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Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2011 έως 30/06/2011
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 29/08/2011.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2011)
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ν. 3556/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά
στοιχεία:
- Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής πληροφόρησης του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή.
- Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο, 1.1.201130.6.2011,
- Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
- Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, Ενοποιημένες και Ατομικές, 1.1.201130.6.2011.
- Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
- Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της έκθεσης Διάθεσης
Αντληθέντων Κεφαλαίων.
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2011-30.6.2011
καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας την 29η Αυγούστου 2011 και έχει δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.attica-group.com
καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις,
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και
των ταμιακών ροών της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής αναφοράς.
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Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.3556/2007)
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών:
-

Χαράλαμπος Σ. Πασχάλης, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Μ. Βέττας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος και
Σπύρος Χ. Πασχάλης, Εκτελεστικό Μέλος,

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με τη παρούσα ότι
εξ’ όσων γνωρίζουμε:
α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής
καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρία») για την περίοδο 01.01.2011 –
30.6.2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο κατά τα οριζόμενα
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση
αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β) η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5
του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
Οι δηλούντες,
Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Το Ορισθέν Μέλος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Σ.
Πασχάλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 275083

Πέτρος Μ. Βέττας

Σπύρος Χ. Πασχάλης

Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063

Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η
Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε
αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε
συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης
2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία
θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
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Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2011 – 30.6.2011
(άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για
λόγους συντομίας ως «Έκθεση») συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.3556/2007
(άρθρο 5) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνεται μαζί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και
τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική
Έκθεση της περιόδου 1.1.2011 - 30.6.2011.
Επειδή η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας και ως
«Εταιρία» ή «Attica») συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα
Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα
της Εταιρίας και των θυγατρικών της και με αναφορά στα επί μέρους (μη ενοποιημένα)
οικονομικά στοιχεία, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Ειδικότερα, στην Έκθεση περιγράφονται οι
χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο 2011, σημαντικά
γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή καθώς και στοιχεία και εκτιμήσεις για την
εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης
γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να
αντιμετωπίσει ο Όμιλος το δεύτερο εξάμηνο και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές
που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική
ενότητα:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011 – 30.6.2011
Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις του Ομίλου την περίοδο 1.1.2011 –
30.6.2011 έχουν ως ακολούθως:
1.

