
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:    Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου:  www.attica-group.com 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:    Κυριάκος Μάγειρας - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Μιχάλης Σακέλλης - Αντιπρόεδρος, Κύκλος εργασιών 266.660 260.160 - -

 Εκτελεστικό Μέλος, Σπυρίδων Πασχάλης - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, Ευθύμιος Μπουλούτας - Σύμβουλος, Μικτά κέρδη / (ζημίες) 52.601 41.105 - -

Μη Εκτελεστικό Μέλος,  Αρετή Σουβατζόγλου - Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μάρκος Φόρος - Σύμβουλος, Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 18.373 2.031 -802 -1.325

 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αλέξανδρος Εδιπίδης - Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.435 -10.096 -5.792 -19.718

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:  4 Μαρτίου 2015 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 4.270 -10.132 -5.792 -19.718

Νόμιμος ελεγκτής:  Ξύνας Θανάσης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081

Ελεγκτική εταιρεία:  Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 - Ιδιοκτήτες μητρικής 4.270 -10.132 -5.792 -19.718

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη - Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -4.751 -186 10.845 147.202

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -481 -10.318 5.053 127.484

 - Ιδιοκτήτες μητρικής -481 -10.318 5.053 127.484

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013  - Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 581.011 629.228 24 42 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 0,0223 -0,0529 -0,0302 -0,1029

Επενδύσεις σε ακίνητα - - - - Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - - - -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 727 812 11 21 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.213 1.152 496.707 495.690 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 42.349 27.146 -773 -1.250

Αποθέματα 3.481 4.501 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 48.785 42.595 673 1

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 39.937 40.466 5.240 1.402

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

προοριζόμενα για πώληση - - - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα) 340.053 350.371 483.759 356.275

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 675.154 718.754 502.655 497.156 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -481 -10.318 5.053 127.484

Λοιπές μεταβολές (επιστροφή φόρου συγκεντρωσης κεφαλαίου) 245 - 245 -

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 339.817 340.053 489.057 483.759

Μετοχικό κεφάλαιο 57.498 57.498 57.498 57.498

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 282.319 282.555 431.559 426.261 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 339.817 340.053 489.057 483.759

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) - - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 339.817 340.053 489.057 483.759

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 270.801 68.448 -

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.021 15.163 13.307 13.165

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.360 221.492 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 37.155 73.598 291 232

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 335.337 378.701 13.598 13.397

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 675.154 718.754 502.655 497.156

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 4.435 -10.096 -5.792 -19.718

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις 23.976 25.115 29 75 Όμιλος Εταιρεία

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - - 7.012 18.396 α) Έσοδα 11.829 1.995

Προβλέψεις 1.084 2.660 137 10 β) Έξοδα 2.937 -

Συναλλαγματικές διαφορές 1.425 -1.653 1 - γ) Απαιτήσεις 1.233 2.635

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -3.888 -416 -1.994 -7 δ) Υποχρεώσεις 13.055 13.000

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.893 14.031 1 1 1.731 -

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών - -

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: - -

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.020 905 - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -9.042 -8.639 -84 -500

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -11.048 -1.674 270 -123

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -13.046 -13.160 -1 -1

Καταβεβλημένοι φόροι -150 -51 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.659 7.022 -421 -1.867

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

λοιπών επενδύσεων - - - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -37.734 -425 - -

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων - - - -

παγίων στοιχείων 31.200 54.000 - -

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - 20.494 10.500

Τόκοι εισπραχθέντες 390 309 31 7

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - 699

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - -17.674 -9.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.144 53.884 2.851 2.206

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - - Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642

Προκαταβολές για Α.Μ.Κ. - - - -

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου - - - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 75.000 - - -   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εξοφλήσεις δανείων -80.420 -52.056 - - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - -2 - - Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.420 -52.058 - -

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

 χρήσης (α) + (β) + (γ) -905 8.848 2.430 339

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 24.886 16.001 662 323

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -44 37 - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 23.937 24.886 3.092 662

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 5780001000

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Α.Δ.Τ. AK 087031

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

               (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Α.Δ.Τ. Χ 643597

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Αθήνα 4 Μαρτίου, 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 και του Ομίλου. 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

