
Αξκόδηα Τπεξεζία-Ννκαξρία:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.attica-group.com 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Κέξδε πξν θόξσλ -767 -114
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 4 Μαξηίνπ 2015 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :
Νόκηκνο ειεγθηήο: Ξύλαο Θαλάζεο - Α.Μ.ΟΔΛ 34081 Απνζβέζεηο 1.935 1.949

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΟΔΛ 127 Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ

- -

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο Αλαβαιιόκελε θνξνινγία - -

Πξνβιέςεηο 42 315

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -3 4

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 61.250 63.154 επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -18 -20

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα - - Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 823 1.294

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - - Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - - θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

Απνζέκαηα 372 471 δξαζηεξηόηεηεο:

Απαηηήζεηο από πειάηεο 2.434 442 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 100 10
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.236 12.224 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -4.272 -7.867

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 5.900 9.980

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - Μείνλ :

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 78.292 76.290 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -890 -1.051

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -8 -8

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - -

Μεηνρηθό Κεθάιαην 36.350 36.350 ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο -12.129 -11.354 δπαζηηπιόηηηερ (α) 2.842 4.590

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 24.221 24.996

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) - - Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (γ)=(α)+(β) 24.221 24.996 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31.667 34.497 ινηπώλ επελδύζεσλ - -

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο - - Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 2.228 2.280 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 20.176 14.517 παγίσλ ζηνηρείσλ - -

Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα Γηαθαλνληζκόο Παξαγώγσλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ - -

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - Αγνξά - Πώιεζε ζπγαηξηθώλ (κείνλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 54.071 51.294 ζπγαηξηθήο) - -

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ) +(δ) 78.292 76.290 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 17 17

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - -
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο - -

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ
Κύθινο εξγαζηώλ 20.608 22.845 δπαζηηπιόηηηερ (β) 17 17

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 2.919 4.579

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 46 1.273 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -767 -114 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - -

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -775 -122 Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ - -

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - -

Καηαλέκνληαη ζε : Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ - -

- Μεηόρνπο εηαηξείαο -775 -122 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -3.063 -4.560

- Μεηόρνπο κεηνςεθίαο - -

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) - -20 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -775 -142

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (γ) -3.063 -4.560

- Μεηόρνπο εηαηξείαο -775 -142

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα σπήζηρ (α) + (β) + (γ) -204 47

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ 296 256

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -365,8373 -57,6964 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 3 -7

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €) - - Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 95 296

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1.981 3.222

31.12.2014 31.12.2013

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2014 θαη 

01/01/2013 αληίζηνηρα) 24.996 25.138
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -775 -142

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2014 θαη 31/12/2013 

αληίζηνηρα) 24.221 24.996

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

4. Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ,πνπ έρνπλ πξνθύςεη από

8. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο είλαη 56 άηνκα αληί 61 αηόκσλ ηελ 31/12/2013.

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ Σάξηρ

         ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ                                                        ΚΤΡΙΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΙΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ

            Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327                                                             Α.Γ.Σ.  ΑΚ 109642 Α.Γ.Σ. AK 087031

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θάιπςε εμ νιόθιεξνπ ην πνζό ησλ απμήζεσλ θαη θαηέβαιε ην πνζό ησλ Δπξώ 1.683 ρηι. ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2015.

Αθήνα, 4 Μαπηίος 2015

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                            Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

5. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 6.8. ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.

6. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, κεηνρέο ηεο  εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από  ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο.

7. Δπί ηνπ πινίνπ  ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο  € 54.720 ρηι. γηα εμαζθάιηζε Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεσλ. 

9.Σν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ην  θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη αξλεηηθό ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο.

10. To Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο, κε ην πξαθηηθό ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2014, απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά Δπξώ 783.000 κε ηελ έθδνζε 10 λέσλ αλσλύκσλ κεηνρώλ πξνο Δπξώ 78 ρηι. έθαζηε.

ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο απνθάζηζε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά Δπξώ 900 ρηι. κε ηελ έθδνζε 2 λέσλ αλώλπκσλ κεηνρώλ πξνο Δπξώ 450 ρηι. εθάζηε. Η κεηξηθή εηαηξεία 

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ                                                                                                                                    182

γ) Απαηηήζεηο                                                                                                                                                                13.731

δ) Τπνρξεώζεηο                                                                                                                                                            18.199

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο                                                                       -

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                                                                                         -

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                                                                                 -

2. Η εηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Attica Α.Δ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη έκκεζα ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ.

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.

 ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ΓΛΠ 24 κέξε , έρνπλ σο εμήο:

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ                                                                                                                                 737

Αξρέο Ληβεξίαο

 . Παζράιεο - Πξόεδξνο, Κ. Μάγεηξαο - 

Αληηπξόεδξνο, Π. Παπαδόδεκαο  - 

Γξακκαηέαο, N. Σαπίξεο - Σακίαο 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

  ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2013.

SUPERFAST TWO INC.
80 Broad Street, Monrovia, Liberia

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2014 έωρ 31 Δεκεμβπίος 2014

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο SUPERFAST TWO INC. 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΗ ΜΕΘΟΔΟ)


