ολνκαζηηθά πνζά
Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.214

-

-

662

-

-

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο

-

-

-

-

-

-

Βξαρπρξόληα έθζεζε

1.214

-

-

662

-

-

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-

-

-

-

-

-

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο

-

-

-

-

-

-

Μαθξνρξόληα έθζεζε

-

-

-

-

-

-

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

Μεηαβιεηή
10%

Μεηαβιεηή

-10%
10%
30/06/2014

Μεηαβιεηή

-10%

10%

Λνηπά

USD

Μεηαβιεηή

-10%
10%
31/12/2013

-10%

Λνηπά

USD

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)

-2.492

2.492

-

-2.807

2.807

-

Καζαξή Θέζε

-2.492

2.492

-

-2.807

2.807

-

ΔΣΑΙΡΙΑ

Μεηαβιεηή
10%

Μεηαβιεηή

-10%
10%
30/06/2014

Μεηαβιεηή

-10%

Λνηπά

USD

10%

Μεηαβιεηή

-10%
10%
31/12/2013

-10%

Λνηπά

USD

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)

-

-

-

-

-

-

-

-

Καζαξή Θέζε

-

-

-

-

-

-

-

-

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 Η.Π.Α.
3.1.2.

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Η 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.
Η ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο θαηά ηελ 30/06/2014 θαη 31/12/2013 αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

32
Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο 1/1/14 έως 30/6/14

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΟΜΙΛΟΤ
30/06/2014
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

2.340

2.340

23.154

43.082

-

-

-

-

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

32.914

-

-

-

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

57.156

-

13.000

-

216.812

-

-

-

-

-

-

-

309.222

2.340

36.154

43.082

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο
Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα
ύλνιν

31/12/2013
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

-

-

22.521

45.927

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

24.274

-

-

-

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

49.324

-

13.000

-

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο

221.492

-

-

-

ύλνιν

295.090

-

35.521

45.927

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΣAΙΡΙΑ
30/06/2014
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

25

-

-

-

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

159

-

13.000

-

ύλνιν

184

-

13.000

-

31/12/2013
Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο 6 κελώλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο

6 έσο 12 κήλεο

1 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

38

-

-

-

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

194

-

13.000

-

ύλνιν

232

-

13.000

-

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.6.2014 αλέξρεηαη ζε Δπξψ
287.728 ρηι. εθ ησλ νπνίσλ Δπξψ 66.236 ρηι. είλαη καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 221.492 ρηι. είλαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Καηά ηελ 30.6.2014 ν Όκηινο είρε αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ Δπξψ
219.125 ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (71%) λα αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ
ν νπνίνο θαη ηελ 30.6.2014 παξνπζηάδεηαη σο βξαρππξφζεζκνο κηαο θαη έσο
εθείλε ηελ εκεξνκελία δελ είρε αθφκα επηηεπρζεί κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, ε
ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο. Η αξλεηηθή απηή δηαθνξά ζεσξείηαη
πξνζσξηλή, δνζέληνο φηη ηελ 6.8.2014 ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλέρεηα ησλ
ζπδεηήζεψλ ηεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, επέηπρε ηε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν
ησλ δαλεηζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ.
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Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, ν Όκηινο ήξζε ζε ζπκθσλία
κε επελδπηηθά θεθάιαηα ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Fortress Investment Group γηα
επέλδπζε χςνπο Δπξψ 75 εθαη.
ηε βάζε ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
παξνπζηαδφκελσλ ηελ 30.6.2014 βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ,
αλακέλεηαη ζηηο επφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ λα
αλαηαμηλνκεζεί ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα θαη κε
ηα φζα νξίδνπλ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απνπιεξσκήο, ελψ κέξνο ηνπο
πξνβιέπεηαη λα απνπιεξσζεί άκεζα θαη παξάιιεια αλακέλεηαη θαη ε εηζξνή
ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ κε καθξνπξφζεζκε απνπιεξσκή γηα ην κεγαιχηεξφ
ηνπο κέξνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζσξηλή αξλεηηθή δηαθνξά ηνπ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ηελ 30.6.2014, ζηηο επφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ,
αλακέλεηαη λα έρεη ζεξαπεπζεί, δεδνκέλνπ φηη:
α) Η ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ηεο 6.8.2014
πξνβιέπεη:
i) άκεζε απνπιεξσκή πνζνχ Δπξψ 46,50 εθαη.
ii) πξνγξάκκαηα απνπιεξσκήο θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία πνζφ Δπξψ
5,32 εθαη. αλακέλεηαη λα είλαη πιεξσηέν ζην 12κελν δηάζηεκα 1.10.2014 –
30.9.2015, θαη πνζφ Δπξψ 164,99 εθαη. πιεξσηέν κεηά ηελ 1.10.2015 θαη έσο
ην 2024 γηα θάπνηα δάλεηα.
β) Η ζπκθσλία κε ηε Fortress Investment Group πξνβιέπεη ηελ εηζξνή ζηνλ
Όκηιν θεθαιαίσλ Δπξψ 75 εθαη. κε πξνγξάκκαηα απνπιεξσκήο πνπ
πξνβιέπνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ θαηαβνιέο κεηά ηελ 1.10.2015 θαη
έσο ην 2019. Η ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη 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. Η ηηκή κεηαηξνπήο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ δείθηε «Κέξδε πξν θφξσλ,
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.
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Καηφπηλ ηνχηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη είλαη πιένλ γλσζηνί φινη νη φξνη
ζπκθσλίαο πξνηείλεηαη ζηελ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε ε αλάθιεζε ηεο
28.7.2014 πξνεγνχκελεο απφθαζεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
αθνξνχζε επίζεο ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ νκνινγηαθνχ δαλείνπ
εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.
4.

