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Μηδενισμός Δανειακών Υποχρεώσεων
Ταμειακά Διαθέσιμα € 31,2 εκ.
Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) € 8,5 εκ.
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους € 1,9 εκ.

Το α’ εξάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €
35,9 εκ., ενώ
τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 8,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €
1,9 εκ.
Κατά την 30/6/2018, τα συνολικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένο
επίπεδο ανέρχονταν σε € 286,1 εκ. (€ 2,67 ανά μετοχή).
Στις 29 Ιουνίου 2018, ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συνόλου του
τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, εντός του α’
εξάμηνου του 2018 αποπληρώθηκαν συνολικά € 139,3 εκ., τα οποία
αποτελούσαν το υπολειπόμενο κεφάλαιο του ομολογιακού
κοινοπρακτικού δανείου, στο οποίο συμμετείχαν 4 ελληνικές και 5
ξένες τράπεζες.
Επιπλέον τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30/6/2018 ανήλθαν
σε € 31,2 εκ.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2018
επιβαρύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό από την αύξηση των διεθνών
τιμών των καυσίμων και τη συνακόλουθη αύξηση του κόστους
πωληθέντων.

Μεταφορικό έργο
 Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)
Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο), οι Μινωικές
Γραμμές διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν
στην αγορά αυτή.
Το α’ εξάμηνο του 2018, η Εταιρεία διακίνησε 277 χιλ. επιβάτες, 35
χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 30 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια
αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν περίπου σε 65,1% για τους
επιβάτες, 61,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 47,0% για τα φορτηγά
αυτοκίνητα.
Νέα Γραμμή Εσωτερικού
Η Εταιρεία, μετά την απόκτηση του πλοίου “HIGHSPEED 7” (νυν
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΑΛΑΣ) στις 11/06/2018, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή
της στη νέα γραμμή Ηράκλειο-Κυκλάδες-Ηράκλειο.
Σημαντικές Εξελίξεις
Τον Ιούνιο του 2018 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση το πλοίου
“ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ” στην Εταιρεία από τη θυγατρική της Minoan Italia
SpA έναντι € 65,0 εκατ., το οποίο δρομολογήθηκε από τα μέσα Ιουλίου
2018 στη γραμμή Χανιά-Πειραιάς-Χανιά.
Στις 11/6/2018 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση των 37.667.504
μετοχών της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε., οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού
της κεφαλαίου, στην Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών έναντι
τιμήματος € 78,5 εκατ.
Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Εταιρεία αγόρασε το πλοίο
“HIGHSPEED 7” από την εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. έναντι
συνολικού τιμήματος € 25,0 εκατ.

Ηράκλειο, 18/09/2018

Σημείωση: Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 17/09/2018 και θα αναρτηθούν
στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.minoan.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών
www.helex.gr στις 18/09/2018.

