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            ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3556/2007) 

 
 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών: 
1. Χαράλαμπος Πασχάλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
2. Πέτρος Βέττας, Διευθύνων Σύμβουλος και 
3. Σπύρος Πασχάλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
 
με την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με τη παρούσα, ότι 
εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 

α) οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Attica Α.Ε. Συμμετοχών για την 
χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 
της Attica Α.Ε. Συμμετοχών καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,  
 

β) η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, καθώς 
και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 
ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
 
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011  
 
 

 
Οι δηλούντες 

 
 

Ο Πρόεδρος           Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
Χαράλαμπος Σ. Πασχάλης            Πέτρος Μ. Βέττας 
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 275083              Α.Δ.Τ.: ΑΕ 024063 

 
 

 
Το ορισθέν Μέλος του Δ.Σ. 
 
Σπύρος Χ. Πασχάλης 
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 215327 
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Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 
 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών της, 
που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 
«ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 
31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 
στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 
43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 
 
            Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 
 

 
                 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 
 
 
 
 

               Μανόλης Μιχαλιός  
               Αρ Μ ΣΟΕΛ: 25131 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2010 - 31.12.2010 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για λόγους 
συντομίας ως «Έκθεση») συντάχθηκε με βάση τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920, 
του ν.3873/2010 (άρθρο 2 παρ. 2) καθώς και τις διατάξεις του ν.3556/2007 (άρθρο 4) 
και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως 
την Απόφαση 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά 
στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). Στην ενότητα Δ΄ παρουσιάζεται η 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3873/2010 και 
στην ενότητα Ζ’ η επεξηγηματική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του ν. 
3556/2007. 
 
Επειδή η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας και ως 
«Εταιρία» ή «Attica») συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα 
Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα 
της Εταιρίας και των θυγατρικών της και με αναφορά στα επί μέρους (μη ενοποιημένα) 
οικονομικά στοιχεία, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. 
 
Η Έκθεση περιλαμβάνεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Ομίλου και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις, στην Ετήσια 
Οικονομική Έκθεση που αφορά στην κλειόμενη χρήση 2010. 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική 
ενότητα: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2010 – 31.12.2010 

Η εξέλιξη και οι επιδόσεις του Ομίλου στη χρήση 2010 έχουν ως ακολούθως: 
 

1. Επισκόπηση δραστηριοτήτων 

Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2010 με δεκατρία (13) 
ιδιόκτητα επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) 
δρομολογήθηκαν στην Αδριατική θάλασσα και τα εννέα (9) στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. 
Επιπρόσθετα, το Superfast V εκτέλεσε δρομολόγια τους δύο πρώτους μήνες του 2010 
στην Αδριατική θάλασσα. 
 
Συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση 2009 προέκυψαν διαφοροποιήσεις που 
επηρέασαν τον κύκλο εργασιών και αφορούν α) την πώληση του Superfast V τον 
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Φεβρουάριο του 2010, β) την απόκτηση  του Superfast II τον Οκτώβριο του 2009 και γ)  
τη μεταδρομολόγηση από την Αδριατική στην Ελληνική Ακτοπλοΐα των πλοίων 
Superfast XII και Blue Horizon τον Μάρτιο και Οκτώβριο του 2009 αντίστοιχα. 
 
Τα αποτελέσματα του Ομίλου στη χρήση 2010 εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών 
κατά Ευρώ 31 εκατ. (μείωση 10,2%) σε σχέση με το 2009 γεγονός που, πέραν των 
προαναφερόμενων διαφοροποιήσεων σε πλοία και δρομολογήσεις πλοίων, οφείλεται 
κυρίως στην οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα μας, στο ιδιαίτερα ασταθές 
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
εταιριών του κλάδου. Επιπρόσθετα, η άνοδος στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων 
προκάλεσε σημαντική αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων και εξηγεί σε μεγάλο 
βαθμό τις ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου που έφθασαν τα Ευρώ 49,3 εκατ. έναντι 
ζημιών Ευρώ 27,5 εκατ. στη χρήση 2009. 
 
Απέναντι σε αυτή την εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα 
μας, η Attica Group είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που συνεχίζει να πραγματοποιεί 
σημαντικού ύψους επενδύσεις σε νεότευκτα πλοία με στόχο να εκσυγχρονίσει 
περαιτέρω το στόλο της και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες 
της. O Όμιλός μας θα παραλάβει από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering Co (DSME) της Νοτίου Κορέας δύο υπερσύγχρονα νεότευκτα επιβατηγά – 
οχηματαγωγά πλοία, το Blue Star Delos, που αναμένεται να παραληφθεί τον Μάιο 2011 
και το Blue Star Patmos, που αναμένεται να παραληφθεί τον Ιανουάριο 2012. 
 

2. Αγορές που δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος και μεταφορικό έργο 

Αδριατική θάλασσα 
 

Στην αγορά αυτή και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Πάτρα - 
Ηγουμενίτσα – Μπάρι με ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά τους 
θερινούς μήνες, δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010 τα πλοία Superfast I, 
Superfast II, Superfast VI και Superfast XI. Επίσης δραστηριοποιήθηκε για δύο μήνες 
(Ιανουάριο και Φεβρουάριο) το Superfast V. Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας, το 
μεταφορικό έργο στη χρήση 2010 ανήλθε σε 593.994 επιβάτες, 135.019 Ι.Χ. οχήματα 
και 116.932 φορτηγά οχήματα. Σε σύγκριση με τη χρήση 2009, εκτελέστηκαν 20,9% 
λιγότερα δρομολόγια και το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά 15,6% στους επιβάτες, 
8,9% στα Ι.Χ. οχήματα και 14,3% στα φορτηγά οχήματα. 
 
