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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2016)

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, 1.1.2016-30.6.2016
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) περιόδου 1.1.2016 – 30.6.2016
Στοιχεία και πληροφορίες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) περιόδου 1.1.2016 - 30.6.2016.

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2016-30.6.2016 καταρτίστηκε
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
την 26 Αυγούστου 2016 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη και στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) 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 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 εταιρίας, 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:
1. Κυριάκος Μάγειρας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Σπύρος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3. Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο από το
Διοικητικό Συμβούλιο
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 (εταιρικές και ενοποιημένες) της Attica Α.Ε. Συμμετοχών
(εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρία») για την περίοδο 01.01.2016 – 30.6.2016, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση της 30/06/2016 και
τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2016 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.
γ) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Attica Α.Ε. Συμμετοχών την 26/8/2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την αναρτησή τους στο διαδίκτυο,
στη διεύθυνση www.attica-group.com.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016

Οι δηλούντες,
Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Δ. Μάγειρας
Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σπύρος Χ. Πασχάλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

Το Εκτελεστικό μέλος
Ορισθέν από το Δ.Σ.

Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης
Α.Δ.Τ. ΑΜ 140292
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους Μετόχους της
Εταιρείας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
ης
της Εταιρείας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της 30 Ιουνίου 2016 και τις σχετικές
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης
και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 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 η έκφραση
ενός συμπεράσματος 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 χρηματοοικονομικής 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.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν
έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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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
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θανάσης Ξύνας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34081
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2016 – 30.6.2016
(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 1.1.2016 - 30.6.2016.
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 2016, τυχόν 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 1.1.2016 – 30.6.2016
Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις του Ομίλου την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016 έχουν ως
ακολούθως:
1.

Επισκόπηση δραστηριοτήτων
Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 με δεκατρία (13) επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία εκ των οποίων τα δώδεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε Ευρώ 109,63 εκατ. έναντι Ευρώ
108,87 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 (αύξηση 0,7%).
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου
(EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 21,66 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 19,03 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή
περίοδο.
Αντίστοιχα, στο α΄ εξάμηνο του 2016 οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 2,20 εκατ.
έναντι ζημιών μετά από φόρους Ευρώ 5,84 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.
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2.

Αγορές που δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος και μεταφορικό έργο
Το μεταφορικό έργο του Ομίλου ενισχύθηκε στις κατηγορίες εσόδων που αφορούν τα φορτηγά οχήματα
κατά 8,9% και Ι.Χ. οχήματα κατά 10,5% και μειώθηκε στους επιβάτες κατά 4,2%. Ειδικότερα, το α΄
εξάμηνο του 2016 διακινήθηκαν με τα πλοία του Ομίλου συνολικά 1,47 εκατ. επιβάτες έναντι 1,53 εκατ. το
α’ εξάμηνο 2015, 199,83 χιλ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 180,80 χιλ. το προηγούμενο εξάμηνο και 143,29 χιλ.
φορτηγά οχήματα έναντι 131,63 χιλ. το α’ εξάμηνο 2015.
Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2015.
Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Πάτρα –
Ηγουμενίτσα - Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο κατά 11,9% στους επιβάτες, κατά 3,6% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 5,1% στα φορτηγά
οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική μειώθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο.
Επισημαίνεται ότι η Attica Group συνεργάζεται με την ANEK στα πλαίσια της Κοινοπραξίας ΑΝΕΚ –
SUPERFAST με την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στις διεθνείς
γραμμές της Αδριατικής θάλασσας (Ελλάδα – Ιταλία) καθώς και στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης. Η
συνεργασία αυτή επέφερε περαιτέρω εξορθολογισμό της χωρητικότητας και διασφάλισε την καλή και
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επιβατών και εμπορευμάτων στις εν λόγω γραμμές.
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιάς – Κυκλάδες με
τέσσερα πλοία, Πειραιάς - Δωδεκάνησα με τρία πλοία, Πειραιάς – Ηράκλειο, Κρήτης με ένα πλοίο,
Πειραιάς – Χανιά, Κρήτης με ένα πλοίο και Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη με ένα πλοίο.
Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας το μεταφορικό έργο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
αυξήθηκε στις κατηγορίες εσόδων που αφορούν τα φορτηγά οχήματα κατά 16,9% και τα Ι.Χ. οχήματα
κατά 12,9% και μειώθηκε στους επιβάτες κατά 3,4%.
Τα δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν σε ποσοστό 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

3.

Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθε σε Ευρώ 109,63 εκατ. έναντι Ευρώ 108,87
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα Ευρώ 21,66 εκατ. έναντι κερδών
Ευρώ 19,03 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Αναλυτικότερα, το α΄ εξάμηνο 2016 ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ακτοπλοΐα σε ποσοστό 69%
και από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 31%.
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή έχει ως ακολούθως:
Στην Ακτοπλοΐα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, της
Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα πλοία Blue Star Paros, Blue Star Naxos,
Blue Star Delos, Blue Star Patmos, Blue Star 1, Blue Star 2, Διαγόρας (μέχρι 23.5.2016), Blue Horizon,
Blue Galaxy και Superfast XII (από 4.4.2016).
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Στην αγορά αυτή ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθε σε Ευρώ 75,84 εκατ. έναντι
Ευρώ 73,56 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 3,1% ενώ τα
δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν σε ποσοστό 8,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015.
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα – Ανκόνα,
όπου εκτέλεσε δρομολόγια το πλοίο Superfast XI και Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι όπου
δρομολογήθηκαν τα πλοία Superfast I και Superfast II.
Στην αγορά αυτή ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθε σε Ευρώ 33,79 εκατ. έναντι
Ευρώ 35,31 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 4,3% ενώ τα
δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν σε ποσοστό 0,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015.
Στην αγορά της Αδριατικής επικρατεί έντονος ανταγωνισμός προερχόμενος από πλοία που φέρουν ξένη
σημαία τα οποία απολαμβάνουν νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις που τους παρέχουν τη δυνατότητα
να λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα πλοία που έχουν την ελληνική σημαία.
Επιπρόσθετα η αγορά αυτή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης ιδιαίτερα στην
επιβατηγό κίνηση. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται τα νέα δεδομένα που
προέκυψαν ως προς την ταξιδιωτική συμπεριφορά των επιβατών και τη ζήτηση του κλάδου των
μεταφορών μετά την εκδήλωση της οικονομικής ύφεσης και τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων και
μελετά τρόπους περαιτέρω διόρθωσης της αποδοτικότητας των πλοίων που δρομολογεί.
Λειτουργικά έξοδα και άλλοι λογαριασμοί
Το α΄ εξάμηνο 2016 μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σε Ευρώ 82,85 εκατ. από Ευρώ 86,18
εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη
μείωση του λογαριασμού καύσιμα – λιπαντικά.
Τα έξοδα διοίκησης στις 30.06.2016 ανήλθαν σε Ευρώ 10,29 εκατ. έναντι Ευρώ 8,81 εκατ. την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο.
Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (Ευρώ 7,43 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2016 έναντι Ευρώ 7,40 εκατ.).
Στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (Ευρώ 1,56 εκατ. έναντι Ευρώ 2,85 εκατ. το α΄ εξάμηνο
2015) περιλαμβάνονται κατά κύριο ζημίες που προέκυψαν από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του
κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου παρέμεινα σταθερά (Ευρώ 10,36 εκατ. έναντι Ευρώ 10,32
εκατ.) και αφορούν κατά κύριο λόγο τόκους δανείων.
Συνολικά, οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 2,20 εκατ. έναντι
ζημιών Ευρώ 5,84 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Το σύνολο των εταιριών του Ομίλου ελέγχονται κατά 100% από την μητρική εταιρία και συνεπώς δεν
υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο.
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.
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4.

Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών Ομίλου
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου Ευρώ 555,46 εκατ. (Ευρώ 565,52 εκατ. στις 31.12.2015)
αφορούν κατά κύριο λόγο τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου. Η μείωση που εμφανίζεται σε σχέση με την
31.12.2015 προέρχεται κυρίως από τις αποσβέσεις του εξαμήνου.
Στα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, ο λογαριασμός «πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις»
ανήλθε σε Ευρώ 53,44 εκατ. από Ευρώ 41,99 εκατ. στις 31.12.2015. Η αύξηση που εμφανίζεται σε σχέση
με την 31.12.2015 οφείλεται στην εποχικότητα του κλάδου.
Τα «λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» ανήλθαν σε Ευρώ 27,51 εκατ. από Ευρώ 23,39 εκατ.
στις 31.12.2015. Η αύξηση που σημειώνεται προέκυψε κυρίως από τα έξοδα δεξαμενισμού των πλοίων
του Ομίλου.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, Ευρώ 5,66 εκατ., αφορούν πράξεις
αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 40,14 εκατ. από Ευρώ 71,56 εκατ. στις 31.12.2015.
Σημαντικό μέρος της ρευστότητας του Ομίλου διοχετεύτηκε προς αποπληρωμή μακροπρόθεσμων
δανείων κατά Ευρώ 32,59 εκατ. εντός του α΄ εξαμήνου 2016.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 380,36 εκατ. από Ευρώ 376,23 εκατ. στις
31.12.2015.
Ο Όμιλος στις 30.6.2016 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 233,19 εκατ. έναντι Ευρώ
243,73 εκατ. στις 31.12.2015 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 24,22 εκατ. έναντι
Ευρώ 41,53 εκατ. στις 31.12.2015.
Ο λογαριασμός «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» ανήλθε σε Ευρώ 19,82 εκατ. από Ευρώ 15,62
εκατ. στις 31.12.2015. Η αύξηση που παρουσιάζει ο λογαριασμός οφείλεται κυρίως στους δεξαμενισμούς
των πλοίων.
Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανήλθε σε Ευρώ 26,94 εκατ. έναντι Ευρώ
13,98 εκατ. στις 31.12.2015 και η αύξηση του οφείλεται κυρίως στα έσοδα επόμενων χρήσεων που
αφορούν εισιτήρια που εκδόθηκαν χωρίς οι κάτοχοι τους να ταξιδέψουν έως 30.6.2016.
Ταμειακές ροές
Στο α΄ εξάμηνο 2016 προέκυψαν θετικές ταμειακές ροές (εισροές) από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Ευρώ 16,05 εκατ. έναντι ταμειακών ειροών Ευρώ 16,52 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 προέκυψαν αρνητικές ταμειακές
ροές (εκροές) Ευρώ 1,47 εκατ. έναντι ταμειακών εκροών Ευρώ 0,03 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο.
Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του α΄ εξαμήνου 2016 προέκυψαν εκροές Ευρώ 45,96 εκατ. (εξ
αυτών καταβλήθηκαν Ευρώ 32,59 για αποπληρωμή δανείων) έναντι εκροών Ευρώ 5,23 εκατ. την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
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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 2016 η Εταιρία σημείωσε ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 0,61 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ
1,83 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Ο λογαριασμός «επενδύσεις σε θυγατρικές» στις 30.6.2016 ανήλθε σε Ευρώ 583,34 εκατ. έναντι Ευρώ
540,79 εκατ. στις 31.12.2015 και αφορά συμμετοχές 100% θυγατρικών εταιριών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στις 30.06.2016 ανήλθαν σε Ευρώ 0,15 εκατ. έναντι Ευρώ
0,01 εκατ. στις 31.12.2015.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 584,94 εκατ. έναντι Ευρώ 532,00 εκατ. στις 31.12.2015.
Ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 191.660.320 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
Ευρώ 0,30 η κάθε μία. Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών είναι θυγατρική εταιρία της MARFIN INVESTMENT
GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG).
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 ΟΜΙΛΟΥ
Τα σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου και μεταγενέστερα, έως την ημερομηνία
δημοσιοποίησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων έχουν ως ακολούθως:
Στις 7 Ιανουαρίου 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι η Blue Star Ferries διακρίθηκε στα βραβεία Energy
Mastering Awards 2015 λαμβάνοντας Silver Award στην κατηγορία Energy Efficiency Management –
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για το σχέδιο «Blue Star Ferries Καινοτόμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Το σχέδιο αφορούσε την πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία εγκατάστασης φωτοβολταικής μονάδας στο
πλοίο Blue Star Delos με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων καθώς και των εκπομπών
αέριων ρύπων.
Τον Απρίλιο 2016 ο Όμιλος πέτυχε διπλή διάκριση στα Tourism AWARDS 2016. Στην τελετή απονομής
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι εταιρίες του Ομίλου βραβεύθηκαν ως
ακολούθως:
Gold βραβείο στην BLUE STAR FERRIES στην κατηγορία «Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων /
Δράσεις ΕΚΕ – Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»,
Silver βραβείο στη SUPERFAST FERRIES στην κατηγορία «Εταιρική ταυτότητα / Διαχείριση
εταιρικής φήμης / Branding» για τα «20 Χρόνια SUPERFAST FERRIES».
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Στις 16 Ιουνίου 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την Τράπεζα «BMCE Bank Of
Africa Group (BMCE)» του Μαρόκου για την έναρξη δρομολογίων σε θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ
Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «Africa Morocco Links (AML)» με
έδρα το Μαρόκο. Η Attica Group θα συμμετέχει στη νέα εταιρία με ποσοστό 49% ενώ με 51% θα
συμμετέχει η BMCE.
Η υλοποίηση της συμφωνίας ξεκίνησε από τα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση από την AML δύο
επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων.
Στις 29.6.2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε, μεταξύ άλλων θεμάτων,
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης
2015, την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης
της θητείας του προηγούμενου, ως ακολούθως: Κυριάκος Μάγειρας (Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος),
Μιχάλης Σακέλλης (Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων Πασχάλης (Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος), Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης (Εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Ευστρατιάδης (Μη εκτελεστικό
μέλος), Εμμανουήλ Ξανθάκης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Αλέξανδρος Εδιπίδης (Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος).
Στις 29.6.2016 η Attica ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της γραμμής
Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία) από την «Africa Morocco Links (AML) επετεύχθη συμφωνία
μεταξύ της Attica και της AML για την πώληση του πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ στην AML και την επαναγορά του
από την Attica μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έναντι ισόποσου τιμήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία και την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου το β’
εξάμηνο 2016 είναι, μεταξύ άλλων, η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, τυχόν επιπτώσεις στη διακίνηση
επιβατών και οχημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις
μεταναστευτικές ροές καθώς και η εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Επιπρόσθετα, οι συνεχιζόμενοι
περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω τη διακίνηση επιβατών και
οχημάτων.
Το μεταφορικό έργο δεν φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς
τη χώρα μας την τρέχουσα τουριστική περίοδο αφού αντισταθμίζεται κατά τα φαινόμενα από τη μείωση
της εγχώριας τουριστικής κίνησης.
Βάσει των προαναφερθέντων, οποιαδήποτε εκτίμηση για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου
είναι παρακινδυνευμένη. Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε συνεχή βάση τις προαναφερόμενες
προκλήσεις και εξετάζει σχέδια αντιμετώπισης αυτών.

