
  
 

 
ATTICA  

   ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 
 

 

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/09/2015 
 

 

Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Γελ απαηηείηαη 
 
 

(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2015 έσο 30/09/2015 εγθξίζεθαλ 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ηελ 9 Ννεκβξίνπ, 2015 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ 
αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.attica-group.com .  
 
 
 
 

 

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128 

ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ: 5780001000 
Α.Φ.Μ. 094008311, ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ 

Λεσθ. πγγξνχ 123 – 125 & Σνξβά 3 

Αζήλα 11745 

 

 

 

 

 

 

http://www.attica-group.com/


    
                             ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 30Η  ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  2015 

 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα                   
 

ζει. 1  
 

 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ειίδα 
 

πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 30/09 2015 θαη 2014 ................... 3 

πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 30/09 2015 θαη 2014 ............... 4 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30/09/2015 θαη 31/12/2014 ................................ 5 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ (1/1-30/9/2015) ............................ 6 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξίαο (1/1-30/9/2015) .......................... 6 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Οκίινπ (1/1-30/9/2014) ............................ 7 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Δηαηξείαο (1/1-30/9/2014) ......................... 7 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Σακηαθψλ Ρνψλ ........................................................................................ 8 

εκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ..................................................................... 9 

1.      Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ..................................................................................................................... 9 

2.     Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ......................................................................................................... 9 

2.1.     Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεη   πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα 

νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε .............................................. 9 

2.2.     Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο ..................................... 10 

3.             Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ .................................................................................. 12 

3.1.     Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ................................................................................ 12 

3.1.1.       πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ......................................................................................................... 13 

3.1.2.     Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ................................................................................................................. 13 

3.1.3.      Πξφζζεηνη θίλδπλνη απφ ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα ................................ 14 

4.    Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ .................................................................................... 15 

4.1.    Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ........................................................................................... 16 

4.2.    πκκεηνρέο, απνηηκψκελεο ζε εχινγεο αμίεο ............................................................................... 16 

4.3.   Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ / ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ................... 17 

5.    Δλνπνίεζε – Κνηλνπξαμία εζφδσλ πινίσλ ................................................................................. 17 

5.1.   Δλνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ............................... 17 

5.2.   χκβαζε ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηνλ Όκηιν ΑΝΔΚ ................................... 19 

6.   Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξψλ ....................................................................................... 19 

6.1.   Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ.............................................. 19 

6.1.1.   Γηαηηεξηθέο ζπλαιιαγέο κε εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP θαη ηνπ Οκίινπ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ............................................................................................................................... 20 

6.2.     Δγγπήζεηο .................................................................................................................................... 20 

6.3.    Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ........................................ 21 

7.    Παξαηεξήζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-  30/09/2015 .................. 21 

7.1.       Λεηηνπξγηθνί Σνκείο - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ .......................................................... 21 

7.2.       Κφζηνο πσιεζέλησλ ................................................................................................................... 24 

7.3.          Έμνδα δηνίθεζεο ......................................................................................................................... 24 

7.4.    Έμνδα δηάζεζεο .......................................................................................................................... 24 

7.5.    Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ....................................................................................................... 24 

7.6.    Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ................................................................................... 24 

7.7.    Έζνδα απφ κεξίζκαηα κεηξηθήο ................................................................................................. 24 

7.8.    Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά / κεησκέλα ......................................................................................... 24 

7.9.    Δλζψκαηα Πάγηα ......................................................................................................................... 25 

7.10.    Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο................................................................................... 25 

7.11.       Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ .............................................................................. 25 

7.12.    Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ............................................................................................. 25 

7.13.    Μεηνρηθφ θεθάιαην – Τπέξ ην άξηην ............................................................................................ 25 

7.14.    Μαθξνπξφζεζκεο - Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ................................................ 26 

7.15.    Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ........................................................................................ 27 

7.16.        Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο...................................................................................... 27 

8.             Άιιεο πιεξνθνξίεο ..................................................................................................................... 28 

8.1.          Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ................................................................................................. 28 



    
                             ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 30Η  ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  2015 

 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα                   
 

ζει. 2  
 

8.2.    Υξεκαηνδνηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο............................................................................... 28 

8.3.     Πξνβιέςεηο .................................................................................................................................. 29 

8.4.     Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο .................................................................................. 29 

9.        εκαληηθά  Γεγνλφηα .................................................................................................................... 29 

10.          Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα ................................................................................. 30 

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 30
ε
 επηεκβξίνπ 2015 ....................................... 31 



    
                             ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 30Η  ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  2015 

 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα                   
 

ζει. 3  
 

 

 

1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 1.07-30.09.2015 1.07-30.09.2014

Πσιήζεηο 7.1 222.467 213.689 113.599 109.462

Κφζηνο πσιεζέλησλ 7.2 -140.328 -168.092 -54.144 -66.155

Μηθηό Κέξδνο 82.139 45.597 59.455 43.307

Έμνδα δηνίθεζεο 7.3 -13.198 -12.887 -4.389 -3.842

Έμνδα δηάζεζεο 7.4 -14.933 -15.073 -7.538 -7.429

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 7.5 858 424 55 165

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο - - - 166 

Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 54.866 18.061 47.583 32.367

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 7.6 -4.636 -1.437 -1.789 -1.114

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -15.751 -10.571 -5.435 -4.086

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 106 185 21 50

Έζνδα απφ κεξίζκαηα - - - -

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ
- - - -

Κέξδε πξν θόξωλ 34.585 6.238 40.380 27.217

Φφξνο εηζνδήκαηνο -90 -124 -42 -35

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 34.495 6.114 40.338 27.182

Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 34.495 6.114 40.338 27.182

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 7.8 0,1800 0,0319 0,2105 0,1418
Μεησκέλα θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή 

(ζε €)
7.8

-0,1819 0,0319 0,1245 0,1418

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 34.495 6.114 40.338 27.182

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάηωλ

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ - - - -

Πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάηωλ

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ :

  - θέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 4.291 -122 1.550 -122

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ -976 -2.163

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο
- - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξωλ 3.315 -122 -613 -122

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ
- - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από 

θόξνπο
3.315 -122 -613 -122

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 

θόξωλ
37.810 5.992 39.725 27.060

Καηαλεκεκέλα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 37.810 5.992 39.725 27.060

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/09 2015 θαη 2014   

ΟΜΙΛΟ

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελληακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

 
 

 πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Οκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 30/09 
2015 θαη 2014 
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ζει. 4  
 

 

 

1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 1.07-30.09.2015 1.07-30.09.2014

Πσιήζεηο - - - -

Κφζηνο πσιεζέλησλ - - - -

Μηθηό Κέξδνο - - - -

Έμνδα δηνίθεζεο 7.3 -680 -599 -158 -125

Έμνδα δηάζεζεο 7.4 -1 - - -

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο - 33 - -

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο - - - -

Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -681 -566 -158 -125

Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα - -1 -1

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -4 -3 -3 -1

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 11 9 1 2

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 7.7 2.348 1.995 - -

Κέξδε / (Εεκηέο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ - - - -

Κέξδε πξν θόξωλ 1.674 1.434 -160 -125

Φφξνο εηζνδήκαηνο - - - -

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 1.674 1.434 -160 -125

Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο 1.674 1.434 -160 -125

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ,

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 7.8 0,0087 0,0075 -0,0008 -0,0007

Μεησκέλα θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή 

(ζε €)
7.8

-0,3280 0,0075 -0,0375 -0,0007

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 1.674 1.434 -160 -125

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάηωλ

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ - - - -

Πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάηωλ

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ :

  - θέξδε / (δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - - - -

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ - - - -

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο
-5.044 10.461 10.461

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξωλ -5.044 10.461 - 10.461

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ
- - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από 

θόξνπο
-5.044 10.461 - 10.461

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 

θόξωλ
-3.370 11.895 -160 10.336

Καηαλεκεκέλα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο -3.370 11.895 -160 10.336
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/09 2015 θαη 2014   

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελληακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο Δηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν 30/09 2015 θαη 2014 
 

 
 πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 30/09 
2015 θαη 2014 
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ζει. 5  
 

 

 

 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 7.9 567.891 581.011 11 24

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.994 727 7 11

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο  - - 494.161 496.505

Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ
- - -

-

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 1.213 1.213 202 202

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο - - - -

ύλνιν 571.098 582.951 494.381 496.742

Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Απνζέκαηα 3.276 3.481 - -

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.10 60.638 48.785 486 673

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 7.11 27.439 16.000 3.905 2.148

Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ
- - - -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.12 60.432 23.937 467 3.092

ύλνιν 151.785 92.203 4.858 5.913

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
- - - -

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 722.883 675.154 499.238 502.655
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 7.13 57.498 57.498 57.498 57.498

Τπεξ ην άξηην 7.13 290.256 290.256 290.256 290.256

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο -1.087 -4.402 97.185 102.229

Λνηπά απνζεκαηηθά 116.558 131.598 29.040 44.080

Απνηειέζκαηα εηο λένλ -85.598 -135.133 11.708 -5.006

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

Μεηξηθήο 377.627 339.817 485.687 489.057

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - -

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 377.627 339.817 485.687 489.057

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 15 15 - -

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία 1.726 1.664 44 43

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 7.14 271.954 270.801 - -

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία - - - -

Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο 2.282 1.342 264 264

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 13.000 13.000 13.000 13.000 

ύλνιν 288.977 286.822 13.308 13.307

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7.15 22.641 19.571 45 27

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 142 143 20 20 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 7.14 13.054 11.360 - -

Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία 1.726 4.924 - -

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 7.16 18.716 12.517 179 244

ύλνιν 56.279 48.515 243 291
Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
- - - -

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 345.256 335.337 13.551 13.598

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ θαη Τπνρξεώζεωλ 722.883 675.154 499.238 502.655

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελληακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Σεο 30εο επηεκβξίνπ 2015 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 
πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30/09/2015 θαη 
31/12/2014 
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ζει. 6  

 

ΟΜΙΛΟ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζωλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2015 191.660.320 57.498 290.256 -4.402 131.598 -135.133 339.817

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ - - - - - 34.495 34.495

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - - - 4.291 - 4.291

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα - - - -976 - - -976

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ - - - - - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο
- - - 3.315 - 34.495 37.810

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -
Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην 

άξηην
- - - - - - -

Κεθαιαηνπνίεζε δεκηψλ - - - - -15.040 15.040 0

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2015 191.660.320 57.498 290.256 -1.087 116.558 -85.598 377.627

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2015

 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Οκίινπ (1/1-
30/9/2015) 
 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Δηαηξίαο (1/1-
30/9/2015) 
 

 

ΔΣΑΙΡΙΑ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

πάγηωλ πεξνπζηαθώλ 

ζηνηρείωλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν 

ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2015 191.660.320 57.498 290.256 102.229 44.080 -5.006 489.057

 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ - - - - - 1.674 1.674

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - - - - - - -

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα - - - - - - -

Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
-5.044 -5.044

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ
- - - - - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο
- - - -5.044 - 1.674 -3.370

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Κεθαιαηνπνίεζε δεκηψλ - - - - -15.041 15.041 0

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2015 191.660.320 57.498 290.256 97.185 29.040 11.708 485.687

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2015
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ζει. 7  

 

 

ΟΜΙΛΟ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο από 

απνηίκεζε 

ρξεκ/θώλ κέζωλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν 

ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2014 191.660.320 57.498 290.011 - 152.848 -160.304 340.053

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ - - - - - 6.114 6.114

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ:

  - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ - - - -122 - - -122

  - αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα - - - - - - -

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ - - - - - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο
- - - -122 - 6.114 5.992

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη 

θεξδψλ εηο λένλ
- - - - - - -

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2014 191.660.320 57.498 290.011 -122 152.848 -154.190 346.045

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2014

 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Οκίινπ (1/1-
30/9/2014)  
 

ΔΣΑΙΡEΙΑ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Τπεξ 

Σν 

Άξηην

Απνζεκαηηθά εύινγεο 

αμίαο από απνηίκεζε 

πάγηωλ πεξνπζηαθώλ 

ζηνηρείωλ

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Κέξδε εηο 

Νένλ 

ύλνιν 

ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Τπόινηπν ηελ 1/1/2014 191.660.320 57.498 290.011 91.380 65.330 -20.460 483.759

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ - - - - - 1.434 1.434

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:

Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία
Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία γηα 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
- - - 10.461 - - 10.461

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο
- - - 10.461 1.434 11.895

Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην 

άξηην
- - - - - - -

Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη 

θεξδψλ εηο λένλ
- - - - - - -

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - -

Τπόιoηπν ηελ  30/9/2014 191.660.320 57.498 290.011 101.841 65.330 -19.026 495.654

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 30/9/2014

 

 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Δηαηξείαο (1/1-
30/9/2014) 
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ζει. 8  

 

1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014  

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ 34.585 6.238  1.674 1.434

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 17.998 18.132 17 23

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία - -

Πξνβιέςεηο 1.056 506 1 7

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 166 1.440 - 1

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 4.302 -484 -2.359 -1.972

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 15.720 10.523 3 1
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 205 1 - -

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -23.500 -14.672 163 30

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 4.868 8.721 -47 -101

Μείνλ :

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -8.615 -9.582 -3 -1

Καηαβιεκέλνη θόξνη -67 -137 - -
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 46.718 20.686
 

-551 -578

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

ινηπώλ επελδύζεσλ - - - -

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -613 -37.670 - -

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ - -

παγίσλ ζηνηρείσλ - - - -

Γηαθαλνληζκόο Παξαγώγσλ Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Σηνηρείσλ - - - -

Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο - - 2.538 20.494

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 106 185 11 9

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - 615 -

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο - - -5.238 -17.674
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο      

δξαζηεξηόηεηεο (β) -507 -37.485 -2.074 2.829

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - -

Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ - - - -

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - 75.000 - -

Δηζπξάμεηο από επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - - - -

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 7.12 -9.482 -48.844 - -

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(ρξενιύζηα) 7.12 -229 - - -

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - - - -

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο - - - -

Πξνθαηαβνιέο γηα ΑΜΚ - - - -
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -9.711 26.156  - -

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 36.500 9.357  -2.625 2.251

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 23.937 24.886 3.092 662

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα -5 -1.411
- -

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 60.432 32.832  467 2.913

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ ελληακεληαίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έκκεζε κέζνδνο)
Γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9 2015 θαη 2014

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡEΙΑ

 

πλνπηηθά ηνηρεία Καηάζηαζεο Σακηαθώλ Ρνώλ 
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εκεηώζεηο επί ηωλ Δλδηάκεζωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

 

1.      Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξία ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “ATTICA GROUP” 

είλαη ακηγψο Δηαηξία πκκεηνρψλ θαη σο εηαηξία ζπκκεηνρψλ δελ έρεη δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηαηξία 

κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία. 