ηεο
απφ
πνπ
δηα

Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Ο φκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ
γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή
απνηίκεζεο:
Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε
δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.
Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο 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: Δπελδχζεηο 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. ην ελ ιφγσ
επίπεδν πεξηιακβάλνληαη επελδχζεηο ησλ νπνίσλ ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο
αμίαο βαζίδεηαη ζε κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (επηρεηξεζηαθφ
πιάλν πεληαεηίαο), ρξεζηκνπνηψληαο σζηφζν θαη παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο
αγνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WACC.
Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο
Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, πνπ απνηηκψληαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ
απνηίκεζεο, πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο. Σα κνληέια απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο
εθηηκήζεηο ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηηο παξαδνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλαο
επελδπηήο ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη επηιέγνληαη βάζεη ησλ εηδηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επέλδπζεο.
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ
απνηίκεζεο βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία ηεο αγνξάο. Σελ 30/6/2014, ν
Όκηινο δελ δηαηεξνχζε ηέηνηα ζηνηρεία.
πκκεηνρέο, απνηηκώκελεο ζε εύινγεο αμίεο
Η 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.
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Η 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. Η 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 ελδηάκεζε εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν ησλ παξαδνρψλ ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην πνπ θαηαξηίδεηαη ζηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο εηήζηαο πεξηφδνπ
αλαθνξάο θαη αθνξά ζε κεηέπεηηα νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο ζε νξίδνληα
πεληαεηίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο θάζε
εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε ελδηάκεζεο 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.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε επίπεδν Οκίινπ, δελ ηεξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία.
ε επίπεδν Δηαηξείαο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδνληαη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ
απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ 30/06/2014:
ΔΣΑΙΡΙΑ
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο
30/6/2014 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3
494.488
494.488

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκώκελα ζε
εύινγεο αμίεο
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
απνηηκψκελα ζε εχινγεο αμίεο κέζσ
απνηειεζκάησλ
χλνιν

494.488
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-

-

494.488

Η θίλεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην Δπίπεδν 3
παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο:
ΔΣΑΙΡΙΑ
Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
ύλνιν
495.488
495.488
-1.000
-1.000
494.488
494.488

Τπόινηπα έλαξμεο ηελ 01/01/2014
Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ
Τπόινηπα ιήμεο ηελ 30/06/2014

5.

Δλνπνίεζε – Κνηλνπξαθηηθή εθκεηάιιεπζε πινίσλ

5.1.

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

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
30/06/2014
Δπωλπκία Θπγαηξηθήο
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΠΣΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΟΚΣΩ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ.
ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΔΚΑ Ν.Δ.
ΝΟΡΝΣΙΑ Ν.Δ.
ΜΑΡΙΝ Ν.Δ.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
ATTICA PREMIUM A.E.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ
(ΔΛΛΑ) ΙΝΚ & ΙΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ.