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το συνολικό μεταφορικό έργο στην αγορά της 
Αδριατικής, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών αρχών Πατρών και 
Ηγουμενίτσας, παρουσιάζει στασιμότητα με τάση συρρίκνωσης. Ειδικότερα στο 
συνολικό μεταφορικό έργο των γραμμών Ελλάδος – Ιταλίας το έτος 2010 σε σχέση με 
το 2009, παρατηρείται μείωση 0,7% στη μεταφορά επιβατών, μείωση 6,2% στα 
φορτηγά οχήματα και αύξηση  0,6% στα Ι.Χ. οχήματα. 
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Ελληνική Ακτοπλοΐα 

 

Ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Ραφήνα-
Κυκλάδες, με τέσσερα πλοία, Πειραιάς- Δωδεκάνησα με τρία πλοία, Πειραιάς – 
Ηράκλειο, Κρήτης με ένα πλοίο και από τον Απρίλιο του 2010 στη γραμμή Πειραιάς – 
Χανιά, Κρήτης με ένα πλοίο. Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας στη χρήση 2010 
εκτελέστηκαν 8,6% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τη χρήση 2009. 
 
Αναλυτικά, στις γραμμές της Ακτοπλοΐας ο Όμιλος μετέφερε 3.863.827 επιβάτες έναντι 
3.658.362 το 2009 (αύξηση 5,6%), 533.096 Ι.Χ. οχήματα έναντι 477.285 το 2009 
(αύξηση 11,7%) και 150.645 φορτηγά οχήματα έναντι 145.351 το 2009 (αύξηση 3,6%). 
 
 
3. Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου 

 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, στη χρήση 2010 ανήλθε σε Ευρώ 271,5 εκατ. και οι 
ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων έφθασαν τα Ευρώ 2,5 εκατ. έναντι κύκλου εργασιών Ευρώ 302,5 εκατ. και 
κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων Ευρώ 29,1 εκατ. στη χρήση 2009. 
 
Αναλυτικότερα για τη χρήση 2010, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ελληνική 
Ακτοπλοΐα σε ποσοστό 59,1% και από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 40,9% ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά στη χρήση 2009 ήταν, για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 53,2%, για 
την Αδριατική 46,6% και για «λοιπά» 0,2%.  
 
Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων της χρήσης 2010 ύψους Ευρώ 2,5 εκατ. επιμερίζονται ως ακολούθως: 
Ελληνική Ακτοπλοΐα (κέρδη Ευρώ 2,1 εκατ.), Αδριατική θάλασσα (ζημίες Ευρώ 0,7 
εκατ.) και τομέας «λοιπά» (ζημίες Ευρώ 3,9 εκατ.). Διευκρινίζεται ότι στον τομέα 
«λοιπά» περιλαμβάνονται η μητρική εταιρία, η οποία ως εταιρία συμμετοχών δεν έχει 
κύκλο εργασιών, η 100% θυγατρική Attica Premium Α.Ε. (πρακτορείο πώλησης 
εισιτηρίων) και οι πλοιοκτήτριες θυγατρικές εταιρίες των υπό κατασκευή πλοίων Blue 
Star Delos και Blue Star Patmos. 
Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή έχει ως ακολούθως: 
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές των Κυκλάδων, 
της Δωδεκανήσου, στη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο, Κρήτης και, από τον Απρίλιο του 
2010, στη γραμμή Πειραιάς – Χανιά, Κρήτης, όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα πλοία Blue 
Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II, Blue Star 1, Blue Star 2, 
Διαγόρας, Superfast XII και Blue Horizon. 
 
Στην αγορά αυτή ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2010 παρέμεινε σταθερός 
(Ευρώ 160,5 εκατ. έναντι Ευρώ 161,0 εκατ. στη χρήση 2009) ενώ τα δρομολόγια των 
πλοίων αυξήθηκαν σε ποσοστό 8,6% έναντι της χρήσης 2009. Στον προαναφερόμενο 
κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση δρομολογίων 
γραμμών δημόσιας υπηρεσίας συνολικού ύψους Ευρώ 10,8 εκατ. έναντι Ευρώ  8,8 
εκατ. στη χρήση 2009.  
 
Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων ανήλθαν σε Ευρώ 143,7 εκατ. έναντι Ευρώ 119,1 
εκατ. στη χρήση 2009 λόγω κυρίως της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Η 
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επιβάρυνση αυτή συνέβαλε σημαντικά ώστε τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) στην Ελληνική 
Ακτοπλοΐα να μειωθούν σε Ευρώ 2,1 εκατ. από Ευρώ 27,9 εκατ. το 2009. 
 
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές α) Πάτρα - 
Ηγουμενίτσα – Ανκόνα, όπου εκτέλεσαν δρομολόγια τα πλοία Superfast VI, Superfast 
XI και τους δύο πρώτους μήνες του έτους το Superfast V, το οποίο επωλήθη και β) 
Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι όπου δρομολογήθηκαν τα πλοία Superfast I και 
Superfast II. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2010 σημείωσε μείωση σε ποσοστό 
21,2%, (Ευρώ 111,0 εκατ. έναντι Ευρώ 140,9 εκατ. στη χρήση 2009) όσο περίπου είναι 
και η μείωση (20,9%) που πραγματοποιήθηκε στον αριθμό των δρομολογίων των 
πλοίων. Η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων οδήγησε σε 
μείωση των λειτουργικών εξόδων σε Ευρώ 103,8 εκατ. έναντι Ευρώ 126,7 εκατ. στη 
χρήση 2009, χωρίς όμως να μπορέσει να καλύψει πλήρως τη μείωση του κύκλου 
εργασιών λόγω κυρίως της προαναφερόμενης αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Οι 
ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) στην Αδριατική ανήλθαν σε Ευρώ 0,7 εκατ. έναντι κερδών 
Ευρώ 3,2 εκατ. στη χρήση 2009.  
 
Οι βασικές αιτίες των προαναφερόμενων επιδόσεων στις δύο αγορές βρίσκονται στην 
εμβάθυνση της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στη χώρα μας και επηρεάζει 
σημαντικά τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων, στην αύξηση του ανταγωνισμού στις 
περισσότερες γραμμές της ακτοπλοΐας και ιδιαίτερα στην Αδριατική καθώς επίσης και 
στην αύξηση των τιμών των καυσίμων που επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά 
έξοδα των πλοίων.  

