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1.01-30.09.2011 1.01-30.09.2010 1.07-30.09.2011 1.07-30.09.2010 1.01-30.09.2011 1.01-30.09.2010 1.07-30.09.2011 1.07-30.09.2010

Πωλήσεις 6.1 203.020 221.241 91.564 95.454  
Κόστος πωληθέντων 6.2 -187.053 -189.500 -67.405 -68.817
Μικτό Κέρδος 15.967 31.741 24.159 26.637 0 0 0 0
Έξοδα διοίκησης -18.669 -19.283 -6.068 -5.930 -979 -1.164 -307 -358
Έξοδα διάθεσης -18.841 -22.332 -8.089 -9.595
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 1.977 309 634 141  
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης -288 -288
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -19.854 -9.565 10.348 11.253 -979 -1.164 -307 -358

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -234 -2.249 23 12 -238 -301 30 -13
Χρηματοοικονομικά έξοδα -10.522 -9.347 -2.907 -2.970 -7 -8 -2 -2
Χρηματοοικονομικά έσοδα 292 598 82 117 92 326 24 40
Έσοδα από μερίσματα    5.479  
Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Κέρδη / (Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 6.3 3.928  

Κέρδη προ φόρων -26.390 -20.563 7.546 8.412 -1.132 4.332 -255 -333
Φόρος εισοδήματος -61 -3.066 -19 -56  -1.953  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -26.451 -23.629 7.527 8.356 -1.132 2.379 -255 -333

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -26.451 -23.629 7.527 8.356 -1.132 2.379 -255 -333
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 6.4 -0,1396 -0,1466 0,0397 0,0519 -0,0060 0,0148 -0,0013 -0,0021

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -26.451 -23.629 7.527 8.356 -1.132 2.379 -255 -333

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
  - κέρδη / (ζημιές) τρέχουσας περιόδου 6.8 752 4.136 4.791 -6.617
  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 6.8  2.363  
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

 

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων 752 6.499 4.791 -6.617 0 0 0 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων

  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους 752 6.499 4.791 -6.617 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -25.699 -17.130 12.318 1.739  -1.132 2.379 -255 -333

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -25.699 -17.130 12.318 1.739 -1.132 2.379 -255 -333
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 9 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Για την περίοδο που έληξε την 30/09 2011 και 2010   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος



 

  Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/9/11    
   

3 

 30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011 31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.5 719.807 738.240 164 210
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.145 1.357 78 96
Επενδύσεις σε θυγατρικές   467.237 441.987
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού  2.392  
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 2.840 3.355 1.281 1.284
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
Σύνολο 723.792 745.344 468.760 443.577
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού   
Αποθέματα 11.544 11.381
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 63.544 55.011  35
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 6.6 12.761 16.597 3.373 5.697
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού 2.757 588
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.7 54.754 26.491 2.423 4.066
Σύνολο 142.603 112.237 5.796 10.386

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς 
πώληση

682  

Σύνολο Ενεργητικού 866.395 858.263 474.556 453.963
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 159.078 134.812 159.078 134.812
Υπερ το άρτιο 6.8 290.280 290.614 290.280 290.614
Αποθεματικά εύλογης αξίας 5.313 4.561 -7.428 -7.428
Λοιπά αποθεματικά 111.170 111.170 23.652 23.652
Αποτελέσματα εις νέον -96.567 -70.116 6.557 7.689
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής 469.274 471.041 472.139 449.339
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 469.274 471.041 472.139 449.339
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 286 286 271 271
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 2.624 2.352 178 119

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 273.851 295.032
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 1.379 1.038 128 128
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 300 300
Σύνολο 278.440 299.008 577 518
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20.815 24.453 8 51
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 147 155 20 20
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.9 79.405 41.043
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία   
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.10 18.314 20.633 1.812 4.035
Σύνολο 118.681 86.284  1.840 4.106
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση

1.930

Σύνολο Υποχρεώσεων 397.121 387.222 2.417 4.624

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 866.395 858.263 474.556 453.963

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 9 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 



 

  Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/11 έως 30/9/11    
   

4 

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 1/1/2011 162.424.000 134.812 290.614 4.561 111.170 -70.116 471.041
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 162.424.000 134.812 290.614 4.561 111.170 -70.116 471.041

Αποτέλεσμα περιόδου -26.451 -26.451

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 752 752

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα  

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  752 -26.451 -25.699

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 29.236.320 24.266 24.266
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης  
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον   

