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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2013) 

 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 
3556/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία: 
 

- Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
- Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής πληροφόρησης του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή. 
- Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο, 1.1.2013-30.6.2013, 
- Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις  
- Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, Ενοποιημένες και Ατομικές, 1.1.2013- 30.6.2013. 

 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2013-30.6.2013 καταρτίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 22η Αυγούστου 2013 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.attica-group.com καθώς και στο 
διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 
δημοσιοποιήσεώς της. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και 
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, 
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα 
της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της 
εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήςαναφοράς.
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Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.3556/2007) 
 
 
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών: 
 
1. Κυριάκος Μάγειρας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
2. Σπύρος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
3. Μιχαήλ Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με τη παρούσα ότι 
εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής 
καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία») για την περίοδο 01.01.2013 – 
30.6.2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την  
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο κατά τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση 
αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
β) η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 
του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 
 
 
Οι δηλούντες, 

     
Ο Πρόεδρος  Ο Διευθύνων Σύμβουλος     Ο Αντιπρόεδρος 

Ορισθείς από το Δ.Σ. 
     
     
     
     
     
Κυριάκος Δ. Μάγειρας  Σπύρος Χ. Πασχάλης  Μιχαήλ Γ. Σακέλλης  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642    Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327     Α.Δ.Τ. Χ 643597 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
οικονομικής θέσης της Εταιρείας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της 
30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης 
περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 
έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη 
είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 
2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται 
από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. 
Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα 
τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 
οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1.2 των οικονομικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται το  θέμα ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες 
αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού του, στη βάση σχεδίων που θα 
μπορούν να κριθούν αποδεκτά από αυτούς.  
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Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 3.1.2 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το 
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των 
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά ποσό € 191 εκατ., γεγονός το 
οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την 
απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. Όπως αναφέρεται 
στη ίδια σημείωση, η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων 
για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των 
δραστηριοτήτων του.  
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τo θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. 
 

 
 
 
 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Θανάσης Ξύνας  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34081 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2013 – 30.6.2013 
(άρθρο 5 του ν. 3556/2007) 

 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για λόγους 
συντομίας ως «Έκθεση») συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.3556/2007 (άρθρο 5) και 
των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
περιλαμβάνεται μαζί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά απαιτούμενα 
από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 
1.1.2013 - 30.6.2013. 
 

Επειδή η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας και ως «Εταιρία» 
ή «Attica») συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι 
ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας και των 
θυγατρικών της και με αναφορά στα επί μέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά στοιχεία, μόνο 
στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του 
περιεχομένου της. Ειδικότερα, στην Έκθεση περιγράφονται οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις 
και επιδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο 2013, σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο 
αυτή καθώς και στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο 
εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος το δεύτερο εξάμηνο και παρατίθενται 
οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων με 
αυτήν προσώπων.  
 

Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική ενότητα:  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2013 – 30.6.2013 
 

Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων και οι επιδόσεις του Ομίλου την περίοδο 1.1.2013 – 30.6.2013 
έχουν ως ακολούθως: 
 

1. Επισκόπηση δραστηριοτήτων 
 

Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2013 με δεκατρία (13) ιδιόκτητα 
επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) δρομολογήθηκαν στην 
Αδριατική θάλασσα και τα εννέα (9) στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επιπρόσθετα 
δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ τρίμηνο το πλοίο Superfast VI, το οποίο επωλήθη στις αρχές 
Απριλίου του 2013.  
Συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο 1.1.2012 – 30.6.2012 προέκυψαν διαφοροποιήσεις 
που επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και αφορά την παραλαβή του νεότευκτου 
υπερσύγχρονου πλοίου Blue Star Patmos και τη δρομολόγησή του στις 10.7.2012.    
 

Στο α΄ εξάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ  106,71 εκατ. 
έναντι Ευρώ  102,66 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012, ήτοι ποσοστό αύξησης 3,9%. Οι ζημίες 
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου το 
α΄ εξάμηνο του 2013 περιορίστηκαν σημαντικά στα Ευρώ  0,94 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 
10,76 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  
 Αντίστοιχα,  στο α΄ εξάμηνο του 2013 οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 
Ευρώ 21,06 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους Ευρώ  29,90 εκατ. στην αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο.   
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Όμιλος πέτυχε ως ένα βαθμό να περιορίσει τις ζημίες 
περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Σε αυτό συνέβαλαν παράγοντες που αφορούν 
κυρίως τη μείωση των διοικητικών εξόδων και των εξόδων διάθεσης, την ενεργητική 
διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων με σκοπό τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά 
δρομολόγιο καθώς και τη μείωση, όπου είναι εφικτό, των ταχυτήτων στα δρομολόγια των 
πλοίων. Επίσης η μείωση στις τιμές των καυσίμων – μέση μείωση 9% το α΄ εξάμηνο του 
2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο -  συνέβαλε στη μείωση κατά Ευρώ 4,4 
εκατ. του κόστους των καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου. Η αύξηση του κύκλου εργασιών 
στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και γενικότερα στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου 
επετεύχθη με την προσθήκη στο στόλο του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos.    
 
 
2. Αγορές που δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος και μεταφορικό έργο 
 
Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και 
Πάτρα – Ηγουμενίτσα - Μπάρι, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2013 με 
τέσσερα (4) πλοία Superfast, τα Superfast XI, Superfast VI,  το οποίο μετά την πώλησή του 
στις αρχές Απριλίου του 2013 αντικαταστάθηκε με το Superfast XII (σε κοινοπραξία στη 
γραμμή της Ανκόνα με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II. Βάσει των 
στοιχείων της Εταιρίας, το μεταφορικό έργο στην ανωτέρω περίοδο ανήλθε σε 189.808  
επιβάτες, 35.915 Ι.Χ. οχήματα και 58.073 φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 
του 2012, εκτελέστηκαν 0,5% περισσότερα δρομολόγια και το μεταφορικό έργο αυξήθηκε 
κατά 8,4% στους επιβάτες, 0,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 1,1% στα φορτηγά οχήματα. 
 
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το συνολικό μεταφορικό έργο στην αγορά της Αδριατικής, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών Πατρών και Ηγουμενίτσας, 
παρουσιάζει τάση συρρίκνωσης. Η τάση αυτή φαίνεται να ανακόπτεται  το α΄ εξάμηνο του 
2013 όπου η αγορά παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 4% περίπου στη μεταφορά 
επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων και αύξηση 2% περίπου στα φορτηγά οχήματα. 
 
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιάς – 
Κυκλάδες με τέσσερα πλοία, Πειραιάς - Δωδεκάνησα με τρία πλοία,  Πειραιάς - Κρήτη με ένα 
πλοίο και Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη με ένα πλοίο. Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας κατά το 
α΄ εξάμηνο 2013, ο Όμιλος μετέφερε 1.166.632 επιβάτες, 131.041 Ι.Χ. οχήματα και 72.105 
φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με το α΄εξάμηνο του 2012 εκτελέστηκαν 3,8% περισσότερα 
δρομολόγια και το μεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 11,5% στους επιβάτες, κατά 7,4% στα 
Ι.Χ. οχήματα και κατά 7,0% στα φορτηγά οχήματα. 
 
3. Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2013 ανήλθε σε Ευρώ 106,71 εκατ. έναντι 
Ευρώ 102,66 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 3,9%. 
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ελληνική Ακτοπλοΐα σε ποσοστό 
60,0% και από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 40,0%. 
 
 
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα έχει ως ακολούθως: 
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Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές των Κυκλάδων, στα 
Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στη γραμμή  Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη όπου εκτέλεσαν 
δρομολόγια τα πλοία Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star 
Ithaki, Blue Star Delos,  Blue Star Patmos, Διαγόρας και  Blue Horizon. Σε αυτό το 
γεωγραφικό τομέα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε το α΄ εξάμηνο 2013 κατά 9,8%  
(Ευρώ 64,00 εκατ. έναντι Ευρώ 58,26 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) ενώ τα 
δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. 
Στον προαναφερόμενο κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για εκτέλεση 
δρομολογίων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας του αρμόδιου Υπουργείου συνολικού ύψους 
Ευρώ 5,52 εκατ. έναντι Ευρώ 5,53 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών την εξεταζόμενη περίοδο προέρχεται από την προσθήκη στο 
στόλο του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos με το οποίο άρχισε η δραστηριοποίηση του 
Ομίλου στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη. Γενικά, το μεταφορικό έργο στην Ελληνική 
Ακτοπλοΐα συνεχίζει να επηρεάζεται σημαντικά από την μεγάλη οικονομική ύφεση που 
διανύει η χώρα μας ενώ η αύξηση του τουρισμού την τρέχουσα περίοδο δεν φαίνεται να έχει 
ουσιαστική επίπτωση στον κύκλο εργασιών.  
 
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - 
Ανκόνα και Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα πλοία Superfast I, 
Superfast II, Superfast XI  και Superfast VI, το οποίο μετά την πώλησή του στις αρχές 
Απριλίου του 2013 αντικαταστάθηκε με το Superfast XII.  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου 
σημείωσε μείωση σε ποσοστό 3,8%, (Ευρώ 42,71 εκατ. έναντι Ευρώ 44,40 εκατ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο) ενώ τα δρομολόγια των πλοίων παρέμειναν περίπου σταθερά 
(αύξηση 0,5%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  
Η  αγορά της Αδριατικής συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής 
ύφεσης της χώρας μας σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στη γειτονική Ιταλία. Στην 
αγορά αυτή ο ανταγωνισμός είναι έντονος και γίνεται με δυσμενείς όρους αφού οι εργοδοτικές 
εισφορές των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία που χρησιμοποιούν Ιταλική Σημαία 
επιδοτούνται από το Ιταλικό Κράτος σε αντίθεση με τα πλοία που φέρουν την Ελληνική 
Σημαία, όπως το σύνολο του στόλου του Ομίλου Attica, τα οποία πληρώνουν κανονικά τις 
εργοδοτικές τους εισφορές.   
  
Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων Ευρώ 0,94 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2013 έναντι ζημιών Ευρώ 10,76 
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος 
προέρχεται από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως ή αύξηση του κύκλου εργασιών, η 
μείωση των κόστους καυσίμων και λιπαντικών και η μείωση των διοικητικών εξόδων και των 
εξόδων διάθεσης. 
 
Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου περιορίστηκαν σημαντικά κατά 14,0% (Ευρώ 9,45 εκατ. 
έναντι Ευρώ 10,98 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2012) ενώ μείωση σε ποσοστό 6,8% σημείωσαν τα 
έξοδα διάθεσης (Ευρώ 8,08 εκατ. έναντι Ευρώ 8,68 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2012).  
 
Στα «λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα» της 30.6.2013 που ανήλθαν σε Ευρώ 0,26 
εκατ. έναντι Ευρώ 0,08 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012, περιλαμβάνεται η συναλλαγματική 
διαφορά που προκύπτει από την ισοτιμία Δολαρίου Η.Π.Α. / Ευρώ, λόγω της πίστωσης που 
έλαβε ο Όμιλος από το ναυπηγείο «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd», 
Νοτίου Κορέας για την απόκτηση του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos. 
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Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 7,0 εκατ. από Ευρώ 5,86 εκατ. το 
α΄ εξάμηνο 2012. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου είναι περιορισμένα. 
 
Συνολικά, την περίοδο 1.1.2013 – 30.6.2013 ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας Ευρώ 21,06 εκατ., έναντι ζημιών Ευρώ 29,90 εκατ. την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο.  
 
Δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο αφού όλες οι εταιρίες του Ομίλου 
ελέγχονται από τη μητρική εταιρία με ποσοστό 100%. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά του α΄ εξαμήνου 
2012 λόγω κυρίως της απόκτησης του νεότευκτου πλοίου  Blue Star Patmos.   
 
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και  Ι.Χ. οχήματα, με 
υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο με 
Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 
 
4. Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου Ευρώ 641,03 εκατ. (Ευρώ 706,73 εκατ. στις 
31.12.2012) αφορούν κατά κύριο λόγο τα τέσσερα πλοία Superfast και τα εννέα πλοία Blue 
Star. Η μείωση που εμφανίζεται στις 30.6.2013 οφείλεται κυρίως στη πώληση του πλοίου 
Superfast VI και στις αποσβέσεις περιόδου. 
 
Στα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ο λογαριασμός «πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις» ανήλθε σε Ευρώ 54,05 εκατ. από Ευρώ 44,04 εκατ. την 31.12.2012. 
 Τα «λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» ανήλθαν σε Ευρώ 15,89 εκατ. από Ευρώ 
8,82 εκατ. στις 31.12.2012. Η αύξηση που εμφανίζεται οφείλεται κυρίως στα έξοδα 
δεξαμενισμού των πλοίων του Ομίλου. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 13,39 εκατ. από Ευρώ 16,00 εκατ. στις 
31.12.2012. Διευκρινίζεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα που προέκυψαν από την πώληση του 
Superfast VI διατέθηκαν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου για την μερική εξόφληση δόσεων κεφαλαίου 
των πλοίων που είναι σε καθυστέρηση. 
 
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 328,98 εκατ. από Ευρώ 350,37 εκατ. 
στις 31.12.2012. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζημίες της περιόδου ύψους Ευρώ 
21,06 εκατ. 
 
Λόγω της αναταξινόμησης των δανείων, η οποία επεξηγείται σε άλλες ενότητες της 
παρούσας Έκθεσης, ο ο Όμιλος στις 30.6.2013 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις Ευρώ 70,14 εκατ. και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 221,49 
εκατ. 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 30.6.2013 ανήλθε σε Ευρώ 291,63 εκατ. από Ευρώ 
341,35 εκατ. στις 31.12.2012. 
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Οι «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» στις 30.6.2013 ανήλθαν σε Ευρώ 50,16 εκατ. 
έναντι Ευρώ 49,84 εκατ. στις 31.12.2012. 
Ο λογαριασμός «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» ανήλθε σε Ευρώ 28,33 εκατ. από 
Ευρώ  25,99 εκατ. στις 31.12.2012. 
 
Η αύξηση που εμφανίζεται στις «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (Ευρώ 28,90  εκατ. 
έναντι Ευρώ 13,41 εκατ. στις 31.12.2012) οφείλεται κατά κύριο λόγο  στα έσοδα επόμενων 
χρήσεων που αφορούν εισιτήρια τα οποία έχουν εκδοθεί χωρίς οι κάτοχοί τους να έχουν 
ταξιδέψει  μέχρι 30.6.2013. 
  
Ταμειακές ροές 
Στο α΄ εξάμηνο 2013 προέκυψαν αρνητικές ταμειακές ροές (εκροές) από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες Ευρώ  6,98 εκατ. έναντι αρνητικών ταμειακών ροών (εκροών) Ευρώ 5,12  
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όσον αφορά τις προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες, στις 
30.6.2013 σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων κατά Ευρώ 18,28 εκατ. (αύξηση Ευρώ 3,77 
εκατ. στις 30.6.2012)  και αύξηση των υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) σε Ευρώ 17,52 εκατ.  
( αύξηση Ευρώ 15,52 εκατ. στις 30.6.2012).   
 
Οι ταμειακές εισροές που προέκυψαν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου 
ανήλθαν σε  Ευρώ 54,00 εκατ.  και προέρχονται από την πώληση του πλοίου Superfast VI, 
έναντι ταμειακών εκροών Ευρώ 1,81  εκατ. το α΄ εξάμηνο 2012. 
 
Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του α΄ εξαμήνου 2013 προέκυψαν εκροές Ευρώ 
49,72 εκατ. λόγω εξόφλησης μέρους των δανείων πλοίων των Ομίλου έναντι εισροών ύψους 
Ευρώ 6,78 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο  εκ των οποίων ποσό  Ευρώ 6 εκατ. 
αφορούσε καταβολή από την μητρική εταιρία έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου.  
 
5. Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρίας 
 
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι αμιγώς εταιρία συμμετοχών και τα έσοδά της 
προέρχονται από τις συμμετοχές της και από τόκους. 
 
Στο α΄ εξάμηνο 2013  η Εταιρία σημείωσε ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 0,99  εκατ. έναντι 
κερδών μετά από φόρους Ευρώ 0,26 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
Ο λογαριασμός «επενδύσεις σε θυγατρικές» παρέμεινε σταθερός και ανήλθε στις 30.6.2013 
σε Ευρώ 368,27 εκατ. (Ευρώ 368,27  εκατ. στις 31.12.2012) και αφορά συμμετοχές 100% 
θυγατρικών εταιριών. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν στις 30.06.2013 σε Ευρώ 0,1 εκατ. 
έναντι Ευρώ 0,3 εκατ. στις 31.12.2012.  
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 355,37 εκατ. έναντι Ευρώ 356,27 εκατ. στις 
31.12.2012. 
 
Ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 191.660.320 ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία. 
 
Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Επίσης δεν κατέχουν μετοχές της Attica Α.Ε. 
Συμμετοχών οι θυγατρικές της εταιρείες. 
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Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η μητρική εταιρία, τα βασικά στοιχεία των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου καθώς και οι κυριότερες λογιστικές αρχές που 
εφαρμόζει ο Όμιλος περιγράφονται στις «Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων» οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής 
Έκθεσης. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 
 
Στις 8.3.2013 η Εταιρία ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφωνία με την Genting Group για την 
πώληση του πλοίου Superfast VI έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. καταβλητέου της 
μετρητοίς. Η πώληση του πλοίου ολοκληρώθηκε στις 5.4.2013. 
 
Στις 1.5.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την μη αναπλήρωση του 
εκλιπόντος μέλους κ. Πέτρου Βέττα  και τη συνέχιση της θητείας του Συμβουλίου με οκταμελή 
σύνθεση. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον επανακαθορισμό των 
αρμοδιοτήτων των μελών ως ακολούθως: 
Κυριάκος Μάγειρας – Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, Μιχάλης Σακέλλης – Αντιπρόεδρος, 
εκτελεστικό μέλος, Σπύρος Πασχάλης – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης 
Κρητικός – Εκτελεστικό μέλος, Ευθύμιος Μπουλούτας – Μη εκτελεστικό μέλος, Αρετή 
Σουβατζόγλου – Μη εκτελεστικό μέλος, Μάρκος Φόρος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 
Αλέξανδρος Εδιπίδης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
 
Στις 28.5.2013 ανακοινώθηκε η ανανέωση της διάρκειας της Κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ Α.Ε. – 
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ έως την 31.5.2017 για την εκτέλεση 
συνδυασμένων δρομολογίων στη διεθνή γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα» καθώς 
και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς – Ηράκλειο». 
 
Στις 20.6.2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 2012. 
 
Στις 28.6.2013 ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Ιωάννη Κρητικού από Εκτελεστικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αποχώρησής του από την Εταιρία. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους και τη συνέχιση της 
θητείας του Συμβουλίου με επταμελή σύνθεση. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με 
την αναδιάρθρωση του δανεισμού. Εκτενής αναφορά επί του θέματος γίνεται στις Ενότητες Γ 
& Δ της παρούσας Έκθεσης. 
 
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟ Β΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 
 
Τα στοιχεία του Ομίλου για τον μήνα Ιούλιο δείχνουν μία μικρή αύξηση των κρατήσεων σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την 
εξέλιξη του κύκλου εργασιών για το β’ εξάμηνο του 2013 είναι παρακινδυνευμένη λόγω της 
βαθιάς οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα μας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη 
διακίνηση επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών σε όλες τις γραμμές που 
δραστηριοποιούνται τα πλοία  του Ομίλου. Η αύξηση του τουρισμού προς τη χώρα μας είναι 
πιθανό να βοηθήσει στην αύξηση των επιβατών στην αγορά της Αδριατικής αλλά δεν θα έχει  
ουσιαστικό αντίκτυπο στη διακίνηση φορτηγών οχημάτων, ούτε θα επηρεάσει σε σημαντικό 
βαθμό την Ακτοπλοΐα, που συνδέεται άμεσα με τον εγχώριο τουρισμό.  
 