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:
Οι κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες επιδρούν αρνητικά στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων
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Η συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων, η μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος σημαντικής μερίδας πληθυσμού, είναι παράγοντες που δεν μπορούν να
ελεγχθούν και επηρεάζουν σημαντικά τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2016 ανέρχεται σε Ευρώ 257,41 εκατ. (Ευρώ 285,26 εκατ.
στις 31.12.2015) εκ των οποίων Ευρώ 233,19 εκατ. είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ευρώ 243,73
εκατ. στις 31.12.2015) και Ευρώ 24,22 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 41,53
εκατ. στις 31.12.2015) .
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση μέσω συστηματικής
παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και μέσω
της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων εισπράξεων. Παράλληλα ο Όμιλος
παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο
και των υποχρεώσεων, με σκοπό να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της
ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας (βλέπε επίσης παρακάτω ενότητα
«Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα).
Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων
Ο Όμιλος, όπως το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζεται
σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών
καυσίμων και λιπαντικών είναι με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος.
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 1,1 εκατ. περίπου.
Η Διοίκηση του Ομίλου επιχειρεί να αντισταθμίσει ένα μέρος της αβεβαιότητας στην εξέλιξη της τιμής των
καυσίμων λαμβάνοντας θέσεις αντιστάθμισης του κινδύνου στην αγορά παραγώγων προϊόντων.
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Συνεπώς οι μειώσεις των επιτοκίων επηρεάζουν θετικά τα κέρδη του Ομίλου ενώ οι αυξήσεις αρνητικά.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ. 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.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου όμως, 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, παρακολουθεί τα υπόλοιπα των
πελατών του και εξετάζει την περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων.
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Συνεπώς, τυχόν αδυναμία πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως να
επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου μέσω δημιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων (βλέπε επίσης
παρακάτω ενότητα «Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα).
Ο Όμιλος έχει δανειακά κεφάλαια λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του
Ο Όμιλος έχει δανειακές υποχρεώσεις, ύψους Ευρώ 257,41 εκατ. στις 30.6.2016, δεδομένου ότι οι
επενδύσεις για την απόκτηση πλοίων απαιτούν σημαντικού ύψους κεφάλαια τα οποία, σύμφωνα με τη
συνήθη πρακτική στον ναυτιλιακό κλάδο, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό με τραπεζικό δανεισμό.
Η ικανότητα του Ομίλου να εξυπηρετεί και να αποπληρώνει τα δάνεια του εξαρτάται από την ικανότητα
να παράγει ταμειακές ροές στο μέλλον, η οποία σε ένα βαθμό εξαρτάται από παράγοντες όπως γενικές
οικονομικές συνθήκες, ανταγωνισμός και άλλους αστάθμητους παράγοντες.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 30.6.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα, έχει ως ακολούθως (ποσά σε χιλ.€):

Σύνολο δανεισμού
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

30/6/2016
257.408
40.135
217.273
380.358

31/12/2015
285.256
71.555
213.701
376.228

597.631
36,40%

589.929
36,22%

Κίνδυνος Αγοράς
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε γραμμές με έντονο ανταγωνισμό ο οποίος μπορεί να ενταθεί περαιτέρω
στην προσπάθεια των εταιριών να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο σε ήδη ώριμες αγορές.
Κίνδυνοι ατυχημάτων
Λόγω της φύσεως των εργασιών τους, τα πλοία του Ομίλου και γενικότερα ολόκληρος ο ναυτιλιακός
κλάδος υπόκεινται στον προαναφερόμενο κίνδυνο που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα
αποτελέσματα, την πελατεία ή και τη λειτουργία του Ομίλου.
Τα πλοία του Ομίλου καλύπτονται ασφαλιστικά για τους ακόλουθους κινδύνους: α) Για ασφάλιση
Σκάφους και Μηχανής, β) για ασφάλιση αυξημένης αξίας και γ) για ασφάλιση σκάφους κατά πολεμικών
κινδύνων.
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.
Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα
Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (βάσει στην Ελλάδα (βάσει Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
28.6.2015) ενδέχεται να επιβαρύνει τους κάτωθι κινδύνους:
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Πιστωτικός κίνδυνος
Λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται κάποιος αντισυμβαλλόμενος να μην είναι σε
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης δεν έχουν
παρατηρηθεί περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων από πελάτες, πέραν της συνήθους συναλλακτικής
πρακτικής του Ομίλου.
Προμηθευτές/ Λήψη αγαθών-υπηρεσιών από το εξωτερικό
Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να δημιουργήσουν καθυστερήσεις στην
πληρωμή προμηθευτών ή γενικότερα να δυσχεράνουν την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων στο
εξωτερικό. Οι καθυστερήσεις οι οποίες σημειώθηκαν μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης δεν
είναι σημαντικές. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος, λόγω των μακροχρόνιων συνεργασιών του, δεν έχει
αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στη λήψη αγαθών – υπηρεσιών από τους προμηθευτές του εξωτερικού.
Κίνδυνος Αγοράς
Λόγω των capital controls, ενδέχεται να επηρεασθεί το μεταφορικό έργο του Ομίλου, τόσο στη διακίνηση
φορτηγών οχημάτων όσο και στη διακίνηση των επιβατών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάποια
σημαντική μεταβολή στο σύνολο του μεταφορικού έργου.
Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε διαρκή βάση το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον και
προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου και την
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στην οικονομική του κατάσταση.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, όπως αυτές ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
Η Attica έχει απαίτηση από μερίσματα 100% θυγατρικών της εταιρών συνολικού ύψους Ευρώ 1,46 εκατ.
Επίσης στο α’ εξάμηνο 2016 η Εταιρία είχε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου από την 100% θυγατρική
εταιρία Blue Star Ferries Ν.Α.Ε., ύψους Ευρώ 22,55 εκατ.
Η Attica συμμετείχε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 100% θυγατρικών της εταιριών συνολικού ύψους
Ευρώ 11,55 εκατ.
Οι διεταιρικές συναλλαγές την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016 μεταξύ των εταιριών 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 την
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.
Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στις Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις απαλείφονται.
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, αφορούν δε κυρίως έσοδα της
Attica Group από τα εστιατόρια και τα bars επί των πλοίων. Ειδικότερα στο α’ εξάμηνο 2016 ο Όμιλος
Attica ως αποτέλεσμα των συναλλαγών του με εταιρίες του Ομίλου MIG είχε έσοδα Ευρώ 4,3 εκατ., έξοδα
Ευρώ 1,5 εκατ., απαιτήσεις Ευρώ 4,6 εκατ. και υποχρεώσεις Ευρώ 1,3 εκατ.