Αμία
Σπκκεηνρήο
49
32
11
53
17
2.302
2
2

547
22.196
288.179

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES
BLUE STAR FERRIES S.A.
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY
THELMO MARINE S.A.
BLUE ISLAND SHIPPING INC.
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.
SUPERFAST ONE INC
SUPERFAST TWO INC
ΑΣΣΙΚΑ ΦΔΡΡΙ Ν.Δ.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.A.Δ. &
ΙΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ.

680
1
77
29
22
47.926
51.703

64.540
16.045
76

% άκεζεο
ζπκκεηνρήο

% έκκεζεο
ζπκκεηνρήο

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

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

% ζπλνιηθήο
ζπκκεηνρήο

Φώξα
εγθαηάζηαζεο

Δίδνο
Σπκκεηνρήο

Μέζνδνο
Δλνπνίεζεο

Αλέιεγθηεο
Υξήζεηο

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

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

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

0,00%

0,00%

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

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

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

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

ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΠΑΝΑΜΑ
ΚΤΠΡΟ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΔΛΛΑΓΑ

ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
Τπό ενιαία
διεύθςνζη
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
Τπό ενιαία
διεύθςνζη
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ

100,00%

0,00%

100,00%

ΔΛΛΑΓΑ

ΑΜΔΗ

ΟΛΙΚΗ

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

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

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

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ

ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ
ΑΜΔΗ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

0,00%

0,00%

0,00%

ΔΛΛΑΓΑ

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

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

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

ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΛΙΒΔΡΙΑ
ΔΛΛΑΓΑ

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

Γηα ηηο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ
Οκίινπ, νη νπνίεο έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.
Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξηψλ 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.
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2007-2013
2010-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2008-2013
2008-2013
2010-2013
2008-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2005-2013
2008-2013
2011-2013

Η θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ATTICA PREMIUM A.E. βξίζθεηαη ζε
δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.
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 – Ηγνπκελίηζα – Αλθφλα», θαζψο θαη ζηελ
αθηνπιντθή γξακκή «Πεηξαηάο – Ηξάθιεην».
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,
ΑΣΣΙΚΑ ΦΔΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ
Α.Δ.
Ο Όκηινο ζηηο 31.5.2013 αλαθνίλσζε ηελ αλαλέσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο
Κνηλνπξαμίαο «ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΙΑ» έσο
ηελ 31/05/2017.

6.
6.1.

Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ
Η κεηξηθή εηαηξία έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2013 χςνπο Δπξψ 1.995
ρηι. πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία BLUE STAR ΝΑΤΣΙΚΗ
ETAIΡΙΑ.
Δπίζεο, ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. επέζηξεςε
ζηελ κεηξηθή εηαηξία κε κείσζε κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ην πνζφ χςνπο €1.000
ρηι.
Σα δηαηηεξηθά ππφινηπα ηελ 30/6/2014 ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ εκθαλίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

SUPERFAST EXI INC
SUPERFAST ONE INC
SUPERFAST TWO INC
SUPERFAST VI (HELLAS) INC
SUPERFAST XI (HELLAS) INC
SUPERFAST ONE (HELLAS)INC
SUPERFAST EPTA M.C.
SUPERFAST OKTO M.C.
SUPERFAST ENNEA M.C.
SUPERFAST DEKA M.C.
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε.
ATTICA CHALLENGE LTD
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
SUPERFAST FERRIES SA
Κ/Ξ ΟΤΠΕΡΦΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑ) INC & ΙΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
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.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡ.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡ.
STRINTZIS LINES SHIP. LTD
STRINTZIS LINES SHIP. LTD
THELMO MARINE SA
WATERFRONT NAVIG.CO.

SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST FERRIES S.A.
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
Κ/Ξ ΟΤΠΕΡΦΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑ) INC & ΙΑ
Κ/Ξ ΟΤΠΕΡΦΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑ) INC & ΙΑ
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.
ΝΟΡΝΣΙΑ Ν.Ε.
ΑΣΣΙΚΑ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε.
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC.
SUPERFAST ONE (HELLAS) INC.
SUPERFAST TWO (HELLAS) INC.
ΑΣΣΙΚΑ ΦΕΡΡΙ Ν.Ε.
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΕΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΕΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
BLUE STAR FERRIES S.A.
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES
Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΙΑ
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.