Επιπρόσθετα του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται άμεσα από 
το κόστος  καυσίμων και λιπαντικών τα οποία για το α’ εξάμηνο του 2013 αντιπροσωπεύουν 
το 52% του λειτουργικού κόστους του Ομίλου. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο σημειώθηκε 
μέση μείωση της τάξεως του 9% στις τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο με αποτέλεσμα να υπάρξει ωφέλεια στον Όμιλο κατά Ευρώ 4,4 εκατ. 
Λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις τιμές των καυσίμων οποιαδήποτε εκτίμηση για την 
εξέλιξη των τιμών των καυσίμων είναι επισφαλής όπως είναι επισφαλής και οποιαδήποτε 
περαιτέρω εκτίμηση για την πορεία και εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου. 
 
Όπως αναφέρεται και στην επόμενη ενότητα Δ, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε 
συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού, 
προκειμένου να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή με τους δανειστές και εξετάζει σχετικά σχέδια 
μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να κριθούν αποδεκτά από αυτούς. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις 
δραστηριότητες του Ομίλου για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης: 

 
Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που διέρχεται η χώρα μας σε συνδυασμό με την  κρίση 
χρέους σε σημαντικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου επιδρά αρνητικά στη δυνατότητα του 
Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια 
 
Η δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων μέσω δανεισμού ή άλλων πηγών 
επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική ύφεση που διέρχεται η χώρα μας και γενικότερα 
από την κρίση χρέους και την ύφεση που ανέκυψε στην Ευρωζώνη. Συνεπώς, η συνεχώς 
εντεινόμενη οικονομική ύφεση επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει 
πρόσθετα κεφάλαια και πιθανόν να αυξήσει σημαντικά το κόστος δανεισμού του γεγονός που 
θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα 
του Ομίλου. 
 
 
 
 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
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Ο Όμιλος κατά την 30/06/2013 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού Ευρώ 191.355 χιλ. 
καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού (με το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 79%, να 
αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, που σχηματίστηκε από την αναταξινόμηση των 
δανείων των πλοίων).  
 
Από τη λήξη της χρήσης 2011, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι χρηματοοικονομικοί όροι 
(covenants) που ρυθμίζουν σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται 
δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε 
τις δανειακές υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες, ο Όμιλος αναταξινόμησε το μακροπρόθεσμο 
μέρος δανείων από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Μακροπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις» στην γραμμή «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις». Την 
30/06/2013, το συνολικό ποσό των ανωτέρω δανείων (συμπεριλαμβανομένου του συμβατικά 
μακροπρόθεσμο μέρους τους το οποίο έχει αναταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις) ανερχόταν σε    Ευρώ 174.387 χιλ.  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με 
την αναδιάρθρωση του δανεισμού, προκειμένου να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή με τους 
δανειστές και εξετάζει σχετικά σχέδια μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να 
κριθούν αποδεκτά από αυτούς. 

Επίσης, στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 40.000 χιλ. 
που είναι σε καθυστέρηση και για το οποίο ο Όμιλος ήρθε σε συμφωνία με την δανείστρια 
τράπεζα για παράταση του έως 31/10/2013 στη βάση αναβλητικών αιρέσεων τις οποίες ο 
Όμιλος προτίθεται να εκπληρώσει, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων 
αναφορικά με την αναχρηματοδοτησή του.  

Ο Όμιλος, παράλληλα με τις συζητήσεις με τις τράπεζες συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά από 
ενέργειες για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Ειδικότερα, πέραν της συνέχισης των 
ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας  και τη βελτίωση του ταμειακού του 
κύκλου, στις 05/04/2013 ολοκλήρωσε την πώληση του πλοίου Superfast VI στην Genting 
Group έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Από το τίμημα της πώλησης 
διατέθηκαν συνολικά Ευρώ 49,7 εκατ. για την εξόφληση του δανεισμού του Superfast VI και 
τη μερική εξόφληση δανεισμού που ήταν σε καθυστέρηση. 

Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, ο Όμιλος συνεχίζει τις συζητήσεις του με τις τράπεζες και 
εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας τουλάχιστον 
για τους επόμενους 12 μήνες. 

 Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων 

Ο Όμιλος, όπως το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, 
επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το 
κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι, με μεγάλη διαφορά, το 
σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για το α΄εξάμηνο του 2013 το 52% 
περίπου των λειτουργικών εξόδων των πλοίων του Ομίλου Attica.  
 



 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/13 έως 30/6/13     

15 

Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, για περίοδο 
έξι μηνών, θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά Ευρώ 
0,98 εκατ. περίπου.  

 
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 
 
Τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ύψους 291,63 εκατ. είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο 
επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο 
επιτοκίου αφού σε περίπτωση ανόδου του Euribor ο Όμιλος θα επιβαρυνθεί με παραπάνω 
χρεωστικούς τόκους. Για παράδειγμα, μία μεταβολή σε ετήσια βάση κατά 1% στο επιτόκιο θα 
είχε επίδραση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου κατά Ευρώ 2,92 εκατ. 
περίπου.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στο βαθμό που τα ναυτιλιακά 
καύσιμα που αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων του διαπραγματεύονται διεθνώς σε 
Δολάρια Η.Π.Α. Όσον αφορά τις συναλλαγές του Ομίλου, αυτές γίνονται σε Ευρώ και ως εκ 
τούτου δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους. 
Για την απόκτηση του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos τον Ιούνιο του 2012, ο Όμιλος 
έλαβε πίστωση  από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd της 
Νοτίου Κορέας, το υπόλοιπο της οποίας στις 30.6.2013 ανέρχεται σε Δολάρια Η.Π.Α. 48,6 
εκατ.  Για το ποσό αυτό ο Όμιλος έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο που αφορά τη 
διακύμανση της ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών, εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και για το 
λόγο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής 
πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του ενώ παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη 
εξασφάλισή του, έχει λάβει εγγυητικές επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους 
κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. Επίσης, ο Όμιλος παρακολουθεί τα υπόλοιπα των 
πελατών του και εξετάζει την περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. Συνεπώς, τυχόν 
αδυναμία πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα του Ομίλου μέσω δημιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων. 
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος εκτιμά ότι δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους 
αφού δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι αμελητέος αφού οι 
αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες. 
 
Ο Όμιλος έχει σημαντικά δανειακά κεφάλαια λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του  
 
Ο Όμιλος έχει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, ύψους Ευρώ 291,63 εκατ. στις 30.6.2013, 
δεδομένου ότι οι επενδύσεις για την απόκτηση πλοίων απαιτούν σημαντικού ύψους κεφάλαια 
τα οποία, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στον ναυτιλιακό κλάδο, χρηματοδοτούνται σε 
μεγάλο βαθμό με τραπεζικό δανεισμό. 
 
Η ικανότητα του Ομίλου να εξυπηρετεί και να αποπληρώνει τα δάνεια του  εξαρτάται από την 
ικανότητα να παράγει ταμειακές ροές στο μέλλον, η οποία σε ένα βαθμό εξαρτάται από 
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παράγοντες όπως γενικές οικονομικές συνθήκες,  ανταγωνισμός και άλλους αστάθμητους 
παράγοντες.  
 
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 30.6.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα, έχει ως ακολούθως 
(ποσά σε χιλ.€): 
 
 

30/06/2013 31/12/2012
Σύνολο δανεισμού 291.632 341.350
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 13.387 16.001
Καθαρός δανεισμός 278.245 325.349
Ίδια κεφάλαια 328.981 350.371
 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 607.226 675.720
Συντελεστής μόχλευσης 45,83% 48,1%

 
Ο Ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που διέρχεται η χώρα μας 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου 
 
Η χώρα μας διανύει  περίοδο μεγάλης οικονομικής ύφεσης και δεν προβλέπεται άμεση 
βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Αυτή η οικονομική κατάσταση έχει οδηγήσει και 
ενδέχεται να οδηγήσει περαιτέρω στη μείωση της ζήτησης προϊόντων και συνεπώς στη 
διακίνηση φορτηγών μέσω της θαλάσσιας οδού καθώς και στη συρρίκνωση της εγχώριας 
τουριστικής κίνησης γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη του Ομίλου.  
Επιπρόσθετα, η μακράν οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με τη μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος σημαντικής μερίδας πληθυσμού αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση και να 
δημιουργήσουν συνθήκες ακόμη εντονότερου ανταγωνισμού, γεγονός που πιθανώς θα 
επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου. 
 
Κίνδυνοι ατυχημάτων  
 
Λόγω της φύσεως των εργασιών τους, τα πλοία του Ομίλου και γενικότερα ολόκληρος ο 
ναυτιλιακός κλάδος υπόκεινται στον προαναφερόμενο κίνδυνο που ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά τα αποτελέσματα, την πελατεία ή και τη λειτουργία του Ομίλου. 
Τα πλοία του Ομίλου καλύπτονται ασφαλιστικά για τους ακόλουθους κινδύνους: α) Για 
ασφάλιση Σκάφους και Μηχανής, β) για ασφάλιση αυξημένης αξίας και γ) για ασφάλιση 
σκάφους κατά πολεμικών κινδύνων. 
 
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και στα 
Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους 
μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων εμφανίζεται 
κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρή εποχικότητα. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Κατά την περίοδο 01.01 – 30.6.2013  η Attica  Α.Ε. Συμμετοχών δεν πραγματοποίησε 
σημαντικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες,  όπως αυτές ορίζονται στο 
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Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την 
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας. 
 
Η  Attica έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους Ευρώ 0,2 εκατ. από την 100% 
θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. Πέραν της εν λόγω απαίτησης  η 
Εταιρία δεν έχει απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις έναντι των συνδεδεμένων εταιριών του 
Ομίλου.  
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές την περίοδο 1.1.2013 – 30.6.2013 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου 
Attica όπως και στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχουν διαχειριστικό και σε καμία 
περίπτωση ουσιαστικό χαρακτήρα και προκύπτουν από την ίδια τη δραστηριότητα του 
Ομίλου στο ναυτιλιακό τομέα και στην ανάγκη κοινής διαχείρισης των εσόδων και εξόδων των 
πλοίων μέσω κοινοπραξιών και διαχειριστριών εταιριών, οι οποίες δημιουργούν διεταιρικές 
συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του Ομίλου. Στα πλαίσια αυτά, στις 30.6.2013 τα διεταιρικά 
υπόλοιπα μεταξύ των πλοιοκτητριών  εταιριών του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 65,4 εκατ. 
(Ευρώ 44,16 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο)  ενώ τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ 
της Κοινοπραξίας Blue Star Ferries Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ και των πλοιοκτητριών  εταιριών του Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 30,56 εκατ. (Ευρώ 75,19 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο). 
   