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -334  -334

Υπόλoιπο την  30/9/2011 191.660.320 159.078 290.280 5.313 111.170 -96.567 469.274

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2011

 
 
 
 
 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2011) 
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ΕΤΑΙΡEΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2011 162.424.000 134.812 290.614 -7.428 23.652 7.689 449.339
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 134.812 290.614 -7.428 0 23.652 7.689 449.339

 

Αποτέλεσμα περιόδου -1.132 -1.132

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -1.132 -1.132

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 29.236.320 24.266 24.266
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο  
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον     

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -334 -334

Υπόλoιπο την  30/9/2011 191.660.320 159.078 290.280 -7.428 0 23.652 6.557 472.139

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2011

 
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2011) 
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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 1/1/2010 141.613.700 117.539 266.560 -3.430 87.286 3.094 471.049
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 141.613.700 117.539 266.560 -3.430 87.286 3.094 471.049

Αποτέλεσμα περιόδου -23.629 -23.629

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 4.136 4.136

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 2.363 2.363

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 6.499 0 -23.629 -17.130

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 20.810.300 17.273 17.273
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 24.348 24.348
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 23.884 -23.884

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -294 -294

Υπόλoιπο την  30/9/2010 162.424.000 134.812 290.614 3.069 111.170 -44.419 495.246

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2010

 
 
 
 
 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (1/1-30/6/2010)  
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Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2010 141.613.700 117.539 266.560 65.569 3.221 30.381 483.270
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 117.539 266.560 65.569 0 3.221 30.381 483.270

 

Αποτέλεσμα περιόδου 2.379 2.379

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 2.379 2.379

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 20.810.300 17.273 17.273
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 24.348 24.348
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 20.431 -20.431

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -294 -294

Υπόλoιπο την  30/9/2010 162.424.000 134.812 290.614 65.569 0 23.652 12.329 526.976

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2010

 
 
 
 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (1/1-30/6/2010) 
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1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -26.390 -20.563  -1.132 4.332
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 20.367 20.244 65 66
Αναβαλλόμενη φορολογία
Προβλέψεις 1.577 1.464 58 11
Συναλλαγματικές διαφορές 4 -115 7 -3
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας -4.120 1.702 138 -5.501
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.421 9.233 1 3
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -163 690
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.103 -15.696 420 -5
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -2.751 535 -806 -30.585
Μείον :     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -8.215 -5.499 -1 -3
Καταβλημένοι φόροι -2.857 -2.259 -1.465 -1.969
Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -13.230 -10.264  -2.715 -33.654

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων -29.700 -37.046
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -1.716 -27.018
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 
παγίων στοιχείων 4.650 81.500
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 1.002
Τόκοι εισπραχθέντες 292 598 92 326
Μερίσματα εισπραχθέντα 2.300
Επενδυτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) 4.228 55.080 -27.308 -36.720

 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 24.266 41.621 24.266 41.621
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου -334 -294 -334 -294
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 40.000
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 4.450 25.946
Εξοφλήσεις δανείων -26.381 -64.598
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -272 -279
Μερίσματα πληρωθέντα
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Χρηματοδοτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 37.279 -23.550  28.382 67.273

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 28.277 21.266  -1.641 -3.101

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 26.491 16.870 4.066 7.391
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

-14 53 -2 3

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 54.754 38.189  2.423 4.293

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 9 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Για την περίοδο 1/1-30/9 2011 και 2010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

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

 

Η έδρα της εταιρίας 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 6 άτομα για τη μητρική εταιρία και 1.196 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 
30/09/2010  ήταν 6 και 1.345. 

 

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 μετά την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου (βλ. παρ. 6.8)  είναι 191.660.320 ενώ ο μέσος σταθμικός αριθμός 
των μετοχών της εταιρείας την 30/09/2011 είναι 189.411.372 (βλ. παρ. 6.4). Η 
συνολική κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 30/09/2011 
ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 53.665 χιλ. περίπου η οποία έχει υπολογισθεί με 
βάση τον αριθμό μετοχών μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω του 
γεγονότος ότι οι νέες μετοχές διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών την 
31/01/2011. 
 

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 εταιρία την 30/09/2011 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 89,38%.   

