
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016

των οικονομικών καταστάσεων: 28 Σεπτεμβρίου, 2017 Λειτουργικές δραστηριότητες

Νόμιμος ελεγκτής: Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -22.201 -1.951 2.598 -607

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

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη Αποσβέσεις 12.353 11.855 1 9

- - - -

Προβλέψεις 68 933 1 1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 Συναλλαγματικές διαφορές -26 -29 - -

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 535.847 547.908 6 7

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.827 1.954 2 2 επενδυτικής δραστηριότητας 4.312 1.359 -3.114 -4

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.311 8.239 490.865 507.872 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.552 10.335 1 1

Αποθέματα 3.139 3.542 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 45.675 41.862 22 59

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 91.384 90.531 3.941 1.258 δραστηριότητες:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 403 -121 - -

προοριζόμενα για πώληση - - - - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -16.098 -15.371 40 624

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 686.183 694.036 494.836 509.198 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 17.402 14.315 48 -83

Μείον:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -4.529 -5.244 -1 -1

Μετοχικό Κεφάλαιο 57.498 57.498 57.498 57.498 Καταβεβλημένοι φόροι -79 -31 - -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 317.627 344.091 437.045 451.456

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 375.125 401.589 494.543 508.954 δραστηριότητες (α) 4.157 16.050 -426 -60

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 375.125 401.589 494.543 508.954 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 227.504 229.806 - -

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.483 3.430 56 55 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -154 -1.637 - -5

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 29.218 25.637 - - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.853 33.574 237 189 παγίων στοιχείων - - - -

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα - - 7.400 22.553

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - - Τόκοι εισπραχθέντες 63 164 4 4

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 311.058 292.447 293 244 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - -7.400 -11.553

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 686.183 694.036 494.836 509.198 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις  που ενοποιούνται με τη μέθοδο καθαρής θέσης -999 - - --999 - - -

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - 2.200

1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016 1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016 -1.090 -1.473 4 13.199

Κύκλος εργασιών 112.038 109.631 - -

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 10.225 26.779 - - Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
-5.284 9.801 -513 -609

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -22.201 -1.951 2.598 -607 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου - - - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -22.259 -2.199 2.598 -607 - - - -

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

Ιδιοκτήτες μητρικής -22.259 -2.199 2.598 -607 Εξοφλήσεις δανείων -6.259 -32.589 - -

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

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -4.205 6.329 -17.008 53.549 -525 -366 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -26.464 4.130 -14.410 52.942 -6.784 -45.955 - -13.000

-3.717 -31.378 -422 139

Ιδιοκτήτες μητρικής -26.464 4.130 -14.410 52.942 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 51.220 71.555 1.225 13

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - - -39 -42 -1 -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,1161 -0,0115 0,0136 -0,0032 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 47.464 40.135 802 152

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7.069 21.656 -512 -600

30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016

401.589 376.228 508.953 532.001

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -26.464 4.130 -14.410 52.942

- - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2017 και 

30/06/2016 αντίστοιχα) 375.125 380.358 494.543 584.943

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία                                  Όμιλος                Εταιρία

α) Έσοδα 4.534 - 18 4                                           -            -

β) Έξοδα 1.498 - 766 -                                           -            -

γ) Απαιτήσεις 5.554 - 15.223 750                                           -     3.110

δ) Υποχρεώσεις 1.751 - 37.380 -                                           -            -

- - - -          1.139            -

- - - -                                           -            -

- - - -                                           -            -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

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

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

12.  Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε απάντηση του από 01.09.2017 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την προσάραξη του πλοίου BLUE STAR PATMOS σε αβαθή κατά την είσοδο του στο λιμένα της Ίου, την Τετάρτη 30.08.2017, ανακοινώνει τα ακόλουθα: α) Οι επιπτώσεις στον κύκλο 

εργασιών και τα αποτελέσματα του Ομίλου εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, λόγω της επερχόμενης χαμηλής περιόδου κίνησης και της δυνατότητας κάλυψης των δρομολογίων του πλοίου με μεταδρομολογήσεις άλλων πλοίων του Ομίλου, β) Το γεγονός καλύπτεται πλήρως από τις υφιστάμενες ασφαλιστικές 

καλύψεις του πλοίου BLUE STAR PATMOS για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Protection & Indemnity) και για κινδύνους σκάφους και μηχανής (Hull & Machinery) από διεθνώς αναγνωρισμένους ασφαλιστικούς οίκους, γ) Τα δρομολόγια του πλοίου εκτελούνται κανονικά από το BLUE STAR NAXOS. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

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

8. Ο Όμιλος ATTICA ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία (άμεσα και έμμεσα) ήταν την 

30/06/2017 89,38%.  

9. Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού  - Ευρώ 26.464 χιλ. αφορούν τα αποτελέσματα του Ομίλου ύψους  - Ευρώ 22.259 χιλ. και την αντιστάθμιση ταμιακών ροών παραγώγων πετρελαίου ύψους  - Ευρώ 4.205 χιλ. Για την εταιρία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους"  ποσού - Ευρώ 14.410 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα της εταιρίας ύψους Ευρώ 2.598 χιλ.και την αποτίμηση συμμετοχών στην εύλογη αξία των θυγατρικών εταιρειών ύψους  - Ευρώ 17.008 χιλ.

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

11.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 

μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW. Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει Ευρώ 30,61 εκατ. τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών αρχών.

-

18.203

8.695

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης -

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -

       Όμιλος Marfin Investment Group                      Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς                                               Όμιλος Attica Group Africa Morocco Links

    Όμιλος 

1.977

    Ιανουαρίου 2017 και αναλύονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και οι οποίες δεν θα έχουν καμία επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 2 άτομα για την μητρική εταιρία και 1.254 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 30/06/2016 ήταν 2 και 1.226 αντίστοιχα.

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

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

αφορά κατά κύριο λόγο αποζημιώσεις ναυτικών. Επίσης, η εταιρία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού Ευρώ 56 χιλ. και Ευρώ 2.221 χιλ. αντίστοιχα. Η εταιρία και ο Όμιλος δεν έχουν σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 " 

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ".

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

                   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2017 και 01/01/2016 

αντίστοιχα)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

1. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2017, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών 

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

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

2. Οι εταιρίες του Ομίλου Attica έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη Ευρώ 148 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η μητρική εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη Ευρώ 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 8.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων.

3.Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η

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

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

 δραστηριότητες (β)

Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ξύνας Θανάσης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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