
 
 

 

 

 
 

ATTICA PREMIUM  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

(ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ) 
 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 TΗΣ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ 
1.1.2016 ΕΩΣ 31.12.2016 

 
 
 

 

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ATTICA PREMIUM A.E. 

ΑΡ. ΓΕΜΜΗ: 3576701000 
Α.Φ.Μ. 099355440, ΔΟΥ ΦΑΕE ΑΘΗΝΩΝ 

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3 
Αθήνα 117 45



 
 

   

    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου  προς τους μετόχους της Attica Premium A.E. 

χρήσεως 2016 .................................................................................................................................. 0 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2016 και 2015 ..................................................................... 3 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31

ης  
Δεκεμβρίου 2016 και 2015 ................................................ 4 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (χρήση 1/1-31/12/2016 και 2015) ............................. 5 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (χρήση 1/1-31/12/2016 και 2015) .................................................. 6 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων ........................................................................... 7 
1.          Γενικές Πληροφορίες ......................................................................................................... 7 

2.          Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία .......................................... 8 

2.1.       Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ............................................................... 8 
2.2.       Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών                           

εκτιμήσεων ...................................................................................................................................... 8 
2.3.       Απαιτήσεις από πελάτες .................................................................................................... 8 
2.4.       Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα .................................................................. 9 

2.5.       Μετοχικό Κεφάλαιο ........................................................................................................... 9 

2.6.       Διανομή μερισμάτων ......................................................................................................... 9 
2.7.       Πληροφόρηση κατά τομέα ................................................................................................. 9 
2.8.       Μισθώσεις ........................................................................................................................ 10 

2.8.1.    Λειτουργικές Μισθώσεις ................................................................................................. 10 
2.8.2.    Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις .................................................. 10 

2.9.    Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος ................................................... 10 
2.10.     Κέρδη ανά μετοχή ............................................................................................................ 10 

2.11      Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων .......................... 11 
2.12      Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ......................... 11 
3.       Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών ............................................................................ 13 
3.1.  Διεταιρικές συναλλαγές .................................................................................................... 13 

4.   Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων ............................................................................. 13 
4.1.  Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης ......................................... 13 

4.2.      Φόροι Εισοδήματος .......................................................................................................... 13 
4.3.      Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού .................................................................. 13 

4.4.      Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα ................................................................ 13 

4.5.      Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά ................................................................................ 14 

4.6.      Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις .............................................................................. 14 
5.         Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ........................................................................ 14 
6.         Προτεινόμενο  μέρισμα .................................................................................................... 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου  προς τους μετόχους της Attica Premium A.E. χρήσεως 2016 

 



 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Attica Premium Α.Ε. χρήσεως 2016 

 

1 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ATTICA PREMIUM A.E. ΧΡΗΣΕΩΣ 

2016 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση από 1.1.2014 και ο ισολογισμός της 31.12.2016 
αποτελεί τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης. 
 
Κατά τη χρήση 2016, η Εταιρεία εισέπραξε το ποσό των Ευρώ 5.923,72 από το 
Δημόσιο που αφορούσε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. των χρήσεων 2013 και 2014. 
Ο τελικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως παρουσιάζει μηδενικό ενεργητικό, μηδενικά 
ταμειακά διαθέσιμα και ακάλυπτη ζημία εκκαθαρίσεως Ευρώ 911 χιλ.    
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2011. 
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2013 η εταιρεία υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από 
Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 
2238/1994, και έλαβε τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Φορολογικής Συμμόρφωσης με 
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 
 
Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις από το 2012 - 2016 και βρίσκεται σε 
αδράνεια για πέντε συναπτά έτη. Τα καθαρά αποτελέσματα όπως εμφανίζονται και στις 
Οικονομικές Καταστάσεις του 2016, παρουσιάζουν ζημία μετά από φόρους Ευρώ 2 χιλ. 
έναντι ζημιών Ευρώ 2 χιλ. για τη χρήση 2015. 
 

Λοιπές πληροφορίες 
 
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εκκαθάρισης 
μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής μας που να επηρεάζουν την 
οικονομική θέση της Εταιρείας. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις 
οικονομικές καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2016, μπορείτε να 
διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της υπό εκκαθάριση Εταιρείας 
και τα πεπραγμένα κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση των 
Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Επειδή η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες, ύψους περίπου 2 χιλ. με μηδενικό ενεργητικό 
προτείνεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να μη γίνει οποιαδήποτε διανομή. 
 