 

Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη ζην Γήκν Αζελψλ, Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά 

3, Σ.Κ. 11745. 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 2 άηνκα γηα 

ηε κεηξηθή εηαηξία θαη 1.263 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελψ ζηηο 30/09/2014 ήηαλ 2 θαη 1.108. 

 

Οη Μεηνρέο ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε 

θσδηθφ ATTICA. 

Ο αληίζηνηρνο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Bloomberg είλαη ATTICA GA ελψ ηνπ Reuters είλαη 

EPA.AT. 

Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ είλαη 191.660.320. Ζ ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε 

ηεο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηελ 30/09/2015 αλεξρφηαλ ζην πνζφ Δπξψ 59.223 ρηι. 

πεξίπνπ.  

 

Ο Όκηινο ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο 

ελζσκάησζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία ηελ 30/09/2015 (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%.   

  

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 

30ε επηεκβξίνπ 2015, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 9 Ννεκβξίνπ, 

2015. 

 

Σπρφλ δηαθνξέο ησλ κνλάδσλ ζηνπο πίλαθεο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

2.     Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/09/2015 

πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε απηέο ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή 

ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015.  

 

Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο 31/12/2014, νη νπνίεο θαη πεξηιακβάλνπλ πιήξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

2.1.  Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεη   πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία 
έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2015. 
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 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 17/06/2014) 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη 

πφηε κία εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ 

έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία 

δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ». Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο 

δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε 

φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο ελνπνηεκέλεο/ εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη θακία επίπησζε.  

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπωλ Κύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) 

 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία 

ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: 

ΓΠΥΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: 

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40: Απνζαθήληζε ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 

αθίλεηα. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο ελνπνηεκέλεο/ εηαηξηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία επίπησζε.  

 

2.2.  Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο    

 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη 

ΓΠΥΑ 7 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018): Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ 

πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ 

δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Σν ΓΠΥΑ 9 επίζεο θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ 

κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Σν πξφηππν δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

• ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017): θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα 

παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε 

πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ 

θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε 

ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην 

νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν 

δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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• ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Πξόγξακκα Καζνξηζκέλωλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο 

εξγαδνκέλωλ» (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2015): Σν 

Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην 

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο 

Δξγαδνκέλσλ (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε 

εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο 

ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο 

πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη 

εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Σν πξφηππν δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

• ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ πκθωλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηή ε ηξνπνπνίεζε 

απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε 

κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία «επηρείξεζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

• ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ηωλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδωλ 

Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα 

έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαη επίζεο δηεπθξηλίδνπλ πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο 

αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

• ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηή ε 

ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη 

ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο εηαηξηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηνλ 

νξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

• ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείωλ κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 

ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο 

ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο 

αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία 

δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη 

φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

• ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) "Γλωζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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• ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) "Δηαηξείεο επελδύζεωλ: 

Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από ηελ ππνρξέωζε ελνπνίεζεο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο 

απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

• Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπωλ Κύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία 

ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα.  Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: 

ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο 

ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ 

ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε 

ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 

θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: 

Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη 

ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζηηο ελνπνηεκέλεο/εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία 

επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε)   

 

• Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε 

ηέζζεξα ΓΠΥΑ. ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο 

πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» 

ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα 

πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. ΓΠΥΑ 7 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»: Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα 

εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί 

ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο - πκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ έηζη νξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 34. ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, 

ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ 

νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»: Ζ ηξνπνπνίεζε 

δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηεο «πιεξνθφξεζεο πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ 

ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

3.             Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 
3.1.     Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

 
Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θίλδπλν αγνξάο (απξφβιεπηεο 

δηαθπκάλζεηο ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ) θαη πηζησηηθφ θίλδπλν.   
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Γη’ απηφ ην ιφγν επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ 

ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Ζ δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη αληηζηάζκηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  Γελ απνηειεί πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 
 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο είλαη θπξίσο θαηαζέζεηο ζε 

ηξάπεδεο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, δάλεηα, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο, ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο θαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.  
 

3.1.1.       πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

 

Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ.   

 

 

ΟΜΙΛΟ USD G USD

Ολνκαζηηθά πνζά

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  361  422 

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο -- -

Βξαρπρξόληα έθζεζε 361 422

Υξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -  - 

Υξεκ/θέο ππνρξεψζεηο -  - 

Μαθξνρξόληα έθζεζε -  - 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δ ΞΔΝΟ 

30/9/2015 31/12/2014

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε ηζνηηκία θαηά +/- 10% ζε ζρέζε κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ Ακεξηθήο. 
 

ΟΜΙΛΟ

10% -10% 10% -10%

 

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ) 29 -29 31 -31

Καζαξή Θέζε 29 -29 31 -31

31/12/2014

USD

ΜεηαβιεηήΜεηαβιεηή

USD

30/9/2015

 

 

Καηά ηα ινηπά, ν Όκηινο επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην  βαζκφ πνπ ηα 

λαπηηιηαθά θαχζηκα πνπ αγνξάδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπ δηαπξαγκαηεχνληαη δηεζλψο 

ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α.   
 

3.1.2.    Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ο Όκηινο 

δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ν Όκηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε 

ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ζπλέρεηαο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επειημίαο κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο 

πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο (βιέπε ζεκ.3.1.3. «Πξφζζεηνη θίλδπλνη απφ ηελ επηβνιή 

θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα»). 



    
                             ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 30Η  ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  2015 

 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα                   
 

ζει. 14  

 

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

30/09/2015 θαη 31/12/2014 αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

Δληόο 6 κελώλ 6 έωο 12 κήλεο 1 έωο 5 έηε Πάλω από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο  5.847  6.466  202.205  65.198 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ
 240  501  4.551  - 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  22.641  -  -  - 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο / 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
 18.858  -  13.000  - 

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο  -  -  -  - 

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα  1.726  -  -  - 

ύλνιν  49.312  6.967  219.756  65.198 

Δληόο 6 κελώλ 6 έωο 12 κήλεο 1 έωο 5 έηε Πάλω από 5 έηε

Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο  5.904  5.456  198.742  72.059 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  19.571  -  -  - 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο / 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
 12.660  -  13.000  - 

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο  -  -  -  - 

Παξάγσγα ρξεκ/θά κέζα  4.924  -  -  - 

ύλνιν  43.059  5.456  211.742  72.059 

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΟΜΙΛΟΤ

30/9/2015

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

31/12/2014

 

Δληόο 6 κελώλ 6 έωο 12 κήλεο 1 έωο 5 έηε Πάλω από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  45  -  -  - 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο / 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
 199  -  13.000  - 

ύλνιν  244  -  13.000  - 

Δληόο 6 κελώλ 6 έωο 12 κήλεο 1 έωο 5 έηε Πάλω από 5 έηε

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο  27  -  -  - 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο / 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
 264  -  13.000  - 

ύλνιν  291  -  13.000  - 

31/12/2014

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

ΠΙΝΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΣAΙΡΙΑ

30/9/2015

Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο

 
Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30.9.2015 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 285.008 ρηι.  