Οι υποχρεώσεις της 100% θυγατρικής εταιρίας Attica Premium Α.Ε. προς τις ναυτιλιακές 
εταιρίες του Ομίλου ανέρχονται στις 30.6.2013 σε Ευρώ 0,91 εκατ, έναντι Ευρώ 0,88 εκατ. 
στις 30.6.2012. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές εταιριών του Ομίλου Attica με εταιρίες του Ομίλου MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) δεν είναι σημαντικές 
ούτε επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, 
αφορούν δε κυρίως έσοδα της Attica Group από τα εστιατόρια και τα καταστήματα επί των 
πλοίων. Ειδικότερα στο α’ εξάμηνο 2013 ο Όμιλος Attica ως αποτέλεσμα των συναλλαγών 
του με εταιρίες του Ομίλου MIG είχε έσοδα Ευρώ 4,1 εκατ., έξοδα Ευρώ 0,84 εκατ., 
απαιτήσεις Ευρώ 1,71 εκατ. και υποχρεώσεις Ευρώ 14,4 εκατ. Στις υποχρεώσεις 
περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 13,00 εκατ. που αφορά καταβολή μετρητών από την μητρική 
εταιρία Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών, έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών. Τα αντίστοιχα ποσά στο α΄ εξάμηνο του 2012 ήταν 
έσοδα Ευρώ 3,41 εκατ., έξοδα Ευρώ 1,11 εκατ., απαιτήσεις Ευρώ 1,45 εκατ. και 
υποχρεώσεις Ευρώ 13,61 εκατ. 
 
Τέλος, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο 
Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,52 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013 έναντι Ευρώ 1,69 εκατ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις του Ομίλου προς 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.  
 
Αθήνα, 22 Αυγούστου, 2013 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 
 
Σπυρίδων Χ. Πασχάλης 
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Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1/2013 – 30/6/2013 
 
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας στις 22/08/2013  και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.attica-group.com καθώς και στον 
διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού 
κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της 
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και 
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν 
στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη 
εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών 
ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  
 
 
 
 

 
(ποσά σε χιλιάδες €)  
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1.01-30.06.2013
1.01-30.06.2012 

(αναμορφωμένη)
1.04-30.06.2013

1.04-30.06.2012 
(αναμορφωμένη)

1.01-30.06.2013
1.01-30.06.2012 

(αναμορφωμένη)
1.04-30.06.2013

1.04-30.06.2012 
(αναμορφωμένη)

Πωλήσεις 7.1 106.710 102.663 65.674 62.706  
Κόστος πωληθέντων 7.2 -104.273 -108.081 -55.046 -57.888
Μικτό Κέρδος 2.437 -5.418 10.628 4.818 0 0
Έξοδα διοίκησης 7.3 -9.447 -10.982 -4.926 -5.306 -988 -795 -720 -499
Έξοδα διάθεσης 7.4 -8.085 -8.676 -5.115 -5.490
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 1.252 1.135 275 57  6 6
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 616
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -13.843 -23.941 862 -5.305 -988 -789 -720 -493

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 7.5 -258 -79 962 -75
Χρηματοοικονομικά έξοδα -6.997 -5.855 -3.614 -2.719 -2 -4 -1 -3
Χρηματοοικονομικά έσοδα 73 5 61 3 1
Έσοδα από μερίσματα 1.048 1.048
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Κέρδη /(Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη προ φόρων -21.025 -29.870 -1.729 -8.096 -990 255 -721 552
Φόρος εισοδήματος -36 -34 -15 -17

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -21.061 -29.904 -1.744 -8.113 -990 255 -721 552

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -21.061 -29.904 -1.744 -8.113 -990 255 -721 552
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,1099 -0,1560 -0,0091 -0,0423 -0,0052 0,0013 -0,0038 0,0028

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -21.061 -29.904 -1.744 -8.113 -990 255 -721 552

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού -329 100 6 50 82 37 9 37

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -2.575 -2.575
  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις -1.048 -1.048

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων -329 -2.475 6 -2.525 82 -1.011 9 -1.011

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους -329 -2.475 6 -2.525 82 -1.011 9 -1.011

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -21.390 -32.379 -1.738 -10.638  -908 -756 -712 -459

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -21.390 -32.379 -1.738 -10.638 -908 -756 -712 -459
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  

Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2012 παρουσιάζονται αναμορφωμένα λόγω της αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2).
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 26 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2013 και 2012   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 
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 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7.6 641.025 706.730 64 93
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 867 990 34 46
Επενδύσεις σε θυγατρικές  368.270 368.270
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1.049 1.235 202 202
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο 642.941 708.955 368.570 368.611
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα 4.195 5.406
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 54.053 44.040 1 30
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 7.7 15.886 8.815 402 910
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.8 13.387 16.001 99 323
Σύνολο 87.521 74.262 501 1.263
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς 
πώληση

 

Σύνολο Ενεργητικού 730.462 783.217 369.071 369.874
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 7.9 57.498 57.498 57.498 57.498
Υπερ το άρτιο 7.9 290.011 290.011 290.011 290.011
Αποθεματικά εύλογης αξίας -55.734 -55.733
Λοιπά αποθεματικά 152.848 152.848 65.330 65.330
Αποτελέσματα εις νέον -171.376 -149.986 -1.739 -831
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής 328.981 350.371 355.367 356.275
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 328.981 350.371 355.367 356.275
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 15
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 1.391 1.038 39 149

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.10 70.140
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 903 1.065 128 128
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 50.156 49.835 13.000 13.000
Σύνολο 122.605 51.953 13.168 13.277
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.11 28.327 25.992 3 64
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 154 143 20 20
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.10 221.492 341.350
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.12 28.903 13.408 514 238
Σύνολο 278.876 380.893  536 322
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση

 

Σύνολο Υποχρεώσεων 401.481 432.846 13.704 13.599

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 730.462 783.217 369.071 369.874

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 26 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 30ης Ιουνίου 2013 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
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ΟΜΙΛΟΣ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2013 191.660.320 57.498 290.011 152.848 -149.986 350.371
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο 191.660.320 57.498 290.011 152.848 -149.986 350.371

Αποτέλεσμα περιόδου -21.061 -21.061

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα  

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 0 -329 -329
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 -21.390 -21.390
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την  30/6/2013 191.660.320 57.498 290.011 152.848 -171.376 328.981

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2013

 
 
 
 
 
 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2013) 
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ΕΤΑΙΡEΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2013 191.660.320 57.498 290.011 -55.733 65.330 -831 356.275
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο 191.660.320 57.498 290.011 -55.733 65.330 -831 356.275

Αποτέλεσμα περιόδου -990 -990

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 82 82
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 -908 -908
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την  30/6/2013 191.660.320 57.498 290.011 -55.733 65.330 -1.739 355.367

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2013

 
 
 
 
 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2013) 
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ΟΜΙΛΟΣ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2012 191.660.320 57.498 290.011 2.575 212.750 -156.619 406.215
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο 191.660.320 57.498 290.011 2.575 212.750 -156.619 406.215

Αποτέλεσμα περιόδου -29.904 -29.904

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:
  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -2.575 -2.575

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα  

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 0 100 100
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -2.575 0 -29.804 -32.379
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημίων εις νέο -59.902 59.902
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την  30/6/2012 191.660.320 57.498 290.011 152.848 -126.521 373.836

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2012

 
 
 
 
 
 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2012)  
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ΕΤΑΙΡEΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2012 191.660.320 57.498 290.011 -53.511 125.232 -59.902 359.329
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναμορφωμένο υπόλοιπο 191.660.320 57.498 290.011 -53.511 125.232 -59.902 359.329

Αποτέλεσμα περιόδου 255 255

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 37 37
Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις -1.048 -1.048

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -1.048 0 292 -756
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέο -59.902 59.902
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλoιπο την  30/6/2012 191.660.320 57.498 290.011 -54.559 65.330 292 358.573

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2012

 
 
 
 
 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2012) 
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1/1-30/6/2013
1/1-30/6/2012 

(Αναμορφωμένη) 1/1-30/6/2013
1/1-30/6/2012 

(Αναμορφωμένη)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -21.025 -29.870 -990 255  
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 12.904 13.180 41 41
Αναβαλλόμενη φορολογία
Προβλέψεις 507 994 5 43
Συναλλαγματικές διαφορές 258 79
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας -126 -222 -1.047
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.965 5.786 1 1
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.211 29
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -18.277 -3.773 37 -872
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 17.509 15.520 183 131
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.888 -6.811 -1 -1
Καταβλημένοι φόροι -15 -36
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -6.977 -5.124  -724 -1.449

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων -7.890
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -69 -1.812
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 
παγίων στοιχείων 54.000
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες 73 5
Μερίσματα εισπραχθέντα 500 1.480
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) 54.004 -1.807 500 -6.410

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 801
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 1.896
Εξοφλήσεις δανείων -49.716
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -2 -26
Μερίσματα πληρωθέντα
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Προκαταβολές για ΑΜΚ 6.000 6.000
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -49.718 6.775  7.896

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -2.691 -156  -224 37

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 16.001 8.303 323 136
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

77 -8

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 13.387 8.139  99 173

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 26 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2012 παρουσιάζονται αναμορφωμένα λόγω της αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Για την περίοδο 1/1-30/6 2013 και 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
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 Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών (έμμεση μέθοδος 
 

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

1.           Γενικές Πληροφορίες 
Η εταιρεία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο 
“ATTICA GROUP” είναι αμιγώς Εταιρεία Συμμετοχών και ως εταιρεία 
συμμετοχών δεν έχει δραστηριότητα. Η εταιρεία μέσω των θυγατρικών της 
εταιριών δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιβατηγό ναυτιλία. 