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου, 2017 
 
         Ο Εκκαθαριστής                                                                             Ο Εκκαθαριστής 
 
 
 
Κωνσταντίνος Λαχανόπουλος                                                              Κουρούπης Ιωσήφ 
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I. ΕΤΗΣΙΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2016 και 2015 
 

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015

Κύκλος εργασιών -- --

Κόστος πωληθέντων -- --

Μικτό Κέρδος -- --

Έξοδα διοίκησης 4.1. -2 -2

Έξοδα διάθεσης -- --

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης -- --

Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
-2 -2

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -- --

Χρηματοοικονομικά έξοδα -- --

Χρηματοοικονομικά έσοδα -- --

Κέρδη προ φόρων -2 -2

Φόρος εισοδήματος 4.2. -- --

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -2 -2

Κατανεμημένα σε:

Μετόχους της Εταιρείας -2 -2

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0.0008 -0.0010

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -2 -2

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :

  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -- --

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου -- --

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού
-- --

Αποτίμηση στην εύλογη αξία μεταφερόμενα στα 

αποτελέσματα χρήσης
-- --

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:

Μετόχους της Εταιρείας -- --

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2016 και 2015
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31ης  Δεκεμβρίου 2016 και 2015 
 

 

Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια -- --

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -- --

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού -- --

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -- --

Σύνολο -- --

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις -- --

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 4.3. -- 6

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.4. -- 24

Σύνολο -- 30

Σύνολο Ενεργητικού -- 30

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.5. 5,831 5,831

Λοιπά αποθεματικά -770 -770

Αποτελέσματα εις νέον -5,972 -5,970

Ακάλυπτη ζημία εκκαθαρίσεως 911 --

Ίδια κεφάλαια  -- -909

Δικαιώματα Μειοψηφίας -- --

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -- -909

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -- --

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία -- --

Σύνολο -- --

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.6. -- 939

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι -- --

Σύνολο -- 939

Σύνολο Υποχρεώσεων -- 939

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων -- 30

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και 2015
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (χρήση 1/1-31/12/2016 και 2015)  
 

Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη (Ζημίες) εις Νέον 
Ακάλυπτη Ζημία 

Εκκαθαρίσεως
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2016 2,010,660 5,831 -770 -5,970 -- -909

Αλλαγή λογιστικών αρχών -- -- -- -- -- --

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 2,010,660 5,831 -770 -5,970 -- -909

Αποτέλεσμα περιόδου -- -- -- -2 911 909

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -- -- -- -- -- --

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα -- -- -- -- -- --

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου -- -- -- -- -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -- -- -- -- -- --

Υπόλoιπο την 31/12/2016 2,010,660 5,831 -770 -5,972 911 --

Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη (Ζημίες) εις Νέον 
Ακάλυπτη Ζημία 

Εκκαθαρίσεως
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2015 2,010,660 5,831 -770 -5,968 -- -907

Αλλαγή λογιστικών αρχών -- -- -- -- -- --

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 2,010,660 5,831 -770 -5,968 -- -907

Αποτέλεσμα περιόδου -- -- -- -2 -- -2

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -- -- -- -- -- --

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα -- -- -- -- -- --

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου -- -- -- -- -- --

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -- -- -- -- -- --

Υπόλoιπο την 31/12/2015 2,010,660 5,831 -770 -5,970 -- -909

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2015

Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2016

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2 -2

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις -- --

Αναβαλλόμενη φορολογία -- --

Προβλέψεις -- --

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων -- --

Συναλλαγματικές διαφορές -- --

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -- --

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -- --

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογιαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6 24

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -28 1

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -- --

Καταβεβλημένοι φόροι -- --

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -24 23

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -- --

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -- --

Τόκοι εισπραχθέντες -- --

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) -- --

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών -- --

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -- --

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

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) -24 23

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 24 1

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -- --

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου -- 24

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.

Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 4.4.

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 7 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015

 

               

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (χρήση 1/1-31/12/2016 και 2015) 
 

 

 

 



 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Attica Premium Α.Ε. χρήσεως 2016 

 

7 

 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1.          Γενικές Πληροφορίες 
 

Η Εταιρεία ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 
“ATTICA PREMIUM” δραστηριοποιείται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 
3, Τ.Κ. 11745. 
 