  

 Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου, της 
περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2011, εγκρίθηκαν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου την 31η Οκτωβρίου, 2011. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.      Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 
την 30/09/2011 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 2011. 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.     
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Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να 
διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις της 31/12/2010, οι οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των 
λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν. 
 

2.1.  Λογιστική Πολιτική σχετικά με την παρουσίαση της Κοινοπραξίας ΑΝΕΚ Α.Ε. & 
SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ στις Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου. 

Η εν λόγω κοινοπραξία έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 
31 ως «από κοινού ελεγχόμενες λειτουργικές δραστηριότητες». Αντικειμενικός 
σκοπός 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 αναγνωρίζει στις 
ατομικές του οικονομικές καταστάσεις: 

-       τα στοιχεία του ενεργητικού που ελέγχει και τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει, και 

-       τα έξοδα που πραγματοποιεί και το μερίδιό του στα έσοδα που 
προέρχονται 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, είναι ήδη αναγνωρισμένα στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις κάθε κοινοπρακτούντος, δεν απαιτείται προσαρμογή ή άλλη 
διαδικασία ενοποίησης σε σχέση με αυτά τα στοιχεία στις οικονομικές 
καταστάσεις των κοινοπρακτούντων. 

Η καθαρή απαίτηση που προκύπτει σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού από τη 
σχετική εκκαθάριση και τις πληρωμές της κοινοπραξίας προς και από τους 
κοινοπρακτούντες, απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.         

2.2.  Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα 
έναρξης ισχύος 2011) 

 

  Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 
για το 2010 –μια σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των 
ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται 
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα 
αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι 
περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2011. 
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  Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 
για το 2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα.  
Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να 
πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα 
οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 
αναθεωρήσεων.  
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των      
μετοχών»  
Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον 
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 
μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η τροποποίηση αυτή δεν 
εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 
 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση -  
Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές 
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή 
δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») 
ως συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010, ενώ η προγενέστερη 
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να 
έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα 
τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών 
απαιτήσεων»  
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να 
αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές 
προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να 
καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του..  Η διερμηνεία δεν είχε 
επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου. 
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες 
Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για 
πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε 
σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση 
στις δραστηριότητες του Ομίλου. 
 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»   
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων 
μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα 
σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου.  
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Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να 
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με 
άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, 
των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και 
των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις.  
 
Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω 
Συμμετοχικών Τίτλων 
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν 
αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  εκδίδει 
μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές 
φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες 
ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

2.3.  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία 
είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν    υιοθετηθεί,   από την Ε.Ε. 
Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ,      
τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις 
παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.                       

 
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά 
μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε 
εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης 
του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη 
διακοπή αναγνώρισης. 

Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική 
αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση 
για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε 
στην εύλογη αξία βάσει  
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α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων). 

Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – 
σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου 
προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση 
καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα 
από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της 
παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 
Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισμένης ημερομηνίας 
μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική 
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί 
παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης.  
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 
 
ΔΛΠ 12- (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». 
Τo ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που 
σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση 
αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση 
του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και 
όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του 
τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και 
υποκειμενική. Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση 
της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει 
επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα 
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά 
από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της 
Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής 
Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η 
εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις 
αναφορικά με πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» 
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 
να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των 
ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών 
επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην 
οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την 
τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα 
μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος 
μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της 
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση 
δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»  
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12  «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες 
ειδικού σκοπού».  
 

Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο 
καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει 
στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. 
 

 Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων 
αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη 
ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο 
αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι 
επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» 
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». 
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Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται περισσότερο με 
βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους 
συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει.  
 

Με το νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και 
καταργείται και η ορολογία του ΔΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Οι 
περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  "από κοινού δραστηριότητες".   
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

    ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, 
κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες οικονομικές 
οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης 
παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να 
αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει 
στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις 
περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή 
απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξακάθαρος 
ορισμός της έυλογης αξίας καθώς και ένα πλάισιο με βάση το οποίο εξετάζεται η 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες 
μεταξύ των ΔΠΧΑ.  
 

Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι 
αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και 
έπειτα.  

 

Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση 
ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα 
στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν 
ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από 
τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το  ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον 
αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες 
παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες» 
Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις 
λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που 
προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο 
συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της 
μεθόδου της καθαρής θέσης. 

