
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:

Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη προ φόρων 2.075 -6.068
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Νόμιμος ελεγκτής: Αποσβέσεις 2.742 2.801

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Αναστροφή απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού -1.488 -

Προβλέψεις 15 195

Συναλλαγματικές διαφορές 75 4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 60.315 61.523 επενδυτικής δραστηριότητας -22 -29

Επενδύσεις σε ακίνητα - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 744 722

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - - κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

Αποθέματα 338 345 δραστηριότητες:

Απαιτήσεις από πελάτες 12.602 14.206 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 7 203
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.503 1.823 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 278 722

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -2.805 2.835

προοριζόμενα για πώληση - - Μείον :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 77.758 77.897 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -710 -801

Καταβεβλημένοι φόροι -22 -18

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
Μετοχικό Κεφάλαιο 55.508 54.115 δραστηριότητες (α) 889 566

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -19.148 -21.201

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 36.359 32.914

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - - Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ)=(α)+(β) 36.359 32.914 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15.294 19.842 λοιπών επενδύσεων - -

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.406 666 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.699 24.475 παγίων στοιχείων - -

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων - -

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - Αγορά - Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 41.398 44.983 θυγατρικής) - -

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 77.758 77.897 Τόκοι εισπραχθέντες 9 7

Μερίσματα εισπραχθέντα - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014 δραστηριότητες (β) 9 7

Κύκλος εργασιών 25.786 25.921

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 5.644 -1.464 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 1.402 -5.341 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.393 8.881

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.075 -6.068 Έκδοση κοινών μετοχών - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 2.053 -6.086 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

Εξοφλήσεις δανείων -843 -9.548

Κατανέμονται σε :

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια) - -

- Μετόχους εταιρείας 2.053 -6.086 Μερίσματα πληρωθέντα - -
- Μετόχους μειοψηφίας - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 550 -667

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - -

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.448 -94

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 2.053 -6.086 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 935 1.031

- Μετόχους εταιρείας 2.053 -6.086 Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -74 -2

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.309 935

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 423,9928 -1.260,2242 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - -

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 31.12.2015 31.12.2014

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 4.144 -2.540

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 

αντίστοιχα) 32.914 30.118

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 2.053 -6.086

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.393 8.881

Διανεμηθέντα μερίσματα - -

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 

αντίστοιχα) 36.359 32.914

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ,που έχουν προκύψει από 

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                              1.380                                                                                                    8

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                    212                                                                                                                    7

γ) Απαιτήσεις                                                                                                                                                                                    206                                                                                                                  2.421

δ) Υποχρεώσεις                                                                                                                                                                           21.603                                                                -

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης                                                                                      - -

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                                                                         - -

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                                                                 - -

9. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά ποσό € 1.393 χιλ. με καταβολή μετρητών.

Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327                                                               Α.Δ.Τ.  ΑΚ 109642 Α.Δ.Τ. AK 087031

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ                                                           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

-

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.8. της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

6. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από  συγγενείς της επιχειρήσεις.

7. Επί του πλοίου της Εταιρείας έχει εγγραφεί κοινή υποθήκη με το πλοίο SUPERFAST XII αξίας € 213 εκατ. περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

8 .Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στη λήξη της χρήσεως είναι 63 άτομα ενώ στις 31/12/2014 ήταν 72.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016
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1 19.608

-

-

                                                         (ποσά σε χιλιάδες €)

     Όμιλος Marfin Investment Group   Όμιλος Attica Group

1.121 -

171 -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2014.

2. Η εταιρεία ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με την μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης και έμμεσα στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP

 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια ΔΛΠ 24 μέρη , έχουν ως εξής:

Αρχές Λιβερίας

 Σ. Πασχάλης - Πρόεδρος, Κ. Μάγειρας - 

Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Γ. Δικαίος - 

Γραμματέας, N. Ταπίρης - Ταμίας 

26 Φεβρουάριος 2016

Ξύνας Θανάσης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

SUPERFAST ENDEKA INC.
80 Broad Street, Monrovia, Liberia

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SUPERFAST ENDEKA INC. 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)