Η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση από 1.1.2014 και ο ισολογισμός της 
31.12.2016 αποτελεί τον τελικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως. 
 
Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό στις χρήσεις 2016 και 2015. 
 
Το σύνολο των κοινών ανώνυμων μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών της εταιρείας την 31/12/2015 είναι 2.010.660. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα 
μίας ψήφου.  
 
Η Εταιρεία ενοποιείται άμεσα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία 
είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας και η οποία 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 εταιρεία (άμεσα και έμμεσα) ήταν 
89,38% την 31/12/2016.   
  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της περιόδου που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2016, εγκρίθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 25η 
Ιανουαρίου 2017. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.           Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2016 έχουν 
καταρτισθεί με το δεδομένο ότι η Εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση και όχι βάσει 
της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern). 

 
2.1.      Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Oι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την «Ρευστοποιήσιμη Αξία», 
σύμφωνα με την οποία η ανάκτηση των στοιχείων του ενεργητικού και ο 
διακανονισμός των υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τη 
ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού στο σύντομο μέλλον και όχι στο 
πλαίσιο των συνήθων εμπορικών της δραστηριοτήτων. Όπου αυτό δεν αντιβαίνει 
στην προαναφερθείσα βάση παρουσίασης, έχει γίνει χρήση λογιστικών πολιτικών 
οι οποίες απορρέουν από τα ΔΠΧΑ (βλ. 2.2 έως 2.12).   
 

2.2.       Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών                           
εκτιμήσεων 

 
Η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με τις 
αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. Οι 
εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην εμπειρία του 
παρελθόντος. Απολογιστικά και με την άρση των σχετικών αβεβαιοτήτων είναι 
πιθανό τα αποτελέσματα να διαφέρουν. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις 
εξετάζονται σε συνεχή βάση.  

 
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
 

Οι πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόμενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας στο βαθμό που είναι πιθανό να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς φορολογικούς 
ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο με εύλογη 
ακρίβεια. 
- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από 
εκκρεμοδικίες και επισφάλειες. 
  
Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η Διοίκηση 
μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 
31/12/2016. 
  

2.3.       Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε 
περίοδο μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης, και 
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 



 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Attica Premium Α.Ε. χρήσεως 2016 

 

9 

 
Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εμπορικές απαιτήσεις 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 

 
Ζημίες απομείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 
Εταιρεία δεν μπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία της οφείλονται. 

 
Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων ταμειακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν. 
 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
2.4.       Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 

Τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, 
τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσμίας υψηλής ρευστοποίησης με 
διάρκεια ως τρεις μήνες καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
υπερανάληψης. 

 
2.5.       Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας και 
συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος έκδοσης από τον 
λογαριασμό διαφορά υπέρ το άρτιο. 

 
Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που 
αποκτάται. 

 
Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας μέχρι οι μετοχές να πωληθούν ή ακυρωθούν. Το κέρδος ή η ζημία από 
την παραπάνω πράξη καθαρό από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής εμφανίζεται 
ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  
  

2.6.       Διανομή μερισμάτων 
 

Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 

2.7.       Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της Εταιρείας που παρέχει ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τα 
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οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. 

 
Γεωγραφικός τομέας είναι κάθε διακριτό μέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το 
οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων 
τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. 
 
Η Εταιρεία έχει κύριο επιχειρηματικό τομέα την πώληση εισιτηρίων πλοίων και 
δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές μέσω των 
υποκαταστημάτων της. 
Η εταιρεία δεν δραστηριοποιήθηκε το 2016.  

 
2.8.       Μισθώσεις 
2.8.1.    Λειτουργικές Μισθώσεις 

 
Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται σε 
βάρος των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το 
συμβόλαιο μίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προήλθαν από την 
συνηθισμένη χρήση του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη χρήση 
κατά την οποία έληξε η μίσθωση. 

 
2.8.2.    Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
         α)  Η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα 

ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 
         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη για το διακανονισμό της δέσμευσης. 
         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 
 
 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονομικού οφέλους δεν είναι πιθανή. 