 
Λειτουργικά έξοδα και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  

 
Τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου στη χρήση 2010 ανήλθαν σε 
Ευρώ 26,2 εκατ. και Ευρώ 28,2 εκατ. αντίστοιχα έναντι Ευρώ 26,5 εκατ. και Ευρώ 30,2 
εκατ. αντίστοιχα στη χρήση 2009.  
Οι τόκοι δανείων του Ομίλου και τα συναφή έξοδα μειώθηκαν σε Ευρώ 14,0 εκατ. από 
Ευρώ 16,1 εκατ. το 2009 κυρίως λόγω της μείωσης των μακροπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων. 
Οι πιστωτικοί τόκοι στη χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 0,7 εκατ. έναντι Ευρώ 1,3 εκατ. 
το 2009. Επίσης, ο Όμιλος είχε ζημίες στο λογαριασμό λοιπά χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα Ευρώ 1,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 6,2 εκατ. στη χρήση 2009. 
 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 επιβαρύνθηκαν με Ευρώ 4,5 εκατ. 
από την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (ν. 
3845/10) έναντι αντίστοιχης επιβάρυνσης Ευρώ 2,9 εκατ. στη χρήση 2009 (ν.3808/09). 
 
Συνολικά, οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 49,3 εκατ. έναντι 
ζημιών Ευρώ 27,5 εκατ. στη χρήση 2009.  
 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εταιριών του Ομίλου ελέγχονται κατά 100% από την 
μητρική εταιρία και συνεπώς δεν υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο. 
 
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ. 
οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους 
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μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων 
εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη 
εποχικότητα. 

 
4. Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών 
 
Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου περιλαμβάνουν τα πλοία Superfast και Blue Star. 
Επίσης περιλαμβάνονται και οι «ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ύψους Ευρώ 53,7 εκατ. 
που αφορούν κατά κύριο λόγο προκαταβολές που καταβλήθηκαν για τα δύο υπό 
ναυπήγηση πλοία (Blue Star Delos & Blue Star Patmos) στα ναυπηγεία DSME της 
Νοτίου Κορέας. 
 
Ο λογαριασμός «αποθέματα» αυξήθηκε σε Ευρώ 11,4 εκατ. από Ευρώ 4,9 εκατ. στη 
χρήση 2009 ενώ ο λογαριασμός «πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» μειώθηκε 
σε Ευρώ 55,0 εκατ. από Ευρώ 57,4 εκατ. στη χρήση 2009. Τα «λοιπά κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού» μειώθηκαν σε Ευρώ 16,6 εκατ. από Ευρώ 25,3 εκατ. στη χρήση 
2009 λόγω κυρίως της μείωσης κατά Ευρώ 6,8 εκατ. του λογαριασμού λοιπές 
απαιτήσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στις 31.12.2010 ανήλθαν 
σε Ευρώ 26,5 εκατ. έναντι Ευρώ 16,9 εκατ. στις 31.12.2009. 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 471,0 εκατ. 
παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση.  
 
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά Ευρώ 33,5 
εκατ. (Ευρώ 295,0 εκατ. στις 31.12.2010 από Ευρώ 328,5 εκατ. στις 31.12.2009) ενώ οι 
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 6 εκατ. ( Ευρώ 41,0 
εκατ. στις 31.12.2010 από Ευρώ 35,0 εκατ. στις 31.12.2009). 
Ο λογαριασμός «προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» παρέμεινε περίπου στα ίδια 
επίπεδα (Ευρώ 24,4 εκατ. έναντι Ευρώ 23,9 εκατ. στις 31.12.2009). 
 
Ο λογαριασμός «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αυξήθηκε σε Ευρώ 20,6 εκατ. 
από  Ευρώ 18,9 εκατ. στις 31.12.2009 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά Ευρώ 1,1 
εκατ. των λοιπών υποχρεώσεων από φόρους. 
 

Ταμειακές ροές 

 

Στη χρήση 2010 προέκυψαν αρνητικές ταμειακές ροές (εκροές) από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες Ευρώ 16,0 εκατ. έναντι θετικών ταμειακών ροών (εισροές) Ευρώ 4,9 
εκατ. στη χρήση 2009, που οφείλονται κυρίως στις ζημίες χρήσεως που παρουσίασε ο 
Όμιλος.  
Οι ταμειακές εισροές που προέκυψαν από τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου 
είναι ύψους Ευρώ 54,6 εκατ. έναντι ταμειακών εκροών Ευρώ 103,8 εκατ. στη χρήση 
2009. Ειδικότερα, οι σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες της χρήσης 2010 αφορούν 
α) την προκαταβολή που καταβλήθηκε για τα δύο υπό ναυπήγηση πλοία (Blue Star 
Delos & Blue Star Patmos) στα ναυπηγεία DSME της Κορέας (Ευρώ 27,6 εκατ.) και β) 
την πώληση του πλοίου Superfast V (Ευρώ 81,5 εκατ.). Αντίστοιχα στη χρήση 2009 ο 
Όμιλος προέβη στην απόκτηση του πλοίου Ro-Pax Superfast II και επίσης κατέβαλε 
προκαταβολή για τα δύο υπό ναυπήγηση προαναφερόμενα πλοία στα ναυπηγεία 
DSME της Κορέας.  
Από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες προέκυψαν εκροές ύψους Ευρώ 29,0 εκατ. 
που οφείλονται κυρίως στη καθαρή μείωση του δανεισμού κατά Ευρώ 70,0 εκατ. σε 
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συνδυασμό  με εισροές ύψους Ευρώ 41,6 εκατ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
της μητρικής εταιρίας. Αντίστοιχα στη χρήση 2009 οι ταμειακές εκροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 3,4 εκατ. και οφείλονται κυρίως στη 
καθαρή αύξηση του δανεισμού κατά Ευρώ 6,8 εκατ. και στη διανομή μερίσματος Ευρώ 
9,9 εκατ. 
 