 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»  
Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά με την 
αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με την μέθοδο  «corridor». Επίσης  
μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα 
παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα 
παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και 
τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής 
στα εν λόγω σχέδια. 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να συγκεντρώνουν στοιχεία 
εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να 
επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με 
σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2012, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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3.     Ενοποίηση – Κοινοπρακτική εκμετάλλευση πλοίων 
 
3.1. Ενοποίηση θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

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

30/09/2011

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 2007-2011
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. 32 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 1.005 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. 54 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 23 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 2.306 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
ATTICA CHALLENGE LTD 327 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA SHIELD LTD 1.898 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA PREMIUM A.E. 1.350 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006-2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ

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

ΟΛΙΚΗ 2007-2011

SUPERFAST FERRIES S.A. 2 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2011
SUPERFAST PENTE INC. 1.300 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
SUPERFAST EXI INC. 59.423 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
SUPERFAST ENDEKA INC. 54.008 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
SUPERFAST DODEKA INC. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007-2011
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 195.764 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2011

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

ΟΛΙΚΗ 2008-2011

BLUE STAR FERRIES S.A. 3.664 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2011
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 18.734 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2011
SUPERFAST TWO INC 22.765 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. 46.794 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.A.Ε. & 
ΣΙΑ

100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.669 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.843 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009-2011
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 100 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2011

 
 

 

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 εκτός από τη 100% θυγατρική εταιρεία 
ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. που ενοποιείται από 25/5/2011. 
 

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. 

 

 

3.2. 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».  
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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.         

4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
4.1. Διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Η μητρική εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους € 3.179 
χιλ. που  προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  

 

Η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του Κεφαλαίου των κατά 100% θυγατρικών 
εταιρειών SUPERFAST ONE INC., SUPERFAST TWO INC., SUPERFAST 
PENTE INC., SUPERFAST EXI INC. SUPERFAST ENDEKA INC. και ATTICA 
FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με το ποσό των € 1.500 χιλ., € 4.000 χιλ., € 1.300 
χιλ., € 17.300 χιλ., € 5.500 χιλ. και € 100 χιλ. αντίστοιχα.  
 Επίσης, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA CHALLENGE LTD επέστρεψε 
στην ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου 
ποσό ύψους € 4.450 χιλ. 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές την 30/09/2011 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου οι 
οποίες προκύπτουν από την δομή του Ομίλου (βλ. παρ. 4.1. των οικονομικών 
καταστάσεων της 31/12/10) έχουν ως εξής: 
α) Μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των € 
49.444 χιλ. 
β) Οι διεταιρικές πωλήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις της ATTICA PREMIUM 
Α.Ε. προς τις ναυτιλιακές εταιρείες του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των           
€ 18 χιλ. και € 976  χιλ. αντίστοιχα. 
γ) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 
N.A.E. και των πλοιοκτητριών εταιριών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των € 
28.074 χιλ. 
 

Η τιμολόγηση των συναλλαγών της εταιρίας ATTICA PREMIUM A.E. με τις 
άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑTTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έγινε με όρους αγοράς.   
 

Όλα τα ανωτέρω υπόλοιπα σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 
 
 

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

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 4.891 236 808 230  
VIVARTIA Α.Ε.  
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 1 21 9
HELLENIC CATERING Α.Ε. 3 136 53
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 470 220
Y-LOGIMED 311 40
MIG REAL ESTATE S.A. 84 19  
SINGULARLOGIC A.E. 97 76
SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E. 41 15
D.S.M.S. Α.Ε. 1  

4.895 1.397 827 643
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4.2.  Εγγυήσεις 
Η μητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου ύψους € 348.357 χιλ. 

 
 

4.3. Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη
30/09/2011 30/09/2010

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 
παροχές 2.493 2.476
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 195 195
Αμοιβές Δ.Σ.
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο 2.688 2.671

Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 14 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.

