
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών
καταστάσεων:

1.1-30.9.10 1.1-30.9.09 1.7-30.9.10 1.7.-30.9.09 1.1-30.9.10 1.1-30.9.09 1.7-30.9.10 1.7.-30.9.09

Νόμιμος ελεγκτής: Μιχαλιός Μανόλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131 Κύκλος εργασιών 221.241 246.266 95.454 106.341
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E.-Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 31.741 62.969 26.637 36.213
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται Κέρδη / (ζημίες) προ φ όρων, χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων -9.565 18.351 11.253 18.620 -1.164 -1.111 -358 -366
Κέρδη / (ζημίες) προ φ όρων -20.563 2.577 8.412 13.532 4.332 42.451 -333 8.476

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.9.2010 31.12.2009 30.9.2010 31.12.2009 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φ όρους (Α) -23.629 2.166 8.356 13.521 2.379 42.201 -333 8.476
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 745.003 738.055 225 272 Κατανέμονται ως :
Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοκτήτες μητρικής -23.629 2.166 8.356 13.521 2.379 42.201 -333 8.476
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.422 1.595 103 122 Δικαιώματα μειοψηφ ίας
Λοιπά μη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.660 2.359 520.796 509.955 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους (Β) 6.499 5.868 -6.617 1.369 -15.899 -454
Αποθέματα 4.183 4.874 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους (Α) + (Β) -17.130 8.034 1.739 14.890 2.379 26.302 -333 8.022
Απαιτήσεις από πελάτες 64.400 57.438 18 Ιδιοκτήτες μητρικής -17.130 8.034 1.739 14.890 2.379 26.302 -333 8.022
Λοιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία 67.857 42.171 10.333 7.929 Δικαιώματα μειοψηφ ίας
Μη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη / (ζημίες) μετά από φ όρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,1466 0,0153 0,0519 0,0955 0,0148 0,2980 -0,0021 0,0599
προοριζόμενα για πώληση 81.500 Κέρδη / (ζημίες) προ φ όρων, χρηματοδοτικών,
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 888.525 927.992 531.457 518.296 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 10.679 39.258 17.972 25.613 -1.098 -1.055 -336 -347
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφ άλαιο 134.812 117.539 134.812 117.539
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφ αλαίων 360.434 353.510 392.164 365.731
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 495.246 471.049 526.976 483.270 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009
Δικαιώματα μειοψηφ ίας (β) Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 471.049 502.832 483.270 535.995
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων (γ)=(α)+(β) 495.246 471.049 526.976 483.270 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους -17.130 8.034 2.379 26.302
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 306.733 328.491 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφ αλαίου 41.327 41.327
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.845 3.872 515 503 Διανεμηθέντα μερίσματα -9.913 -9.913
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 35.068 35.025 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.633 48.353 3.966 34.523 Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων λήξης περιόδου (30/09/2010 και 30/09/2009 αντίστοιχα) 495.246 500.953 526.976 552.384
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφ ορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 41.202
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 393.279 456.943 4.481 35.026
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 888.525 927.992 531.457 518.296