Δείκτες 

 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο.  

- Ο δείκτης Ίδια προς Ξένα κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων) ανήλθε σε 1,22 το 
2010 έναντι 1,03 το 2009. 
 

- Ο δείκτης Ίδια Κεφάλαια προς συνολικό τραπεζικό δανεισμό στις 31.12.2010 
ανήλθε σε 1,40  έναντι 1,29  στη χρήση 2009.  

 

- Ο δείκτης ενσώματα πάγια προς μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
ανήλθε σε 2,50 έναντι 2,25 στη χρήση 2009. 

 

- Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) στις 31.12.2010 ανήλθε σε 1,30 έναντι 1,25 
στη χρήση 2009. 

 

- Ο συντελεστής μόχλευσης για το 2010 (καθαρός δανεισμός/συνολικά 
απασχολούμενα κεφάλαια) ανήλθε σε 39,7% έναντι 42,4% στη χρήση 2009. 

 

5. Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρίας 
 
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών είναι αμιγώς εταιρία συμμετοχών και τα έσοδά της 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις συμμετοχές της και από τόκους. 
 
Στη χρήση 2010 η Εταιρία έχει απαίτηση από μέρισμα της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρίας Blue Star Ferries Ν.Α.Ε. Ευρώ 5,5 εκατ. ενώ στη χρήση 2009 εισέπραξε από 
τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρίες μερίσματα ύψους Ευρώ 45,3 εκατ. Επίσης έγιναν 
επιστροφές κεφαλαίου από τις 100% θυγατρικές της εταιρίες Σουπερφάστ Εννέα Ν.Ε., 
Attica Shield Ltd, Superfast Pente Inc. και Superfast Dodeka Inc., λόγω μείωσης του 
μετοχικού τους κεφαλαίου ύψους Ευρώ 25,9 εκατ. Στη χρήση 2009 υπήρξε αντίστοιχη 
επιστροφή κεφαλαίου από 100% θυγατρικές εταιρίες Ευρώ 32,7 εκατ. 
 
Η Εταιρία είχε έσοδα από τόκους Ευρώ 0,4 εκατ. έναντι Ευρώ 0,7 εκατ. το 2009.  
 
Επίσης προέκυψαν ζημίες Ευρώ 4,2 εκατ. από λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
(ζημίες Ευρώ 4,8 εκατ. από απομείωση συμμετοχών στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και κέρδη Ευρώ 0,6 εκατ. από άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα) 
έναντι αντίστοιχων ζημιών Ευρώ 21,0 εκατ. στη χρήση 2009. 
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα διοίκησης και διάφορα 
άλλα έξοδα, οι ζημίες μετά από φόρους της Attica A.E. Συμμετοχών ανήλθαν σε Ευρώ  
2,3 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 20,4 εκατ. στη χρήση 2009. 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας ανήλθαν στις 31.12.2010 σε Ευρώ 
4,1 εκατ. έναντι Ευρώ 7,4 εκατ. στις 31.12.2009. Επισημαίνεται ότι στη χρήση 2010 η 
Εταιρία συμμετείχε σε αυξήσεις κεφαλαίου κατά 100% θυγατρικών της εταιριών 
συνολικού ύψους Ευρώ 37,0 εκατ.  
 
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2010 η Εταιρία άντλησε ποσό ύψους Ευρώ 41,6 
εκατ., μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή 
μετρητών. Εκδόθηκαν 20.810.300 νέες μετοχές προς Ευρώ 2,00 ανά μετοχή. 
 
Η Εταιρία αποτίμησε τις θυγατρικές της εταιρίες στην εύλογη αξία, όπως και στη χρήση 
2009. Η αξία των συμμετοχών της Εταιρίας στις 31.12.2010 ανήλθε σε Ευρώ 442,0 
εκατ. έναντι Ευρώ  508,7 εκατ. στις 31.12.2009. 
 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας μειώθηκαν σε Ευρώ 449,3 εκατ. από Ευρώ 483,3 εκατ. το 
2009, παρότι η Εταιρία άντλησε Ευρώ 41,6 εκατ. μέσω αύξησης κεφαλαίου, κυρίως 
λόγω της απομείωσης των αποθεματικών εύλογης αξίας (Ευρώ 73,0 εκατ.) που 
καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση.  
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Επίσης δεν κατέχουν μετοχές της Attica Α.Ε. 
Συμμετοχών οι θυγατρικές της εταιρίες. 
 
Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η Attica Α.Ε. Συμμετοχών, τα βασικά στοιχεία των 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου καθώς και οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει ο 
Όμιλος περιγράφονται αναλυτικά στις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

1. Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2010 

 

Στις 18.1.2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πιστοποίησε την καταβολή στο 
ταμείο της ποσού Ευρώ 41,6 εκατ. που αντλήθηκε από την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 25.11.2009 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου καλύφθηκε σε ποσοστό 91,84%. Εκδόθηκαν 20.810.300 νέες κοινές 
ονομαστικές μετοχές προς Ευρώ 2,00 ανά μετοχή, οι οποίες εισήχθησαν προς 
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2.2.2010.  
 

Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε πλήρως εντός του α΄ 
εξαμήνου του 2010 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα, 
στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 01.01 – 30.06.2010 δημοσιοποιήθηκε 
η έκθεση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων καθώς και η έκθεση ευρημάτων επί της 
έκθεσης διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Χρηματιστηριακή νομοθεσία. 
 
Στις 16.2.2010 η Εταιρία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του πλοίου 
Superfast V. Το συνολικό τίμημα πώλησης ανήλθε σε Ευρώ 81,50 εκατ. ενώ τα 
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ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 38,8 εκατ. Από την πώληση 
προέκυψε λογιστική ζημία Ευρώ 3,5 εκατ. περίπου η οποία περιλήφθηκε στα 
αποτελέσματα της χρήσης 2009. 
 
