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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει 
τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 τα οποία 
παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 104,23 
εκατ. (Ευρώ 106,71 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2013) και 
Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 
(EBITDA) Ευρώ 2,20 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 0,94 εκατ. το 
α΄ εξάμηνο 2013). 
 
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group 
παρουσιάζουν Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 21,07 
εκατ. (Ζημίες Ευρώ 21,06 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2013). 
Κύριο χαρακτηριστικό του α΄ εξαμήνου είναι η αύξηση 
του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού η οποία 
όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου 
εργασιών στην Αδριατική θάλασσα.  
 
Επισημαίνεται ότι ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα με 
υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 
και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2014 ως και 
αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2013 απεικονίζονται 
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης και παρουσιάζουν σε ενοποιημένη 
βάση την 30

η
 Ιουνίου, 2014 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Ευρώ 318,99 εκατ. (Ευρώ 340,05 εκατ. την 31
η
 

Δεκεμβρίου, 2013) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας 
Ευρώ 618,11 εκατ. (Ευρώ 629,23 εκατ. την 31

η
 

Δεκεμβρίου, 2013). Στις 30 Ιουνίου 2014, τα ταμειακά 
διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 20,11 εκατ. 
(Ευρώ 24,89 εκατ. την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013). 

 
Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2014 
περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα Ευρώ 5,53 εκατ. έναντι Ευρώ 6,89 εκατ. 
το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις 
Ευρώ 12,11 εκατ. έναντι Ευρώ 12,90 εκατ. την ίδια 
περίοδο το 2013. 
 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 
2014 με δεκατρία (13) ιδιόκτητα επιβατηγά–
οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα πλοία 
Superfast δρομολογήθηκαν στην Αδριατική θάλασσα 
και τα εννέα πλοία Blue Star στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.  
 
Κατά το α’ εξάμηνο του 2014 διακινήθηκαν με τα πλοία 
του Ομίλου συνολικά 1,48 εκατ. επιβάτες, έναντι 1,36 
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 175,8 χιλ. Ι.Χ. 
οχήματα έναντι 167,0 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2013 και 
125,9 χιλ. φορτηγά οχήματα έναντι 130,2 χιλ. 
 
Στην αγορά της Αδριατικής και ειδικότερα στις γραμμές 
Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και Πάτρα – 
Ηγουμενίτσα – Μπάρι, το μεταφορικό έργο των πλοίων 
Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα 
πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 2,0% 
λιγότερα δρομολόγια από το α΄ εξάμηνο 2013, 
μειώθηκε κατά  3,6% στους επιβάτες, κατά 14,0% στα 
φορτηγά οχήματα και κατά 4,9%  στα Ι.Χ. οχήματα. 
 
Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς – Κυκλάδες, Πειραιάς 
– Δωδεκάνησα, Πειραιάς – Ηράκλειο και Πειραιάς – Χίος 
– Μυτιλήνη, στους έξι πρώτους μήνες του 2014, 
εκτελώντας συνολικά 8,5% περισσότερα δρομολόγια από 
το α΄ εξάμηνο 2013, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου 
αυξήθηκε κατά 11,5% στους επιβάτες,  κατά  5,4% στα 
φορτηγά οχήματα και κατά   8,1% στα Ι.Χ. οχήματα. Στη 
γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί 
κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ. 
 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

Στις 6.8.2014 η Attica A.E. Συμμετοχών, ανακοίνωσε 
την επίτευξη συμφωνίας με το σύνολο των δανειστών 
του Ομίλου για την πλήρη και μακροπρόθεσμη 
αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού. Στα 
πλαίσια της αναχρηματοδότησης, η Attica ήλθε σε 
συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση 
της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους  
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Ευρώ 75 εκατ. στον Όμιλο Attica. Η Fortress αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους 
παγκοσμίως και διαχειρίζεται κεφάλαια πάνω από 60 
δισ. δολάρια Η.Π.Α. 
 
Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της 
εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, 
καθώς και ελληνικών και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων 
στις δυνατότητες του Ομίλου Attica για την δυναμική, 
αυτόνομη ανάπτυξη και διατήρηση  της ηγετικής του 
θέσης στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Με τη 
συμφωνία αυτή εξασφαλίζεται επάρκεια κεφαλαίων, 
αυξάνονται περαιτέρω οι πηγές χρηματοδότησης και 
δίνεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να εφαρμόσει 
σχέδια ενδυνάμωσης του Ομίλου, και ενίσχυσης του 
κύκλου εργασιών του.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στα πλαίσια της  ανωτέρω συμφωνίας το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης στις 2.9.2014 με κύριο θέμα την 
Έκδοση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 
50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές 
ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Attica Group 
κ. Π. Δικαίος 
Group CFO 
Τηλ.: 210 891 9500 
Fax: 210 891 9509 
e-mail: ir@attica-group.com 
www.attica-group.com 
www.superfast.com 
www.bluestarferries.com 

 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(www.helex.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την 
Πέμπτη 28 Αυγούστου, 2014. 
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