 

5.  Συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 
30η Σεπτεμβρίου 

2011 

30η Σεπτεμβρίου 
2011 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.814      2.569 
Δανειακές Υποχρεώσεις 44.883            
   
Χρηματοοικονομικά έσοδα 226   91   
Χρηματοοικονομικά έξοδα 369     6  

 
   
6. Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 

1/1-30/09/2011 
Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-30/09/2011 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα μεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης περιόδου για τους 
εξής λόγους: 
α) Το πλοίο SUPERFERRY II δραστηριοποιήθηκε για όλη την αντίστοιχη 
περίοδο του 2010, ενώ στην παρούσα περίοδο δραστηριοποιήθηκε μέχρι την 
πώλησή του στις 1/03/2011.  
β) Το πλοίο SUPERFAST V δραστηριοποιήθηκε στη Αδριατική Θάλασσα μέχρι 
την πώλησή του στις 16/02/2010.    

   

6.1.    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. 
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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 Εταιρία ως εταιρία συμμετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών και για το λόγο αυτό 
δεν παρουσιάζεται για την εταιρία ανάλυση εσόδων ανά γεωγραφικό τομέα. 
 
 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την 
περίοδο 1/1 – 30/9/2011 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τομέας
Ελληνική 
Ακτοπλοΐα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι 108.494 77.402 185.896
Πωλήσεις επί των πλοίων 7.301 9.823 17.124
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 19 19
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων -19 -19
Σύνολο κύκλου εργασιών 115.795 87.225 0 203.020

Λειτουργικά έξοδα -100.460 -86.577 -15 -187.052
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -22.000 -13.254 -2.256 -37.509
Άλλα έσοδα/έξοδα 576 1.009 103 1.689
Λειτουργικό αποτέλεσμα -6.089 -11.596 -2.167 -19.853

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -5.582 -4.726 -157 -10.465
Κέρδη από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.928 3.928
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 5.918 -3.250 -2.155 514
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -7.743 -16.323 -2.324 -26.390
Φόρος εισοδήματος -24 -37 -61
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -7.768 -16.359 -2.324 -26.451

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 180.448
Ευρώπη 21.840
Τρίτες Χώρες 732
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών 203.020

Γεωγραφικός Τομέας
Ελληνική 
Ακτοπλοΐα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 370.912 311.957 682.869
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 80 80
Μεταδρομολόγηση πλοίων 0
Πωλήσεις πλοίων 0
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -12.090 -7.635 -19.725
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/09 358.902 304.322  663.224
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 56.583 56.583
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 358.902 304.322 56.583 719.807
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 159.992 148.438 308.430

Μη κατανεμημένες μακροπρόθεσμες και 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 44.826 44.826

* Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E., καθώς και οι πλοιοκτήτριες 
  θυγατρικές εταιρείες των υπό κατασκευή πλοίων.

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/09/2011

1/1-30/09/2011

     
 

Όλα τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες.   
 

 
Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Ομίλου της 30/09/2011 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων                       € 719.807 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 146.588 
Σύνολο ενεργητικού      € 866.395 
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Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις       € 353.256 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού          €   43.865 
Σύνολο υποχρεώσεων             € 397.121 

 

Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 777.780 χιλ. 
περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων. 
 

Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για 
εκτέλεση δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας συνολικού ύψους € 
7.730 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/9/2011 και € 8.714 χιλ. για την περίοδο 1/1-
30/9/2010. 
 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την 
περίοδο 1/1-30/9/2010 έχουν ως εξής: 
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Γεωγραφικός Τομέας
Ελληνική 
Ακτοπλοΐα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι 123.687 76.081 199.768
Πωλήσεις επί των πλοίων 9.818 11.585 21.403
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 1.613 1.613
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων -1.543 -1.543
Σύνολο κύκλου εργασιών 133.505 87.666 70 221.241

Λειτουργικά έξοδα -110.443 -79.046 -10 -189.499
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -23.856 -15.364 -2.396 -41.616
Άλλα έσοδα/έξοδα 129 166 14 309
Λειτουργικό αποτέλεσμα -665 -6.578 -2.322 -9.565

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -4.285 -5.132 -1.581 -10.998
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 11.888 1.024 -2.233 10.679
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -4.950 -11.710 -3.903 -20.563
Φόρος εισοδήματος -34 -907 -2.125 -3.066
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -4.984 -12.617 -6.028 -23.629

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 193.483
Ευρώπη 27.621
Τρίτες Χώρες 137
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών 221.241

Γεωγραφικός Τομέας
Ελληνική 
Ακτοπλοΐα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 386.392 320.171 706.563
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 1.339 1.745 3.084
Μεταδρομολόγηση πλοίων 0
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση -682 -682
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -16.144 -9.959 -26.103
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/09 370.905 311.957 0 682.862
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 55.378 55.378
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 370.905 311.957 55.378 738.240
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 168.369 161.706 330.075
Με κατανεμημένες μακροπρόθεσμες και 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.000

* Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E., καθώς και οι 
  πλοιοκτήτριες θυγατρικές εταιρείες των υπό κατασκευή πλοίων.