 

Η έδρα της εταιρείας και του Ομίλου είναι στο Δήμο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 
123-125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 11745. 

 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου 
είναι 3 άτομα για τη μητρική εταιρεία και 1.239 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 
30/06/2012 ήταν 3 και 1.181. 

 

Οι Μετοχές της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATTICA. 
Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιμοποιεί το Bloomberg είναι ATTICA GA ενώ 
του Reuters είναι EPA.AT. 
Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 191.660.320. Η συνολική 
κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 30/06/2013 ανερχόταν 
στο ποσό Ευρώ 65.164 χιλ. περίπου.  
 

Ο Όμιλος ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται με τη 
μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής 
στην εταιρεία την 30/06/2013 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 89,38%.   

  

 Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου, της 
περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, εγκρίθηκαν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου την 22 Αυγούστου 2013. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.    Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 
την 30/06/2013 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές 
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα 
πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2013. Στην παράγραφο 2.1 
παρουσιάζεται η λογιστική πολιτική που εφαρμόζει ο Όμιλος σχετικά με την 
παρουσίαση στις Οικονομικές του Καταστάσεις για την Κοινοπραξία ΑΝΕΚ Α.Ε. 
& SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ. Στην παράγραφο 2.2 
παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.     

 
Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες 
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2012, οι οποίες και περιλαμβάνουν 
πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
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2.1.    Λογιστική Πολιτική σχετικά με την παρουσίαση της Κοινοπραξίας ΑΝΕΚ Α.Ε. &   
             SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ στις Οικονομικές Καταστάσεις του    
             Ομίλου. 
 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικατέστησε το ΔΛΠ 31 «Επενδύσεις σε κοινοπραξίες» και τη 
ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες – Μη νομισματικές εισφορές από 
κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 ευθυγραμμίζει καλύτερα τη λογιστική 
απεικόνιση των επενδύσεων αυτών, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
κοινοπρακτούντων επί των κοινοπραξιών αυτών.   
Η συμμετοχή του Ομίλου στην «Κοινοπραξία ΑΝΕΚ Α.Ε. & SUPERFAST 
ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ» έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ΔΠΧΑ 11 ως «κοινή επιχείρηση». Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό αυτό, ο 
Όμιλος αναγνωρίζει στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις: 
α) τα στοιχεία ενεργητικού του (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε 
οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού του ανήκουν από κοινού)· 
β) τις υποχρεώσεις του, (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε 
οποιασδήποτε υποχρεώσεις τον βαρύνουν από κοινού)· 
γ) το μερίδιό του στα έσοδα από την πώληση της παραγωγής από την κοινή 
επιχείρηση· και 
ε) τις δαπάνες του, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε οποιεσδήποτε 
δαπάνες που τον βαρύνουν από κοινού. 
Σημειώνεται ότι προ της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 11, και σύμφωνα με το ΔΛΠ 31, 
ο Όμιλος είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή του στην «Κοινοπραξία ΑΝΕΚ Α.Ε. & 
SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ» ως «από κοινού ελεγχόμενες 
λειτουργικές δραστηριότητες». Αντικειμενικός σκοπός της κοινοπραξίας είναι η 
δημιουργία εσόδων και η κατανομή τους στους κοινοπρακτούντες όπως 
καθορίζεται από το συμβατικό διακανονισμό. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 31, κάθε 
μέλος της κοινοπραξίας, με βάση τη συμμετοχή του στην από κοινού ελεγχόμενη 
λειτουργική δραστηριότητα, θα αναγνώριζε στις ατομικές του οικονομικές 
καταστάσεις: 
α) τα στοιχεία του ενεργητικού που ελέγχει και τις υποχρεώσεις που 
αναλάμβανε, και 
β) τα έξοδα που πραγματοποιεί και το μερίδιό του στα έσοδα που προέρχονταν 
από την πώληση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών της κοινοπραξίας.  
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα στοιχεία του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των 
εσόδων και των εξόδων, ήταν ήδη αναγνωρισμένα στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις κάθε κοινοπρακτούντος, δεν εφαρμοζόταν καμία προσαρμογή ή 
άλλη διαδικασία ενοποίησης σε σχέση με αυτά τα στοιχεία στις οικονομικές 
καταστάσεις των κοινοπρακτούντων ενώ παράλληλα η καθαρή απαίτηση που 
προέκυπτε σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού από τη σχετική εκκαθάριση και τις 
πληρωμές της κοινοπραξίας προς και από τους κοινοπρακτούντες, 
απεικονίζόταν στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. 
Ως αποτέλεσμα, η αντικατάσταση του ΔΛΠ 31 από το ΔΠΧΑ 11, δεν έχει καμία 
επίδραση για τον Όμιλο στην παρουσίαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών 
του αλλά και των εσόδων και εξόδων που του αποδίδονται από τη συμμετοχή 
του στην «Κοινοπραξία ΑΝΕΚ Α.Ε. & SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & 
ΣΙΑ».  
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2.2.  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα 
και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων» – Παρουσίαση στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων  

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές 
αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των Λοιπών Συνολικών 
Εσόδων. Έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές παρουσίασης στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.  

 ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε 
Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και 
παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό 
της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον 
υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. 
Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της 
εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, 
δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία 
αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των 
μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Αναφορικά με τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτεί, βλ. Σημείωση 4 «Εύλογη αξία 
χρηματοοικονομικών μέσων». 

 Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Οι υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανήλθαν κατά την 
30/06/2013 σε ποσό € 1.391 χιλ. και € 39 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα. 
Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές 
καταστάσεις των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε 
εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το 
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των 
παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα: 
-          Αφαιρεί την  “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από 
επαναμετρήσεις στην τρέχουσα περίοδο, να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 
έσοδα 
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-          Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων 
κόστους καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, 
επηρεάζεται από την αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων 
ενεργητικού του προγράμματος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή 
τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό στοιχείο 
ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων 
παροχών 
-          Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη 
πληροφόρηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών και τους σχετικούς κινδύνους. 

Το ΔΛΠ 19 έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά, σύμφωνα με τους κανόνες μετάβασής 
του. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος έχει αναδιατυπώσει τις καταστάσεις της 
συγκριτικής περιόδου.  
Αναφορικά με την επίδραση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 
σημειώνεται πως λόγω του ότι δεν ακολουθείτω η “corridor method”, δεν 
προκύπτει κάποια μεταβολή στην υποχρέωση που έχει αναγνωρισθεί αλλά σε 
κονδύλια της καθαρής θέσης.  
 
Η επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων για το έτος που λήγει την 31/12/2012 αλλά και για την 
εξάμηνη περίοδο που λήγει την 30/6/2012, έχει ως εξής: 
 

Επιδράσεις στην Ενοποιημένη Κατάσταση 
Αποτελέσματων 1.1.-31.12.2012 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012 1.1.-30.6.2012

Κερδη περιόδου μετα φόρων, όπως είχαν  
δημοσιευθεί  -53.269 -29.804 -831 292

Επίδραση από την Αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 -202 -100 -75 -37
Κέρδη μετα φόρων, μετά την εφαρμογή του 
Αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 -53.471 -29.904 -906 255

Επιδράσεις στην Ενοποιημένη Κατάσταση 
Λοιπών Εσόδων 31.12.2012 1.1.-30.6.2012 31.12.2012 1.1.-30.6.2012

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 
φόρους όπως είχαν δημοσιευθεί -2.575 -2.575 -2.223 -1.048

Επίδραση από την Αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 202 100 75 37
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά 
από φόρους, μετά την εφαρμογή του 
Αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 -2.373 -2.475 -2.148 -1.011

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
Η εφαρμογή  του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, δεν είχε σημαντική επίδραση  στην 
κατάσταση ταμειακών ροών και στη κέρδη ανά μετοχή για το έτος που λήγει την 
31/12/2012 αλλά και για την εξάμηνη περίοδο που λήγει την 30/6/2012. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 
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Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των Οικονομικών 
Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ 
Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που 
δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 
ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικατέστησε το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές 
Καταστάσεις » και τη ΜΕΔ 12«Ενοποίηση - Οντότητες Ειδικού Σκοπού». Το 
ΔΠΧΑ 10 αναθεωρεί τον ορισμό του ελέγχου και παρέχει νέες εκτενείς 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του.  

Αυτές οι νέες απαιτήσεις, δυνητικά έχουν επίδραση στο ποιές από τις 
συμμετοχές ενός Ομίλου θεωρούνται θυγατρικές και συνεπώς θα μπορούσαν να 
μεταβάλλουν το πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες της ενοποίησης, τη λογιστική για μεταβολές σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές και τη λογιστική για την απώλεια του ελέγχου σε μια θυγατρική, 
παραμένουν αμετάβλητες. 
Η διοίκηση προέβη σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, σε επαναξιολόγηση των 
παραδοχών της αναφορικά με τον έλεγχο στις επιχειρήσεις που ενοποιεί, και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην ταξινόμηση 
(ως θυγατρικές ή αλλιώς) οποιασδήποτε συμμετοχής ο Όμιλος διατηρούσε κατά 
τις περιόδους που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 
σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν 
λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της μη 
αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά 
τη μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το 
οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί 
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική 
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας.  

 

 

 
 

 3.         Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
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3.1.     Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 

(απρόβλεπτες διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ 
αυτό το λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 
επιπτώσεων μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων. 

 

 Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και 
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Δεν αποτελεί πολιτική του 
Ομίλου η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι κυρίως 
καταθέσεις σε τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συμφωνίες 
επαναγοράς, χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα.  

 

3.1.1      Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ.   
 

Για την απόκτηση του νεότευκτου πλοίου Blue Star Patmos τον Ιούνιο του 2012, 
ο Όμιλος έλαβε πίστωση ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. 54 εκατ από το ναυπηγείο 
«DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD», Κορέας. Για 
το ποσό αυτό ο Όμιλος έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο που αφορά τη 
διακύμανση της ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α. 

