
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012 1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012

των οικονομικών καταστάσεων: 29 Μαΐου 2013 Κύκλος εργασιών 41.036 39.957 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) -8.191 -10.236

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -14.705 -18.636 -268 -296

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -19.296 -21.774 -269 -297

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -19.317 -21.791 -269 -297

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 700.065 706.730 78 93 Κατανέμονται ως :

Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοκτήτες μητρικής -19.317 -21.791 -269 -297

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 933 990 40 46 Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.199 1.235 368.472 368.472 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -335 50 73

Αποθέματα 4.679 5.406 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -19.652 -21.741 -196 -297

Απαιτήσεις από πελάτες 43.570 44.040 1 30 Ιδιοκτήτες μητρικής -19.652 -21.741 -196 -297

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.568 24.816 980 1.233 Δικαιώματα μειοψηφίας

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,1008 -0,1137 -0,0014 -0,0015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 770.014 783.217 369.571 369.874 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -7.940 -11.960 -248 -276

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 57.498 57.498 57.498 57.498 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 273.221 292.873 298.581 298.777 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 330.719 350.371 356.079 356.275 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 330.719 350.371 356.079 356.275 (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα) 350.371 406.215 356.275 359.329 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -19.652 -21.741 -196 -297

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 53.284 51.953 13.206 13.277 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 341.348 341.350 Διανεμηθέντα μερίσματα 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 44.663 39.543 286 322 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2013 και 31/03/2012 αντίστοιχα) 330.719 384.474 356.079 359.032

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 439.295 432.846 13.492 13.599 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 770.014 783.217 369.571 369.874 

1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012 1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -19.296 -21.774 -269 -297

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις 6.765 6.676 20 20

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Προβλέψεις 108 147 1 3

Συναλλαγματικές διαφορές 1.220 4 1

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)

επενδυτικής δραστηριότητας -30 -100

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.367 3.102 1

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 727 -387

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -4.441 204 33 -593

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.774 1.426 -35 -2

Μείον : Όμιλος Εταιρεία

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2.354 -3.279 -1 α) Έσοδα 1.672 -

Καταβεβλημένοι φόροι -15 -12 β) Έξοδα 410 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -10.175 -13.993 -250 -868 γ) Απαιτήσεις 862 699

δ) Υποχρεώσεις 13.907 13.000

Επενδυτικές δραστηριότητες 635 61

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -6.000 - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -39 -497 - -

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες 12 2

Μερίσματα εισπραχθέντα 800

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -27 -495 -5.200

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.319

Προκαταβολές για ΑΜΚ 6.000 6.000

Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -2 -14

Μερίσματα πληρωθέντα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2 8.305 6.000

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

περιόδου (α) + (β) + (γ) -10.204 -6.183 -250 -68 Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 16.001 8.303 323 136

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 62 -6 -1   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.859 2.114 73 67

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

  Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ 643597

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Αθήνα, 29 Μαΐου, 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

Α.Δ.Τ. AK 087031

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος 
ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/03/2013, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4 των ενδιάμεσων 
Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του Ομίλου. Δεν υπάρχουν εταιρίες που 
ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη 
περίοδο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν 
ενσωματωθεί στην προηγούμενη περίοδο. Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
2. Οι εταιρείες του Ομίλου Attica έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη € 143 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η μητρική εταιρεία έχει 
σχηματίσει πρόβλεψη € 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 7.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών  
Καταστάσεων. 
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2012. 
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 3 άτομα για την μητρική εταιρεία και 1.101 άτομα για τον Όμιλο, 
ενώ στις 31/03/2012 ήταν 4 και 1.043 αντίστοιχα. 
5. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 882.986 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων. Δεν 
υπάρχουν εμπράγματα βάρη για την εταιρεία. 
6. Για την μητρική εταιρεία, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται 
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Σε επίπεδο Ομίλου, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη  ύψους € 934 
χιλ. η οποία αφορά αποζημιώσεις ναυτικών. Επίσης, η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού € 78 χιλ. και € 1.381 
χιλ. αντίστοιχα. Η εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 " 
Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ". 
7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 
μέρη, έχουν ως εξής: 

8. Ο Όμιλος ATTICA ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 
(άμεσα και έμμεσα) ήταν την 31/03/2013 89,38%.   
9. Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού - € 19.652 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα του Ομίλου ύψους - € 19.317 
χιλ. και την επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού ύψους  -€ 335 χιλ. Για την εταιρεία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους"  ύψους - € 196 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα της εταιρείας ύψους - € 269 χιλ και την επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 
ύψους  € 73 χιλ. (βλ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων των  ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων). 
10. Δεν κατέχονται από την μητρική και τις θυγατρικές εταιρείες, μετοχές της μητρικής εταιρείας ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στη λήξη της παρούσας 
περιόδου. 
11. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για το σύνολο του δανεισμού της (βλ. σημ. 3.1.2).   
12. Ο Όμιλος στις 05/04/2013 ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI. Το συνολικό τίμημα πώλησης 
ανήλθε σε € 54 εκατ. ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 21 εκατ. μετά την εξόφληση του δανεισμού του πλοίου ύψους € 28,5 
εκατ. Επίσης, ο Όμιλος τον Απρίλιο 2013 προχώρησε στη μερική εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού που είχε καταστεί απαιτητός ύψους € 20,3 
εκατ. 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, με αποτέλεσμα τα δάνεια των ανωτέρω πλοίων να καταστούν ενήμερα.   

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA  Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 