 

3.1.3.      Πξφζζεηνη θίλδπλνη απφ ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα 
 

Με ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 28.6.2015 νη Διιεληθέο ηξάπεδεο ηέζεθαλ ζε αξγία 

ελψ ηαπηφρξνλα επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηε θίλεζε θεθαιαίσλ (capital controls) κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ ηξαπεδηθή αξγία έιεμε ζηηο 20.7.2015 ελψ νη έιεγρνη ζηε θίλεζε 

θεθαιαίσλ παξακέλνπλ ζε ηζρχ.  
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Σελ 14/8/2015 ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ θχξσζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Διιάδαο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ηελ 19/8/2015 ππεγξάθε ε χκβαζε 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο. 

 Ζ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα ελδέρεηαη λα επηβαξχλεη ηνπο θάησζη θηλδχλνπο: 

 

Κίλδπλνο Αγνξάο 

Λφγσ ησλ capital controls, ελδέρεηαη λα επεξεαζζεί ην κεηαθνξηθφ έξγν ηνπ Οκίινπ, ηφζν ζηε 

δηαθίλεζε θνξηεγψλ νρεκάησλ φζν θαη ζηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα έρεη 

πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην ζχλνιν ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ.  Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα ζπλεθηηκεζεί θαη ε πηζαλφηεηα πεξηνξηζκνχ ζηε ρψξα καο, ιφγσ ησλ capital controls, ησλ 

εηζαγσγψλ –εμαγσγψλ, γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζεη ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ 

γξακκψλ ηεο Αδξηαηηθήο ζάιαζζαο. 
 

Πξνκεζεπηέο/ Λήςε αγαζψλ-ππεξεζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ 

Οη επηβαιιφκελνη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή πξνκεζεπηψλ ή γεληθφηεξα λα δπζρεξάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Οη θαζπζηεξήζεηο νη νπνίεο ζεκεηψζεθαλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη ζεκαληηθέο θαη νθείινληαη ζηηο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Όκηινο, ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ, δελ έρεη αληηκεησπίζεη 

θάπνην πξφβιεκα ζηε ιήςε αγαζψλ – ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ελδέρεηαη θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ 

πειάηεο, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο ζπλαιιαθηηθήο πξαθηηθήο ηνπ Οκίινπ.  
 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ αμηνινγεί ζε δηαξθή βάζε ην ζπλερψο εμειηζζφκελν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ  

ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

4.    Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ 

Ο φκηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο: 

Δπίπεδν 1: ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Τπνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε 

δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο) ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 

Δπίπεδν 2: ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Τπνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε 

κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη 

βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Τπνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε 

κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη 

βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.  
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4.1.    Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη κε ηε ρξήζε κνληέισλ απνηίκεζεο 

βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία ηεο αγνξάο.  

4.2.    πκκεηνρέο, απνηηκψκελεο ζε εχινγεο αμίεο 

Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 27 «Απιέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» απνηηκά ηηο 

ζπκκεηνρέο ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε», ζηελ εχινγή ηνπο αμία.  

ηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία δηελεξγεί ηνπο 

απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ζπκκεηνρψλ ηεο.  

Οη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο (κε εηζεγκέλεο κεηνρέο) απνηηκψληαη κε βάζε 

γεληθά απνδεθηά κνληέια απνηίκεζεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα βαζηζκέλα ηφζν ζε κε 

παξαηεξήζηκα ζηνηρεία, φζν θαη ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία αγνξάο. 

Ζ δηελεξγεζείζα αμηνιφγεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, εζηηάδεη ηφζν ζε εμσγελείο φζν θαη 

ελδνγελείο παξάγνληεο. Καηά ζπλέπεηα ε Δηαηξεία ζηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο: 

α) Αλαγλσξίδεη θαη αμηνινγεί ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

β) πγθεληξψλεη, αλαιχεη θαη παξαθνινπζεί ηηο απνινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφδνζεο, κε 

ζεκεία αλαθνξάο ηελ εμέιημε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εηαηξεηψλ ζηε ιήμε θάζε 

πεξηφδνπ αλαθνξάο.  

Ζ αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ή κε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη δεηθλχεη ηελ ηάζε γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ησλ εηαηξεηψλ θαηά ηε ιήμε ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

γ) Δμεηάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη εθηηκήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηάζεσλ. 

Καηά πάγηα ηαθηηθή, ε Δηαηξεία ζε θάζε εηήζηα εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν ησλ παξαδνρψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ θαηαξηίδεηαη ζηε ιήμε 

ηεο πξνεγνχκελεο εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη αθνξά ζε κεηέπεηηα νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο θάζε εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ 

εμέηαζε εηήζηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο δελ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ αιιά θαη κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε 

ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, δελ ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο πεξηνξίδνληαη ζε κία αλάιπζε επαηζζεζίαο επί ησλ κεηαβνιψλ 

ηνπ κεζνζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αθνινπζεί ιεπηνκεξήο αλαζρεδηαζκφο θαη αλαζεψξεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη ηξέρνπζεο 

νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ, εθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλακελψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, βαζηθή παξαδνρή απνηειεί ην κέζν 

ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ζηαζκίδεηαη ην θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην θφζηνο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη 

ηπρφλ επηρνξεγήζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ.  
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4.3.   Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ / ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία 
 

Σελ 30/09/2015 ν Όκηινο ηεξεί κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην ην νπνίν ζηελ νιφηεηά ηνπ (θαη 

ην ζηνηρείν ηνπ δαλείνπ θαη ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν κε ηε κνξθή ηνπ δηθαηψκαηνο 

κεηαηξνπήο) απνηειεί κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ε νπνία επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ 30/09/2015. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκώκελα ζε 

εύινγεο αμίεο

30/9/2015 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο - - - -

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  ελεξγεηηθνχ / 

παζεηηθνχ -55.299 - -55.299 -

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα -1.726 -1.726

χλνιν -57.025 - -57.025 -

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκώκελα ζε 

εύινγεο αμίεο

30/9/2015 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 494.161 - - 494.161

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  ελεξγεηηθνχ / 

παζεηηθνχ - - - -

χλνιν 494.161 - - 494.161

Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο

ΟΜΙΛΟ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο

 

 

5.     Δλνπνίεζε – Κνηλνπξαμία εζόδωλ πινίωλ 
 

5.1.   Δλνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 
 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαηά 100%. Σν είδνο 

ζπκκεηνρήο είλαη «Άκεζε πκκεηνρή» κε εμαίξεζε ηελ Κνηλνπξαμία νχπεξθαζη Γψδεθα 

(Διιάο) ΗΝΚ & ΗΑ, ηελ Κνηλνπξαμία Blue Star Ferries θαη ηελ Κνηλνπξαμία Blue Star Ferries 

ΝΑΔ & ΗΑ φπνπ ην είδνο ζπκκεηνρήο είλαη « Τπφ Δληαία Γηεχζπλζε».  
 