 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ EUR USD GBP Λοιπά EUR USD GBP Λοιπά

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  13.301  85  -  1  15.930  70  1 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  - - -  -  - -4.093 -  - 

Βραχυχρόνια έκθεση  13.301 85  -  1  15.930 -4.023  -  1 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  - -37.156  -  -  - -36.835  -  - 

Μακροχρόνια έκθεση  - -37.156  -  -  - -36.835  -  - 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ EUR USD GBP Λοιπά EUR USD GBP Λοιπά

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  99 -  -  -  323 -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Βραχυχρόνια έκθεση  99  -  -  -  323  -  -  - 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μακροχρόνια έκθεση  -  -  -  -  -  -  -  - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/201230/06/2013

30/06/2013 31/12/2012

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

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) -3.370  3.370  -  - -3.686  3.686  - - 

Καθαρή Θέση -3.370  3.370  -  - -3.686  3.686  - - 

31/12/2012

USD

Μεταβλητή Μεταβλητή

GBP

Μεταβλητή Μεταβλητή

USD GBP

30/06/2013

 
 

3.1.2.    Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια 
χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών 
χρηματοδότησης.  

 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της 
συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 
παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. 
 Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των 
απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση 
μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της 
τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας. 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της 
Εταιρείας κατά την 30/06/2013 και 31/12/2012 αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
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Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -  -  21.887 48.253 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  -  -  - - 

Εμπορικές υποχρεώσεις  28.327  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  29.057  -  50.156 - 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  221.492  -  - - 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα  -  -  - - 

Σύνολο  278.876  -  72.043 48.253 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -  -  - - 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  2  -  - - 

Εμπορικές υποχρεώσεις  25.992  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  13.551  -  49.835 - 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  341.348  -  - - 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα  -  -  - - 

Σύνολο  380.893  -  49.835 - 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις  3  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  533  -  - - 

Υποχρεώσεις προς μετόχους από 
προκαταβολές για ΑΜΚ

 -  -  13.000 - 

Σύνολο  536  -  13.000 - 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις  64  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  258  -  - - 

Υποχρεώσεις προς μετόχους από 
προκαταβολές για ΑΜΚ

 -  -  13.000 - 

Σύνολο  322  -  13.000 - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

30/06/2013

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2012

31/12/2012

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

30/06/2013

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα ο συνολικός δανεισμός του 
Ομίλου κατά την 30/06/2013 ανήλθε σε € 291.632 χιλ. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Όμιλος κατά την 30/06/2013 είχε αρνητικό 
κεφάλαιο κίνησης ποσού € 191.355 χιλ. καθώς οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού (με 
το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 79%, να αφορά 
σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, που σχηματίστηκε από την αναταξινόμηση των 
δανείων των πλοίων).  
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Από τη λήξη της χρήσης 2011, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι 
χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) που ρυθμίζουν σχετικές τραπεζικές 
υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των 
δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές 
υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες, ο Όμιλος αναταξινόμησε το μακροπρόθεσμο 
μέρος δανείων από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» στην γραμμή «Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις». Την 30/06/2013,το συνολικό ποσό των ανωτέρω 
δανείων (συμπεριλαμβανομένου του συμβατικά μακροπρόθεσμο μέρους τους το 
οποίο έχει αναταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) ανερχόταν σε    
€ 174.387 χιλ.  

Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες 
αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού, προκειμένου να βρεθεί λύση 
κοινά αποδεκτή με τους δανειστές και εξετάζει σχετικά σχέδια μακροχρόνιας 
αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να κριθούν αποδεκτά από αυτούς. 

Επίσης, στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 
40.000 χιλ. που είναι σε καθυστέρηση και για το οποίο ο Όμιλος ήρθε σε 
συμφωνία με την δανείστρια τράπεζα για παράταση του έως 31/10/2013 στη 
βάση αναβλητικών αιρέσεων τις οποίες ο Όμιλος προτίθεται να εκπληρώσει, 
ενώ παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων αναφορικά με την 
αναχρηματοδοτησή του.  

Ο Όμιλος, παράλληλα με τις συζητήσεις με τις τράπεζες όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, έχει προβεί από το 2011 και συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά ενεργειών 
για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Ειδικότερα, πέραν της συνέχισης των 
ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας  και τη βελτίωση του 
ταμειακού του κύκλου, ο Όμιλος στις 05/04/2013 ολοκλήρωσε τη συμφωνία με 
την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI έναντι συνολικού 
τιμήματος € 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Από το τίμημα της πώλησης διατέθηκαν 
συνολικά € 49,7 εκατ. για την εξόφληση του δανεισμού του Superfast VI και τη 
μερική εξόφληση δανεισμού που ήταν σε καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα τα 
δάνεια των πλοίων Superfast I & II έχουν καταστεί ενήμερα και για το λόγο αυτό 
το μακροπρόθεσμό τους μέρος ποσού € 70.140 χιλ, έχει αναταξινομηθεί στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 
Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, ο Όμιλος συνεχίζει τις συζητήσεις του με τις 
τράπεζες και εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και 
ρευστότητας τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες. 
 

4.   Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Ο όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την 
γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική 
αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση 
διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
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Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα 
αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη 
αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της 
αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα 
αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία 
δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Στο εν λόγω 
επίπεδο περιλαμβάνονται επενδύσεις των οποίων ο υπολογισμός της εύλογης 
αξίας βασίζεται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (επιχειρησιακό πλάνο 
πενταετίας), χρησιμοποιώντας ωστόσο και παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς 
για τον υπολογισμό του WACC.  

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών μέσων, που αποτιμώνται με τη χρήση μοντέλων 
αποτίμησης, περιγράφεται ακολούθως. Τα μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν τις 
εκτιμήσεις του Ομίλου σχετικά με τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσε ένας 
επενδυτής στην αποτίμηση της εύλογης αξίας και επιλέγονται βάσει των ειδικών 
χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης. 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται με τη χρήση μοντέλων 
αποτίμησης βασισμένα σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. Την 30/6/2013, ο 
Όμιλος δεν διατηρούσε τέτοια στοιχεία.  

Συμμετοχές, αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες 

Η Εταιρεία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 27 «Απλές Οικονομικές 
Καταστάσεις» αποτιμά τις συμμετοχές της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 
39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση», στην εύλογή τους 
αξία. Στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, η 
Εταιρεία διενεργεί τους απαιτούμενους υπολογισμούς αναφορικά με τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας των συμμετοχών της. Οι επενδύσεις που 
αφορούν στις συμμετοχές της (μη εισηγμένες μετοχές) αποτιμώνται με βάση 
γενικά αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα 
βασισμένα τόσο μη παρατηρήσιμα στοιχεία, όσο και σε παρατηρήσιμα στοιχεία 
αγοράς. 

Η διενεργηθείσα αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές, 
εστιάζει τόσο σε εξωγενείς όσο και ενδογενείς παράγοντες. Κατά συνέπεια η 
Εταιρεία στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς: 

α) Αναγνωρίζει και αξιολογεί την επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική 
οικονομία 

β) Συγκεντρώνει, αναλύει και παρακολουθεί τις απολογιστικές πληροφορίες 
απόδοσης, με σημεία αναφοράς την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών 
των εταιρειών στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς. Η ανάλυση των εν λόγω 
στοιχείων παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την επίτευξη ή μη των 
επιχειρηματικών στόχων και δεικνύει την τάση για τα αποτελέσματα και την 
χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών κατά τη λήξη της ετήσιας περιόδου 
αναφοράς. 
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γ) Εξετάζει τις επιχειρηματικές συνθήκες και τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
εκτιμήσεις αναφορικά με τις μετέπειτα εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών και 
τάσεων. 

Κατά πάγια τακτική, η Εταιρεία σε κάθε ενδιάμεση ημερομηνία αναφοράς των 
οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε επανέλεγχο των παραδοχών των 
επιχειρηματικών σχεδίων της, χρησιμοποιώντας ως βάση το επιχειρηματικό 
σχέδιο που καταρτίζεται στη λήξη της προηγούμενης ετήσιας περιόδου αναφοράς 
και αφορά σε μετέπειτα οικονομικές περιόδους σε ορίζοντα πενταετίας.  Στην 
περίπτωση που η χρηματοοικονομική επίδοση της κάθε εταιρείας κατά τη 
διάρκεια της υπό εξέταση ενδιάμεσης περιόδου αναφοράς δεν παρουσιάζει 
ουσιώδεις αποκλίσεις με τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης περιόδου αλλά και 
με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τις μετέπειτα εξελίξεις των εν λόγω 
οικονομικών μεγεθών, δεν θεωρείται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του 
αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και οι σχετικοί υπολογισμοί για τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας περιορίζονται σε μία ανάλυση ευαισθησίας επί 
των μεταβολών του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σε διαφορετική 
περίπτωση, ακολουθεί λεπτομερής ανασχεδιασμός και αναθεώρηση του 
υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδίου προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
τρέχουσες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε επίπεδο Ομίλου, δεν τηρούνται χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία.  