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/09/2010

1/1-31/12/2010

 

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Ομίλου της 31/12/2010 
 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων                          € 738.240 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού    € 120.023 
Σύνολο ενεργητικού                 € 858.263 
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Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     € 336.075 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού                €   51.147 
Σύνολο υποχρεώσεων                           € 387.222 
 

6.2.    Κόστος πωληθέντων 
Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι εκτελέστηκαν 
λιγότερα δρομολόγια λόγω πώλησης πλοίου.  
 

6.3      Κέρδη / ζημιές από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 Περιλαμβάνεται το κέρδος που προέκυψε από την πώληση του οχηματαγωγού – 

επιβατηγού πλοίου SUPERFERRY II. 
 

6.4      Κέρδη ανά μετοχή βασικά 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που 
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας με το μέσο σταθμικό αριθμό 
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
Λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ.§ 6.8) ο σταθμισμένος αριθμός 
μετοχών της περιόδου έχει ως εξής:  

 

Ημερ/νία
Ημέρες 

κυκλοφορίας Στάθμιση Αριθμός μετοχών 
Σταθμισμένος 
αρ. μετοχών

01/01/2011 21 0,07692308 162.424.000 12.494.154
21/01/2011 252 0,92307692 191.660.320 176.917.218

189.411.372

Υπολογισμός Σταθμισμένων αριθμών μετοχών

 
6.5. Ενσώματα Πάγια 

Τα Ενσώματα Πάγια παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις 31/12/2010 η οποία 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αποσβέσεις τις τρέχουσας περιόδου. 

 
6.6.    Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν μείωση σε σχέση 
με τις 31/12/2010 η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην είσπραξη απαιτήσεων 
από ασφαλιστικές εταιρείες.   

 
 

6.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την 
31/12/2010, η οποία οφείλεται στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό ύψους 
€ 40.000 χιλ. για την απόκτηση του νεότευκτου υπερσύγχρονου πλοίου Ro-Pax 
Blue Star Delos. 

  
Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά € 24.266 χιλ. και από την πώληση του οχηματαγωγού – 
επιβατηγού πλοίου SUPERFERRY II κατά € 2.670 χιλ. Από τα διαθέσιμα αυτά ο 
Όμιλος  κατέβαλε το ποσό € 26.381 χιλ. για την εξόφληση των δόσεων των 
μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου. 
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6.8. Μετοχικό κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο – Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
Στις 21/01/2011 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρη κάλυψη 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους € 24.266 χιλ. Το 
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 159.078 χιλ. διαιρούμενο σε 191.660.320 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,83 η κάθε μία. 

 
 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ
Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Αξία κοινών 
μετοχών

Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπα την 01/01/2011 162.424.000 0,83 134.812 290.614
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές 29.236.320 24.266
-Προνομιούχες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -334
Υπόλοιπα την 30/09/2011 191.660.320 0,83 159.078 290.280

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Αξία κοινών 
μετοχών

Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπα την 01/01/2011 162.424.000 0,83 134.812 290.614
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές 29.236.320 24.266
-Προνομιούχες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -334
Υπόλοιπα την 30/09/2011 191.660.320 0,83 159.078 290.280

 
 
 

Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού - € 
25.699 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα του Ομίλου ύψους - € 26.451 χιλ. και την 
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ / Δολαρίου Αμερικής ύψους  € 
752 χιλ. Για την εταιρεία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους"  
ποσού - € 1.132 χιλ. αφορούν μόνο το αποτέλεσμα της εταιρείας. 

 

6.9.    Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 Η αύξηση στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις οφείλεται στο 

αναληφθέν δάνειο ύψους € 40.000 χιλ. για την απόκτηση του νεότευκτου πλοίου 
RO-PAX BLUE STAR DELOS.  

 
6.10.   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 Η μείωση στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην σταδιακή εξόφληση της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης 
βάση του νόμου 3845/2010. 