Λειτουργικές δραστηριότητες 1.1-30.9.2010 1.1-30.9.2009 1.1-30.9.20101.1-30.9.2009
Κέρδη/ (ζημιές) προ φ όρων -20.563 2.577 4.332 42.451
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις 20.244 20.907 66 56
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις 1.464 1.645 11 11
Συναλλαγματικές διαφ ορές -115 -41 -3 190
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 1.702 2.906 -5.501 -43.887
Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα 9.233 12.297 3 20
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ αλαίου κίνησης
 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 690 -765
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -15.696 -22.015 -5 559
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 535 9.987 -30.585 -2.435
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα καταβεβλημένα -5.499 -11.886 -3 -3 Όμιλος Εταιρεία
Καταβεβλημένοι φ όροι -2.259 -75 -1.969 -5 α) Έσοδα 5.656
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες β) Έξοδα 1.451
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -10.264 15.537 -33.654 -3.043 γ) Απαιτήσεις 816
Επενδυτικές δραστηριότητες δ) Υποχρεώσεις 867
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -37.046 -106.535 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2.671 216
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -27.018 -28.103 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 81.500 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Τόκοι εισπραχθέντες 598 1.279 326 625
Μερίσματα εισπραχθέντα 45.292
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέςδραστηριότητες (β) 55.080 -26.824 -36.720 -60.618
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφ αλαίου 41.621 41.621
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφ αλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφ αλαίου -294 -294
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφ θέντα δάνεια 8.000 8.000
Εισπράξεις από επιστροφ ή κεφ αλαίου θυγατρικών εταιρειών 25.946 32.704
Εξοφ λήσεις δανείων -64.598 -25.356
Εξοφ λήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -279 -360
Μερίσματα πληρωθέντα -9.913 -9.913
Επιστροφ ή κεφ αλαίου στους μετόχους
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -23.550 -27.629 67.273 30.791
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) 21.266 -38.916 -3.101 -32.870
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 16.870 119.124 7.391 51.429
Συναλλαγματικές διαφ ορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 53 -18 3 -189
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 38.189 80.190 4.293 18.370

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 275083 Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063 Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2010

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης
Α.Δ.Τ. Ν 255869

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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.

Πρόσθετα στοιχεία και  πληροφορίες:
1. Ο ι 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   ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/09/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3 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 είτε στην αμέσως
προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις
ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στ ην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.
2. Ο ι εταιρείες του Ομίλου A ttica έχουν σχηματίσει  συνολική πρόβλεψη € 152 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 6.1 των ενδιάμεσων
Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της  31/12/2009.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 6 άτ ομα για την μητρική εταιρεία και 1.345 άτομα για τον
Όμιλο, ενώ στις 30/09/2009 ήταν 6 και 1.396 αντίστοιχα.
5. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί  υποθήκες αξίας Ευρώ 777.780 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων.
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη για την εταιρεία.
6. Για την μητρική εταιρεία, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαι τητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας . Σε επίπεδο Ομίλου, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους €
1.038  χιλ., η οποία αφορά αποζημιώσεις ναυτικών. Επίσης, η εταιρεία και  ο Όμιλος έχουν σχ ηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού  € 116 χιλ.
και  € 2.221 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. Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσ θηκαν με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών (βλ. σημ. 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων).
9. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή  υποχρεώσεις που πλησιάζουν σ τη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η
αποπληρωμή τους.
10. 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 30/09/2010 88,8%.
11. Για τον Όμιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" ποσού  - € 17.130 χιλ. αφορούν το αποτέλεσμα του Ομίλου ύψους - € 23.629
χιλ., την αντιστάθμιση ταμειακών ροών των επιτοκίων των δανείων ύψους  € 2.363  χ ιλ. και την αντιστάθμιση του σ υναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ/
Δολαρίου Αμερικής ύψους € 4.136 χιλ.
12. Στις 18/01/2010 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους € 41.620 χιλ. Το
μετοχικό κεφάλαιο, μετά την αύξηση ανέρχεται σε € 134.811 χιλ. διαιρούμενο σε 162.424.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,83 η
κάθε μία (βλ.σημ. 5.8. των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
13. Ο Όμιλος στις 16/02/2010 επώλησε το επιβατηγό  – οχηματαγωγό πλοίο SUPERFAST V στην εταιρεία Bretagne Angleterre Irlande of Roscoff
έναντι  του ποσού € 81.500 χιλ. Η λογιστική ζημία από την πώληση ανήλθε σε € 3.533 χιλ. περίπου , η οποία έχει συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα
της χρήσης 2009, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά € 38,8 εκατ.
14. Δεν κατέχονται  από την μητρική και τις θυγατρικές εταιρίες , μετοχές της μητρικής εταιρίας ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στη λήξη της παρούσας
χρήσης.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την σύγκλιση ΕΓΣ την 29.11.2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά € 24.266 χιλ. με την έκδοση 29.236.320 μετοχών με τιμή διάθεσης € 0,83 εκάστη.

http://www.attica-group.com/