Όιεο νη εηαηξείεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο. 
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Δπωλπκία Θπγαηξηθήο
Αμία 

πκκεηνρήο

% άκεζεο 

ζπκκεηνρήο

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθέο 

ρξήζεηο*

Διεγκέλεο 

θνξνινγηθέο 

ρξήζεηο**

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΠΣΑ Ν.Δ. 49 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΟΚΣΩ Ν.Δ. 32 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΔΝΝΔΑ Ν.Δ. 19 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΔΚΑ Ν.Δ. 54 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΝΟΡΝΣΗΑ Ν.Δ. 17 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΜΑΡΗΝ Ν.Δ. 2.302 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ATTICA CHALLENGE LTD 2 100,00% ΜΑΛΣΑ - -

ATTICA SHIELD LTD 2 100,00% ΜΑΛΣΑ - -

ATTICA PREMIUM A.E. - 100,00% ΔΛΛΑΓΑ - 2011-2013

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ 

(ΔΛΛΑ) ΗΝΚ & ΗΑ
- 0,00% ΔΛΛΑΓΑ 2008-2014 -

SUPERFAST FERRIES S.A. - 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2010-2014 -

SUPERFAST PENTE INC.
(1) - 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2010-2011 2012-2013

SUPERFAST EXI INC.
(1) 499 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2010-2011 2012-2013

SUPERFAST ENDEKA INC. 29.530 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2009-2011 2012-2013
SUPERFAST DODEKA INC. - 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2008-2011 2012-2013

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. 277.365 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2008-2010 2011-2013

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES - 0,00% ΔΛΛΑΓΑ 2008-2014 -

BLUE STAR FERRIES S.A. - 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2010-2014 -

WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 1 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ - -

THELMO MARINE S.A. 77 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ - -

BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29 100,00% ΠΑΝΑΜΑ - -

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 22 100,00% ΚΤΠΡΟ - -

SUPERFAST ONE INC 36.672 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2008-2011 2012-2013

SUPERFAST TWO INC 39.325 100,00% ΛΗΒΔΡΗΑ 2009-2011 2012-2013

ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. 21.426 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ BLUE STAR FERRIES ΝAΔ 

& ΗΑ
- 0,00% ΔΛΛΑΓΑ

2009-2014 -

ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 34.453 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 2009-2014 -

ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ -
100,00% ΔΛΛΑΓΑ

2009-2014 -

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. 52.287 100,00% ΔΛΛΑΓΑ - 2011-2013

(1) βι.παξ.8.1 «Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο».

* Απφ αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο.

** Απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη Ν.3190/1955.

30/09/2015

 
 

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2014 γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ 

έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην 2015 θαη έιαβαλ 

Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.  

Γηα ηηο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο 

έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ.   

Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ελψ δελ είραλ ελζσκαησζεί είηε ζηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε πεξίνδν είηε ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ελψ είραλ ελζσκαησζεί είηε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν είηε 

ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο δελ ελζσκαηψλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 
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5.2.    χκβαζε ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηνλ Όκηιν ΑΝΔΚ 
 

Ο Όκηινο απφ ηηο 24.05.2011 ζπκκεηέρεη καδί κε ηνλ Όκηιν ΑΝΔΚ Α.Δ. ζηελ θνηλνπξαμία 

εζφδσλ «ANEK AE – SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΗΑ» κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε 

ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζηε δηεζλή γξακκή «Πάηξα – Ζγνπκελίηζα – Αλθφλα», θαζψο θαη 

ζηελ αθηνπιντθή γξακκή «Πεηξαηάο – Ζξάθιεην».  

ηηο 29/09/2014 απνθαζίζηεθε ε δηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ θνηλνπξαμίαο κε ηελ επέθηαζε  

ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ γηα ηηο δηεζλείο γξακκέο «Πάηξα – Ζγνπκελίηζα –  Μπάξη», «Πάηξα 

– Ζγνπκελίηζα – Βελεηία», θαζψο θαη ζηελ αθηνπιντθή γξακκή «Πεηξαηάο – Υαληά». 
 

Ζ δηάξθεηα ηεο Κνηλνπξαμίαο είλαη κέρξη 31/5/2017 θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο είλαη  « Γξακκέο 

Κξήηεο θαη Αδξηαηηθήο». 
       

6.   Γλωζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλωλ κεξώλ 

 
6.1.   Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2013 χςνπο Δπξψ 1.395 ρηι. πνπ  

πξνέξρεηαη απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ETAIΡΗΑ.  
 

Δπηπιένλ, ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη απαίηεζε απφ κέξηζκα ρξήζεσο 2014 χςνπο Δπξψ 2.333 ρηι. 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. 
 

Δπίζεο ε αλσηέξσ 100% ζπγαηξηθή εηαηξία επέζηξεςε ζηε κεηξηθή εηαηξία κε κείσζε κεηνρηθνχ 

ηεο θεθαιαίνπ ην πνζφ χςνπο Δπξψ 2.538 ρηι. 

 

Ζ κεηξηθή εηαηξία ζπκκεηείρε ζηελ αχμεζε ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ησλ 100% ζπγαηξηθψλ 

εηαηξηψλ SUPERFAST ONE INC, SUPERFAST TWO INC, SUPERFAST ENDEKA INC θαη 

ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. κε ηα πνζά Δπξψ 1.670 ρηι., Δπξψ 1.683 ρηι., Δπξψ 1.393 ρηι. θαη Δπξψ 

492 ρηι. αληίζηνηρα. 

 
Σα δηαηηεξηθά ππφινηπα ηελ 30/9/2015 ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ εκθαλίδνληαη ζηνλ  παξαθάησ 
πίλαθα: 
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ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΟ

SUPERFAST EXI  INC SUPERFAST FERRIES S.A. 463

SUPERFAST ONE INC SUPERFAST FERRIES S.A. 6.308

SUPERFAST TWO INC SUPERFAST FERRIES S.A. 13.355

SUPERFAST TWO INC Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ 1

SUPERFAST EPTA M.C. SUPERFAST FERRIES S.A. 48

SUPERFAST OKTO M.C. SUPERFAST FERRIES S.A. 31

SUPERFAST ENNEA M.C. SUPERFAST FERRIES S.A. 7

SUPERFAST DEKA M.C. SUPERFAST FERRIES S.A. 48

ΜΑΡΗΝ Ν.Δ. SUPERFAST FERRIES S.A. 2.281

ATTICA CHALLENGE LTD SUPERFAST FERRIES S.A. 2

ATTIKA FERRIES N.A.E. Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ 8.409

SUPERFAST FERRIES S.A. SUPERFAST PENTE INC. 19

SUPERFAST FERRIES S.A. SUPERFAST ENDEKA INC. 13.776

SUPERFAST FERRIES S.A. SUPERFAST DODEKA INC. 13

SUPERFAST FERRIES S.A. ΝΟΡΝΣΗΑ Ν.Δ. 6

SUPERFAST FERRIES S.A. ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. 8.787

Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. 6

Κ/Ξ ΟΤΠΔΡΦΑΣ ΓΩΓΔΚΑ (ΔΛΛΑ) INC & ΗΑ SUPERFAST ONE (HELLAS) INC. 11

Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC. 6.133

Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ SUPERFAST ONE (HELLAS) INC. 16.837

Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ SUPERFAST TWO (HELLAS) INC. 20.870

Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. 18.970

Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 1.946

BLUE STAR FERRIES S.A. ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 1.243

BLUE STAR FERRIES S.A. BLUE STAR FERRIES N.A.E. 249

BLUE STAR FERRIES N.A.E. Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ 86.533

BLUE STAR FERRIES N.A.E. Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES 6

ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡ. Κ/Ξ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΗΑ 13.176

ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡ. BLUE STAR FERRIES S.A. 1.864

STRINTZIS LINES SHIP. LTD BLUE STAR FERRIES S.A. 10

STRINTZIS LINES SHIP. LTD BLUE STAR FERRIES N.A.E. 10

THELMO MARINE SA BLUE STAR FERRIES S.A. 77

WATERFRONT NAVIG.CO. BLUE STAR FERRIES S.A. 1

221.495ύλνιν

 
Όια ηα αλσηέξσ ππφινηπα ζε ελνπνηεκέλε βάζε απαιείθνληαη. 
 