ΠΟΟ

ύλνιν

471
2.297
12.253
1
68
1
48
31
8
48
2.284
2
1
9.874
4
120
6
6.966
6
8.734
6.460
13.840
30.882
17.235
1.243
1.173
98.096
542
6
8.818
1.864
10
10
77
1
223.480

Όια ηα αλσηέξσ ππφινηπα ζε ελνπνηεκέλε βάζε απαιείθνληαη.
6.1.1.

Γηεηαηξηθέο
ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο εηαηξίεο
INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ
ΔΣΑΙΡΙΔ

Πσιήζεηο

ΓΔΤΙΠΛΟΪΑ Α.Δ.
MIG REAL ESTATE S.A.
SINGULARLOGIC A.E.
MIG MEDIA A.E.
MARFIN INVESTMENT GROUP

4.678
4.678

6.2.

ηνπ

Αγνξέο
1.130
76
156
1.362

Οκίινπ

MARFIN

Απαηηήζεηο Τπνρξεψζεηο
απφ
πξνο
1.452
741
29
58
179
13.000
1.481
13.978

Δγγπήζεηο
Η κεηξηθή εηαηξία έρεη δψζεη εγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ησλ
πινίσλ ηνπ Οκίινπ χςνπο Δπξψ 312.993 ρηι.
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6.3.

Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Παξνρέο ζε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε
Μηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Κφζηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Ακνηβέο Γ..
Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
ύλνιν
Aξηζκφο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ

30/06/2014
746
122

30/06/2013
761
126

868

887

7

7

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε γηα
ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
άκεζα ή έκκεζα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή (είηε εθηειεζηηθφ είηε φρη) ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο απηήο.

7.

Παξαηεξήζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ 1/130/06/2014

7.1.

Αλάιπζε εζφδσλ θαη παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ
Ο Όκηινο έρεη επηιέμεη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα.
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο θαη ζηηο
γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο.
Σα πινία ηνπ Οκίινπ εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Ι.Υ. νρήκαηα, πνπ
απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα
πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε.
Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ
Η ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε
θίλεζε ηνπο κήλεο Ινχιην 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.
Η 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 – 30/6/2014 έρνπλ σο εμήο :
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Eιιεληθή
Αθηνπιντα

Γεσγξαθηθφο Τνκέαο
ηνηρεία Απνηειεζκάησλ
Ναχινη
Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ
Σχλνιν θχθινπ εξγαζηψλ
Λεηηνπξγηθά έμνδα πινίσλ
Έμνδα Γηνθεζεο & Γηάζεζεο
Αιια έζνδα/έμνδα
Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα
Xξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
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
Τξίηεο Χψξεο
Σχλνιν λαχισλ

ΟΜΙΛΟ
1/1-30/06/2014
Αδξηαηηθή
Λνηπά
Θάιαζζα

Σχλνιν

65.303
2.826
68.129

33.798
2.300
36.098

0

-59.799
-10.075
111
-1.634
-5.119

-42.139
-6.125
-55
-12.221
-1.558

-488
37
-451
5

5.736
-6.753
-41
-6.794

-7.498
-13.779
-48
-13.827

-438
-447
0
-447

99.101
5.127
104.227
-101.937
-16.689
93
-14.306
-6.673
0
0
-2.199
-20.979
-89
-21.068

92.406
9.644
2.177
104.227

Eιιεληθή
Αθηνπιντα

Γεσγξαθηθφο Τνκέαο
ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ
Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ
Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν

373.225
326

Κέξδε / (δεκηέο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Αγνξέο πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
Απνκηψζεηο πινίσλ πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 30/06
Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ
Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

01/01-30/06/2014
Αδξηαηηθή
Λνηπά*
Θάιαζζα

254.431

Σχλνιν

627.656
326

249.777

0
1.972
1.972

0
0
0
0
-11.841
616.141
1.972
618.113

131.415

2.425

287.728

-7.187
366.364

-4.654
249.777

366.364
153.888

*ηε ζηήιε Λνηπά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ.