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα
σελ. 15
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Τα διεταιρικά υπόλοιπα των εταιριών του Ομίλου Attica με την Τράπεζα Πειραιώς στις 30.6.2016 έχουν
ως ακολούθως: Έσοδα Ευρώ 0,08 εκατ., έξοδα Ευρώ 1,1 εκατ., απαιτήσεις Ευρώ 17,9 εκατ.,
υποχρεώσεις Ευρώ 39,9 εκατ.
Τέλος, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο Ομίλου
ανήλθαν σε Ευρώ 1,16 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι Ευρώ 0,94 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις του Ομίλου προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης.
Αθήνα, 26 Αυγούστου, 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Σπυρίδων Χ. Πασχάλης

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα
σελ. 16
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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1/2016 – 30/6/2016
Οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ομίλου και της Εταιρίας στις 26/8/2016 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.

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα
σελ. 17
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ
Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2016 και 2015

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 προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Μειωμένα κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή
(σε €)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα:

7.7

1.01-30.06.2016

1.01-30.06.2015

109.631
-82.852
26.779
-10.294
-7.428
744
-

108.868
-86.184
22.684
-8.809
-7.395
803
-

9.801
-1.560
-10.356
164
-1.951
-248
-2.199

7.283
-2.847
-10.316
85
-5.795
-48
-5.843

-2.199
-0,0115

-5.843
-0,0305

-0,3550

-0,3064

-2.199

-5.843

-

-

954
5.375

2.741
1.187

-

-

6.329

3.928

-

-

6.329

3.928

4.130

-1.915

4.130
-

-1.915
-

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
- κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
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

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου για την περίοδο 30/06 2016 και 2015

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2016 και 2015

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 προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

7.3

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Μειωμένα κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή
7.7
(σε €)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα:

1.01-30.06.2016

1.01-30.06.2015

-609
-

-522
-1
-

-609
-1
3
-607
-607

-523
-1
10
2.348
1.834
1.834

-607
-0,0032

1.834
0,0096

-0,3946

-0,2905

-607

1.834

-

-

53.549

-5.044

53.549

-5.044

-

-

53.549

-5.044

52.942

-3.210

52.942
-

-3.210
-

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους
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

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Εταιρίας για την περίοδο 30/06 2016 και 2015
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 30ης Ιουνίου 2016 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016
31/12/2015

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2016
31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές

555.463
1.870
-

565.516
2.026
-

7
3
583.338

8
5
540.789

1.238

1.293

57

209

558.571

568.835

583.405

541.011

7.9
7.10

3.003
53.439
27.509

2.882
41.990
23.385

90
1.538

467
3.834

7.11

5.658

-

-

-

7.12

40.135
129.744

71.555
139.812

152
1.780

13
4.314

-

-

-

-

688.315

708.647

585.185

545.325

57.498
290.256
5.256
116.558
-89.210

57.498
290.256
-1.073
116.558
-87.011

57.498
290.256
197.369
29.040
10.780

57.498
290.256
143.820
29.040
11.387

380.358
380.358

376.228
376.228

584.943
584.943

532.001
532.001

15

15

-

-

2.086
233.188
1.218
236.507

1.736
243.727
1.218
13.000
259.696

46
46

45
13.000
13.045

19.823
468
24.220
26.939
71.450

15.621
256
41.529
1.342
13.975
72.723

43
20
133
196

76
20
183
279

7.8

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
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
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

7.13
7.13

7.14

7.15
7.14
7.16

-

-

-

-

307.957
688.315

332.419
708.647

242
585.185

13.324
545.325

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30/06/2016 και 31/12/2015
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2016
ΟΜΙΛΟΣ
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
χρηματοοικονομικών
μέσων

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις
Νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2016

191.660.320

57.498

290.256

-1.073

116.558

-87.011

376.228

Αποτέλεσμα περιόδου

-

-

-

-

-

-2.199

-2.199

-

-

-

954
5.375

-

-

954
5.375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.329

-

-2.199

4.130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191.660.320

57.498

290.256

5.256

116.558

-89.210

380.358

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά
από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το
άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημίων εις νέο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και
κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2016

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
(1/1-30/6/2016)
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας
(1/1-30/6/2016)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2016
ΕΤΑΙΡΙΑ
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

Υπόλοιπο την 1/1/2016

191.660.320

57.498

290.256

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
πάγιων περουσιακών
στοιχείων
143.820

Αποτέλεσμα περιόδου

-

-

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Αποτίμηση στην εύλογη αξία για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά
από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το
άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και
κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2016

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις Σύνολο ιδίων
Νέον
κεφαλαίων

29.040

11.387

532.001

-

-

-607

-607

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.549

-

-

53.549

-

-

-

53.549

-

-607

52.942

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191.660.320

57.498

290.256

197.369

29.040

10.780

584.943
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Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2015)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2015
ΟΜΙΛΟΣ
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης
Λοιπά
αξίας από αποτίμηση
αποθεματικά
χρημ/κών μέσων

Υπόλοιπο την 1/1/2015

191.660.320

57.498

290.256

-4.402

Αποτέλεσμα περιόδου

-

-

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το
άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημιών
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και
κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2015

Κέρδη εις
Νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

131.598

-135.133

339.817

-

-

-5.843

-5.843

-

2.741
1.187
-

-

-

2.741
1.187
-

-

-

3.928

-

-5.843

-1.915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-15.041

15.041

0

-

-

-

-

-

-

-

191.660.320

57.498

290.256

-474

116.558

-125.936

337.902

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας (1/1-30/6/2015)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2015
ΕΤΑΙΡΙΑ
Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπερ Το
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης
αξίας από αποτίμηση
πάγιων περουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις
Νέον

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2015

191.660.320

57.498

290.256

102.229

44.080

-5.006

489.057

Αποτέλεσμα περιόδου

-

-

-

-

-

1.834

1.834

-

-

-

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
- κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
- αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Αποτίμηση στην εύλογη αξία για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά από φόρους
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το
άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημιών
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και
κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την 30/6/2015

-5.044

-5.044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5.044

-

1.834

-3.210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-15.041

15.041

0

-

-

-

-

-

-

-

191.660.320

57.498

290.256

97.185

29.039

11.869

485.847
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)
Για την περίοδο 1/1-30/6 2016 και 2015
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2016
1/1-30/6/2015
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Επιστροφή λόγω μη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στη μητρική
εταιρεία
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
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

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-30/6/2016
1/1-30/6/2015

-1.951

-5.795

-607

1.834

11.855
933
-29

11.748
501
106

9
1
-

12
1
-

1.359
10.335

2.612
10.295

-4
1

-2.359
1

-121
-15.371
14.315

274
-15.160
17.018

624
-83

180
-85

-5.244
-31

-5.049
-34

-1
-

-1
-

16.050

16.516

-60

-417

-1.637
-

-120
-

-5
-11.553

-5.238

164
-

85
-

22.553
4
2.200

2.538
11
600

-1.473

-35

13.199

-2.089

-

-

-

-

-13.000
-

-

-13.000
-

-

-

7.12

-32.589

-5.016

7.12

-366
-

-218
-

-

-

-45.955

-5.234

-13.000

-

-31.378

11.247

139

-2.506

71.555

23.937

13

3.092

-42

18

-

1

40.135

35.202

152

587

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων 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, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ.
17674.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 2 άτομα για
τη μητρική εταιρία και 1.226 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 30/06/2015 ήταν 2 και 1.274.
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 είναι 191.660.320. Η συνολική κεφαλαιοποίηση
της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 30/06/2016 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 218.493 χιλ.
περίπου.
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 30/06/2016 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 89,38%.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου που έληξε
η
την 30 Ιουνίου 2016, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 26 Αυγούστου
2016.
Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.

Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30/6/2016
περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015 λαμβάνοντας υπόψη
τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2016 όπως αυτά
αναλύονται παρακάτω και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να
διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31/12/2015, οι οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και
μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν.

2.1.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή
τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα.
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε
Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της
απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές
Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38.
Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον
οποίον αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB
έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της
απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που
δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να
αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου
της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την
έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης,
ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς,
και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις
παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις
οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
2.2.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14.
Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των
χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες
δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση,
σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση
συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Ο Όμιλος θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της
τελικής έκδοσης του Προτύπου.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν
λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση
των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω
Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ
κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον
λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το
ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες
που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές»
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική
αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών
Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε
επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η
αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και
αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το
IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της
καθαρής θέσης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες:
Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις
αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν
εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με
την εφαρμογή των Προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει
τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο
μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για
τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού
του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για
μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός
χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες
να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη
ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον
τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς
προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην
επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς
τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας
πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της
συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Ο
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

3.1.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (απρόβλεπτες
διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο επιδιώκει την
ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων μέσω ενός προγράμματος
διαχείρισης κινδύνων.
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Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και αντιστάθμιση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Δεν αποτελεί πολιτική του Ομίλου η εκτέλεση συναλλαγών
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι κυρίως καταθέσεις σε
τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα.
3.1.1

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ
ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2016 31/12/2015
USD
G
USD

Ονομαστικά ποσά
Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/κές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

403
-403

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία
Χρημ/κές υποχρεώσεις
Μακροχρόνια έκθεση

415
415

-

-

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και
των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που μεταβληθεί η ισοτιμία κατά +/- 10% σε σχέση με τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τη
συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου Αμερικής.
ΟΜΙΛΟΣ

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)
Καθαρή Θέση

Μεταβλητή
10%
-10%
30/6/2016
EUR
33
33

-33
-33

Μεταβλητή
10% -10%
31/12/2015
EUR
38
38

-38
-38

Κατά τα λοιπά, 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.
3.1.2.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών
διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Ο Όμιλος
διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής
παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των
πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση
τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας
ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής
πιστοληπτικής του ικανότητας (βλέπε σημ.3.1.3. «Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή
κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα»).
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Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την
30/06/2016 και 31/12/2015 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
30/6/2016
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6 μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες /
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

17.139

6.042

179.239

50.181

514
19.823

525
-

3.768
-

-

27.407
64.883

6.567

183.007

50.181

31/12/2015
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6 μηνών
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες /
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Παράγωγα χρημ/κά μέσα
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

33.907

6.742

187.579

51.854

366

514

4.294

-

15.621

-

-

-

14.231

-

13.000

-

1.342
65.467

7.256

204.873

51.854

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤAΙΡΙΑΣ
30/6/2016
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6 μηνών
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

43

-

-

-

153

-

-

-

196

-

-

-

31/12/2015
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6 μηνών
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12 μήνες

1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη

76

-

-

-

203

-

13.000

-

279

-

13.000

-

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.6.2016 ανέρχεται σε Ευρώ 257.408 χιλ.
3.1.3.

Πρόσθετοι κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015 οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία
ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) με απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.7.2015 ενώ οι έλεγχοι στη κίνηση
κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ. Την 14/8/2015 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κύρωση
του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης, ενώ την
19/8/2015 υπεγράφη η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα ενδέχεται να επιβαρύνει τους κάτωθι κινδύνους
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Κίνδυνος Αγοράς
Λόγω των capital controls, ενδέχεται να επηρεασθεί το μεταφορικό έργο του Ομίλου, τόσο στη
διακίνηση φορτηγών οχημάτων όσο και στη διακίνηση των επιβατών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει
προκύψει κάποια σημαντική μεταβολή στο σύνολο του μεταφορικού έργου. Επίσης, θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί και η πιθανότητα περιορισμού στη χώρα μας, λόγω των capital controls, των
εισαγωγών –εξαγωγών, γεγονός που θα επηρεάσει το μεταφορικό έργο και ιδιαίτερα τη
διακίνηση φορτηγών οχημάτων.
Προμηθευτές/ Λήψη αγαθών-υπηρεσιών από το εξωτερικό
Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να δημιουργήσουν
καθυστερήσεις στην πληρωμή προμηθευτών ή γενικότερα να δυσχεράνουν την εξυπηρέτηση
των υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Οι καθυστερήσεις οι οποίες σημειώθηκαν μέχρι την
ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης δεν είναι σημαντικές και οφείλονται στις χρονοβόρες
διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι ο
Όμιλος, λόγω των μακροχρόνιων συνεργασιών του, δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα
στη λήψη αγαθών – υπηρεσιών από τους προμηθευτές του εξωτερικού.
Πιστωτικός κίνδυνος
Λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται κάποιος αντισυμβαλλόμενος να μην
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της
Έκθεσης δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων από πελάτες, πέραν της
συνήθους συναλλακτικής πρακτικής του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί σε διαρκή βάση το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό
περιβάλλον και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό τη διασφάλιση των
συμφερόντων του Ομίλου και την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν
στην οικονομική του κατάσταση.
4.

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Ο όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: Στοιχεία Ενεργητικού / Υποχρεώσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση
διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά
στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: Στοιχεία Ενεργητικού / Υποχρεώσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση
μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι
βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Επίπεδο 3: Στοιχεία Ενεργητικού / Υποχρεώσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση
μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι
βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

4.1.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται με τη χρήση μοντέλων αποτίμησης
βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς.

4.2.