Στις 17.6.2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

-  Επανεξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Χαράλαμπο Πασχάλη   
(Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέα Βγενόπουλο (Αντιπρόεδρος, Μη 
εκτελεστικό μέλος), Πέτρο Βέττα, (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος), 
Μιχάλη Σακέλλη (Εκτελεστικό μέλος), Σπύρο Πασχάλη (Εκτελεστικό μέλος), 
Θεόφιλο-Αριστείδη Πριόβολο (Μη Εκτελεστικό μέλος), Αρετή Σουβατζόγλου (Μη 
Εκτελεστικό μέλος), Μάρκο Φόρο (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος) και 
Αλέξανδρο Εδιπίδη (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος). 
- Επανεξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν.3693/2008, τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Εδιπίδη και Αρετή 
Σουβατζόγλου. Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Μάρκος Φόρος. 
- Έλαβε απόφαση για μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2009. 

 

Στις 22.11.2010 η Εταιρία ανακοίνωσε την καθέλκυση του BLUE STAR DELOS που 
πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. 
Ltd  (DSME) της Κορέας και θα δρομολογηθεί στις γραμμές των Κυκλάδων το καλοκαίρι 
του 2011. Το BLUE STAR DELOS είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, ταχύτητας 26 μιλίων, 
μήκους 145,9 μέτρων, πλάτους 23,2 μέτρων, χωρητικότητας 2.400 επιβατών, διαθέτει 
32 καμπίνες για επιβάτες (122 κλίνες) και έχει χώρο για 427 ΙΧ ή για 57 10μετρα 
φορτηγά αυτοκίνητα και 148 ΙΧ. 
 
Επίσης, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στα ίδια ναυπηγεία η ναυπήγηση και του 
δεύτερου πλοίου, του BLUE STAR PATMOS, το οποίο θα είναι έτοιμο προς 
δρομολόγηση στις γραμμές της ακτοπλοΐας, στις αρχές του 2012. 

 

Στις 29.11.2010 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 29.236.320 νέων μετοχών 
και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 9 νέες μετοχές για 
κάθε 50 παλαιές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε Ευρώ 0,83 ανά 
μετοχή.  
 
Στις 20.12.2010 η Εταιρία ανακοίνωσε ότι προέβη σε συμφωνία για την πώληση του 
πλοίου Superferry II, ναυπήγησης 1974, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 4,65 
εκατομμυρίων τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου 2011 με την 
παράδοση του πλοίου. Το λογιστικό κέρδος για την ATTICA ανήλθε σε Ευρώ 3,9 εκατ. 
και θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2011 ενώ τα ταμειακά της 
διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 2,6 εκατ. περίπου. 

 

2. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων 

 
Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.11.2010, καλύφθηκε πλήρως με την άντληση ποσού 
Ευρώ 24.266.145,60. Η καταβολή του ποσού πιστοποιήθηκε με την από 21.1.2011 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τα αντληθέντα κεφάλαια, μετά την 
αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν εντός του α΄ εξαμήνου του 2011 για την 
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εξόφληση δόσεων δανείων πλοίων του Ομίλου (Ευρώ 11,38 εκατ.) και για την ενίσχυση 
του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου (Ευρώ 12,55 εκατ.). Οι νέες μετοχές 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 31.1.2011. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2010, η εγχώρια οικονομική ύφεση και γενικότερα το 
ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση 
φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και τη διακίνηση επιβατών 
σε όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν τα πλοία του Ομίλου.  
 
Καθώς βαθαίνει η οικονομική ύφεση στη χώρα μας, η τάση αυτή συνεχίζεται κατά τους 
δύο πρώτους μήνες του 2011, όπου σημειώνεται περαιτέρω μείωση στη διακίνηση 
επιβατών και φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας σε σχέση με 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επίσης μείωση στο μεταφορικό έργο τους δύο 
πρώτους μήνες του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρατηρείται 
και στις γραμμές της ακτοπλοΐας.  
 
Για ολόκληρη τη χρήση 2011 αναμένεται να υπάρξει μείωση στο μεταφορικό έργο των 
αγορών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος κυρίως λόγω της ύφεσης στην οποία βρίσκεται 
η Ελληνική Οικονομία. 
 
Άλλος σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των ναυτιλιακών 
εταιριών είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου σε συνδυασμό με την ισοτιμία Ευρώ / Δολ. 
ΗΠΑ, από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία 
του Ομίλου. Ειδικότερα, στη χρήση 2010 η μέση τιμή των καυσίμων (καύσιμα τύπου cst 
380 cst) αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% σε σχέση με τη χρήση 2009 ενώ 
κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2011 βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, ιδιαίτερα μετά τα 
γνωστά γεγονότα που σημειώθηκαν σε χώρες της βόρειας Αφρικής. Τυχόν διατήρηση 
των τιμών των καυσίμων στα τρέχοντα επίπεδα θα επιβαρύνει ιδιαίτερα το κόστος 
λειτουργίας των πλοίων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω δύο αστάθμητους και ταυτόχρονα πολύ 
σημαντικούς για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παράγοντες, οποιαδήποτε 
περαιτέρω εκτίμηση για την πορεία και εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου είναι 
επισφαλής. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρία κατήρτισε και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 
ν.3873/2010 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.attica-group.com.   
 

2. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία επιπλέον των 

προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
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 Το Δ.Σ. της Εταιρίας απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη. 
Ειδικότερα στο εννεαμελές Δ.Σ. συμμετέχουν τρία εκτελεστικά μέλη, τέσσερα μη 
εκτελεστικά και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. 

 Υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. (μη 
εκτελεστικός) και του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 

3. Κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων  

 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

 

Η επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 
αξιολογείται και ελέγχεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας η οποία δίδει και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για επί μέρους ελέγχους στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη παρακολούθησης της επάρκειας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
 
Η Εταιρία έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην μηχανοργάνωση του συνόλου των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου. Ειδικότερα από 1.1.2005 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα (ERP) το mySAP της SAP το οποίο καλύπτει όλες τις 
λειτουργίες και όλα τα τμήματα της Εταιρίας και του Ομίλου, εξασφαλίζει ενιαία 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο και εγγυάται τη σωστή τήρηση των διαδικασιών 
όπως έχουν οριστεί από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, υπάρχει σύνδεση του συστήματος 
ERP με τα συστήματα κρατήσεων εισιτηρίων διασφαλίζοντας έτσι την 
αυτοματοποιημένη ροή των εσόδων. Επίσης μέσω του ERP πραγματοποιούνται και οι 
προμήθειες του Ομίλου και καταχωρούνται όλα τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων και 
του προσωπικού ξηράς βάσει κανόνων και διαδικασιών που ορίζονται από τη Διοίκηση 
και ελέγχονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Σε όλα τα στάδια των διαφόρων 
λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο σύστημα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και 
πραγματοποιούνται έλεγχοι  από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου βάσει του ετήσιου 
πλάνου ελέγχου που έχει οριστεί ή κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης ή και της 
Επιτροπής Ελέγχου. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου προκύπτουν από το ERP αυτοματοποιημένα μέσω 
κανόνων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. Περαιτέρω επεξεργασία των οικονομικών 
στοιχείων ή ανάλυσή τους γίνεται μέσω προτύπων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. Η 
Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διασφάλιση της ενδοεταιρικής 
διακίνησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και κατά τη δημοσιοποίησή 
της.   
 
Στον Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνονται τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνων. 
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Καθήκοντα και Αρμοδιότητες 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει παράσχει σε ανώτατα στελέχη την 
εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας. Περαιτέρω όρισε σε συγκεκριμένα ανώτατα και 
ανώτερα στελέχη εγκριτικά όρια για τραπεζικές πράξεις – συναλλαγές. 
 
Διαχείριση κινδύνων 

Η Εταιρία έχει προβεί στη δημιουργία μητρώου κινδύνων, μετά την αναγνώριση και 
κατάταξη των διαφόρων πηγών κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία 
του Ομίλου.  
Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιήθηκαν, ορίστηκε η συγγενής με τον κίνδυνο λειτουργική 
μονάδα και έγινε η αξιολόγησή τους με βάση την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός και 
το βαθμό επίπτωσης που τυχόν θα έχει στη δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου. 
Η Διοίκηση έχει υιοθετήσει το μητρώο κινδύνων προκειμένου να παρακολουθούνται 
σημαντικά θέματα και να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τους κινδύνους και τον 
τρόπο διαχείρισής τους.   
 

4. Πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) του άρθρου 10, παράγραφος 1 

της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 

 

Σημαντικό μέρος των πληροφοριών των στοιχείων (γ), (δ), (στ) και (θ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ περιλαμβάνονται στην Ενότητα Ζ 
«ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 4, παρ. 7 & 8 του 
ν.3556/2007). Επιπρόσθετα: 
 
Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του ανωτέρω στοιχείου (δ), δεν υφίστανται 
κανενός είδους τίτλοι της Εταιρίας οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
στους κατόχους. 
 
Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του ανωτέρω στοιχείου (στ), δεν υφίσταται 
κανενός είδους περιορισμός στα δικαιώματα ψήφου. 
 
Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του ανωτέρω στοιχείου (η), η τροποποίηση 
του καταστατικού της Εταιρίας πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
(Γ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. 
γίνεται από τη Γ.Σ. κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση λήψης 
απόφασης περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. 
και υποβάλλεται προς επικύρωση στην επόμενη Γ.Σ. 
 
5. Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, συγκαλείται από το  
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι 
αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που 
απουσιάζουν ή διαφωνούν. Στη Γ.Σ. δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε 
αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την 
εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 
 
Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 
διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι 
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ενημερώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κ.ν. 2190/1920, για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση, 
Ειδικότερα, σχετικά με την προετοιμασία της Γ.Σ., σε  συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Νόμου 3884/2010, η Εταιρία αναρτά στην ιστοσελίδα της είκοσι (20) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γ.Σ.  πληροφορίες σχετικά με: 

- την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων,  

- τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής 
ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά 
μπορούν να ασκηθούν,  

- τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου 
και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,  

- την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση καθώς και τυχόν 
συνοδευτικών εγγράφων,  

- το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την 
ημερομηνία της σύγκλησης.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, o εσωτερικός ελεγκτής 
καθώς και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται στη Γ.Σ, προκειμένου να παρέχουν 
πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους που τίθενται προς 
συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.  
 
Κατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται 
ο Αντιπρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο πρεσβύτερος από τα 
μέλη του Δ.Σ. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο. 
 
Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η 
Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί 
και χρέη ψηφολέκτη. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας και της προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Στη  Γ.Σ. συμμετέχει  κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του 
φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προϋποθέτει την δέσμευση των 
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. 
 

6. Πληροφοριακά στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τις Επιτροπές 

του 

Σύνθεση & Τρόπος Λειτουργίας Δ.Σ. 

Η Εταιρία διοικείται από  Δ.Σ. αποτελούμενο, σύμφωνα με το Καταστατικό, από τρία (3) 
κατ’ ελάχιστο έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για δύο (2) χρόνια.   
 

Η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: 
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Χαράλαμπος Πασχάλης του Σπυρίδωνα, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος 
Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος 
Πέτρος Βέττας του Ματθαίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 
Μιχάλης Σακέλλης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 
Σπυρίδων Πασχάλης του Χαράλαμπους, Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 
Θεόφιλος - Αριστείδης Πριόβολος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος 
Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος 
Μάρκος Φόρος του Αποστόλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος 
Αλέξανδρος Εδιπίδης του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος 
 
Μετά από κάθε εκλογή το νέο Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για 
ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση 
κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο  Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ή ο 
αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις 
εργασίες του. 
 