6.1.1. Γηαηηεξηθέο ζπλαιιαγέο κε εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP θαη ηνπ Οκίινπ 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ        

 
 

Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Έζνδα 8.934 - 74 11

Έμνδα 2.362 - 1.864 -

Απαηηήζεηο 3.053 - 15.336 453

Τπνρξεψζεηο 13.713 13.000 47.752 -

30/9/2015

Όκηινο Marfin Investment 

Group

Όκηινο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο

 
6.2.     Δγγπήζεηο 

 
Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη δψζεη εγγπήζεηο πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 
δαλείσλ ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ χςνπο Δπξψ 279.589 ρηι. 
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6.3.    Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

Παξνρέο ζε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε

30/9/2015 30/9/2014

Μηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 1.409 1.071

Κφζηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 108 168

Ακνηβέο Γ.. 30

Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  

ύλνιν 1.547 1.239

Aξηζκφο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ 8 7

Βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, άκεζα ή 

έκκεζα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή (είηε εθηειεζηηθφ είηε φρη) ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο απηήο.

 
 

7.    Παξαηεξήζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ 1/1-  30/09/2015 
   
 
7.1.       Λεηηνπξγηθνί Σνκείο - Παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ 
 

Ο Όκηινο έρεη επηιέμεη ε πιεξνθφξεζε θαηά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα. 

 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο θαη ζηηο γξακκέο ηεο 

Αδξηαηηθήο. Σα πινία ηνπ Οκίινπ εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ 

ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. 
 

Δπνρηθφηεηα Γξαζηεξηνηήησλ 
 

Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο 

Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε 

εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ 

κηθξφηεξε επνρηθφηεηα.  
 

Ζ Δηαηξία σο εηαηξία ζπκκεηνρψλ δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ 

παξνπζηάδεηαη γηα ηελ εηαηξία αλάιπζε εζφδσλ αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 

 
 
Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 
30/9/2015 έρνπλ σο εμήο : 
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ΟΜΙΛΟ

Γεσγξαθηθόο Τνκέαο
Διιεληθή 

Αθηνπινΐα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά* Σύλνιν

ηνηρεία Απνηειεζκάηωλ

Ναύινη 152.095 60.805 - 212.900

Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 6.363 3.205 - 9.568

Σύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 158.458 64.010 - 222.467

Λεηηνπξγηθά έμνδα -94.418 -45.910 - -140.328

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο -19.664 -7.783 -683 -28.131

Άιια έζνδα/έμνδα 707 151 - 858

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 45.082 10.467 -683 54.866

Χξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -14.793 -5.496 7 -20.281

Κέξδε από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ,επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ 57.105 16.424 -666 72.864

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 30.290 4.971 -676 34.585

Φόξνο εηζνδήκαηνο -68 -22 - -90

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο 30.222 4.949 -676 34.495

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηώλ

Διιάδα 198.227

Δπξώπε 19.404

Τξίηεο Χώξεο 4.836

Σύλνιν λαύισλ & ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ 222.467

Γεσγξαθηθόο Τνκέαο
Διιεληθή 

Αθηνπινΐα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά* Σύλνιν

ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεωλ  

Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηόδνπ 333.982 245.127 - 579.109

Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 5.522 - - 5.522

Μεηαδξνκνιόγεζε πινίσλ 61.546 -61.546 - 0

Πσιήζεηο πινίσλ - - - -

Απνκηώζεηο πινίσλ πεξηόδνπ - - - -

Απνζβέζεηο πινίσλ πεξηόδνπ -12.780 -4.586 - -17.366

Αλαπόζβεζην ππόινηπν πινίσλ ηε 30/09 388.270 178.995 - 567.265

Λνηπέο αλαπόζβεζηεο ελζώκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο - - 626 626

Σύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ νκίινπ 388.270 178.995 626 567.891

Μαθξνπξόζεζκεο θαη Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο 202.325 82.683 - 285.008

*ηε ζηήιε Λνηπά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ.

1/1-30/09/2015

30/9/2015

     
Όια ηα έζνδα ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο.   
 
Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ηεο 
30/09/2015 
 

Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ            Δπξψ 567.891

Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Δπξψ 154.992

χλνιν ελεξγεηηθνχ Δπξψ 722.883

Δπξψ 285.008

Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ   Δπξψ 60.248

χλνιν ππνρξεψζεσλ Δπξψ 345.256

Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο

 
  
ηα έζνδα απφ λαχινπο εζσηεξηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα εθηέιεζε 
δξνκνινγίσλ γξακκψλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 11.054 ρηι. γηα ηελ 
πεξίνδν 1/1-30/9/2015 θαη Δπξψ 9.303 ρηι. γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2014. 
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Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαηά ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1/1-
30/9/2014 έρνπλ σο εμήο: 

ΟΜΙΛΟ

Γεσγξαθηθόο Τνκέαο
Διιεληθή 

Αθηνπινΐα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά* Σύλνιν

ηνηρεία Απνηειεζκάηωλ

Ναύινη 134.580 68.851 - 203.431

Πσιήζεηο επί ησλ πινίσλ 5.704 4.554 - 10.258

Σύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ 140.284 73.405 - 213.689

Λεηηνπξγηθά έμνδα -98.601 -69.491 - -168.092

Έμνδα Γηνίθεζεο & Γηάζεζεο -16.980 -10.364 -616 -27.960

Άιια έζνδα/έμνδα 327 60 37 424

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα 25.030 -6.390 -579 18.061

Χξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα -9.181 -2.647 5 -11.823

Κέξδε από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - - - -

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ,επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ 36.061 687 -555 36.193

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ 15.849 -9.037 -574 6.238

Φόξνο εηζνδήκαηνο -62 -62 - -124

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο 15.787 -9.099 -574 6.114

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πειαηώλ

Διιάδα 183.999

Δπξώπε 26.193

Τξίηεο Χώξεο 3.497

Σύλνιν λαύισλ & ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ 213.689

Γεσγξαθηθόο Τνκέαο
Διιεληθή 

Αθηνπινΐα

Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα
Λνηπά* Σύλνιν

ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεωλ  

Αμίεο πινίσλ αξρήο πεξηόδνπ 373.225 254.432 - 627.657

Πξνζζήθεο ζηελ αμία πινίσλ ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν 351 - - 351

Μεηαδξνκνιόγεζε πινίσλ - - - -

Πσιεζέληα πινία -41.334 - - -41.334

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ / απνζπξζέλησλ 15.886 - - 15.886

Απνζβέζεηο πινίσλ πεξηόδνπ -14.146 -9.305 - -23.451

Αλαπόζβεζην ππόινηπν πινίσλ ηε 30/09 333.982 245.127 - 579.109

Λνηπέο αλαπόζβεζηεο ελζώκαηεο  αθηλεηνπνηήζεηο - - 1.902 1.902

Σύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ νκίινπ 333.982 245.127 1.902 581.011

Μαθξνπξόζεζκεο θαη Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο 155.156 127.005 - 282.161

*ηε ζηήιε Λνηπά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ.

1/1-30/09/2014

31/12/2014

 

 
Πίλαθαο ζπκθσλίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ θαη πλφινπ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ηεο 
31/12/2014 
 

Αλαπφζβεζηε αμία ελζσκάησλ παγίσλ            Δπξψ 581.011

Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Δπξψ 94.143

χλνιν ελεξγεηηθνχ Δπξψ 675.154

Δπξψ 282.161

Με θαηαλεκεζέληα ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ   Δπξψ 53.176

χλνιν ππνρξεψζεσλ Δπξψ 335.337

Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο
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7.2.      Κφζηνο πσιεζέλησλ 
 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ παξνπζηάδεηαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, 

ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ.  