 
 

7.        Άλλες πληροφορίες 
7.1      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. 
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Η θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές μέχρι και τη χρήση 2005. Οι εταιρίες του Ομίλου ATTICA έχουν σχηματίσει 
συνολική πρόβλεψη € 147 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.   
  

 

7.2.    Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων 
 Ο Όμιλος κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 26.381 χιλ. για 

την εξόφληση δόσεων των δανείων των πλοίων. 
 Επίσης ο Όμιλος κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 272 χιλ. για την 

εξόφληση των χρηματοδοτικών μισθώσεων.  
 

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

αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/09/2011, ανέρχεται στο ποσό των € 161 
χιλ. Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 1.291 χιλ. 

 

 

7.4.   Προβλέψεις  
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 1.379 χιλ., η οποία αφορά 
αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία του Ομίλου. 

 

7.5.   Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  
α) Δοθείσες Εγγυήσεις, 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του 
Ομίλου και της Εταιρίας και ήταν σε ισχύ στις 30/09/2011, αναλύονται ως εξής:  
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/09/2011 30/09/2011

Δοθείσες Εγγυήσεις 1.537 ---

  
β) Συμβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών 

 
Οι συμβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την 30/09/2011, 
αναλύονται ως εξής: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/09/2011 30/09/2011

Συμβάσεις αγορών 76.874 ---  
 

Στις Συμβάσεις αγορών περιλαμβάνονται η υποχρέωση του Ομίλου για την αγορά 
των υπό ναυπήγηση πλοίων στα ναυπηγεία DAEWOO SHIPBUILDING & 
MARINE ENGINEERING της Κορέας.  
 

γ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις 
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ο Όμιλος/η Εταιρία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις 
από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/09/2011 30/09/2011

Εντός 1 έτους 1.042 194
Μεταξύ 1 και 5 ετών 4.102 759
Πάνω από 5 έτη 7.145 1.328

12.289 2.281  
 
δ) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ο Όμιλος/η Εταιρία είχε δεσμεύσεις από 
συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/09/2011 30/09/2011

Εντός 1 έτους 106  
Μεταξύ 1 και 5 ετών 15  
Πάνω από 5 έτη  

121 0

 
 
8.      Σημαντικά  Γεγονότα 

α) Στις 21/01/2011 το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση  του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους   € 24.266 
χιλ. Το μετοχικό κεφάλαιο από την 21/01/2011 ανέρχεται πλέον σε € 159.078 χιλ. 
διαιρούμενο σε 191.660.320 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 
0,83 η κάθε μία.  
Tο προϊόν της αύξησης διατέθηκε εξ’ ολοκλήρου εντός του Α' εξαμήνου 2011 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η Έκθεση διάθεσης των 
αντληθέντων κεφαλαίων δημοσιοποιήθηκε στις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της 30/06/2011.  
 
β) Ο Όμιλος πώλησε το επιβατηγό - οχηματαγωγό  πλοίο SUPERFERRY II έναντι 
συνολικού τιμήματος € 4.650 χιλ. τοις μετρητοίς. Από την πώληση αυτή το 
λογιστικό κέρδος ανήλθε σε € 3.928 χιλ. το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα 
αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2011 ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 
€ 2.670 χιλ. περίπου.  
 
γ) Ο Όμιλος ανακοίνωσε στις 24/5/2011 την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία 
ΑΝΕΚ Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο 
εταιρειών στη διεθνή γραμμή ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ANCONA, καθώς και 
στην ακτοπλοϊκή γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

 
9.       Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 10/10/2011 απόφασή του 
συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 02/11/2011 για την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού € 24,4 
εκατ., με την έκδοση έως 81.455.636 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,30 με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή και δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Επίσης, η πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση είναι να μειωθεί η ονομαστική αξία από € 0,83 σε 
€ 0,30 ανά μετοχή. 
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 2. Στις 18 Οκτωβρίου 2011 ο Όμιλος παρέλαβε το νεότευκτο υπερσύγχρονο πλοίο 
RO-PAX BLUE STAR DELOS που ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία DAEWOO 
SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD Κορέας.  Το συνολικό κόστος 
υπερβαίνει τα € 70 εκατ. εκ των οποίων € 32 εκατ. εισεφέρθησαν από Ιδία Κεφάλαια 
και τα υπόλοιπα από τραπεζικό δανεισμό.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αθήνα, 31η Οκτωβρίου, 2011 
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Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2011 έως  