Όια ηα έζνδα ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο.
Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ
Οκίινπ ηεο 30/06/2014
Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ
Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

€
€
€

618.113
93.974
712.087

€
€
€

287.728
105.374
393.102

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

41
Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο 1/1/14 έως 30/6/14

Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξψ 636.718 ρηι.
πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ Μαθξνπξφζεζκσλ Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ.
ηα έζνδα απφ λαχινπο εζσηεξηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα
εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ
5.922 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2014 θαη Δπξψ 5.520 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν
1/1-30/6/2013.
Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ
πεξίνδν 1/1-30/6/2013 έρνπλ σο εμήο:

Διιεληθή
Αθηνπινΐα

Γεσγξαθηθφο Τνκέαο
ηνηρεία Απνηειεζκάησλ
Ναχινη
Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ
Τνπξηζηηθέο ππεξεζίεο(ελδνηνκεαθή πψιεζε)
Απαινηθέο ελδνηνκεαθψλ πσιήζεσλ
Σχλνιν θχθινπ εξγαζηψλ
Λεηηνπξγηθά έμνδα
Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο
Άιια έζνδα/έμνδα
Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα
Χξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 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
Τξίηεο Χψξεο
Σχλνιν λαχισλ

ΟΜΙΛΟ
1/1-30/06/2013
Αδξηαηηθή
Λνηπά*
Θάιαζζα

Σχλνιν

61.050
2.946

40.107
2.607

101.157
5.553
0
0
106.710

63.996

42.714

-57.197
-9.673
341
-2.534
-5.583
0

-47.010
-6.864
911
-10.249
-1.597
0

-66
-995
0
-1.060
-2

-104.273
-17.532
1.252
-13.843
-7.182
0

5.189
-8.149
-14
-8.163

-5.109
-11.814
-22
-11.836

-1.019
-1.062

-939
-21.025
-36
-21.061

-1.062

91.477
13.817
1.416
106.710

Eιιεληθή
Αθηνπιντα

Γεσγξαθηθφο Τνκέαο
ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ
Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηφδνπ
Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Μεηαδξνκνιφγεζε πινίσλ
Αγνξέο πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν
Πσιήζεηο πινίσλ
Απνκηψζεηο πινίσλ πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο
Αλαπφζβεζην ππφινηπν πινίσλ ηε 31/12
Λνηπέο αλαπφζβεζηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο*
Σχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νκίινπ
Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο

454.602
52
-67.000

31/12/2013
Αδξηαηηθή
Λνηπά*
Θάιαζζα

250.352

Σχλνιν

0
1.572

704.954
52
0
0
-53.000
0
-24.350
627.656
1.572

254.431

1.572

629.228

133.627

2.425

289.940

67.000
-53.000

-14.429
373.225

-9.921
254.431

373.225
153.888

*ηε ζηήιε Λνηπά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηα 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

€
€
€

629.228
89.526
718.754

€
€
€

289.940
88.761
378.701

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

7.2.

Κφζηνο πσιεζέλησλ
Σν θφζηνο πσιεζέλησλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξπζηλή πεξίνδν, ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ
πεηξειαίνπ.

7.3.

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

7.4.

Έμνδα δηάζεζεο
Σα έμνδα δηάζεζεο παξνπζηάδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξπζηλή πεξίνδν γηα ην ιφγσ φηη ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνέβεη ζηε κείσζε
ησλ εμφδσλ πξνκήζεηαο πξνο ηα ζπλεξγαδφκελα πξαθηνξεία θαζψο θαη ζηε
κείσζε ησλ εζφδσλ.

7.5.

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηα «Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα» πεξηιακβάλεηαη θαηά θχξην ιφγν
ε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία Γνιαξίνπ Ακεξηθήο
/ Δπξψ, ιφγσ ηεο πίζησζεο πνπ έιαβε ν Όκηινο απφ ην λαππεγείν «DAEWOO
SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD», Κνξέαο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ πινίνπ BLUE STAR PATMOS θαη αλέξρεηαη ζηηο 30/6/2014 ζην
πνζφ Γνιάξηα Η.Π.Α. 38.880 ρηι.

7.6

Δλζψκαηα Πάγηα
Σα Δλζψκαηα Πάγηα παξνπζηάδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ηηο 31/12/2013 ε νπνία
νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο απνζβέζεηο ηηο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.

7.7.

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε
ηελ 31/12/2013 ιφγσ επνρηθφηεηαο.

7.8.

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Σα Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε
κε ηηο 31/12/2013 ε νπνία νθείιεηαη ζηα έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ ηνπ
Οκίινπ.

7.9.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα παξνπζηάδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ηηο
31/12/2013 ε νπνία νθείιεηαη ζηε θαηαβνιή πνζνχ χςνπο $ 9.720 ρηι ζην
λαππεγείν «DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD»,
Κνξέαο γηα ην πινίν BLUE STAR PATMOS.
43

Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο 1/1/14 έως 30/6/14

7.10.