Συμμετοχές, αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες
Η Εταιρεία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 27 «Απλές Οικονομικές Καταστάσεις» αποτιμά τις
συμμετοχές της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Αποτίμηση», στην εύλογή τους αξία.
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Στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία διενεργεί τους
απαιτούμενους υπολογισμούς αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των
συμμετοχών της.
Οι επενδύσεις που αφορούν στις συμμετοχές της (μη εισηγμένες μετοχές) αποτιμώνται με βάση
γενικά αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα βασισμένα τόσο μη
παρατηρήσιμα στοιχεία, όσο και σε παρατηρήσιμα στοιχεία αγοράς.
Η διενεργηθείσα αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών
μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές, εστιάζει τόσο σε εξωγενείς όσο και
ενδογενείς παράγοντες. Κατά συνέπεια η Εταιρεία στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς:
α) Αναγνωρίζει και αξιολογεί την επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική οικονομία.
β) Συγκεντρώνει, αναλύει και παρακολουθεί τις απολογιστικές πληροφορίες απόδοσης, με
σημεία αναφοράς την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών των εταιρειών στη λήξη κάθε
περιόδου αναφοράς.
Η ανάλυση των εν λόγω στοιχείων παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την επίτευξη ή μη των
επιχειρηματικών στόχων και δεικνύει την τάση για τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική
επίδοση των εταιρειών κατά τη λήξη της ετήσιας περιόδου αναφοράς.
γ) Εξετάζει τις επιχειρηματικές συνθήκες και τις διαθέσιμες πληροφορίες και εκτιμήσεις
αναφορικά με τις μετέπειτα εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών και τάσεων.
Κατά πάγια τακτική, η Εταιρεία σε κάθε ετήσια ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών
καταστάσεων προβαίνει σε επανέλεγχο των παραδοχών των επιχειρηματικών σχεδίων των
θυγατρικών της, χρησιμοποιώντας ως βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που καταρτίζεται στη λήξη
της προηγούμενης ετήσιας περιόδου αναφοράς και αφορά σε μετέπειτα οικονομικές περιόδους.
Στην περίπτωση που η χρηματοοικονομική επίδοση της κάθε εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό
εξέταση ετήσιας περιόδου αναφοράς δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις με τον
προϋπολογισμό της αντίστοιχης περιόδου αλλά και με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με
τις μετέπειτα εξελίξεις των εν λόγω οικονομικών μεγεθών, δεν θεωρείται αναγκαίος ο
επαναπροσδιορισμός του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και οι σχετικοί υπολογισμοί για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας περιορίζονται σε μία ανάλυση ευαισθησίας επί των μεταβολών
του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.
Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθεί λεπτομερής ανασχεδιασμός και αναθεώρηση του
υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδίου προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι τρέχουσες
οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες.
Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των συμμετοχών, εκτός από την εκτίμηση των
αναμενώμενων ταμειακών ροών όπως αναλύθηκε ανωτέρω, βασική παραδοχή αποτελεί το μέσο
σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) που χρησιμοποιείται. Για τον προσδιορισμό του
σταθμίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού και
τυχόν επιχορηγήσεις, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων.
Οι βασικές παράμετροι προσδιορισμού του σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου (WACC)
περιλαμβάνουν:


Την απόδοση μηδενικού κινδύνου επιτοκίου της αγοράς (risk-free return)



Τον ειδικό κίνδυνο της χώρας (country risk premium):



Το Equity risk premium.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τα έτη 2016 – 2020 το WACC προσδιορίστηκε σε 11,28%, ενώ για
τα μετέπειτα έτη σε 7,79%.
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H αξία που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζεται με την αξία η οποία προκύπτει
βάσει των αναπροσαρμοσμένων (κατά την εύλογη αξία των πλοίων) καθαρών στοιχείων
ενεργητικού (net assets value) της κάθε θυγατρικής.
4.3.

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού / υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
Την 30/06/2016 ο Όμιλος τηρεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο το οποίο στην ολότητά του (και
το στοιχείο του δανείου και το ενσωματωμένο παράγωγο με τη μορφή του δικαιώματος
μετατροπής) αποτελεί μια χρηματοοικονομική υποχρέωση η οποία επιμετράται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.
Στον πίνακα που ακολουθεί, απεικονίζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες κατά την 30/06/2016.

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε
εύλογες αξίες

ΟΜΙΛΟΣ
Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου
αναφοράς
Επίπεδο 1

30/6/2016
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού /
παθητικού
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε
εύλογες αξίες

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

-

-

-

-

-

-

-62.607
5.658
-56.949

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου
αναφοράς
Επίπεδο 1

30/6/2016
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού /
παθητικού
Σύνολο

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

-

-

-

583.338

-

-

-

583.338

5.

Ενοποίηση – Κοινοπραξία εσόδων πλοίων

5.1.

Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η μητρική εταιρεία συμμετέχει σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου κατά 100%. Το είδος
συμμετοχής είναι «Άμεση Συμμετοχή» με εξαίρεση την Κοινοπραξία Σούπερφαστ Δώδεκα
(Ελλάς) ΙΝΚ & ΣΙΑ, την Κοινοπραξία Blue Star Ferries και την Κοινοπραξία Blue Star Ferries
ΝΑΕ & ΣΙΑ όπου το είδος συμμετοχής είναι « Υπό Ενιαία Διεύθυνση».
Όλες οι εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης.
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30/06/2016

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.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ
SUPERFAST FERRIES S.A.
SUPERFAST PENTE INC.(1)
SUPERFAST EXI INC.(1)
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
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 ΝAΕ
& ΣΙΑ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Χώρα
εγκατάστασης

Ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις*

Ελεγμένες
φορολογικές
χρήσεις**

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

2009-2015
2009-2015
2009-2015
2009-2015
2009-2015
2009-2015
-

2011-2013

0

0,00%

ΕΛΛΑΔΑ

2008-2015

-

0
0
472
46.659
0
285.017

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2008-2015
2010-2011 / 2014-2015
2010-2011 / 2014-2015
2009-2011
2010-2011 / 2014-2015
2008-2010
2008-2015
2010-2015
2008-2011
2009-2011
2009-2015

2012-2013
2012-2013
2012-2015
2012-2013
2011-2015
2012-2013
2012-2013
-

Αξία
% άμεσης
Συμμετοχής συμμετοχής
49
32
15
48
0
2.283
0
2
0

0
0
1
77
29
22
54.739
58.154
28.943
0

0,00%

ΕΛΛΑΔΑ

2009-2015

34.453

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

2009-2015

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

2009-2015

100,00%

ΕΛΛΑΔΑ

-

0
72.343

2011-2015

(1) βλ.παρ.8.1 «Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις».
* Από αρμόδιες φορολογικές αρχές.
** Από τους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και Ν.3190/1955.

Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιριών 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.
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.
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2015 για τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στον φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών βρίσκεται σε εξέλιξη και τα φορολογικά πιστοποιητικά
προβλέπεται να χορηγηθούν μετά την δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
( βλ. σημ.8.1).
Για τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, οι
οποίες έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού ελέγχου.
5.2.

Σύμβαση του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον Όμιλο ΑΝΕΚ
Ο Όμιλος συμμετέχει μαζί με τον Όμιλο ΑΝΕΚ Α.Ε. στην κοινοπραξία εσόδων «ANEK AE –
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ» με σκοπό την εκτέλεση συνδυασμένων
δρομολογίων στις διεθνείς γραμμές «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα», «Πάτρα – Ηγουμενίτσα –
Μπάρι», «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία» καθώς και στις ακτοπλοϊκές γραμμές «Πειραιάς –
Ηράκλειο» και «Πειραιάς – Χανιά».
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Η διάρκεια της Κοινοπραξίας είναι μέχρι 31/5/2017 και ο διακριτικός τίτλος είναι « Γραμμές
Κρήτης και Αδριατικής».
Ο Όμιλος αναγνωρίζει λογιστικά το εν λόγω σχήμα υπό κοινό έλεγχο, ως «από κοινού
λειτουργία» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11.
6.

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών

6.1.

Διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η μητρική εταιρία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2013 ύψους Ευρώ 1.175 χιλ. που
προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρία ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ETAIΡΙΑ.
Επιπλέον, η μητρική εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2014 ύψους Ευρώ 283 χιλ.
που προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Επίσης η ανωτέρω 100% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
επέστρεψε στη μητρική εταιρία με μείωση μετοχικού της κεφαλαίου το ποσό ύψους Ευρώ 22.553
χιλ.
Η μητρική εταιρία συμμετείχε στην αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των 100% θυγατρικών
εταιριών SUPERFAST ONE INC, SUPERFAST TWO INC και SUPERFAST ENDEKA INC με τα
ποσά Ευρώ 3.893 χιλ., Ευρώ 3.912 χιλ. και Ευρώ 3.747 χιλ. αντίστοιχα.
Τα διαιτερικά υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στις Ενοποιημένες
Οικονομικές καταστάσεις απαλείφονται.