Σε επίπεδο Εταιρείας, στον πίνακα που ακολουθεί, απεικονίζονται τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που 
αποτιμώνται σε εύλογες αξίες κατά την 30/06/2013: 

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε 
εύλογες αξίες

30/06/2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Επενδύσεις σε θυγατρικές 368.270 - - 368.270
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω 
αποτελεσμάτων - - - -
Σύνολο 368.270 - - 368.270

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της 
περιόδου αναφοράς

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η κίνηση των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 
παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές Σύνολο
Υπόλοιπα έναρξης την 01/01/2013 368.270 368.270

Συνολικά αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα:
 στα λοιπά συνολικά έσοδα ‐ ‐

Αγορές ‐ ‐

Πωλήσεις ‐ ‐

Υπόλοιπα λήξης την 30/06/2013 368.270 368.270

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της 
περιόδου αναφοράς

ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.     Ενοποίηση – Κοινοπρακτική εκμετάλλευση πλοίων 
 
5.1.    Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οι παρακάτω άμεσα θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο ολικής 
ενσωμάτωσης. 
 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

30/06/2013

Επωνυμία Θυγατρικής
Αξία 

Συμμετοχής
% άμεσης 
συμμετοχής

% έμμεσης 
συμμετοχής

% συνολικής 
συμμετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

Είδος 
Συμμετοχής

Μέθοδος 
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες 
Χρήσεις

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. 49 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. 32 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 1.005 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. 53 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 17 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 2.302 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
ATTICA CHALLENGE LTD 2 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA SHIELD LTD 2 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA PREMIUM A.E. 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006-2012
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ

0,00% 0,00% 0,00% ΕΛΛΑΔΑ
Υπό ενιαία 
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ
2007-2012

SUPERFAST FERRIES S.A. 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2012
SUPERFAST PENTE INC. 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
SUPERFAST EXI INC. 18.536 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
SUPERFAST ENDEKA INC. 22.483 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
SUPERFAST DODEKA INC. 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2012
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 208.483 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2012

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 0,00% 0,00% 0,00% ΕΛΛΑΔΑ Υπό ενιαία 
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ 2008-2012
BLUE STAR FERRIES S.A. 1.707 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2012
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 1 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
THELMO MARINE S.A. 77 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29 100,00% 0,00% 100,00% ΠΑΝΑΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 22 100,00% 0,00% 100,00% ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
SUPERFAST ONE INC 30.753 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2012
SUPERFAST TWO INC 32.650 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2012
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. 3.960 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2012
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.A.Ε. & 
ΣΙΑ

100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2012
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29.304 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2012
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16.722 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2012
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 81 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2011-2012

 
 

 

Για τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του 
Ομίλου, οι οποίες έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση 
φορολογικού ελέγχου. 

 

Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του 
Ομίλου.   

 

 
 
Δεν υπάρχουν εταιρίες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν 
ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 
 

Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως 
προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.  

 

 
Δεν υπάρχουν εταιρίες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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5.2.   Σύμβαση του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον Όμιλο ΑΝΕΚ 
Ο Όμιλος ανακοίνωσε στις 24.05.2011 την υπογραφή συμφωνίας με τον Όμιλο 
ΑΝΕΚ Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο 
εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα», καθώς και στην 
ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς – Ηράκλειο».  

Για το λόγο αυτό συστάθηκε η κοινοπραξία «ANEK AE – SUPERFAST ENDEKA 
(HELLAS) INC» (διακριτικός τίτλος «ANEK – SUPERFAST») στην οποία 
συμμετέχουν οι εταιρείες ΑΝΕΚ Α.Ε., SUPERFAST EXI (HELLAS) INC, 
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC και ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.    

Ο Όμιλος στις 31.5.2013 ανακοίνωσε την ανανέωση της διάρκειας της 
Κοινοπραξίας «ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ» έως 
την 31/05/2017. 
      

6.   Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
6.1.   Διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Η μητρική εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους € 199 χιλ. 
που  προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  

 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές την 30/06/2013 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου οι 
οποίες προκύπτουν από την δομή του Ομίλου (βλ. παρ. 4.1. των οικονομικών 
καταστάσεων της 31/12/12) έχουν ως εξής: 
α) Μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των € 
65.430 χιλ. 
β) Οι υποχρεώσεις της ATTICA PREMIUM Α.Ε. προς τις ναυτιλιακές εταιρείες 
του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των € 913 χιλ. 
γ) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 
Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ και των πλοιοκτητριών εταιριών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό 
των € 30.556 χιλ. 
 
Όλα τα ανωτέρω υπόλοιπα σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 

 
6.1.1.     Διεταιρικές    συναλλαγές   με   τις  άλλες   εταιρίες   του   Ομίλου   MARFIN   
               INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 4.116 677 1.710 1.229  
VIVARTIA Α.Ε. - - - -
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. - - - -
HELLENIC CATERING Α.Ε. - 10 - 11
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. - - - -
Y-LOGIMED (πρώην ALAN MEDECAL Α.Ε. - - - -
MIG REAL ESTATE S.A. - - - -
SINGULARLOGIC A.E. - 109 - 111
SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E. - - - -
MIG MEDIA A.E. - 43 - 52
MARFIN INVESTMENT GROUP 9 - 4 13.000

4.125 839 1.714 14.403
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6.2.    Εγγυήσεις 
Η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου ύψους € 289.207 χιλ. 

 
 

 
 

6.3.   Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη
30/06/2013 30/06/2012

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.289 1.555
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 234 137
Αμοιβές Δ.Σ.
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο 1.523 1.692

Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 13 14

Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για 
τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, 
άμεσα ή έμμεσα και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της 
οικονομικής οντότητας αυτής.

 
7.    Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου     
             1/1-30/06/2013 

Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-30/06/2013 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα μεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης περιόδου για το  
λόγο ότι το πλοίο BLUE STAR PATMOS δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή του 
Βορείου Αιγαίου από 10/07/2012. 
 
   

7.1.       Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 
Ο Όμιλος έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον γεωγραφικό τομέα. 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές και στις 
γραμμές της Αδριατικής.  
 
Τα πλοία του Ομίλου εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, που 
αποτελούν ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα 
που διακινούν την εμπορευματική κίνηση. 
 

 

Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  
κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες 
Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται 
κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 
 

Η Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών και για το λόγο 
αυτό δεν παρουσιάζεται για την εταιρεία ανάλυση εσόδων ανά γεωγραφικό 
τομέα. 
 
 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την 
περίοδο 1/1 – 30/6/2013 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τομέας
Ελληνική 
Ακτοπλοΐα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι 61.050 40.107 101.157
Πωλήσεις επί των πλοίων 2.946 2.607 5.553
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 0
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων 0
Σύνολο κύκλου εργασιών 63.996 42.714 106.710

Λειτουργικά έξοδα -57.197 -47.010 -66 -104.273
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -9.673 -6.864 -995 -17.532
Άλλα έσοδα/έξοδα 341 911 0 1.252
Λειτουργικό αποτέλεσμα -2.534 -10.249 -1.060 -13.843
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -5.583 -1.597 -2 -7.182
Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 5.189 -5.109 -1.019 -939
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -8.149 -11.814 -1.062 -21.025
Φόρος εισοδήματος -14 -22 -36
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -8.163 -11.836 -1.062 -21.061

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 91.477
Ευρώπη 13.817
Τρίτες Χώρες 1.416
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών 106.710

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 454.602 250.352 704.954
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0
Μεταδρομολόγηση πλοίων -67.000 67.000 0
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0
Πωλήσεις πλοίων -53.000 -53.000
Απομιώσεις πλοίων περιόδου 0
Αποσβέσεις -7.557 -4.938 -12.495
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 380.045 259.414 0 639.459
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις* 1.566 1.566

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 380.045 259.414 1.566 641.025
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 153.888 135.319 2.425 291.632

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2013

30/06/2013

 

Όλα τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες.   
 
Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Ομίλου της 30/06/2013 
 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων                       € 641.025 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού  €   89.437 
Σύνολο ενεργητικού        € 730.462 
 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις       € 291.632 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού          € 109.849 
Σύνολο υποχρεώσεων             € 401.481 
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Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 635.790 χιλ. 
περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων. 
 

Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για 
εκτέλεση δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας συνολικού ύψους € 
5.520 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/6/2013 και € 5.529 χιλ. για την περίοδο 1/1-
30/6/2012. 
 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την 
περίοδο 1/1-30/6/2012 έχουν ως εξής: 

 

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι 54.727 40.722 95.449
Πωλήσεις επί των πλοίων 3.532 3.682 7.214
Σύνολο κύκλου εργασιών 58.259 44.404 0 102.663

Λειτουργικά έξοδα πλοίων -59.316 -48.765 -108.081
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης -10.376 -8.536 -747 -19.658
Αλλα έσοδα/έξοδα 587 548 1.135
Λειτουργικό αποτέλεσμα -10.846 -12.349 -747 -23.941
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -4.203 -1.723 -4 -5.929
Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 0
Κέρδη από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -2.924 -7.131 -706 -10.761
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -15.049 -14.071 -750 -29.870
Φόρος εισοδήματος -6 -28 0 -34
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -15.055 -14.099 -750 -29.904

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 89.238
Ευρώπη 13.267
Τρίτες Χώρες 158
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 102.663

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 402.600 281.116 683.716
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0

Κέρδη / (ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων -6.396 -6.396
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 74.322 74.322
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 0
Απομιώσεις πλοίων περιόδου -5.808 -14.551 -20.359
Αποσβέσεις -16.512 -9.817 -26.329
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 454.602 250.352 0 704.954
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 1.776 1.776
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 454.602 250.352 1.776 706.730

Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 195.834 143.089 2.427 341.350

*Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E. 

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2012

01/01-31/12/2012
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Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του  
Ομίλου της 31/12/2012 
 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων                        € 706.730 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού  €   76.487 
Σύνολο ενεργητικού               € 783.217 
 
Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις        € 341.350 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού                         €   91.496 
Σύνολο υποχρεώσεων            € 432.846 

 
7.2.    Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, για το λόγω ότι η διοίκηση του Ομίλου προέβει σε μία σειρά 
ενεργειών οι οποίες μείωσαν τα λειτουργικά έξοδα. 
 

7.3.    Έξοδα διοίκησης 
Τα έξοδα διοίκησης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, για το λόγω ότι η διοίκηση του Ομίλου προέβει σε μία σειρά 
ενεργειών με σκοπό τη μείωση των διοικητικών εξόδων.  
 

7.4.    Έξοδα διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο για το λόγω ότι η διοίκηση του Ομίλου προέβει τόσο στη 
μείωση των εξόδων διαφήμισης όσο και στη μείωση των εξόδων προμήθειας 
προς τα συνεργαζόμενα πρακτορεία. 
 

7.5. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
Στα «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα» περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο 
η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από την ισοτιμία Αμερικάνικου 
Δολαρίου / Ευρώ, από την πίστωση που έλαβε ο Όμιλος ύψους Δολλαρίων ΗΠΑ 
54 εκατ. από το ναυπηγείο «DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 
ENGINEERING CO LTD», Κορέας για την απόκτηση του πλοίου BLUE STAR 
PATMOS.  

 
7.6 Ενσώματα Πάγια 

Τα Ενσώματα Πάγια παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις 31/12/2012 η οποία 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση του  πλοίου Superfast VI καθώς και στις 
αποσβέσεις τις τρέχουσας περιόδου.  

