
Αξκόδηα Αξρή: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Κεληξηθόο Τνκέαο

Δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.attica-group.com 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

ύλζεζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -77 -46

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην Απνζβέζεηο -- --

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 28 Μαξηίνπ 2014 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία -- --

Νόκηκνο ειεγθηήο: Μαλόιεο Μηραιηόο - Α.Μ.ΣΟΔΛ 25131 Πξνβιέςεηο 59 44

Ειεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton A.E. (Κέξδε)/ δεκηέο από ηελ πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ -- --

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -- --

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -- --

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -- --

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγηαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 12 -24

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 6 -27

Μείνλ :

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -- --

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία -- -- Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -- --

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -- -- Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -- --

Απαηηήζεηο από πειάηεο -- 74 ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 1 -53

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 33 26

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 33 100 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -- --

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -- --

Μεηνρηθό θεθάιαην 5.831 5.831 Τόθνη εηζπξαρζέληεο -- --

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο -6.730 -6.654 Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -- --

Σύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο (α) -899 -823 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηπηπιόηηηερ (β) -- --

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) -- --

Σύλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ)=(α)+(β) -899 -823 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο -- -- Έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ -- --

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 932 923 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -- --

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 932 923 Χξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο -- --

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) +(δ) 33 100 ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) -- --

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος 

(α) + (β) + (γ) 1 -53

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 1 54

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα -- --

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 2 1

31/12/2013 31/12/2012

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Σύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2013 θαη 01/01/2012 αληίζηνηρα) -823 -777

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -77 -46

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ -- -- Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ -- --

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) -59 -52 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  -- --

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -77 -46 ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζηρ (31/12/2013 και 31/12/2012 ανηίζηοισα) -899 -823

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -77 -46

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (A) -77 -46

Καηαλέκνληαη ζε :

Μεηόρνπο Δηαηξείαο -77 -46

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -- --  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -- --

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -77 -46

Καηαλέκνληαη ζε :

Μεηόρνπο Δηαηξείαο -77 -46                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -- --                & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,0381) (0,0227)

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €) -- --

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -77 -46

                 ΠΤΡΟ Υ. ΠΑΥΑΛΖ ΠΑΠΑΓΟΓΖΜΑ Π. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

                     Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327  Α.Γ.Σ. ΑΕ 535343

          Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
Ο ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΖ

3. Η εηαηξεία δελ απαζρνινύζε πξνζσπηθν ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.

                 ΝΗΚΟΛΑΟ Η. ΣΑΠΗΡΖ         ΗΩΖΦ Θ. ΚΟΤΡΟΤΠΖ

                    Α.Γ.Σ. ΑΚ 087031              Α.Γ.Σ.  484143

            Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α' Σάξηρ    

(πνζά ζε ρηιηάδεο €)                      Ο ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΖ

Τπνρξεώζεηο

     ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Β. ΛΑΥΑΝΟΠΟΤΛΟ         

                    Α.Γ.Σ. ΑΒ 663685              

9. Δελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, κεηνρέο ηεο  εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από  

ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο.

4. Η Εηαηξεία έρεη ειερζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005. ρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηε 

ζεκείσζε 5.4 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

7. Σν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη κε απόθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, ε εηαηξεία ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε θαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνύ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ βάζε απνηίκεζεο ε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεζη μέθοδορ)

Αθήνα, 28 Μαπηίος 2014

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

8. Η εηαηξεία ελνπνείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Attica Α.Ε ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ κε ηελ 

κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη έκκεζα ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ.

6. Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα 

ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΔΛΠ 24 κέξε, έρνπλ σο εμήο:

913

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Σ. Παζράιεο - Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο,  Π. 

Παπαδόδεκαο - Αληηπξόεδξνο, M. Σαθέιιεο  - 

Σύκβνπινο, Ν. Ταπίξεο - Σύκβνπινο.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

5. Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξείαο.

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

1. Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο απνθάζηζε ηε ιύζε θαη ηε ζέζε απηήο ζε εθθαζάξηζε από 

1.1.2014, ε νπνία θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Εηαηξεηώλ κε ηελ ππ.αξηζκ. ΕΜ11673/14 - 04/03/2014 

αλαθνίλσζε ηεο Π.Ε. Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ.

2. Η εηαηξεία πξνέβεη ην 2013 ζε αιιαγή ζηελ βάζε ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ηελ «Αξρή ηεο 

πλερηδόκελεο Δξαζηεξηόηεηαο» ζηελ «Ρεπζηνπνηήζηκε Αμία».

ATTICA PREMIUM Α.Ε.

Λεωθ. ςγγπού 123-125 & Σοπβά 3, 11745, Αθήνα

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΗ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ 31.12.2013, Ο ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΡΥΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΔΩ ΣΗ 1.1.2014

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ΑΡ. ΓΔΜΜΖ: 3576701000

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ATTICA PREMIUM Α.Δ. 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο €)