6.1.1.

Διαιτερικές συναλλαγές με εταιρίες του Ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP και του Ομίλου
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
30/6/2016
Όμιλος Marfin Investment
Group
Όμιλος
Εταιρία
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

6.2.

4.283
1.468
4.578
1.263

-

Όμιλος Τράπεζας
Πειραιώς
Όμιλος
Εταιρία
84
1.065
17.949
39.924

4
1
145
-

Εγγυήσεις
Η μητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις για την αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του
Ομίλου ύψους Ευρώ 238.966 χιλ.
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6.3.

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης
Αμοιβές Δ.Σ.
Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές
Σύνολο
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών

30/6/2016

30/6/2015

957
71
120
12
1.160

850
94
944

8

8

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.

7.

Παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1- 30/06/2016

7.1.

Λειτουργικοί Τομείς - Παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων
Ο Όμιλος έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά λειτουργικό 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 –
30/6/2016 έχουν ως εξής :
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ΟΜΙΛΟΣ
Eλληνική
Ακτοπλοϊα

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι
Πωλήσεις επί των πλοίων
Σύνολο κύκλου εργασιών
Λειτουργικά έξοδα πλοίων
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης
Αλλα έσοδα/έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Απομείωση στοιχείων ενεργητικού
Κέρδη από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους
Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα
Ευρώπη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων

1/1-30/06/2016
Αδριατική
Λοιπά
Θάλασσα

Σύνολο

73.077
2.765
75.842

32.260
1.529
33.789

-

105.337
4.294
109.631

-53.816
-12.313
498
10.211
-8.155

-29.036
-4.799
246
200
-3.599

-610
-610
2

-82.852
-17.722
744
9.801
-11.752

18.194
2.056
-238
1.818

4.063
-3.399
-10
-3.409

-600
-608
-608

21.656
-1.951
-248
-2.199

100.274
5.997
3.360
109.631

Eλληνική
Ακτοπλοϊα

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Κέρδη / (ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Πωληθέντα πλοια
Αποσβέσεις πωληθέντων / αποσυρθέντων πλοίων
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/06
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

386.263
-8.414
377.849

30/6/2016
Αδριατική
Θάλασσα

Λοιπά*

Σύνολο

377.849

178.890
-3.168
175.722
1.219
176.941

673
673

565.153
-11.582
553.571
1.892
555.463

191.219

66.189

-

257.408

-

*Συμπεριλαμβάνεται η μητρική εταιρεία καθώς και τα στοιχεία που δεν μπορούν να κατανεμηθούν.

Όλα τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες.
Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του Ομίλου της
30/06/2016
Αναπόσβεστη αξία ενσωμάτων παγίων
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

555.463
132.852
688.315

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

257.408
50.549
307.957

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

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/130/6/2015 έχουν ως εξής:

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα
σελ. 37

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΟΜΙΛΟΣ
Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι
Πωλήσεις επί των πλοίων
Σύνολο κύκλου εργασιών
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
Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα
Ευρώπη
Τρίτες Χώρες
Σύνολο ναύλων

Γεωγραφικός Τομέας
Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Μεταδρομολόγηση πλοίων
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Πωληθέντα πλοία
Αναστροφή απομείωσης στοιχείων ενεργητικού
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/6
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις

1/1-30/06/2015
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα

Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Σύνολο

70.591
2.972
73.563

33.574
1.731
35.305

-

104.165
4.703
108.868

-55.070
-11.186
676
7.983
-9.003
-

-31.114
-4.495
128
-176
-4.085
-

-524
-524
10
-

-86.184
-16.205
803
7.283
-13.078
-

15.028
-1.020
-37
-1.057

4.515
-4.261
-11
-4.272

-513
-515
-515

19.031
-5.795
-48
-5.843

98.651
7.061
3.156
108.868
31/12/2015
Αδριατική
Λοιπά*
Θάλασσα

Ελληνική
Ακτοπλοΐα

Σύνολο

333.982

245.127

-

579.109

6.156
61.546
1.561
-16.982
386.263
386.263

-61.546
1.488
-6.179
178.890
178.890

363
363

6.156
0
3.049
-23.161
565.153
363
565.516

203.050

82.206

-

285.256

* Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρία καθώς και στοιχεία που δεν μπορούν να κατανεμηθούν.

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του
31/12/2015

Αναπόσβεστη αξία ενσωμάτων παγίων
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

565.516
143.131
708.647

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

285.256
47.163
332.419

Ομίλου της

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
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7.2.

Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,
η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της τιμής του πετρελαίου.

7.3.

Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,
κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού προσωπικού και την αύξηση των προβλέψεων παροχών
προσωπικού.

7.4.

Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης παρουσιάζονται σχεδόν σταθερά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο.

7.5.

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο έσοδα από επιδοτήσεις.

7.6.

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο ζημιά ύψους
Ευρώ 1.589 χιλ. που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου μεταβολής των τιμών
καυσίμων.

7.7.

Κέρδη ανά μετοχή βασικά / μειωμένα
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 χρήσης.
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/06/2016
1/1-30/06/2015

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών
Βασικά κέρδη / ζημίες ανά μετοχή σε €

-2.199
191.660.320
-0,0115

-5.843
191.660.320
-0,0305

-607
191.660.320
-0,0032

1.834
191.660.320
0,0096

Μειωμένα Κέρδη / (ζημιές) ανα μετοχή σε €*

-0,3550

-0,3064

-0,3946

-0,2905

* Λόγω του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε εντός της χρήσης 2014 οι
δυνητικοί τίτλοι του δανείου αυτού αποτελούν μια κατηγορία τίτλων που θα μπορούσαν να
μειώσουν τα κέρδη ανά μετοχή.
Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο 01/01/-30/06/2016 και την αντίστοιχη συγκριτική
περίοδο υπολογίστηκαν ως ακολούθως :
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ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 - 30/6/2016 1/1 - 30/6/2015 1/1 - 30/6/2016 1/1 - 30/6/2015
α) Υπολογισμός μειωμένων κερδών
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
Επίδραση κερδών / (ζημιών) που προκύπτει λόγω
της μετατροπής
Συνολικά καθαρά κέρδη / (ζημίες)
β) Υπολογισμός αριθμού μετοχών
Αριθμός μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό των Βασικών κερδών / (ζημιών) ανά
μετοχή
Πλέον: Αύξηση αριθμού μετοχών από πιθανή
εξάσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ομολόγων
Αριθμός Μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό των μειωμένων κερδών / (ζημιών) ανά
μετοχή

7.8.

-2.199

-5.843

-607

1.834

-96.574
-98.773

-79.423
-85.266

-109.189
-109.796

-82.661
-80.827

191.660.320

191.660.320

191.660.320

191.660.320

86.580.087

86.580.087

86.580.087

86.580.087

278.240.407

278.240.407

278.240.407

278.240.407

Ενσώματα Πάγια
Τα Ενσώματα Πάγια παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις 31/12/2015 η οποία οφείλεται κατά
κύριο λόγο τόσο στις αποσβέσεις της τρέχουσας περιόδου.