Το Δ.Σ. συνέρχεται όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή 
τυχόν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή δύο άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλισή του. Το 
Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. 
 
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε 
Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, εφόσον 
εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή. 
 
Σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της υπηρεσίας 
του για οποιοδήποτε λόγο, εάν οι Σύμβουλοι που απομένουν μετά την αποχώρηση αυτή 
είναι τουλάχιστον τρεις και ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως έχει 
πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση 
του Συμβούλου που αποχώρησε αλλά αποφασίζει σχετικά το Συμβούλιο και προβαίνει 
σε εκλογή αντικαταστάτη όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. 
 
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος 
Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  
 
Οι  αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι 
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που 
εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τους 
Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. 
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Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

Η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου έγινε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων στο πλαίσιο της εφαρμογής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και των 
διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης.  Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Δ.Σ.  
 
Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του Δ.Σ. στην άσκηση των 
εποπτικών καθηκόντων του, στην εξασφάλιση της διαφάνειας στις εταιρικές 
δραστηριότητες και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών του έναντι των 
μετόχων και των αρχών εποπτείας. 
Τα μέλη της Επιτροπής είναι τρία (δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα μη 
εκτελεστικό μέλος) και εκλέχθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στη 
συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2010. Ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από 
τους κ.κ. Μάρκο Φόρο (Πρόεδρος Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 
Δ.Σ.), Αλέξανδρο Εδιπίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Αρετή Σουβατζόγλου 
(μη εκτελεστικό μέλος). 
 
Τα Μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη της θητείας του Δ.Σ. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο σε προκαθορισμένες 
ημερομηνίες. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν έκτακτες συνεδριάσεις. Στη 
συνεδρίαση μετέχουν τα μέλη της Επιτροπής και ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Η 
Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις 
δραστηριότητες του Ομίλου μας: 
 

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων 

Ο Όμιλος, καθώς και το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό 
κλάδο, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. 
Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι το 
σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για τη χρήση 2010 το 48% 
περίπου των λειτουργικών εξόδων των πλοίων του Ομίλου. 
 
Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, σε 
ετήσια βάση, θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου 
κατά Ευρώ 3,0 εκατ. περίπου.  
 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

 
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο 
επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο 
επιτοκίου αφού σε περίπτωση ανόδου του Euribor ο Όμιλος θα επιβαρυνθεί με 
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παραπάνω χρεωστικούς τόκους. Για παράδειγμα, μία μεταβολή σε ετήσια βάση κατά 
1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου 
κατά Ευρώ 3,4 εκατ. περίπου.  
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο Όμιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στο βαθμό που τα ναυτιλιακά 
καύσιμα που αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων του διαπραγματεύονται διεθνώς σε 
Δολάρια Η.Π.Α. Κατά τα λοιπά οι συναλλαγές του Ομίλου γίνονται σε Ευρώ και ως εκ 
τούτου δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους. 
 
Σχετικά με τις συμβάσεις ναυπήγησης των δύο επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων 
(Blue Star Delos & Blue Star Patmos) που υπεγράφησαν τον Ιούνιο 2009 με τα 
ναυπηγεία DSME της Νοτίου Κορέας, οι οποίες είναι σε Δολάρια Η.Π.Α., ο Όμιλος έχει 
αντισταθμίσει κατά 100% τον συναλλαγματικό κίνδυνο με την προαγορά Δολαρίων 
Η.Π.Α.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο Όμιλος, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών, εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και για 
το λόγο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και 
συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του 
ενώ παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή του, έχει λάβει εγγυητικές 
επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
Επίσης, ο Όμιλος παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών του και εξετάζει την 
περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. Συνεπώς, τυχόν αδυναμία πελατών να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως να επηρεάσει τα αποτελέσματα 
του Ομίλου μέσω δημιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους αφού 
δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι αμελητέος αφού οι 
αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες. 
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την 
ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό να 
διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της 
τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου η οποία είναι πολύ καλή. 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31.12.2010 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 26,5 
εκατ. ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού φθάνει τα Ευρώ 
112,2 εκατ. Επισημαίνεται ότι στην τρέχουσα χρήση 2011 ο Όμιλος άντλησε, μέσω 
αύξησης κεφαλαίου το ποσό των Ευρώ 24,3 εκατ. (πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. στις 
21.1.2011). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31.12.2010 ανέρχονται σε Ευρώ 
86,3 εκατ. εκ των οποίων ποσό Ευρώ 65,8 εκατ. αφορά υποχρεώσεις μέχρι έξι μήνες  
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ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 20,5 εκατ. αφορά υποχρεώσεις μεταξύ έξι και δώδεκα 
μηνών. 
 
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη 
λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους. 

 

Διαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου 

Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για 
τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με τον Όμιλο και να 
διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους 
κεφαλαίου. Ο συντελεστής μόχλευσης στις 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα, έχει 
ως ακολούθως (ποσά σε χιλ.€): 

 
31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο δανεισμού 336.075 363.516
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 26.491 16.870
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Καθαρός δανεισμός 309.584 346.646
Ίδια κεφάλαια 471.041 471.049
 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 780.625 817.695
Συντελεστής μόχλευσης 39,7% 42,4%

 
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και 
στα Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και 
χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών 
οχημάτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρή 
εποχικότητα. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της 
Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, όπως ορίζονται στο Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 24: 
 
Ειδικότερα, οι συναλλαγές που πραγματοποίησε η Attica Α.Ε. Συμμετοχών με τις 
συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου κατά την περίοδο 01.01 – 31.12.2010 είναι οι 
ακόλουθες: 
1. Η Εταιρία συμμετείχε σε αυξήσεις κεφαλαίου των κατά 100% θυγατρικών της 

εταιριών συνολικού ύψους Ευρώ 37,0 εκατ. ως ακολούθως: α) Blue Star Ν.Ε  
Ευρώ 13,3 εκατ., β) Blue Star Ferries Ν.Ε. Ευρώ 13,25 εκατ., γ) Superfast EXI 
INC. Ευρώ 8,5 εκατ. και δ) Attica Premium A.E. Ευρώ 2 εκατ. Η αντίστοιχη 
συμμετοχή της Εταιρίας στη χρήση 2009 ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 106,5 εκατ.  
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2. Η Εταιρία δεν εισέπραξε μερίσματα από τις θυγατρικές της εταιρίες ενώ έχει 
απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους Ευρώ 5,5 εκατ. από την κατά 
100% θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ν.Α.Ε. Την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο η Εταιρία εισέπραξε μερίσματα συνολικού ύψους Ευρώ 45,3 εκατ. από 
τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρίες. Επισημαίνεται ότι τα μερίσματα στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις απαλείφονται. 