Μεηνρηθφ θεθάιαην – Τπέξ ην άξηην – πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
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.
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόινηπα ηελ 01/01/2014
Κεθαλαιοποίηζη αποθεμαηικού ςπέπ ηο άπηιο
Έκδοζη Νέων Μεηοσών
-Κοινέρ
Υπόινηπα ηελ 30/06/2014

ΔΤΑΙΡΙΑ
Υπόινηπα ηελ 01/01/2014
Κεθαλαιοποίηζη αποθεμαηικού ςπέπ ηο άπηιο
Έκδοζη Νέων Μεηοσών
-Κοινέρ
Υπόινηπα ηελ 30/06/2014

7.11.

Αξηζκόο
κεηνρώλ
191.660.320

Ολνκαζηηθή
αμία
0,30

191.660.320

0,30

Αξηζκόο
κεηνρώλ
191.660.320

Ολνκαζηηθή
αμία
0,30

191.660.320

0,30

Αμία θνηλώλ
Υπεξ Τν Άξηην
κεηνρώλ
57.498
290.011

57.498

290.011

Αμία θνηλώλ
Υπεξ Τν Άξηην
κεηνρώλ
57.498
290.011

57.498

290.011

Μαθξνπξφζεζκεο - Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο Δηαηξίαο θαηά ηελ 30/06/2014 θαη
31/12/2013 αλαιχνληαη σο εμήο:
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Γάνεια με εξαζθαλίζειρ
Ομολογιακά δάνεια
Μείον: Μακποππόθεζμα δάνεια πληπωηέα ηην επόμενη
σπήζη
Σύλνιν καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ

30/06/2014
131.415
113.888

31/12/2013
133.627
113.888

-179.067

-179.067

66.236

68.448

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Γάνεια με εξαζθαλίζειρ
Σπαπεζικόρ δανειζμόρ
Ομολογιακά δάνεια με εξαζθαλίζειρ
Πλέον: Μακποππόθεζμα δάνεια πληπωηέα ηην επόμενη
σπήζη
Σύλνιν βξαρππξόζεζκωλ δαλείωλ

30/06/2014
40.000
2.425

31/12/2013
40.000
2.425

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 30/06/2014

Δωρ 1 έηοςρ
Μεηαξύ 1 έηοςρ και 5 εηών
Άνω ηων 5 εηών

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2013

179.067

179.067

221.492

221.492

Υπνρξεώζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζωζεο
0
0
0

Υπνρξεώζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζωζεο

Δωρ 1 έηοςρ
Μεηαξύ 1 έηοςρ και 5 εηών
Άνω ηων 5 εηών

Τξαπεδηθόο
δαλεηζκόο
2.425
0
0
2.425

Τξαπεδηθόο
δαλεηζκόο
2.425

0

2.425

Γάλεηα κε
εμαζθαιίζεηο
105.179
23.154
43.082
171.415

Γάλεηα κε
εμαζθαιίζεηο
105.179
22.521
45.927
173.627

Οκνινγηαθά
δάλεηα

Γαλεηαθέο
Υπνρξεώζεηο

113.888
0
0
113.888

Οκνινγηαθά
δάλεηα

221.492
23.154
43.082
287.728

Γαλεηαθέο
Υπνρξεώζεηο

113.888
0
0
113.888

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.6.2014 αλέξρεηαη ζε Δπξψ
287.728 ρηι. εθ ησλ νπνίσλ Δπξψ 66.236 ρηι. είλαη καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 221.492 ρηι. είλαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
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221.492
22.521
45.927
289.940

Καηά ηελ 30.6.2014 ν Όκηινο είρε αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ Δπξψ
219.125 ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (71%) λα αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ
ν νπνίνο θαη ηελ 30.6.2014 παξνπζηάδεηαη σο βξαρππξφζεζκνο κηαο θαη έσο
εθείλε ηελ εκεξνκελία δελ είρε αθφκα επηηεπρζεί κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, ε
ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο. Η αξλεηηθή απηή δηαθνξά ζεσξείηαη
πξνζσξηλή, δνζέληνο φηη ηελ 6.8.2014 ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλέρεηα ησλ
ζπδεηήζεψλ ηεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, επέηπρε ηε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν
ησλ δαλεηζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε
αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ (βιέπε εθηελή αλαθνξά
παξάγξαθν 3.1.2).
7.12.