7.9.

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την 31/12/2015
λόγω εποχικότητας των πωλήσεων.

7.10.

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τις
31/12/2015 η οποία οφείλεται στα έξοδα δεξαμενισμού των πλοίων του Ομίλου.

7.11.

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Ο Όμιλος έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής
καυσίμου. Στο εν λόγω στοιχείο η αποτίμηση απεικονίζεται σε εύλογη αξία.

7.12.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις 31/12/2015 κυρίως
λόγω του ότι ο Όμιλος κατέλαβε το ποσό Ευρώ 32.589 χιλ. για την εξόφληση των δόσεων των
μακροπρόθεσμων δανείων του και Ευρώ 366 χιλ. για την χρηματοοικονομική μίσθωση του
πλοίου BLUE GALAXY.

7.13.

Μετοχικό κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο – Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 57.498 χιλ. διαιρούμενο σε 191.660.320 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.
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ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα την 01/01/2016
Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές
-Προνομιούχες
Υπόλοιπα την 30/06/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπα την 01/01/2016
Έκδοση Νέων Μετοχών
-Κοινές
-Προνομιούχες
Υπόλοιπα την 30/06/2016

7.14.

Αριθμός
μετοχών

Ονομαστική
αξία

Αξία κοινών
μετοχών

191.660.320

0,30

57.498

290.256

191.660.320

0,30

57.498

290.256

Ονομαστική
αξία

Αξία κοινών
μετοχών

191.660.320

0,30

57.498

290.256

191.660.320

0,30

57.498

290.256

Αριθμός
μετοχών

Υπερ Το
Άρτιο

Υπερ Το
Άρτιο

Μακροπρόθεσμες - Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και τις Εταιρίας κατά την 30/06/2016 και 31/12/2015
αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την
επόμενη χρήση
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

30/6/2016
4.807
90.032
99.962
62.607

31/12/2015
5.174
101.877
120.312
57.893

-24.220
233.188

-41.529
243.727

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την
επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

30/6/2016

Ληκτότητα των δανειακών
υποχρεώσεων την 30/6/2016
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια
Δανειακές Υποχρεώσεις
Ληκτότητα των δανειακών
υποχρεώσεων την 31/12/2015
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δάνεια με εξασφαλίσεις
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις
Μετατρέψιμα Ομολογιακά δάνεια
Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2015
-

-

24.220
24.220

41.529
41.529

Εως 1 έτους

Μεταξύ
1 έτους και 5 ετών

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

1.039
15.397
7.784
24.220

3.768
50.019
66.613
62.607
183.007

24.616
25.565
50.181

4.807
90.032
99.962
62.607
257.408

Εως 1 έτους

Μεταξύ
1 έτους και 5 ετών

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

880
22.155
18.494
41.529

4.294
53.806
75.880
57.893
191.873

25.916
25.938
51.854

5.174
101.877
120.312
57.893
285.256
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30/6/2016
€
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6,29%
31/12/2015
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6,25%
-

Εντός της παρούσας περιόδου ο Όμιλος κατέβαλε το ποσό Ευρώ 32.589 χιλ. για την εξόφληση
των δόσεων των μακροπρόθεσμων δανείων του και Ευρώ 366 χιλ. για την χρηματοοικονομική
μίσθωση του πλοίου BLUE GALAXY.
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30/06/2016 ανήλθε σε Ευρώ 257.408 χιλ.
7.15.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η αύξηση στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» οφείλεται κατά κύριο λόγο στους
δεξαμενισμούς των πλοίων.

7.16.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την 31/12/2015 η
οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα «Έσοδα επόμενων χρήσεων» που αφορούν εισιτήρια τα
οποία έχουν εκδοθεί και τα οποία δεν είχαν ταξιδέψει μέχρι 30/6/2016.

8.

Άλλες πληροφορίες

8.1.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2007.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου παρουσιάζονται στον
πίνακα της παραγράφου 5.1. «Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Η υπό εκκαθάριση θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E., έχει ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2011 οπότε και τέθηκε σε εκκαθάριση. Για τις χρήσεις
2011 – 2013 υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής
Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Για τις χρήσεις 2011 - 2014, η μητρική εταιρεία και οι 100% θυγατρικές εταιρείες ATTICA
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., για τις χρήσεις 2012 2014 τα υποκαταστήματα SUPERFAST ONE, TWO και ENDEKA HELLAS INC και για τις
χρήσεις 2012 – 2013 τα υποκαταστήματα SUPERFAST PENTE, EXI, και DODEKA HELLAS
INC υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την
παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, και έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης
με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.
Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του
άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1236/2013.
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Για τη μητρική εταιρεία καθώς και για τις 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Αttica
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (HELLAS) INC, SUPERFAST DODEKA (HELLAS)
INC, BLUE STAR FERRIES N.A.E., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES, SUPERFAST ONE
INC, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES N.A.E., έχει εκδοθεί γνωστοποίηση ελέγχου από τις
φορολογικές αρχές για τη χρήση 2008. Για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES έχει
εκδοθεί εντολή ελέγχου. Ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να
επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις
οικονομικές καταστάσεις.
Οι εταιρίες του Ομίλου ATTICA έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη Ευρώ 360 χιλ. για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Η μητρική εταιρεία έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη Ευρώ 20 χιλ. Για τις εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα
στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού ελέγχου.
Οι Ναυτικές Εταιρείες δεν εμπίπτουν στην ΠΟΛ.1159/2011 και ο φορολογικός τους έλεγχος θα
διενεργηθεί από τις φορολογικές αρχές.
Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015, οι ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013
όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014 . Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε
εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη
δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α΄ εξαμήνου 2016 από τους νόμιμους
ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές
υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
8.2.

Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές μισθώσεις
Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα για την
περίοδο 1/1-30/06/2016, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 711 χιλ. Το ύψος των λειτουργικών
μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο
ποσό των Ευρώ 318 χιλ.

8.3.

Προβλέψεις
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους Ευρώ 1.218 χιλ., η οποία αφορά κατά κύριο λόγο
αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία του Ομίλου.

8.4.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
α) Εμπράγματα βάρη,
Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 685.273 χιλ. για εξασφάλιση
των ενυπόθηκων δανείων.
β) Δοθείσες Εγγυήσεις,
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του Ομίλου και της
Εταιρείας και ήταν σε ισχύ στις 30/06/2016, αναλύονται ως εξής:
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30/6/2016
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
1.668
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού
238.966
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων
24
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων
Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς
18
ΣΥΝΟΛΟ
240.676
γ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις
η

Κατά την 30 Ιουνίου 2016 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν αναληφθείσες δεσμεύσεις από
συμβάσεις λειτουργικών και χρηματοοικονομικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016

9.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016

Δεσμεύσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

1.039
3.768
-

-

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών

384
1.933
1.341

47
234
162

Σημαντικά Γεγονότα
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».
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.
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10.

Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα
Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 26 Αυγούστου, 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
A.Δ.T. AB 215327

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
A.Δ.T. AK 087031
A.M. O.E.E. 32210 Α΄ΤΑΞΗΣ
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Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 30η Ιουνίου 2016
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