
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2015 1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2015

των οικονομικών καταστάσεων: 26 Αυγούστου 2016 Λειτουργικές δραστηριότητες

Νόμιμος ελεγκτής: Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.951 -5.795 -607 1.834

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη Αποσβέσεις 11.855 11.748 9 12

- - - -

Προβλέψεις 933 501 1 1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 Συναλλαγματικές διαφορές -29 106 - -

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 555.463 565.516 7 8

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.870 2.026 3 5 επενδυτικής δραστηριότητας 1.359 2.612 -4 -2.359

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.238 1.293 583.395 540.998 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.335 10.295 1 1

Αποθέματα 3.003 2.882 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 53.439 41.990 90 467

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 73.302 94.940 1.690 3.847 δραστηριότητες:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -121 274 - -

προοριζόμενα για πώληση - - - - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -15.371 -15.160 624 180

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 688.315 708.647 585.185 545.325 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 14.315 17.018 -83 -85

Μείον:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -5.244 -5.049 -1 -1

Μετοχικό Κεφάλαιο 57.498 57.498 57.498 57.498 Καταβεβλημένοι φόροι -31 -34 - -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 322.860 318.730 527.445 474.503

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 380.358 376.228 584.943 532.001 δραστηριότητες (α) 16.050 16.516 -60 -417

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 380.358 376.228 584.943 532.001 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 233.188 243.727 - - Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.319 15.969 46 13.045 λοιπών επενδύσεων - - - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24.220 41.529 - - Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.637 -120 -5 -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.230 31.194 196 279 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα παγίων στοιχείων - -

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - - - - 22.553 2.538

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 307.957 332.419 242 13.324 Τόκοι εισπραχθέντες 164 85 4 11

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 688.315 708.647 585.185 545.325 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - -11.553 -5.238

Έσοδα Συμμετοχών - - - -

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 2.200 600

1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2015 1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2015

Κύκλος εργασιών 109.631 108.868 - - -1.473 -35 13.199 -2.089

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 26.779 22.684 - - Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
9.801 7.283 -609 -523

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -1.951 -5.795 -607 1.834 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου - - - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -2.199 -5.843 -607 1.834 - - - -

Κατανέμονται ως : Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - - -

Ιδιοκτήτες μητρικής -2.199 -5.843 -607 1.834 Εξοφλήσεις δανείων -32.589 -5.016 - -

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - - Επιστροφή λόγω μη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στη μητρική εταιρεία -13.000 - -13.000

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 6.329 3.928 53.549 -5.044 -366 -218 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 4.130 -1.915 52.942 -3.210 -45.955 -5.234 -13.000 -

-31.378 11.247 139 -2.506

Ιδιοκτήτες μητρικής 4.130 -1.915 52.942 -3.210 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 71.555 23.937 13 3.092

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - - -42 18 - 1

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,0115 -0,0305 -0,0032 0,0096 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 40.135 35.202 152 587

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 21.656 19.031 -600 -511

30.06.2016 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2015

376.228 339.817 532.001 489.057

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 4.130 -1.915 52.942 -3.210

- - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2016 και 

30/06/2015 αντίστοιχα) 380.358 337.902 584.943 485.847

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία                                  Όμιλος                Εταιρία

α) Έσοδα 4.283 - 84 4                                           -            -

β) Έξοδα 1.468 - 1.065 1                                           -            -

γ) Απαιτήσεις 4.578 - 17.949 145                                           -    1.458

δ) Υποχρεώσεις 1.263 - 39.924 -                                           -            -

- - - -          1.160            -

- - - -                                           -            -

- - - -                                           -            -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642 Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327 Α.Δ.Τ. ΑΜ 140292 Α.Δ.Τ. AK 087031

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

8. Ο Όμιλος ATTICA 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 (άμεσα και έμμεσα) ήταν 

την 30/06/2016 89,38%.  

9. Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού  Ευρώ 4.130 χιλ. αφορούν τα αποτελέσματα του Ομίλου ύψους  - Ευρώ 2.199 χιλ. και την αντιστάθμιση ταμιακών ροών παραγώγων πετρελαίου ύψους  Ευρώ 6.329 χιλ. Για την εταιρία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους"  ποσού Ευρώ 52.942 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα της εταιρίας ύψους - Ευρώ 607 χιλ.και την αποτίμηση συμμετοχών στην εύλογη αξία των θυγατρικών εταιρειών ύψους  Ευρώ 53.549 χιλ.

10. Δεν κατέχονται από την μητρική και τις θυγατρικές εταιρίες, μετοχές της μητρικής εταιρίας ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

11.  Στις 16 Ιουνίου 2016, η  Attica Group και η Τράπεζα BMCE του Μαρόκου, ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας για την εκμετάλλευση θαλάσσιων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας “AFRICA MOROCCO LINKS” – “AML”. Η Attica Group θα 

συμμετέχει στη νέα εταιρία με ποσοστό 49%, ενώ  με 51% θα συμμετέχει η BMCE. Στις 17 Ιουνίου 2016 ξεκίνησαν τα δρομολόγια στη γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία) με το πλοίο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».
12.  Στις 29 Ιουνίου 2016 στα πλαίσια κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της γραμμής Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία) από την εταιρία «AFRICA MOROCCO LINKS» – (AML), επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της Attica και της AML, για την πώληση του πλoίου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» στην AML και την 

επαναγορά του από την Attica μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έναντι ισόποσου τιμήματος.

       Όμιλος Marfin Investment Group                      Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς                                               Όμιλος Attica Group

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

    Ιανουαρίου 2016 και αναλύονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 2 άτομα για την μητρική εταιρία και 1.226 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 30/06/2015 ήταν 2 και 1.274 αντίστοιχα.

5. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 685.273 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη για την εταιρία.

6. Για την μητρική εταιρία, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Σε επίπεδο Ομίλου, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους Ευρώ 1.218 χιλ., η οποία 

αφορά κατά κύριο λόγο αποζημιώσεις ναυτικών. Επίσης, η εταιρία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού Ευρώ 46 χιλ. και Ευρώ 2.086 χιλ. αντίστοιχα. Η εταιρία και ο Όμιλος δεν έχουν σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 " 

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ".

7.Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής: 

                   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2016 και 01/01/2015 

αντίστοιχα)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

1. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2016, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιριών του Ομίλου. Δεν υπάρχουν εταιρίες που ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην  προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον, δεν 

υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη  περίοδο. Δεν υπάρχουν εταιρίες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. 

2. Οι εταιρίες του Ομίλου Attica έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη Ευρώ 360 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η μητρική εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη Ευρώ 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 8.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων.

3.Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

 δραστηριότητες (β)

Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ξύνας Θανάσης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί 

σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 5780001000

Λυσικράτους  1-7 & Ευριπίδου, 17674, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016