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Η αχμεζε ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηνπο δεμακεληζκνχο ησλ πινίσλ.

7.13.

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Η αχμεζε ζηηο «Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» νθείιεηαη θαηά θχξην
ιφγν ζηα «Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ» πνπ αθνξνχλ εηζηηήξηα ηα νπνία έρνπλ
εθδνζεί θαη ηα νπνία δελ είραλ ηαμηδέςεη κέρξη 30/06/2014.

8.
8.1.

Άιιεο πιεξνθνξίεο
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Η κεηξηθή εηαηξία έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007.
Οη εηαηξείεο SUPERFAST έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε
ρξήζε 2006 κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία SUPERFAST FERRIES S.A.,
φπνπ έρεη δηελεξγεζεί πξνζσξηλφο έιεγρνο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2012.
Οη εηαηξείεο ηεο BLUE STAR έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη
θαη ηε ρξήζε 2007, κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία BLUE STAR FERRIES S.A.
φπνπ έρεη δηελεξγεζεί πξνζσξηλφο έιεγρνο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2011.
Η ζπγαηξηθή εηαηξία ATTICA PREMIUM A.E. έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005. Δπηπιένλ, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν θνξνινγηθφο
έιεγρνο απφ ηεο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο ρξήζεηο
2006 έσο 2010.
Γηα ηε ρξήζε 2013, ε κεηξηθή εηαηξία θαη νη 100% ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ATTICA
FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ., BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ 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 164
ρηι. γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο.
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Η κεηξηθή εηαηξία 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 Δηαηξίεο, νη Δηαηξίεο 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 εηαηξίαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξηψλ 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 άξζξo 8 παξ 8 ηνπ Ν. 4110/2013 ηνπ απφ ηηο εηαηξίεο 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.
ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο, δηελεξγήζεθε ήδε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηνπο
λφκηκνπο ειεγθηέο ηνπο γηα ηε ρξήζε 2013 θαη έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ
Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.
Αλαθνξηθά κε ηηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο
εηαηξίεο 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.
8.2.

Υξεκαηνδνηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
Σν χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 , αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ
52 ρηι. Σν χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 377 ρηι.

8.3.

Πξνβιέςεηο
Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο Δπξψ 906 ρηι., ε νπνία αθνξά
απνδεκηψζεηο λαπηηθψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηα πινία ηνπ Οκίινπ.
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8.4.

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο
α) Γνζείζεο Δγγπήζεηο,
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαη ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 30/06/2014, αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΙΛΟ
30/06/2014
Γνζείζεο Δγγπήζεηο

ΔΣΑΙΡΙΑ
30/06/2014

1.619

β) Αλαιεθζείζεο Γεζκεχζεηο
Καηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2014 ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία είραλ αλαιεθζείζεο
δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο
σο εμήο:

Δληφο 1 έηνπο
Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ
Πάλσ απφ 5 έηε

ΟΜΙΛΟ
30/06/2014
703
2.808
819
4.330

ΔΣΑΙΡΙΑ
30/06/2014
135
541
158
834

9.

εκαληηθά Γεγνλόηα
Η Δηαηξία θαηά ην α’ εμάκελν 2014 βξηζθφηαλ ζε ζπδεηήζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο
ηξάπεδεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ ζηα
πιαίζηα ησλ νπνίσλ ηελ 6ε Απγνχζηνπ 2014, επηηεχρζεθε ζπκθσλία κε ην
ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ, γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε
ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ (βιέπε εθηελή αλαθνξά παξάγξαθν 3.1.2).

10.

Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ γεγνλόηα
Σελ 6ε Απγνχζηνπ 2014, επηηεχρζεθε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ
ηνπ Οκίινπ, γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ (βιέπε εθηελή αλαθνξά παξάγξαθν 3.1.2).

Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ, 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΚΤΡΙΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΙΡΑ
Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

ΜΙΥΑΛΗ Γ. ΑΚΔΛΛΗ
Α.Γ.Σ. Υ 643597

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΤΡΟ Υ. ΠΑΥΑΛΗ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ
Α.Γ.Σ. AK 087031
Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ΣΑΞΗ

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 30ε Ινπλίνπ 2014
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