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 31/12/2014 89,38%.   
9. Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού - ευρώ 481 χιλ. αφορούν τα αποτελέσματα του Ομίλου ύψους  ευρώ 4.270 
χιλ., το αναλογιστικό αποτέλεσμα λόγω αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 ύψους - ευρώ 349 χιλ. και την αντιστάθμιση ταμιακών ροών παραγώγων πετρελαίου 
ύψους - ευρώ 4.402 χιλ. Για την εταιρεία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους"  ποσού ευρώ 5.053 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα της 
εταιρείας ύψους  - ευρώ 5.792 χιλ., το αναλογιστικό αποτέλεσμα λόγω αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 ύψους - ευρώ 4 χιλ. και την αποτίμηση στην εύλογη αξία 
των θυγατρικών εταιριών ύψους ευρώ 10.849 χιλ. (βλ. σημείωση 7.13 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων). 
10. Η μητρική εταιρεία αποτίμησε τις συμμετοχές της στην εύλογη αξία. Από την αποτίμηση των συμμετοχών στην 100% θυγατρική εταιρεία ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 
ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. προέκυψε μόνιμη ζημιά ύψους ευρώ 7.012 χιλ., η οποία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης. 
11. Δεν κατέχονται από την μητρική και τις θυγατρικές εταιρείες, μετοχές της μητρικής εταιρείας ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
12. Την 6η Αυγούστου 2014 ο Όμιλος ήρθε σε συμφωνία με το σύνολο των δανειστών του για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του 
υφιστάμενου δανεισμού. Στη βάση της συμφωνίας αυτής παρουσιάζεται ανωτέρω η αναταξινόμηση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου σε 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Επισημαίνεται ότι μέρος της ανωτέρω συμφωνίας με τους δανειστές αποτελεί και η συμφωνία με  επενδυτικά 
κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους ευρώ 75 εκατ. εκ των οποίων: α) κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 25 
εκατ. β) ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 50 εκατ., ανταλλάξιμο μερικώς ή ολικώς με ομολογίες της μητρικής Attica Α.Ε. Συμμετοχών μετατρέψιμες σε νέες 
μετοχές Attica, μέσω της έκδοσης από την τελευταία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ευρώ 50 εκατ. (βλ. Σημείωση 7.26). 
13.Ο Όμιλος στις 29/09/2014 ανακοίνωσε τη διεύρυνση της συνεργασίας με την εταιρία ΑΝΕΚ Α.Ε. στα πλαίσια της Κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ Α.Ε. – 
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INK & ΣΙΑ» για την επέκταση των συνδιαστικών δρομολογίων στα λιμάνια του Μπάρι και της Βενετίας για τις γραμμές της 
Αδριατικής και των Χανίων για τις γραμμές της Κρήτης. Η παραπάνω επέκταση των δρομολογίων ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2014. 
14.Ο Όμιλος στις 7 Νοεμβρίου 2014, επώλησε το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο BLUE STAR ITHAKI, έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 31,2 εκατ. καταβλητέου τοις 
μετρητοίς στην κυβέρνηση του Καναδά. Το καθαρό κέρδος για τον Όμιλο ανήλθε σε ευρώ 4 εκατ. περίπου και συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της 
χρήσης 2014. 

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 ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.13 των ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 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 χρήση, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη 
χρήση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί 
στην προηγούμενη χρήση. Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 
2. Οι εταιρείες του Ομίλου Attica έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη ευρώ 143 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η μητρική εταιρεία έχει 
σχηματίσει πρόβλεψη ευρώ 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 7.9 των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες  που ισχύουν από 1η 
Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη Σημείωση 2.20.1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 2 άτομα για την μητρική εταιρεία και 900 άτομα για τον Όμιλο, ενώ 
στις 31/12/2013 ήταν 2 και 879 αντίστοιχα. 
5. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας ευρώ 685.273 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων. Δεν υπάρχουν 
εμπράγματα βάρη για την 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 ευρώ 1.342 
χιλ., η οποία αφορά αποζημιώσεις ναυτικών. Επίσης, η Eταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού ευρώ 43 χιλ. και ευρώ 
1.664 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 χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, 
έχουν ως εξής: 

 