 

7.7.    Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση 
με τις 31/12/2012 η οποία οφείλεται στα έξοδα δεξαμενισμού των πλοίων του 
Ομίλου.   

 
 

7.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 Από την πώληση του πλοίου SUPERFAST VI προέκυψαν ταμιακά διαθέσιμα 

ύψους € 21 εκατ. τα οποία διατέθηκαν για την μερική εξόφληση των δόσεων των 
δανείων των πλοίων που είναι σε καθυστέρηση. 
Επιπλέον, ο Όμιλος τον Μάϊο 2013 διέθεσε από τα ταμειακά του διαθέσιμα ποσό 
ύψους € 0,8 εκατ. προς εξόφληση των δόσεων των πλοίων Superfast I & II. 
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7.9. Μετοχικό κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο – Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 57.498 χιλ. διαιρούμενο σε 191.660.320 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. 

 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ
Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Αξία κοινών 
μετοχών

Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπα την 01/01/2013 191.660.320 0,30 57.498 290.011
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές
Υπόλοιπα την 30/06/2013 191.660.320 0,30 57.498 290.011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Αξία κοινών 
μετοχών

Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπα την 01/01/2013 191.660.320 0,30 57.498 290.011
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές
Υπόλοιπα την 30/06/2013 191.660.320 0,30 57.498 290.011

 
 

7.10.   Μακροπρόθεσμες - Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και τις Εταιρείας κατά την 30/06/2013 και 
31/12/2012 αναλύονται ως εξής:  

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 30/06/2013 31/12/2012
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δάνεια με εξασφαλίσεις 135.319 175.762
Ομολογιακά δάνεια 113.888 123.161
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

-179.067 -298.923

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 70.140 0
 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 30/06/2013 31/12/2012
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2
Δάνεια με εξασφαλίσεις 40.000 40.000
Τραπεζικός δανεισμός 2.425 2.425
Ομολογιακά δάνεια με εξασφαλίσεις 0
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

179.067 298.923

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 221.492 341.350
 

Δανειακές υποχρεώσεις την 30/06/2013
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Τραπεζικός 
δανεισμός

Δάνεια με 
εξασφαλίσεις

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 2.425 105.179 113.888 221.492
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 0 0 21.887 0 21.887
Άνω των 5 ετών 0 0 48.253 0 48.253

0 2.425 175.319 113.888 291.632

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2012
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Τραπεζικός 
δανεισμός

Δάνεια με 
εξασφαλίσεις

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 2 2.425 215.762 123.161 341.350
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 0 0 0
Άνω των 5 ετών 0 0 0

2 2.425 215.762 123.161 341.350

  

 

 

Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα ο συνολικός δανεισμός του 
Ομίλου κατά την 30/06/2013 ανήλθε σε € 291.632 χιλ. 
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Από τη λήξη της χρήσης 2011, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι 
χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) που ρυθμίζουν σχετικές τραπεζικές 
υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των 
δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις δανειακές 
υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες, ο Όμιλος αναταξινόμησε το μακροπρόθεσμο 
μέρος δανείων από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» στην γραμμή «Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις». Την 30/06/2013,το συνολικό ποσό των ανωτέρω 
δανείων (συμπεριλαμβανομένου του συμβατικά μακροπρόθεσμο μέρους τους το 
οποίο έχει αναταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) ανερχόταν σε    
€ 174.387 χιλ.  

Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες 
αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού, προκειμένου να βρεθεί λύση 
κοινά αποδεκτή με τους δανειστές και εξετάζει σχετικά σχέδια μακροχρόνιας 
αναχρηματοδότησης που θα μπορούν να κριθούν αποδεκτά από αυτούς. 

Επίσης, στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 
40.000 χιλ. που είναι σε καθυστέρηση και για το οποίο ο Όμιλος ήρθε σε 
συμφωνία με την δανείστρια τράπεζα για παράταση του έως 31/10/2013 στη 
βάση αναβλητικών αιρέσεων τις οποίες ο Όμιλος προτίθεται να εκπληρώσει, 
ενώ παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων αναφορικά με την 
αναχρηματοδοτησή του.  

Ο Όμιλος, παράλληλα με τις συζητήσεις με τις τράπεζες όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, έχει προβεί από το 2011 και συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά ενεργειών 
για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Ειδικότερα, πέραν της συνέχισης των 
ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας  και τη βελτίωση του 
ταμειακού του κύκλου, ο Όμιλος στις 05/04/2013 ολοκλήρωσε τη συμφωνία με 
την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI έναντι συνολικού 
τιμήματος € 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Από το τίμημα της πώλησης διατέθηκαν 
συνολικά € 49,7 εκατ. για την εξόφληση του δανεισμού του Superfast VI και τη 
μερική εξόφληση δανεισμού που ήταν σε καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα τα 
δάνεια των πλοίων Superfast I & II έχουν καταστεί ενήμερα και για το λόγο αυτό 
το μακροπρόθεσμό τους μέρος ποσού € 70.140 χιλ, έχει αναταξινομηθεί στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, ο Όμιλος συνεχίζει τις συζητήσεις του με τις 
τράπεζες και εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και 
ρευστότητας τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες. 

 
7.11.   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 Η αύξηση στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην αύξηση των υποχρεώσεων προς Οργανισμό Λιμένος Πειραιά και 
Λιμενικών Ταμείων λόγω εποχικότητας. 

 
7.12.   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 Η αύξηση στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στα «Έσοδα επόμενων χρήσεων» που αφορούν εισιτήρια τα οποία έχουν 
εκδοθεί και τα οποία δεν είχαν ταξιδέψει μέχρι 30/06/2013. 
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8.        Άλλες πληροφορίες 
8.1      Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2007. 
 

Οι εταιρείες SUPERFAST έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη 
χρήση 2006 με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία SUPERFAST FERRIES S.A., 
όπου έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2009. 

 
Οι εταιρείες της BLUE STAR έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και 
τη χρήση 2007, με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES S.A. 
όπου έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2009. 
Η θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές μέχρι και τη χρήση 2005.  
 

Για τη χρήση 2012, η μητρική εταιρεία και οι 100% θυγατρικές εταιρείες ATTICA 
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ,ATTICA 
PREMIUM Α.Ε  και τα υποκαταστήματα  SUPERFAST ONE, TWO, EXI, ENDEKA 
και DODEKA HELLAS INC υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο 
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 
2238/1994, και έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να 
προκύψουν διαφορές.  
 

Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην 
παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. 
 

Οι εταιρίες του Ομίλου ATTICA έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη € 143 χιλ. 
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  
 

Η μητρική εταιρεία έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη € 20 χιλ. Για τις εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες 
δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού 
ελέγχου. 
 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
Με αφετηρία τη χρήση 2011 και με τις προσθήκες του Ν.4110/2013 οι Ελληνικές 
Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης καθώς τα 
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, 
υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό 
έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
ελέγχει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό  
γραφείο εκδίδει την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» την οποία εν συνεχεία 
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  
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Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης 
του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ο 
οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής  
Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.  
 

Με βάση την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1159/2011 και όπως διαμορφώθηκε με 
το άρθρό 8 παρ 8 του Ν. 4110/2013  του από τις εταιρείες του Ομίλου Attica 
υπόκεινται σε έλεγχο οι BLUE STAR FERRIES N.A.E, ATTICA PREMIUM A.E, 
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ATTICA FERRIES N.A.E., SUPERFAST ONE, 
TWO, EXI, ENDEKA και DODEKA HELLAS INC. Στις εν λόγω εταιρείες, 
υποκατασταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών, ο  φορολογικός έλεγχος 
διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές τους για τη χρήση 2012 και δεν 
αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις 
που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

Αναφορικά με τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές 
εταιρείες του Ομίλου ΑTTICA οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού ελέγχου. Οι Ναυτικές Εταιρείες δεν 
εμπίπτουν στην ΠΟΛ.1159/2011 και ο φορολογικός τους έλεγχος θα διενεργηθεί 
ως είθισται από τις φορολογικές αρχές. 

 

8.2. Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές μισθώσεις 
 Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 

αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/2013 , ανέρχεται στο ποσό των € 91χιλ. 
Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα 
της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 433 χιλ. 

 

 

8.3.   Προβλέψεις  
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 903 χιλ., η οποία αφορά 
αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία του Ομίλου. 

 
8.4.   Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  

α) Δοθείσες Εγγυήσεις, 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του 
Ομίλου και της Εταιρείας και ήταν σε ισχύ στις 30/06/2013, αναλύονται ως εξής:  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2013 30/06/2013

Δοθείσες Εγγυήσεις 1.682
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού 289.207
Εγγυήσεις στο ναυπηγείο DAEWOO 37.156  
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β) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις 
Κατά την 30η Ιουνίου 2013 ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν αναληφθείσες 
δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες 
ως εξής: 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2013 30/06/2013

Εντός 1 έτους 740 338
Μεταξύ 1 και 5 ετών 2.960 1.353
Πάνω από 5 έτη 1.850 846

5.550 2.537  
 

9.      Σημαντικά  Γεγονότα 
α) Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για το σύνολο  του 
τραπεζικού της δανεισμού (βλ. σημ. 3.1.2). 
β) Ο Όμιλος στις 05/04/2013 ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Genting Group για 
την πώληση του πλοίου Superfast VI έναντι συνολικού τιμήματος € 54 εκατ. τοις 
μετρητοίς. Από το τίμημα της πώλησης διατέθηκαν συνολικά € 49,7 εκατ. για την 
εξόφληση του δανεισμού του Superfast VI και τη μερική εξόφληση δανεισμού που 
ήταν σε καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα τα δάνεια των πλοίων Superfast I & II 
έχουν καταστεί ενήμερα και για το λόγο αυτό το μακροπρόθεσμό τους μέρος 
ποσού € 70.140 χιλ, έχει αναταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
γ) Ο Όμιλος στις 31/5/2013 ανακοίνωσε την ανανέωση της διάρκειας της 
Κοινοπραξίας «ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ» έως 
την 31/05/2017 για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων στη διεθνή γραμμή 
«Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα», καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς-
Ηράκλειο».  

 
10.      Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 

Δεν υπάρχουν.   
 

 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 22 Αυγούστου, 2013 
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Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 
 
 