Επισκόπηση δραστηριοτήτων

Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2011 με δώδεκα (12) ιδιόκτητα
επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) δρομολογήθηκαν στην
Αδριατική θάλασσα και τα οκτώ (8) στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επιπρόσθετα, το
Superferry II εκτέλεσε δρομολόγια τους δύο πρώτους μήνες του 2011 στην Ελληνική
Ακτοπλοΐα.
Συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 προέκυψαν
διαφοροποιήσεις που επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και αφορούν α) την πώληση του
Superferry II τον Μάρτιο του 2011 και β) την πώληση του Superfast V τον Φεβρουάριο
του 2010.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2011 εμφανίζουν μείωση του κύκλου
εργασιών κατά Ευρώ 14,33 εκατ. (ποσοστό μείωσης 11,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη
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περυσινή περίοδο γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του μεταφορικού έργου
λόγω της μείωσης των δρομολογίων των πλοίων καθώς και στη συνεχιζόμενη
οικονομική κρίση στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, η άνοδος στις τιμές των ναυτιλιακών
καυσίμων προκάλεσε σημαντική αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων και εξηγεί
σε μεγάλο βαθμό τις ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου που έφθασαν τα Ευρώ 33,98
εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 31,99 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Απέναντι στην έντονη ύφεση που βιώνει η Ελληνική οικονομία για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά η Attica Group προσβλέποντας στην επόμενη ημέρα και μέσω της ενίσχυσης
των ιδίων κεφαλαίων της από τον κύριο μέτοχο, είναι η μοναδική ελληνική ναυτιλιακή
εταιρία που συνεχίζει να εκσυγχρονίζει το στόλο της πραγματοποιώντας μεγάλες
επενδύσεις σε νεότευκτα πλοία. O Όμιλος αναμένει την παραλαβή από τα ναυπηγεία
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co (DSME) της Κορέας δύο
υπερσύγχρονων νεότευκτων επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, το Blue Star Delos
και το Blue Star Patmos.
2. Αγορές που δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος και μεταφορικό έργο
Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και
Πάτρα – Ηγουμενίτσα - Μπάρι με ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά
τους θερινούς μήνες, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2011 με τέσσερα
(4) πλοία Superfast. Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας, το μεταφορικό έργο στην
ανωτέρω περίοδο ανήλθε σε 226.019 επιβάτες, 48.307 Ι.Χ. οχήματα και 59.225
φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2010, εκτελέστηκαν 4,1% λιγότερα
δρομολόγια και το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά 10,9% στους επιβάτες, 11,5% στα
Ι.Χ. οχήματα και 2,2% στα φορτηγά οχήματα.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το συνολικό μεταφορικό έργο στην αγορά της
Αδριατικής, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών Πατρών και
Ηγουμενίτσας, παρουσιάζει στασιμότητα με τάση συρρίκνωσης. Ειδικότερα, στο
συνολικό μεταφορικό έργο των γραμμών Ελλάδος - Ιταλίας το α΄ εξάμηνο του 2011 σε
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρατηρείται μείωση 6,5% στη μεταφορά
επιβατών, μείωση 6,2% στα φορτηγά οχήματα και αύξηση 0,9% στα Ι.Χ. οχήματα.
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιάς Κυκλάδες, Πειραιάς - Δωδεκάνησα και Πειραιάς - Κρήτη με εννέα συνολικά πλοία.
Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας κατά το α΄ εξάμηνο 2011, ο Όμιλος μετέφερε
1.388.224 επιβάτες, 164.895 Ι.Χ. οχήματα και 64.112 φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με
το α΄εξάμηνο του 2010 εκτελέστηκαν 23,2% λιγότερα δρομολόγια και το μεταφορικό
έργο μειώθηκε κατά 19,3% στους επιβάτες, κατά 27,5% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά
17,8% στα φορτηγά οχήματα.
3. Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2011 ανήλθε σε Ευρώ 111,46 εκατ.
έναντι Ευρώ 125,79 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση
11,4%. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ελληνική Ακτοπλοΐα σε
ποσοστό 57,7% και από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 42,3%.
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα έχει ως ακολούθως:
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Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές των Κυκλάδων,
στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα πλοία Blue Star 1,
Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Διαγόρας , Blue
Horizon, Superfast XII και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011 το Superferry II, το οποίο
επωλήθη. Σε αυτό το γεωγραφικό τομέα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α΄
εξάμηνο 2011 κατά 13,9% (Ευρώ 64,30 εκατ. έναντι Ευρώ 74,71 εκατ. την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο) γεγονός που, πέραν της μείωσης των δρομολογίων των πλοίων
κατά 23,2%, αποδίδεται στην έντονη οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα μας σε
συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική αστάθεια και τον ανταγωνισμό στις γραμμές
που δραστηριοποιούνται τα πλοία του Ομίλου. Στον προαναφερόμενο κύκλο εργασιών
συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση δρομολογίων γραμμών δημόσιας
υπηρεσίας του αρμόδιου Υπουργείου συνολικού ύψους Ευρώ 4,69 εκατ. έναντι Ευρώ
5,03 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πάτρα Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα
πλοία Superfast I, Superfast II, Superfast VI και Superfast XI. Ο κύκλος εργασιών του
Ομίλου σημείωσε μείωση σε ποσοστό 7,6%, (Ευρώ 47,16 εκατ. έναντι Ευρώ 51,04
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) που οφείλεται στην οικονομική ύφεση και στο
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού
των δρομολογίων των πλοίων κατά 4,1%.
Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων Ευρώ 16,55 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011 έναντι ζημιών Ευρώ
7,29 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι οποίες προέκυψαν κυρίως από τη
μείωση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο, σε ποσοστό άνω
του 25%, της μέσης τιμής των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου μειώθηκαν κατά 5,6% (Ευρώ 12,60 εκατ. έναντι Ευρώ
13,35 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2010) ενώ σημαντική μείωση σε ποσοστό 15,6% σημείωσαν
τα έξοδα διάθεσης (Ευρώ 10,75 εκατ. έναντι Ευρώ 12,74 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2010).
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 7,61 εκατ. από Ευρώ 6,38
εκατ. το α΄ εξάμηνο 2010.
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 0,21 εκατ. από Ευρώ 0,48 εκατ. στις
30.6.2010. Επίσης ο Όμιλος είχε ζημίες στο κονδύλι λοιπά χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα Ευρώ 0,26 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,26 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2010.
Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2011 περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη Ευρώ 3,93
εκατ. από την πώληση του πλοίου Superferry II.
Συνολικά, την περίοδο 1.1.2011 – 30.6.2011 ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ευρώ 33,98 εκατ., έναντι ζημιών Ευρώ 31,99 εκατ.
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου 2010 δεν
υπάρχουν έκτακτα κέρδη ενώ περιλαμβάνεται έκτακτη εισφορά του ν.3845/2010 Ευρώ
2,82 εκατ.
Δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο αφού όλες οι εταιρίες του Ομίλου
ελέγχονται από τη μητρική εταιρία με ποσοστό 100%.
Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά του α΄
εξαμήνου 2010 αφού το πλοίο Superferry II δραστηριοποιήθηκε στην Ακτοπλοΐα μόνο
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τους δύο πρώτους μήνες του 2011 μέχρι την πώλησή του ενώ το πλοίο Superfast V
δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική μέχρι την πώληση του τον Φεβρουάριο του 2010.
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Όμιλος
δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ.
οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους
μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων
εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη
εποχικότητα.
4. Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου Ευρώ 725,71 εκατ. (Ευρώ 738,24 εκατ. στις
31.12.2010) αφορούν κατά κύριο λόγο τα πλοία Superfast και Blue Star καθώς και τις
προκαταβολές που δόθηκαν για τα δύο υπό ναυπήγηση επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία στα ναυπηγεία DSME της Νοτίου Κορέας. Η εμφανιζόμενη μείωση του
λογαριασμού στις 30.6.2011 οφείλεται στις διενεργηθείσες αποσβέσεις.
Στα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ο λογαριασμός «πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις» ανήλθε σε Ευρώ 61,93 εκατ. από Ευρώ 55,01 εκατ. την 31.12.2010 ενώ τα
«λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» ανήλθαν σε Ευρώ 15,81 εκατ. από Ευρώ
16,60 εκατ. στις 31.12.2010.
Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν σε Ευρώ 11,08 εκατ. από Ευρώ 26,49 εκατ. στις
31.12.2010. Διευκρινίζεται ότι εντός της περιόδου 1.1.2011 – 30.6.2011 τα ταμειακά
διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
μητρικής εταιρίας κατά Ευρώ 24,27 εκατ. και την πώληση του πλοίου Superferry II κατά
Ευρώ 2,67 εκατ.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 456,95 εκατ. από Ευρώ 471,04
εκατ. στις 31.12.2010.
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε Ευρώ 279,99 εκατ. από Ευρώ
295,03 εκατ. στις 31.12.2010.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) ανήλθε σε
Ευρώ 319,80 εκατ. από Ευρώ 338,00 εκατ. στις 31.12.2010. Η μείωση του δανεισμού
προέκυψε από την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων την περίοδο
1.1.2011 – 30.6.2011.
Η μικρή μείωση που εμφανίζεται στις «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (Ευρώ
19,32 εκατ. έναντι Ευρώ 20,63 εκατ. στις 31.12.2010) οφείλεται κυρίως στη σταδιακή
εξόφληση της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης βάσει του ν. 3845/2010.
Ο λογαριασμός «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» ανήλθε σε Ευρώ 29,83 εκατ.
από Ευρώ 24,45 εκατ. στις 31.12.2010.
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Ταμειακές ροές
Στο α΄ εξάμηνο 2011 προέκυψαν αρνητικές ταμειακές ροές (εκροές) από τις
λειτουργικές δραστηριότητες Ευρώ 23,94 εκατ. έναντι αρνητικών ταμειακών ροών
(εκροών) Ευρώ 21,13 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και οφείλονται κυρίως στις
ζημίες περιόδου που παρουσίασε ο Όμιλος.
Οι ταμειακές εισροές που προέκυψαν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου
είναι ύψους Ευρώ 4,89 εκατ. έναντι ταμειακών εισροών Ευρώ 55,16 εκατ. το α΄ εξάμηνο
2010. Ειδικότερα, η σημαντικότερη επενδυτική δραστηριότητα την περίοδο 1.1.2011 30.06.2011 αφορά την πώληση του πλοίου Superferry II έναντι Ευρώ 4,65 εκατ. ενώ
στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο οι σημαντικότερες επενδυτικές δραστηριότητες
αφορούσαν την πώληση του πλοίου Superfast V (Ευρώ 81,50 εκατ.) και την
προκαταβολή που καταβλήθηκε για τα δύο υπό ναυπήγηση πλοία (Ευρώ 26,82 εκατ.).
Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του α΄ εξαμήνου 2011 προέκυψαν εισροές
ύψους Ευρώ 3,67 εκατ. που οφείλονται κυρίως στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού
κατά Ευρώ 20,08 εκατ. σε συνδυασμό με εισροές ύψους Ευρώ 24,27 εκατ. από την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας. Αντίστοιχα στην περυσινή περίοδο
1.1.2010 - 30.6.2010 οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν
σε Ευρώ 17,49 εκατ. και οφείλονται κυρίως στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά
Ευρώ 58,63 εκατ. σε συνδυασμό με εισροές ύψους Ευρώ 41,62 εκατ. από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας.
Δείκτες
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο.
Ο δείκτης Ίδια προς Ξένα κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων) ανήλθε σε 1,22 στις
30.6.2011 έναντι 1,22 στις 31.12.2010.
Ο δείκτης Ίδια Κεφάλαια προς συνολικό τραπεζικό δανεισμό ανήλθε σε 1,43 στις
30.6.2011 έναντι 1,40 στις 31.12.2010.
Ο δείκτης ενσώματα πάγια προς μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθε σε
2,59 στις 30.6.2011 έναντι 2,50 στις 31.12.2010.
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων) ανήλθε σε 1,12 στις 30.6.2011 έναντι 1,30 στις 31.12.2010.
Ο συντελεστής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια)
ανήλθε σε 40,32% στις 30.6.2011 έναντι 39,66% στις 31.12.2010.
5. Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρίας
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι αμιγώς εταιρία συμμετοχών και τα έσοδά της
προέρχονται από τις συμμετοχές της και από τόκους.
Στο α΄ εξάμηνο 2011 η Εταιρία σημείωσε ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 0,88 εκατ.
έναντι κερδών Ευρώ 2,71 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Ο λογαριασμός «επενδύσεις σε θυγατρικές» ανήλθε στις 30.6.2011 σε Ευρώ 467,24
εκατ. έναντι Ευρώ 441,99 εκατ. στις 31.12.2010. Ειδικότερα, εντός του α΄ εξαμήνου του
2011 η Εταιρία κατέβαλε συνολικά το ποσό των Ευρώ 29,70 εκατ. σε αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου 100% θυγατρικών της εταιριών ενώ εισέπραξε από επιστροφή
κεφαλαίου Ευρώ 4,45 εκατ. από την 100% θυγατρική της εταιρία Attica Challenge Ltd.
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Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1.1.2010 - 30.6.2010) η Εταιρία κατέβαλε το ποσό
των Ευρώ 28,55 εκατ. σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 100% θυγατρικών της εταιριών
ενώ εισέπραξε από επιστροφές κεφαλαίου θυγατρικών της εταιριών Ευρώ 17,45 εκατ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της μητρικής εταιρίας ανήλθαν στις
30.06.2011 σε Ευρώ 3,06 εκατ. έναντι Ευρώ 4,07 εκατ. στις 31.12.2010.
Σημειώνεται ότι στις αρχές του α΄ εξαμήνου 2011 η Εταιρία άντλησε από αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων ποσό Ευρώ 24,27 εκατ. ενώ την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο άντλησε επίσης από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
υπέρ των παλαιών μετόχων ποσό Ευρώ 41,62 εκατ.
Η μητρική εταιρία δεν έχει βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις.
Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Επίσης δεν κατέχουν μετοχές της Attica Α.Ε.
Συμμετοχών οι θυγατρικές της εταιρείες.
Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η μητρική εταιρία, τα βασικά στοιχεία των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου καθώς και οι κυριότερες λογιστικές αρχές που
εφαρμόζει ο Όμιλος περιγράφονται στις «Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων» οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής
Έκθεσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011
Στις 21.1.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 24,27 εκατ. Εκδόθηκαν 29.236.320
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία, ήτοι Ευρώ
0,83 ανά μετοχή, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών στις 31.1.2011.
Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων διετέθη εντός του α΄ εξαμήνου του 2011
σύμφωνα με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Στις 1.3.2011 η Εταιρία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης του
πλοίου Superferry II. Το συνολικό τίμημα πώλησης του πλοίου ανήλθε σε Ευρώ 4,65
εκατ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 2,67 εκατ. Από
την πώληση προέκυψε λογιστικό κέρδος Ευρώ 3,93 εκατ. περίπου το οποίο
περιλήφθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2011 – 30.6.2011.
Στις 24.5.2011 η Εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρία ΑΝΕΚ
Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στη
διεθνή γραμμή ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ANCONA, καθώς και στην Ακτοπλοϊκή
γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Η συνεργασία αφορά τη σύσταση κοινοπραξίας και
είναι τριετούς διάρκειας με έναρξη την 1η Ιουνίου 2011.
Στις 9.6.2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της
χρήσης 2010 και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού της
Εταιρίας.
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Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟ Β΄
ΕΞΑΜΗΝΟ 2011
Η εντεινόμενη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας σε συνδυασμό με τις υψηλές
τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων και τις συνθήκες έντονης οικονομικής αβεβαιότητας
που επικρατούν στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, αναμένεται να επηρεάσουν
αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου Attica το β’ εξάμηνο του 2011.
Ειδικότερα, η διακίνηση επιβατών, Ι.Χ οχημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων θα
επηρεαστεί από την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και αναμένουμε
μείωση των εσόδων του Ομίλου στο β΄ εξάμηνο του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο.
Σχετικά με το σκέλος των εξόδων, σε περίπτωση που η μέση τιμή των ναυτιλιακών
καυσίμων συνεχίσει να παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα θα επηρεάσει σημαντικά το
λειτουργικό κόστος του Ομίλου περιορίζοντας τα περιθώρια συμπίεσής του. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι η μέση τιμή των καυσίμων αντιπροσωπεύει για την περίοδο 1.1.2011 –
30.6.2011 το 51% περίπου των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου Attica και είναι
υψηλότερη κατά 25% περίπου (καύσιμα τύπου 380 cst) της αντίστοιχη μέσης τιμής της
περυσινής περιόδου και κατά 24% περίπου της μέσης τιμής για όλο το έτος 2010.
Η εξέλιξη των προαναφερόμενων αστάθμητων και ταυτόχρονα πολύ σημαντικών για
τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παραγόντων θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα
αποτελέσματα του Ομίλου το β΄ εξάμηνο του 2011.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις
δραστηριότητες του Ομίλου για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων
Ο Όμιλος, όπως το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
επιβατηγού ναυτιλίας, επηρεάζεται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των
καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι
το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για το α΄ εξάμηνο του 2011 το
51% περίπου των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου Attica.
Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, για
περίοδο έξι μηνών, θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του
Ομίλου κατά Ευρώ 1,3 εκατ. περίπου.
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Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο
επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο
επιτοκίου αφού σε περίπτωση ανόδου του Euribor ο Όμιλος θα επιβαρυνθεί με
παραπάνω χρεωστικούς τόκους. Για παράδειγμα, μία μεταβολή σε ετήσια βάση κατά
1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου
κατά Ευρώ 3,2 εκατ. περίπου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στο βαθμό που τα ναυτιλιακά
καύσιμα που αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων του διαπραγματεύονται διεθνώς σε
Δολάρια Η.Π.Α. Κατά τα λοιπά οι συναλλαγές του Ομίλου γίνονται σε Ευρώ και ως εκ
τούτου δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους.
Σχετικά με τις συμβάσεις ναυπήγησης των δύο επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων
(Blue Star Delos & Blue Star Patmos) που υπεγράφησαν τον Ιούνιο 2009 με τα
ναυπηγεία DSME της Νοτίου Κορέας, οι οποίες είναι σε Δολάρια Η.Π.Α., ο Όμιλος έχει
αντισταθμίσει κατά 100% τον συναλλαγματικό κίνδυνο με την προαγορά Δολαρίων
Η.Π.Α.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών, εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και για
το λόγο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και
συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του
ενώ παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή του, έχει λάβει εγγυητικές
επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων.
Επίσης, ο Όμιλος παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών του και εξετάζει την
περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. Συνεπώς, τυχόν αδυναμία πελατών να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως να επηρεάσει τα αποτελέσματα
του Ομίλου μέσω δημιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων.
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους αφού
δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες. Ο πιστωτικός
κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι αμελητέος αφού οι
αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την
ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό να
διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της
τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου η οποία είναι καλή.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.6.2011 ανήλθαν σε Ευρώ 11,1 εκατ.
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Το σύνολο των «βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» του Ομίλου στις 30.6.2011 ανήλθε
σε Ευρώ 89,6 εκατ. ενώ την ίδια χρονική περίοδο το σύνολο των «κυκλοφορούντων
στοιχείων του Ενεργητικού» έφθασε τα Ευρώ 100,8 εκατ.
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη
λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους.
Διαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου
Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της
ικανότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για
τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με τον Όμιλο και να
διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους
κεφαλαίου. Ο συντελεστής μόχλευσης στις 30.6.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα, έχει ως
ακολούθως:
Σύνολο δανεισμού
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια

30/06/2011
319.803
11.080
308.723
456.955

31/12/2010
336.075
26.491
309.584
471.041

765.678
40,3%

780.625
39,7%

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

Εποχικότητα Δραστηριοτήτων
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και
στα Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και
χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών
οχημάτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρή
εποχικότητα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που
πραγματοποίησε η Attica με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες κατά την περίοδο 01.01
– 30.6.2011 όπως ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και οι οποίες θα
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρίας:
Η Εταιρία κατέβαλε ποσό Ευρώ 29,70 εκατ. σε αυξήσεις κεφαλαίου 100% θυγατρικών
της εταιριών (Ευρώ 1,50 εκατ. για συμμετοχή στην Superfast One Inc., Ευρώ 4,00 εκατ.
για συμμετοχή στην Superfast Two Inc., Ευρώ 1,30 εκατ. για συμμετοχή στην Superfast
Pente Inc., Ευρώ 17,30 εκατ. για συμμετοχή στην Superfast Exi Inc., Ευρώ 5,50 εκατ.
για συμμετοχή στην Superfast Endeka Inc. και Ευρώ 0,10 εκατ. για συμμετοχή στην
Attica Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.).
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Επίσης, στο α΄ εξάμηνο 2011 η 100% θυγατρική εταιρία Attica Challenge Ltd
επέστρεψε στη μητρική εταιρία με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσό ύψους
Ευρώ 4,45 εκατ.
Επίσης, η Εταιρία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους Ευρώ 3,18 εκατ.
από την 100% θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών δεν έχει απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις έναντι των
συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.
Οι διεταιρικές συναλλαγές την περίοδο 1.1.2011 – 30.6.2011 μεταξύ των εταιρειών του
Ομίλου Attica όπως και στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχουν διαχειριστικό και σε
καμία περίπτωση ουσιαστικό χαρακτήρα και προκύπτουν από την ίδια τη
δραστηριότητα του Ομίλου στο ναυτιλιακό τομέα και στην ανάγκη κοινής διαχείρισης
των εσόδων και εξόδων των πλοίων μέσω κοινοπραξιών και διαχειριστριών εταιριών, οι
οποίες δημιουργούν διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του Ομίλου.
Οι διεταιρικές συναλλαγές εταιριών του Ομίλου Attica με εταιρίες του Ομίλου MARFIN
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) δεν είναι
σημαντικές ούτε επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας
και του Ομίλου, προέρχονται δε κυρίως από τις ανάγκες εφοδιασμού των εστιατορίων
και καταστημάτων επί των πλοίων.
Τέλος, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,96 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011 έναντι Ευρώ 1,88
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις
του Ομίλου προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.
Αθήνα, 29 Αυγούστου, 2011
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Μ. Βέττας
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Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1/2011 – 30/6/2011
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας στις 29/08/2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.attica-group.com καθώς και στον
διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού
κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν
στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη
εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών
ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

(ποσά σε χιλιάδες €)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2011 και 2010
ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη /(Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
- κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων
Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών
εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων
Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

6.1
6.2

6.3

6.4

6.8
6.8

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-30.06.2011

1.01-30.06.2010

1.04-30.06.2011

1.04-30.06.2010

1.01-30.06.2011

1.01-30.06.2010

1.04-30.06.2011

1.04-30.06.2010

111.456
-119.648
-8.193
-12.601
-10.752
1.343

125.787
-120.683
5.104
-13.353
-12.737
168

67.260
-62.330
4.929
-6.146
-6.343
381

74.201
-63.756
10.445
-6.326
-8.294
114

0
-672

0
-806

0
-323

0
-401

-30.203

-20.818

-7.179

-4.061

-672

-806

-323

-401

-257
-7.615
210

-2.261
-6.377
481

79
-4.108
35

-896
-2.349
253

-268
-5
68

-288
-6
286
5.479

52
-3
17

-288
-2
129
5.479

3.928
-33.937
-42
-33.979

-28.975
-3.010
-31.985

0
-11.173
-21
-11.194

-7.053
-2.985
-10.038

-878

-258

-878

4.665
-1.953
2.712

-258

4.917
-1.953
2.964

-33.979

-31.985

-11.194

-10.038

-878

2.712

-258

2.964

-0,1805

-0,1993

-0,0595

-0,0626

-0,0047

0,0169

-0,0014

0,0185

-33.979

-31.985

-11.194

-10.038

-878

2.712

-258

2.964

-4.039

10.753
2.363

513

4.530
1.907

-4.039

13.116

513

6.437

0

0

0

0

-4.039
-38.018

13.116
-18.869

513
-10.681

6.437
-3.601

0
-878

0
2.712

0
-258

0
2.964

-38.018

-18.869

-10.681

-3.601

-878

2.712

-258

2.964

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 25 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/11

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 30ης Ιουνίου 2011 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2011
31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς
πώληση
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6.5

725.707
1.214

738.240
1.357

3.220

179
84
467.237

210
96
441.987

2.392
3.355

1.282

1.284

730.141

745.344

468.782

443.577

11.960
61.932
15.808

11.381
55.011
16.597
2.757
26.491
112.237

1
3.435
3.064
6.500

35
5.697
588
4.066
10.386

6.6
6.7

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2011
31/12/2010

11.080
100.780

682

6.8
6.8

830.921

858.263

475.282

453.963

159.078
290.280
522
111.170
-104.095

134.812
290.614
4.561
111.170
-70.116

159.078
290.280
-7.428
23.652
6.811

134.812
290.614
-7.428
23.652
7.689

456.955

471.041

472.393

449.339

456.955

471.041

472.393

449.339

286

286

271

271

2.636
279.991

2.352
295.032

158

119

1.164
300
284.377

1.038
300
299.008

129

128

558

518

29.830
147
39.812
480
19.320
89.589

24.453
155
41.043

11
20

51
20

20.633
86.284

2.300
2.331

4.035
4.106

2.889
475.282

4.624
453.963

6.9

6.10
6.11

1.930
373.966
830.921

387.222
858.263

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 25 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/11

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2011
ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο την 1/1/2011
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

162.424.000

134.812

290.614

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων
4.561

162.424.000

134.812

290.614

4.561

Λοιπά
αποθεματικά
111.170

-70.116

471.041

111.170

-70.116

471.041

-33.979

-33.979

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

-4.039

-4.039

- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών

0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2011

0
29.236.320

24.266

191.660.320

159.078

-4.039

-334
290.280

522

0

111.170

-33.979

-38.018

-104.095

24.266
0
0
0
-334
456.955

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2011)
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/11

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2011
ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υπόλοιπο την 1/1/2011
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

162.424.000

134.812

290.614

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
πάγιων περουσιακών
στοιχείων
-7.428

