
Αρμόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής - Κεντρικός Τομέας

Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -8 -77

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Αποσβέσεις -- --

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Ιανουαρίου 2015 Αναβαλλόμενη φορολογία -- --

Νόμιμος ελεγκτής: Παναγιώτης Ζαφείρης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 35571 Προβλέψεις -4 59

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων -- --

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Συναλλαγματικές διαφορές -- --

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -- --

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -- --

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογιαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5 12

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 6 6

Μείον :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -- --

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -- -- Καταβεβλημένοι φόροι -- --

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -- -- Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --

Απαιτήσεις από πελάτες -- -- Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1 1

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31 33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31 33 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -- --

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -- --

Μετοχικό κεφάλαιο 5.831 5.831 Τόκοι εισπραχθέντες -- --

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -6.738 -6.730 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) -907 -899 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) -- --

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) -- --

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) -907 -899 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -- -- Έκδοση κοινών μετοχών -- --

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 938 932 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -- --

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 938 932 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 31 33 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -- --

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) 

+ (β) + (γ) -1 1

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2 1

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -- --
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1 2

31/12/2014 31/12/2013

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα) -899 -823

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -8 -77

Σύνολο κύκλου εργασιών -- -- Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου -- --

Μικτά κέρδη / (ζημίες) -- -59 Διανεμηθέντα μερίσματα  -- --

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων -8 -77 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) -907 -899

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -8 -77

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) -8 -77

Κατανέμονται σε :

Μετόχους Εταιρείας -8 -77

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -- --  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -- --

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -8 -77

Κατανέμονται σε :

Μετόχους Εταιρείας -8 -77                Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -- --

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0041) (0,0381)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) -- --

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -8 -77

                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ         

                        Α.Δ.Τ. ΑΚ 087031              ΙΩΣΗΦ Θ. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

                 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α' Τάξης    Α.Δ.Τ. Σ 484143

                        Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

3. Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ         

                             Α.Δ.Τ. ΑΒ 663685              

(ποσά σε χιλιάδες €)

Υποχρεώσεις

9. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από  

συγγενείς της επιχειρήσεις.

4. Στις 16/12/2014 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο Έλεγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις μέχρι 

τότε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως 2011, από τον οποίο προέκυψε συνολική φορολογική δαπάνη € 2.400. 

Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 4.3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

7. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση και για την αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού 

χρησιμοποιήθηκε σαν βάση αποτίμησης η ρευστοποιήσιμη αξία τους. 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8. Η εταιρεία ενοποείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με την μέθοδο 

της πλήρους ενσωμάτωσης και έμμεσα στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

6. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα 

συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής:

938

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σ. Πασχάλης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,  Π. 

Παπαδόδημας - Αντιπρόεδρος, M. Σακέλλης  - 

Σύμβουλος, Ν. Ταπίρης - Σύμβουλος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη λύση και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση από 

1.1.2014, η οποία και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με την υπ.αριθμ. ΕΜ11673/14 - 04/03/2014 

ανακοίνωση της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

2. Η εταιρεία προέβει το 2013 σε αλλαγή στην βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων από την «Αρχή της 

Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας» στην «Ρευστοποιήσιμη Αξία».

ATTICA PREMIUM Α.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 1ου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΑΡ. ΓΕΜΜΗ: 3576701000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA PREMIUM Α.Ε. 

(Ποσά σε χιλιάδες €)