 
7.3.         Έμνδα δηνίθεζεο 
 

Σα έμνδα δηνίθεζεο παξνπζηάδνληαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, 
θπξίσο ιφγσ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

 
7.4.   Έμνδα δηάζεζεο 
 

Σα έμνδα δηάζεζεο παξνπζηάδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν 

παξφιν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γηα ην ιφγσ φηη ε κείσζε ησλ πξνκεζεηψλ ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2014 ελψ ζηελ παξνχζα πεξίνδν ηζρχεη 

απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο.  

 
7.5. Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν απνδεκηψζεηο πνπ έιαβε ε 

εηαηξία απφ ην λαππεγείν «DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD 

(DSME)». 

 
7.6. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
 

ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πεξηιακβάλεηαη θαηά θχξην ιφγν δεκηά χςνπο 

Δπξψ 4.470 ρηι. πνπ πξνέθπςαλ απφ πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ 

θαπζίκσλ. 

 

7.7.   Έζνδα απφ κεξίζκαηα κεηξηθήο    

 
ηα «Έζνδα απφ κεξίζκαηα» πεξηιακβάλεηαη ην κέξηζκα απφ ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ 

Οκίινπ BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. χςνπο Δπξψ 2.348 ρηι. 

 
7.8.   Κέξδε αλά κεηνρή βαζηθά / κεησκέλα 

 
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

 

1/1-30/09/2015 1/1-30/09/2014 1/1-30/09/2015 1/1-30/09/92014

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο 34.495 6.114 1.674 1.434

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 191.660.320 191.660.320 191.660.320 191.660.320

Βαζηθά θέξδε / δεκίεο αλά κεηνρή ζε € 0,1800 0,0319 0,0087 0,0075

Μεηωκέλα Κέξδε / (δεκηέο) αλα κεηνρή ζε €* -0,1819 0,0319 -0,3280 0,0075

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

* Λφγσ ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ εθδφζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2014, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 9 «εκαληηθά Γεγνλφηα», ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2014, 
νη δπλεηηθνί ηίηινη ηνπ δαλείνπ απηνχ απνηεινχλ κηα θαηεγνξία ηίηισλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
κεηψζνπλ ηα θέξδε αλά κεηνρή.  
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Σα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ πεξίνδν 01/01/-30/09/2015 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή 
πεξίνδν ππνινγίζηεθαλ σο αθνινχζσο : 

 

1/1 - 30/9/2015 1/1 - 30/9/2014 1/1 - 30/9/2015 1/1 - 30/9/2014

α) Τπνινγηζκφο κεησκέλσλ θεξδψλ

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο 34.495 6.114 1.674 1.434

Δπίδξαζε θεξδψλ / (δεκηψλ) πνπ πξνθχπηεη ιφγσ 

ηεο κεηαηξνπήο -85.115 - -92.925 -

πλνιηθά θαζαξά θέξδε / (δεκίεο) -50.620 6.114 -91.251 1.434

β) Τπνινγηζκφο αξηζκνχ κεηνρψλ

Αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ Βαζηθψλ θεξδψλ / (δεκηψλ) αλά 

κεηνρή 191.660.320 191.660.320 191.660.320 191.660.320

Πιένλ: Αχμεζε αξηζκνχ κεηνρψλ απφ πηζαλή 

εμάζθεζε δηθαησκάησλ κεηαηξνπήο νκνιφγσλ 86.580.087 - 86.580.087 -

Αξηζκφο Μεηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ κεησκέλσλ θεξδψλ / (δεκηψλ) αλά 

κεηνρή 278.240.407 191.660.320 278.240.407 191.660.320

ΔΣΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟ

 
7.9.   Δλζψκαηα Πάγηα 
 

Σα Δλζψκαηα Πάγηα παξνπζηάδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ηηο 31/12/2014 ε νπνία νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηηο απνζβέζεηο ηηο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ παξά ην γεγνλφο φηη ηελ 8 Απξηιίνπ 2015 ε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία BLUE STAR FERRIES N.A.E. παξέιαβε ην Δ/Γ-Ο/Γ BLUE GALAXY ζηα 

πιαίζηα ζχκβαζεο καθξνρξφληαο λαχισζεο απφ ηελ εηαηξεία Hellas 2 Leasing Ν.Δ. ε νπνία έρεη 

ζεσξεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε.  

    
7.10.   Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

Οη πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2014 
δηφηη ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πσιήζεηο ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ νη νπνίεο είλαη απμεκέλεο ιφγσ 
επνρηθφηεηαο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ Οκίινπ.  

 
7.11.      Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

 
Σα Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

31/12/2014 ε νπνία νθείιεηαη ζηα έμνδα δεμακεληζκνχ ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ.  

 
7.12.   Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2014, ιφγσ 

επνρηθφηεηαο θαη θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Ο Όκηινο θαηέβαιε ην πνζφ 

Δπξψ 9.482 ρηι. γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ θαη Δπξψ 

229 ρηι. γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε ηνπ πινίνπ BLUE GALAXY.  
  

7.13.   Μεηνρηθφ θεθάιαην – Τπέξ ην άξηην  
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ 57.498 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 191.660.320 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 ε θάζε κία. 
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ΟΜΙΛΟ
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή 

αμία

Αμία θνηλώλ 

κεηνρώλ

Τπεξ Σν 

Άξηην

Τπόινηπα ηελ 01/01/2015 191.660.320 0,30 57.498 290.256

Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ

-Κνηλέο - - - -

-Πξνλνκηνχρεο - - - -

Τπόινηπα ηελ 30/09/2015 191.660.320 0,30 57.498 290.256

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή 

αμία

Αμία θνηλώλ 

κεηνρώλ

Τπεξ Σν 

Άξηην

Τπόινηπα ηελ 01/01/2015 191.660.320 0,30 57.498 290.256

Έθδνζε Νέσλ Μεηνρψλ

-Κνηλέο - - - -

-Πξνλνκηνχρεο - - - -

Τπόινηπα ηελ 30/09/2015 191.660.320 0,30 57.498 290.256

 
 

7.14.   Μαθξνπξφζεζκεο - Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 
 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηηο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30/09/2015 θαη 31/12/2014 
αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 30/9/2015 31/12/2014

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 5.292 -

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 102.738 108.267

Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 121.679 124.189

Μεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα 55.299 49.705

Μείνλ: Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ 

επφκελε ρξήζε -13.054 -11.360

ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ δαλείωλ 271.954 270.801
 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 30/9/2015 31/12/2014

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο - -

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο - -

Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο - -

Πιένλ: Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ηελ 

επφκελε ρξήζε 13.054 11.360

ύλνιν βξαρππξόζεζκωλ δαλείωλ 13.054 11.360

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
                             ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 30Η  ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  2015 

 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα                   
 

ζει. 27  

 

 
 

Λεθηόηεηα ηωλ δαλεηαθώλ 

ππνρξεώζεωλ ηελ 30/9/2015 Δωο 1 έηνπο

Μεηαμύ                          

1 έηνπο θαη  5 εηώλ

Άλω ηωλ 5 

εηώλ ύλνιν

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 741 4.551 - 5.292

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 6.660 61.913 34.165 102.738

Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 5.653 84.993 31.033 121.679

Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά δάλεηα - 55.299 - 55.299

Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 13.054 206.756 65.198 285.008

Λεθηόηεηα ηωλ δαλεηαθώλ 

ππνρξεώζεωλ ηελ 31/12/2014 Δωο 1 έηνπο

Μεηαμύ                          

1 έηνπο θαη  5 εηώλ

Άλω ηωλ 5 

εηώλ ύλνιν

Γάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 5.904 62.898 39.465 108.267

Οκνινγηαθά δάλεηα κε εμαζθαιίζεηο 5.456 86.139 32.594 124.189

Μεηαηξέςηκα Οκνινγηαθά δάλεηα - 49.705 - 49.705

Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 11.360 198.742 72.059 282.161

 

30/9/2015

€

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6,45%

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο -

31/12/2014

€

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 6,18%

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο -

 

Δληφο ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ ν Όκηινο θαηέβαιε ην πνζφ Δπξψ 9.482 ρηι. γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

δφζεσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ.  
 