134.812

290.614

-7.428

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων

Λοιπά
αποθεματικά

0

23.652

7.689

449.339

0

23.652

7.689

449.339

-878

-878

-878

-878

6.811

24.266
0
0
-334
472.393

Αποτέλεσμα περιόδου

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2011

0
29.236.320

24.266

191.660.320

159.078

-334
290.280

-7.428

0

0

23.652

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2011)
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/11

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2010
ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο την 1/1/2010
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

141.613.700

117.539

266.560

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων
-3.430

141.613.700

117.539

266.560

-3.430

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

87.286

3.094

471.049

87.286

3.094

471.049

-31.985

-31.985

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

10.753

10.753

- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα

2.363

2.363

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών

0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2010

0
20.810.300

13.116

0

-31.985

17.273
24.348

162.424.000

134.812

-294
290.614

9.686

23.884

-23.884

111.170

-52.775

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2010)
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/11

-18.869
17.273
0
24.348
0
-294
493.507

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2010
ΕΤΑΙΡEΙΑ

Υπόλοιπο την 1/1/2010
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

141.613.700

117.539

266.560

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
πάγιων περουσιακών
στοιχείων
65.569

117.539

266.560

65.569

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρημ/κών μέσων

Λοιπά
αποθεματικά

0

3.221

30.381

483.270

0

3.221

30.381

483.270

2.712

2.712

2.712

2.712

20.431

-20.431

23.652

12.662

17.273
24.348
0
-294
527.309

Αποτέλεσμα περιόδου

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2010

0
20.810.300

0

17.273
24.348

162.424.000

134.812

-294
290.614

65.569

0

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2010)
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/6/11

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο 1/1-30/6 2011 και 2010
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αναβαλλόμενη φορολογία
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

-33.937

-28.975

-878

4.665

13.648

13.525

43

44

938
2

800
-102

39
14

8
-16

-4.003
7.548

1.844
6.301

187
1

-5.460
3

-579
-2.426
2.505

316
-16.696
8.027

331
-804

3
-30.569

-5.557
-2.078

-4.658
-1.510

-1
-976

-3
-1.313

-23.939

-21.128

-2.044

-32.638

-29.700

-28.550

-967

-26.824

4.650
1.002
210

81.500
481

68
2.300

286

4.895

55.157

-27.332

-28.264

24.266

41.621

24.266

41.621

-334

-294

-334

-294

4.450

17.450

-20.083

-58.629

-182

-186

3.667

-17.488

28.382

58.777

-15.377

16.541

-994

-2.125

26.491

16.870

4.066

7.391

-34

78

-8

15

11.080

33.489

3.064

5.281

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Χρηματοδοτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 25 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος)
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο
“ATTICA GROUP” είναι αμιγώς Εταιρία Συμμετοχών και ως εταιρία συμμετοχών
δεν έχει δραστηριότητα. Η εταιρία μέσω των θυγατρικών της εταιριών
δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιβατηγό ναυτιλία.
Η έδρα της εταιρίας και του Ομίλου είναι στο Δήμο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού
123-125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 11745.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου
είναι 6 άτομα για τη μητρική εταιρία και 1.205 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις
30/06/2010 ήταν 6 και 1.374.
Οι Μετοχές της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATTICA.
Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιμοποιεί το Bloomberg είναι ATTICA GA ενώ
του Reuters είναι EPA.AT.
Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου (βλ. παρ. 6.8) είναι 191.660.320 ενώ ο μέσος σταθμικός αριθμός
των μετοχών της εταιρείας την 30/06/2011 είναι 188.268.261 (βλ. παρ. 6.4). Η
συνολική κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 30/06/2011
ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 68.998 χιλ. περίπου η οποία έχει υπολογισθεί με
βάση τον αριθμό μετοχών μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω του
γεγονότος ότι οι νέες μετοχές διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών την
31/01/2011.
Ο Όμιλος ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται με τη
μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι
εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής
στην εταιρία την 30/06/2011 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 89,38%.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου, της
περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, εγκρίθηκαν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου την 29η Αυγούστου 2011.
Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.

Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε
την 30/06/2011 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με
αυτές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα
τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην
παράγραφο 2.1 παρουσιάζεται η λογιστική πολιτική που εφαρμόζει ο Όμιλος
σχετικά με την παρουσίαση στις Οικονομικές του Καταστάσεις για την
Κοινοπραξία ΑΝΕΚ Α.Ε. & SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ. Στην
παράγραφο 2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα
οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την
Ε.Ε.
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Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2010, οι οποίες και περιλαμβάνουν
πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που
χρησιμοποιήθηκαν.
2.1.

Λογιστική Πολιτική σχετικά με την παρουσίαση της Κοινοπραξίας ΑΝΕΚ Α.Ε. &
SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ στις Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου.
Η εν λόγω κοινοπραξία έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ
31 ως «από κοινού ελεγχόμενες λειτουργικές δραστηριότητες». Αντικειμενικός
σκοπός είναι η δημιουργία εσόδων και η κατανομή τους στους
κοινοπρακτούντες όπως καθορίζεται από το συμβατικό διακανονισμό. Σύμφωνα
με το ΔΛΠ 31, κάθε μέλος της κοινοπραξίας, με βάση τη συμμετοχή του στην
από κοινού ελεγχόμενη λειτουργική δραστηριότητα, θα αναγνωρίζει στις
ατομικές του οικονομικές καταστάσεις:
τα στοιχεία του ενεργητικού που ελέγχει και τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνει, και
τα έξοδα που πραγματοποιεί και το μερίδιό του στα έσοδα που
προέρχονται από την πώληση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών της
κοινοπραξίας.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των
εσόδων και των εξόδων, είναι ήδη αναγνωρισμένα στις ατομικές οικονομικές
καταστάσεις κάθε κοινοπρακτούντος, δεν απαιτείται προσαρμογή ή άλλη
διαδικασία ενοποίησης σε σχέση με αυτά τα στοιχεία στις οικονομικές
καταστάσεις των κοινοπρακτούντων.
Η καθαρή απαίτηση που προκύπτει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού από τη
σχετική εκκαθάριση και τις πληρωμές της κοινοπραξίας προς και από τους
κοινοπρακτούντες, απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.

2.2.

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
έναρξης ισχύος 2011)
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ
για το 2010 –μια σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των
ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα
αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι
περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2011.
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Ετήσιες Βελτιώσεις 2009
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ
για το 2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των
ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα
αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών»
Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η τροποποίηση αυτή δεν
εφαρμόζεται για τον Όμιλο.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης
στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή
δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)»)
ως συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να
έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα
τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών
απαιτήσεων»
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να
αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές
προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να
καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του.. Η διερμηνεία δεν είχε
επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες
Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του
ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για
πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε
σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση
στις δραστηριότητες του Ομίλου.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων
μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα
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σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση
των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων
των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει
την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων
ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές
όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εφαρμογή του
αναθεωρημένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω
Συμμετοχικών Τίτλων
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των
περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν
αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει
μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές
φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες
ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
2.3.