 
2.9.  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   

 
 Τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος κάθε 

χώρας  και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος υπολογισμού αναβαλλόμενης 
φορολογίας θα γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 

 
2.10.     Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή που αναλογεί στους κοινούς 
μετόχους χρησιμοποιείται κλάσμα το οποίο στον μεν αριθμητή περιλαμβάνει το 
καθαρό κέρδος ή ζημία της περιόδου από την συνεχιζόμενη εκμετάλλευση μετά 
την αφαίρεση των προνομιούχων μερισμάτων αν υπάρχουν, στον δε 
παρανομαστή, το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών που βρίσκονται 
σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.          
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2.11      Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 
 

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. 

 

  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) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

  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) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 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) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

2.12      Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή 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) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  
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 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 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) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 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) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

 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) 

    Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

     Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  

 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

     Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 

 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) 

    Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.  
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3. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
  
3.1. Διεταιρικές συναλλαγές 
 
 Για τις χρήσεις 2015 και 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν αυτού του είδους 

συναλλαγές. 
Το διεταιρικό υπόλοιπο προς την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & 
ΣΙΑ ήταν την 31/12/2016 Ευρώ 911 χιλ.  

 
4.  Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  

 
4.1. Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
 

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία 
εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 
που έληξε την 31/12 του 2016 και 2015. 

 

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα τρίτων -- -- -- -- -- -- -- --

Αμοιβή ελεγκτών -- -- -- -- -- -- -- --

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων -- -- -- -- -- -- -- --

Φόροι και τέλη -- 2 -- 2 -- 2 -- 2

Προβλέψεις -- -- -- -- -- -- -- --

Ασφάλιστρα -- -- -- -- -- -- -- --

Λοιπά έξοδα -- -- -- -- -- -- -- --

Έξοδα δημοσιεύσεων -- -- -- -- -- -- -- --

Σύνολο -- 2 -- 2 -- 2 -- 2

31/12/2016 31/12/2015

 
4.2.       Φόροι Εισοδήματος 

 
Η Εταιρεία έχει ελέγχει φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 
2011. 
 

Για τις χρήσεις 2012-2013 η εταιρεία 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. 

 
 4.3.      Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

               

31/12/2016 31/12/2015

Απαιτήσεις από Δημόσιες Αρχες -- 6

Σύνολα -- 6

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -- --

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών -- 6  
 

4.4.       Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
 

Δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της εκκαθαρίσεως.   
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31/12/2016 31/12/2015

Μετρητά στο ταμείο -- --

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα -- 24

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα -- 24

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € -- 24

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα -- --

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα -- 24

 
4.5.       Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 

 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 5.831 χιλ. και 
διαιρείται σε 2.010.660 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,90 
έκαστη. Εντός του 2016 δεν έγινε καμία αλλαγή στον αριθμό των μετοχών ή στο 
μετοχικό κεφάλαιο. 
 
β) Αποθεματικά  
Τα αποθεματικά εμφανίζονται στον πίνακα της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων. 
Η φύση και ο σκοπός κάθε αποθεματικού έχει ως εξής: 
 
1. Λοιπά Αποθεματικά  
Αφορούν αποθεματικά από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα.  
2. Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. 
Αφορά αποθεματικά που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 
καθώς και από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού 
υποκαταστήματος εξωτερικού. 
 
γ) Ακάλυπτη Ζημία Εκκαθαρίσεως 
Η ακάλυπτη ζημία εκκαθαρίσεως ανέρχεται σε Ευρώ 911 χιλ. 
 
 

4.6.       Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

           

 31/12/2016 31/12/2015

Προμηθευτές -- 1

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη -- 938

Λοιπές υποχρεώσεις -- --

Σύνολο -- 939

 
Το ποσό των Ευρώ 911 χιλ. έχει μεταφερθεί με την λήξη της εκκαθάρισης από το 
κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη» στο κονδύλι 
«Ακάλυπτη ζημία εκκαθαρίσεως».  

 

5.          Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
  
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας 
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές έναντι της Εταιρείας   
 
β) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 
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Βλ. παρα. 4.2. «Φόρος Εισοδήματος» 
 
γ) Δοθείσες Εγγυήσεις 
Δεν υπάρχουν. 
 

δ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις 
Δεν υπάρχουν.  

  
6.           Προτεινόμενο  μέρισμα 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή 
μερίσματος λόγω των συσσωρευμένων ζημιών. 
 

        Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017  
 
 

 
 
                 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                              Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 
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