ηηο 7 Απξηιίνπ 2015, ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία BLUE STAR FERRIES N.A.E. ζχλαςε 

ζχκβαζε καθξνρξφληαο λαχισζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε) γηα ην Δ/Γ-Ο/Γ BLUE GALAXY 

κε ηελ εηαηξεία Hellas 2 Leasing Ν.Δ., ε νπνία ζηηο 30/9/2015 αλέξρεηαη ζε Δπξψ 5.292 ρηι. 
 

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/09/2015 αλήιζε ζε Δπξψ 285.008 ρηι. 

 
7.15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

Ζ αχμεζε ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» νθείιεηαη θαηά  θχξην ιφγν ζηελ 

αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 

7.10 «Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο». 

 

7.16.     Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 

Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2014 ε 

νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα «Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ» πνπ αθνξνχλ εηζηηήξηα ηα 

νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη ηα νπνία δελ είραλ ηαμηδέςεη κέρξη 30/9/2015 θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο (ΦΠΑ εηζηηεξίσλ) ιφγσ επνρηθφηεηαο. 
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8.           Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 
8.1.        Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
 

Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007. 
 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 5.1. «Δλνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ATTICA A.E. 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ». 

 

Ζ ππφ εθθαζάξηζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ATTICA PREMIUM A.E., έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2011 νπφηε θαη ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε.  

 

Δληφο ηνπ Μαΐνπ 2015 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2007 έσο θαη 

2009 ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ζπγαηξηθψλ  εηαηξεηψλ Superfast Pente INC θαη Superfast Exi 

INC., νη νπνίεο έρνπλ πσιήζεη ηα πινία. Απφ ηνλ αλσηέξσ έιεγρν δελ επηβαξχλζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 1/1 - 30/9/2015. 

 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 - 2013, ε κεηξηθή εηαηξεία θαη νη 100% ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ATTICA 

FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ., BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ,ATTICA PREMIUM Α.Δ  

θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2012 - 2013 ηα ππνθαηαζηήκαηα SUPERFAST ONE, TWO, PENTE, EXI, 

ENDEKA θαη DODEKA HELLAS INC. ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Νφκηκν Διεγθηή ή 

ειεγθηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, θαη έιαβαλ 

Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.  
 

Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1236/2013. 

 

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ATTICA έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπλνιηθή πξφβιεςε Δπξψ 121 ρηι. γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο.  
 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε Δπξψ 20 ρηι. Γηα ηηο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο εγθαηεζηεκέλεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ 

Διιάδα, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

 

Οη Ναπηηθέο Δηαηξείεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ ΠΟΛ.1159/2011 θαη ν θνξνινγηθφο ηνπο έιεγρνο ζα 

δηελεξγεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

 

Γηα ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2014, νη αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α παξ.1 ηνπ Ν.4174/2013 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν.4262/2014 . Ο ελ ιφγσ θνξνινγηθφο έιεγρνο νινθιεξψζεθε ηνλ 

Οθηψβξην 2015 θαη έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο 

επηθχιαμε.  

 
 

 

8.2. Υξεκαηνδνηηθέο θαη Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
 

 Σν χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 
πεξίνδν 1/1-30/09/2015, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 763 ρηι.  
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Σν χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 
πεξηφδνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 607 ρηι. 
 

 

8.3.   Πξνβιέςεηο  
 

Ο Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο Δπξψ 2.282 ρηι., ε νπνία αθνξά θαηά θχξην ιφγν 
απνδεκηψζεηο λαπηηθψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζηα πινία ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη πξνβιέςεηο γηα 
έθηαθηνπο θηλδχλνπο. 
 

 

8.4.   Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο  
 

α)  Δκπξάγκαηα βάξε,  

 

Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξψ 685.273 ρηι. γηα εμαζθάιηζε 

ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ. 

 
β) Γνζείζεο Δγγπήζεηο 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δφζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 
Δηαηξίαο θαη ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 30/09/2015, αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

30/9/2015 30/9/2015

Γνζείζεο Δγγπήζεηο 973 -

  
γ) Αλαιεθζείζεο Γεζκεχζεηο  
 
Καηά ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ 2015 ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία είραλ αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ 

ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο σο εμήο: 
 

 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

30/9/2015 30/9/2015

Δληφο 1 έηνπο 703 135

Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 2.749 530

Πάλσ απφ 5 έηε - -

3.452 665  
 

Καηά ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2015 ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία είραλ αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ 

ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κηζζψζεσλ νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο σο εμήο: 

 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

30/6/2015 30/6/2015

Δληφο 1 έηνπο 741 -

Μεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 4.551 -

Πάλσ απφ 5 έηε - -

5.292 -  
 

9.      εκαληηθά  Γεγνλόηα 

 
ηηο 8 Απξηιίνπ 2015, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία BLUE STAR FERRIES N.A.E. παξέιαβε ην Δ/Γ-Ο/Γ 

BLUE GALAXY ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο καθξνρξφληαο λαχισζεο απφ ηελ εηαηξεία Hellas 2 

Leasing Ν.Δ.  

Σν πινίν απφ 24 Απξηιίνπ 2015 εθηειεί δξνκνιφγηα ζηε γξακκή Πεηξαηά - Υαληά ζην πιαίζην ηεο 
Κνηλνπξαμίαο ΓΡΑΜΜΔ ΚΡΖΣΖ & ΑΓΡΗΑΣΗΚΖ. 
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ηηο 8 Ηνπιίνπ 2015 ν Όκηινο αλαθνίλσζε φηη εμαζθάιηζε ηε ιήςε αδείαο απφ ηεο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ Ζ.Π.Α. θαη Κνχβαο. 

 
 
 
10.       Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ γεγνλόηα 

 
Γελ ππάξρνπλ.  

 
 
 
 

Αζήλα, 9 Ννεκβξίνπ,  2015 
 
 

 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                     Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ                         Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                                                       ΤΜΒΟΤΛΟ                              ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
               
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
     ΚΤΡΗΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΗΡΑ                          ΜΗΥΑΛΖ Γ. ΑΚΔΛΛΖ                ΠΤΡΟ Υ. ΠΑΥΑΛΖ            ΝΗΚΟΛΑΟ Η.   ΣΑΠΗΡΖ 
 

          Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642               Α.Γ.Σ. Υ 643597                           Α.Γ.Σ.  ΑΒ 215327                        Α.Γ.Σ. AK 087031 
                              Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ΣΑΞΖ                    
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ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 έωο 30ε επηεκβξίνπ 2015 

 