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία
είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.
Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ,
τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις
παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά
μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε
εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης
του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη
διακοπή αναγνώρισης.
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική
αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση
για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε
στην εύλογη αξία βάσει
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α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και
β)
των
χαρακτηριστικών
των
συμβατών
ταμειακών
ροών
των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το
χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού στην
εύλογη
αξία μέσω
αποτελεσμάτων).
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία –
σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου
προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση
καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα
από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της
παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας
μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί
παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την
προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο.
ΔΛΠ 12- (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος».
Τo ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που
σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση
αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση
του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και
όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του
τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και
υποκειμενική. Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση
της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα
πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει
επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση
στο
ΔΠΧΑ
1
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.

«ΔΠΧΑ
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Πρώτη

Εφαρμογή»

-

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά
από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της
Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής
Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η
εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις
αναφορικά με πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των
ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών
επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην
οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την
τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα
μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος
μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση
δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες
ειδικού σκοπού».
Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο
καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να
συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει
στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων
αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη
ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο
αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι
επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Δραστηριότητες»
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Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Με
βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους
συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει.
Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και
καταργείται και η ορολογία του ΔΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Οι
περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες".
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές,
κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες οικονομικές
οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης
παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να
αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει
στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις
περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή
απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξακάθαρος
ορισμός της έυλογης αξίας καθώς και ένα πλάισιο με βάση το οποίο εξετάζεται η
επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες
μεταξύ των ΔΠΧΑ.
Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι
αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και
έπειτα.
Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση
ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα
στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν
ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από
τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον
αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες
παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες.
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες»
Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις
λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που
προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο
συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της
μεθόδου της καθαρής θέσης.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά με την
αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με την μέθοδο «corridor». Επίσης
μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα
παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα
παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και
τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής
στα εν λόγω σχέδια.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να συγκεντρώνουν στοιχεία
εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να
επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με
σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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3.

Ενοποίηση – Κοινοπρακτική εκμετάλλευση πλοίων

3.1.

Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι παρακάτω άμεσα θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο ολικής
ενσωμάτωσης.

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
30/06/2011
Επωνυμία Θυγατρικής
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε.
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε.
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
ATTICA PREMIUM A.E.

Αξία
Συμμετοχής

% συνολικής
συμμετοχής

Χώρα
εγκατάστασης

Είδος
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες
Χρήσεις

0,00%
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%
100,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΛΤΑ
ΜΑΛΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
-

0,00%

0,00%

0,00%

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό ενιαία
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ

2007-2011

2
1.300
59.423
54.008
0
195.764

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%

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2007-2011
2008-2011

0,00%

0,00%

0,00%

ΕΛΛΑΔΑ

3.664
1
77
29
22
18.734
22.765
46.794

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%

100,00%

0,00%

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

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

1.898
1.350

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
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.A.Ε. &
ΣΙΑ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

% έμμεσης
συμμετοχής

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

49
32
1.005
54
23
2.306
327

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

% άμεσης
συμμετοχής

28.669
28.843
100

2006-2011

ΟΛΙΚΗ

2008-2011

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
Υπό ενιαία
διεύθυνση
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2008-2011
2008-2011
2009-2011
2009-2011

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

2009-2011

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

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2009-2011
2009-2011
2011

Για τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του
Ομίλου, οι οποίες έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση
φορολογικού ελέγχου.
Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του
Ομίλου.
Δεν υπάρχουν εταιρίες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν
ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης εκτός από τη 100% θυγατρική εταιρεία
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. που ενοποιείται από 25/5/2011.
Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως
προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Δεν υπάρχουν εταιρίες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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3.2.

Σύμβαση του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον Όμιλο ΑΝΕΚ
Ο Όμιλος ανακοίνωσε στις 24.05.2011 την υπογραφή συμφωνίας με τον Όμιλο
ΑΝΕΚ Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο
εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα», καθώς και
στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς – Ηράκλειο».
Για το λόγο αυτό συστάθηκε η κοινοπραξία «ANEK AE – SUPERFAST
ENDEKA (HELLAS) INC» (διακριτικός τίτλος «ANEK – SUPERFAST») στην
οποία συμμετέχουν οι εταιρείες ΑΝΕΚ Α.Ε., SUPERFAST EXI (HELLAS) INC,
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC και ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

4.
4.1.

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών
Διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η μητρική εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους € 3.179
χιλ. που προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του Κεφαλαίου των κατά 100% θυγατρικών
εταιρειών SUPERFAST ONE INC., SUPERFAST TWO INC., SUPERFAST
PENTE INC., SUPERFAST EXI INC. SUPERFAST ENDEKA INC. και ATTICA
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με το ποσό των € 1.500 χιλ., € 4.000 χιλ., € 1.300
χιλ., € 17.300 χιλ., € 5.500 χιλ. και € 100 χιλ. αντίστοιχα.
Επίσης, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA CHALLENGE LTD επέστρεψε
στην ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου
ποσό ύψους € 4.450 χιλ.
Οι διεταιρικές συναλλαγές την 30/06/2011 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου οι
οποίες προκύπτουν από την δομή του Ομίλου (βλ. παρ. 4.1. των οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/10) έχουν ως εξής:
α) Μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των €
30.497 χιλ.
β) Οι διεταιρικές πωλήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις της ATTICA PREMIUM
Α.Ε. προς τις ναυτιλιακές εταιρείες του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των
€ 18 χιλ. και € 1.044 χιλ. αντίστοιχα.
γ) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. &
ΣΙΑ και των πλοιοκτητριών εταιριών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των €
49.447 χιλ.
Η τιμολόγηση των συναλλαγών της εταιρίας ATTICA PREMIUM A.E. με τις
άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑTTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έγινε με όρους αγοράς.
Όλα τα ανωτέρω υπόλοιπα σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται.

4.1.1.

Διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του Ομίλου MARFIN
INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πωλήσεις

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε.
VIVARTIA Α.Ε.
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.
HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDECAL Α.Ε.)
MIG REAL ESTATE S.A.
SINGULARLOGIC A.E.
SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E.
D.S.M.S. Α.Ε.

Αγορές

2.554

222

1

13
89
241
167
56
35
28
1
852

2.555

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
από
προς
751
227
7
46
138
33
19
42
12
2
507

770

4.2.

Εγγυήσεις
Η μητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την
αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου ύψους € 310.025 χιλ.

4.3.

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης
Αμοιβές Δ.Σ.
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών

30/06/2011

30/06/2010

1.730
234

1.740
138

1.964

1.878

14

14

Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη
για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής
οντότητας, άμεσα ή έμμεσα και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε
όχι) της οικονομικής οντότητας αυτής.

5.

Συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK
Ο Όμιλος
30η Ιουνίου
2011
6.301
4.610

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Δανειακές Υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

154
212
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Η Εταιρία
30η Ιουνίου
2011
3.215
0
67
6

6.

Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
1/1-30/06/2011
Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-30/06/2011 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα μεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης περιόδου για τους
εξής λόγους:
α) Το πλοίο SUPERFERRY II δραστηριοποιήθηκε για όλη την αντίστοιχη
περίοδο του 2010, ενώ στην παρούσα περίοδο δραστηριοποιήθηκε μέχρι την
πώλησή του στις 1/03/2011.
β) Το πλοίο SUPERFAST V δραστηριοποιήθηκε στη Αδριατική Θάλασσα μέχρι
την πώλησή του στις 16/02/2010.

6.1.

Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων
Ο Όμιλος έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τον γεωγραφικό τομέα.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές και στις
γραμμές της Αδριατικής. Τα πλοία του Ομίλου εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα
Ι.Χ. οχήματα, που αποτελούν ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα
φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν την εμπορευματική κίνηση.
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη
κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες
Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται
κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα.
Η Εταιρία ως εταιρία συμμετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών και για το λόγο αυτό
δεν παρουσιάζεται για την εταιρία ανάλυση εσόδων ανά γεωγραφικό τομέα.
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την
περίοδο 1/1 – 30/6/2011 έχουν ως εξής :
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Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι
Πωλήσεις επί των πλοίων
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση)
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων
Σύνολο κύκλου εργασιών

60.381
3.917

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2011
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα
42.129
5.028

64.298

47.157

19
-18
1

Σύνολο
102.510
8.945
19
-18
111.456

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης
Άλλα έσοδα/έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-63.885
-13.348
326
-12.609
-3.982
3.928

-55.763
-8.599
922
-16.283
-3.472

-1.406
94
-1.311
-209

-119.648
-23.353
1.342
-30.203
-7.663
3.928

-4.702
-12.663
-17
-12.680

-10.583
-19.753
-25
-19.778

-1.269
-1.521
0
-1.521

-16.554
-33.937
-42
-33.979

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα
Ευρώπη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών

98.898
12.074
484
111.456

Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Μεταδρομολόγηση πλοίων
Πωλήσεις πλοίων
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/06
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις

30/06/2011
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα

370.912
80

311.957

-8.130
362.862

-5.091
306.866

362.862

306.866

160.106

154.470

Μη κατανεμημένες μακροπρόθεσμες και
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0
55.979
55.979

Σύνολο

682.869
80
0
0
-13.221
669.728
55.979
725.707
314.576

5.227

5.227

* Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E., καθώς και οι πλοιοκτήτριες
θυγατρικές εταιρείες των υπό κατασκευή πλοίων.

Όλα τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες.
Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του
Ομίλου της 30/06/2011
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
€ 725.707
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 105.214
Σύνολο ενεργητικού
€ 830.921
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Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

€ 319.803
€ 54.163
€ 373.966

Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 777.780 χιλ.
περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων.
Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για
εκτέλεση δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας συνολικού ύψους €
4.687 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/6/2011 και € 5.030 χιλ. για την περίοδο 1/130/6/2010.
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την
περίοδο 1/1-30/6/2010 έχουν ως εξής:
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Γεωγραφικός Τομέας

Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι
Πωλήσεις επί των πλοίων
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση)
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων
Σύνολο κύκλου εργασιών

69.883
4.827

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2010
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα
44.578
6.465

74.710

51.043

1.030
-996
34

Σύνολο
114.461
11.292
1.030
-996
125.787

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης
Άλλα έσοδα/έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-68.824
-14.670
97
-8.687
-2.949

-51.838
-9.718
61
-10.452
-3.604

-21
-1.702
10
-1.679
-1.603

-120.683
-26.090
168
-20.818
-8.157

-289
-11.635
-25
-11.660

-5.386
-14.057
-895
-14.952

-1.618
-3.283
-2.090
-5.373

-7.294
-28.975
-3.010
-31.985

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα
Ευρώπη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών

112.423
13.296
68
125.787

Γεωγραφικός Τομέας

Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Μεταδρομολόγηση πλοίων
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/06
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Με κατανεμημένες μακροπρόθεσμες και
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1/1-31/12/2010
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα

386.392
1.339

320.171
1.745

-682
-16.144
370.905

-9.959
311.957

370.905

311.957

168.369

161.706

0
55.378
55.378

Σύνολο

706.563
3.084
0
-682
-26.103
682.862
55.378
738.240
330.075

6.000

* Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E., καθώς και οι πλοιοκτήτριες
θυγατρικές εταιρείες των υπό κατασκευή πλοίων.

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του
Ομίλου της 31/12/2010
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

€ 738.240
€ 120.023
€ 858.263

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

€ 336.075
€ 51.147
€ 387.222
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6.2.

Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι εκτελέστηκαν
λιγότερα δρομολόγια λόγω πώλησης πλοίου.

6.3

Κέρδη / ζημιές από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Περιλαμβάνεται το κέρδος που προέκυψε από την πώληση του οχηματαγωγού –
επιβατηγού πλοίου SUPERFERRY II.

6.4

Κέρδη ανά μετοχή βασικά
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας με το μέσο σταθμικό αριθμό
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ.§ 6.8) ο σταθμισμένος αριθμός
μετοχών της περιόδου έχει ως εξής:
Υπολογισμός Σταθμισμένων αριθμών μετοχών
Ημέρες
κυκλοφορίας
Ημερ/νία
01/01/2011
21
21/01/2011
160

Στάθμιση Αριθμός μετοχών
0,1160221
162.424.000
0,8839779
191.660.320

Σταθμισμένος
αρ. μετοχών
18.844.773
169.423.487
188.268.261

6.5.

Ενσώματα Πάγια
Τα Ενσώματα Πάγια παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις 31/12/2010 η οποία
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αποσβέσεις τις τρέχουσας περιόδου.

6.6.

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν μείωση σε σχέση
με τις 31/12/2010 η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην είσπραξη απαιτήσεων
από ασφαλιστικές εταιρείες.

6.7.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την
31/12/2010, η οποία οφείλεται αφενός μεν στη μείωση του κύκλου εργασιών
αφετέρου δε στη σημαντική αύξηση της μέσης τιμής αγοράς των ναυτιλιακών
καυσίμων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
εταιρείας κατά € 24.266 χιλ. και από την πώληση του οχηματαγωγού –
επιβατηγού πλοίου SUPERFERRY II κατά € 2.600 χιλ. Από τα διαθέσιμα αυτά ο
Όμιλος κατέβαλε το ποσό € 20.083 χιλ. για την εξόφληση των δόσεων των
μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου.

6.8.

Μετοχικό κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο – Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Στις 21/01/2011 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρη κάλυψη
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους € 24.266 χιλ. Το
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 159.078 χιλ. διαιρούμενο σε 191.660.320 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,83 η κάθε μία.
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ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα την 01/01/2011
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές
-Προνομιούχες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 30/06/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπα την 01/01/2011
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές
-Προνομιούχες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 30/06/2011

Αριθμός
μετοχών
162.424.000

Ονομαστική
αξία
0,83

29.236.320

24.266

191.660.320

0,83

Αριθμός
μετοχών
162.424.000

Ονομαστική
αξία
0,83

29.236.320

191.660.320

Αξία κοινών
Υπερ Το Άρτιο
μετοχών
134.812
290.614

159.078

-334
290.280

Αξία κοινών
Υπερ Το Άρτιο
μετοχών
134.812
290.614

24.266

0,83

159.078

-334
290.280

Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού - €
38.018 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα του Ομίλου ύψους - € 33.979 χιλ. και την
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ/ Δολαρίου Αμερικής ύψους - €
4.039 χιλ. Για την εταιρεία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους"
ποσού - € 878 χιλ. αφορούν μόνο το αποτέλεσμα της εταιρείας.
6.9.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η αύξηση στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην υποχρέωση που δημιουργήθηκε στον Όμιλο από την
Κοινοπραξία ΑΝΕΚ – SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ και η οποία
περιλαμβάνει τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από τον Όμιλο και θα ταξιδέψουν με
την Κοινοπραξία ΑΝΕΚ – SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ.

6.10. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού
Το στοιχείο «Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικούπαθητικού» περιλαμβάνει την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ
/Δολαρίου Η.Π.Α. ($). Οι συμβάσεις ναυπήγησης που υπεγράφησαν τον Ιούνιο
2009 με το Ναυπηγείο Κορέας DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
ENGINEERING CO.LTD (DSME) για τη ναυπήγηση δύο επιβατηγών
οχηματαγωγών πλοίων, ήταν σε Δολάρια Αμερικής ($).
Για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ /Δολαρίου Η.Π.Α. οι
πλοιοκτήτριες των υπό κατασκευή πλοίων, BLUE STAR FERRIES N.E. και
BLUE STAR N.E., προέβησαν στην προαγορά Δολαρίων Η.Π.Α. ($), η οποία,
μετά την καταβολή τον Ιούνιο 2010 της ίδιας συμμετοχής, έχει καλύψει κατά 100%
σχεδόν τον συναλλαγματικό κίνδυνο.
6.11. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η μείωση στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην σταδιακή εξόφληση της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης
βάση του νόμου 3845/2010.
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7.
7.1

Άλλες πληροφορίες
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2007.
Οι εταιρείες SUPERFAST έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και
τη χρήση 2006.
Οι εταιρείες της BLUE STAR έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι
και τη χρήση 2007, με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES
S.A. όπου έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2008.
Η θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές μέχρι και τη χρήση 2005. Οι εταιρίες του Ομίλου ATTICA έχουν
σχηματίσει συνολική πρόβλεψη € 147 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις. Η μητρική εταιρεία έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη € 20 χιλ. Για
τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου,
οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση
φορολογικού ελέγχου.

7.2.

Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων
Ο Όμιλος κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 20.083 χιλ. για
την εξόφληση δόσεων των δανείων των πλοίων.
Επίσης ο Όμιλος κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 182 χιλ. για την
εξόφληση των χρηματοδοτικών μισθώσεων.

7.3.

Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές μισθώσεις
Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/2011 , ανέρχεται στο ποσό των € 109
χιλ. Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 894 χιλ.

7.4.

Προβλέψεις
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 1.036 χιλ., η οποία αφορά
αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία του Ομίλου.

7.5.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
α) Δοθείσες Εγγυήσεις,
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του
Ομίλου και της Εταιρίας και ήταν σε ισχύ στις 30/06/2011, αναλύονται ως εξής:

Δοθείσες Εγγυήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2011

1.507

---

β) Συμβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών
Οι συμβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την 30/06/2011,
αναλύονται ως εξής:
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Συμβάσεις αγορών

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2011

76.874

---

Στις Συμβάσεις αγορών περιλαμβάνονται η υποχρέωση του Ομίλου για την
αγορά των υπό ναυπήγηση πλοίων στα ναυπηγεία DAEWOO SHIPBUILDING
& MARINE ENGINEERING της Κορέας.
γ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις
Κατά την 30η Ιουνίου 2011 ο Όμιλος/η Εταιρία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις
από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής:

Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2011
1.597
5.621
6.356
13.574

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2011
241
1.078
1.054
2.373

δ) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Κατά την 30η Ιουνίου 2011 ο Όμιλος/η Εταιρία είχε δεσμεύσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2011
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2011

183
28
0

211

8.

0

Σημαντικά Γεγονότα
α) Στις 21/01/2011 το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους € 24.266
χιλ. Το μετοχικό κεφάλαιο από την 21/01/2011 ανέρχεται πλέον σε € 159.078
χιλ. διαιρούμενο σε 191.660.320 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
€ 0,83 η κάθε μία.
Tο προϊόν της αύξησης διατέθηκε εντός του Α' εξαμήνου 2011 σύμφωνα με το
Ενημερωτικό Δελτίο.
β) Ο Όμιλος πώλησε το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο SUPERFERRY II
έναντι συνολικού τιμήματος € 4.650 χιλ. τοις μετρητοίς. Από την πώληση αυτή το
λογιστικό κέρδος ανήλθε σε € 3.928 χιλ. το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα
αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2011 ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν
κατά € 2.670 χιλ. περίπου.
γ) Ο Όμιλος ανακοίνωσε στις 24/5/2011 την υπογραφή συμφωνίας με την
εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία
των δύο εταιρειών στη διεθνή γραμμή ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ANCONA,
καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
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9.

Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 29 Αυγούστου, 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ275083

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063
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ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. AK087031
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ΤΑΞΗΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Ιουνίου 2011
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ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:7702/06/Β/86/128

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
με καταβολή μετρητών
Για την περίοδο 01.01.2011 - 30.06.2011
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7/448/11.10.2007 (άρθρο 3) απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») και την υπ΄ αριθμ. 25/17.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») γνωστοποιείται ότι, από την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με
αναλογία 9 νέες προς 50 παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 0,83 ανά μετοχή, που
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την από 23.12.2010 απόφαση έγκρισης του
περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής «Ε.Δ.» από την Ε.Κ., αντλήθηκε συνολικά
καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 23.932.320,44 (Ευρώ 24.266.145,60 μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ
333.825,16). Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως κατά 100%.
Εκδόθηκαν 29.236.320 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 31/01/2011. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 21.1.2011.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν
πλήρως εντός του α΄ εξαμήνου του 2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων
(ποσά σε €).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Δ.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011-30.06.2011

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

11.300.000,00

11.383.588,89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

12.632.320,44

12.548.731,55

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

23.932.320,44

23.932.320,44

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Δ.

Αθήνα, 29/08/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ275083

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ024063

ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ215327
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. AK087031
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α’ ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της
«Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με μετρητά»
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATTICA –
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων
Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που πραγματοποιήθηκε
την 21 Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με την από 29.11.2010 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη
σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε και εκτελέσαμε αυτή την εργασία
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε
περιπτώσεις
εκτέλεσης
«Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών
Συναφών
με
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.
Διαδικασίες:
1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στην
επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν
αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο
που αυτά αναφέρονται.
2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της
με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία
για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των
αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.
3. Εξετάσαμε για την ύπαρξη «Αδιάθετων κεφαλαίων» τοποθετημένων σε
τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας κατά την 30/06/2011.
Ευρήματα:
1. Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως διατεθέντα
κεφάλαια στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά», προκύπτουν από τα βιβλία
και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
2. Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες
που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο
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Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των
αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
3. Διαπιστώσαμε τη διάθεση των κεφαλαίων και το ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα
κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας κατά
την 30/06/2011.
Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών
Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και
άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο
του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και
δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο
1/1/2011 έως 30/6/2011 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης , με
ημερομηνία 29/08/2011.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
O Ορκωτός Ελεγκτής
Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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