 
3. Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες Σουπερφάστ Εννέα Ν.Ε., Attica Shield Ltd, 

Superfast Pente Inc.  και Superfast Dodeka Inc. επέστρεψαν  το 2010 στην Attica 
Α.Ε. Συμμετοχών με μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου ποσό ύψους Ευρώ 
25,9 εκατ. Στη χρήση 2009 υπήρξε αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου από 100% 
θυγατρικές εταιρίες Ευρώ 32,7 εκατ. 

 

Οι αγορές (αγορές εισιτηρίων για ομαδικά ταξίδια από τον Όμιλο) / πωλήσεις 
(προμήθειες από πωλήσεις εισιτηρίων πλοίων) καθώς και οι απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
(ανεξόφλητα υπόλοιπα από πωλήσεις εισιτηρίων) της Attica Premium Α.Ε. από και 
προς τις άλλες εταιρίες του Ομίλου, στη χρήση 2010, τα οποία σε ενοποιημένη βάση 
απαλείφονται, έχουν ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ): 

 

 
ATTICA PREMIUM A.E.
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

από προς
Εταιρίες Superfast 1 0 0 0  
Εταιρίες Blue Star 1 0 0 0  
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ & ΣΙΑ 1.566 13 0 1.631
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0 5 0 0

1.568 18 0 1.631  
 
Η τιμολόγηση των συναλλαγών της Attica Premium Α.Ε. με τις άλλες εταιρίες του 
Ομίλου Attica έγινε με όρους αγοράς. 
 

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών δεν έχει απαιτήσεις από τις συνδεδεμένες εταιρίες του 
Ομίλου.   
 

Δεν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιριών Superfast με 
τις αντίστοιχες πλοιοκτήτριες εταιρίες Blue Star. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές στη χρήση 2010 μεταξύ των εταιριών Superfast και Blue Star 
όπως και στην αντίστοιχη περυσινή χρήση έχουν διαχειριστικό και σε καμία περίπτωση 
ουσιαστικό χαρακτήρα και προκύπτουν από την ίδια τη δραστηριότητα του Ομίλου στο 
ναυτιλιακό τομέα και την ανάγκη κοινής διαχείρισης των εσόδων και εξόδων των πλοίων 
μέσω κοινοπραξιών και διαχειριστριών εταιριών, οι οποίες δημιουργούν διεταιρικές 
συναλλαγές με τις άλλες εταιρίες του Ομίλου. 
 
Τα εν λόγω διεταιρικά υπόλοιπα την 31.12.2010 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου έχουν 
ως εξής: 
α) Μεταξύ των εταιριών Superfast ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 42,6 εκατ. (έναντι 
Ευρώ 135,9 εκατ. την 31.12.2009), τα οποία σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 
β) Μεταξύ των εταιριών Blue Star ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 4,3 εκατ. (έναντι 
Ευρώ 32,0 εκατ. την 31.12.2009), τα οποία σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 
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Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της «Κοινοπραξίας ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ» και 
των πλοιοκτητριών  εταιριών του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 45,4 εκατ., τα οποία σε 
ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές εταιριών του Ομίλου Attica με εταιρίες του Ομίλου MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) δεν είναι 
σημαντικές ούτε επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας 
και του Ομίλου, αφορούν δε κυρίως έσοδα της Attica Group από τα εστιατόρια και τα 
καταστήματα επί των πλοίων. Ειδικότερα, στη χρήση 2010 ο Όμιλος Attica ως 
αποτέλεσμα των συναλλαγών του με εταιρίες του Ομίλου MIG είχε έσοδα Ευρώ 6,7 
εκατ., έξοδα Eυρώ 1,8 εκατ., απαιτήσεις Ευρώ 0,4 εκατ. και υποχρεώσεις Ευρώ 0,3 
εκατ. Τα αντίστοιχα ποσά την προηγούμενη χρήση 2009 ήταν, έσοδα Ευρώ 7,3 εκατ., 
έξοδα Ευρώ 1,3 εκατ., απαιτήσεις Ευρώ 0,4 εκατ. και υποχρεώσεις Ευρώ 0,2 εκατ. 
Επίσης ο Όμιλος Attica έχει καταθέσεις στην MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ με την 
οποία έχει συνάψει και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι αμοιβές και λοιπές εργασιακές παροχές των διευθυντικών στελεχών και μελών της 
Διοίκησης σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 εκατ. στη χρήση 2010 έναντι Ευρώ 
3,5 εκατ. στη χρήση 2009. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις του Ομίλου 
προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης. Τα Μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων του Ομίλου δεν εισέπραξαν αμοιβές για την ιδιότητά τους αυτή. 
 

Εγγυήσεις 

Η μητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου  ύψους Ευρώ 329,1 εκατ.  
 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη δεν 
επηρεάζουν ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας ή/και 
του Ομίλου. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(άρθρο 4, παρ. 7 & 8 του ν.3556/2007) 

 

Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις 
προβλεπόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007. 
 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 31.12.2010 ανέρχονταν σε Ευρώ 134.811.920 
και διαιρείτο σε 162.424.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 
εκάστη. Με την από 29.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού Ευρώ  
24.266.145,60 με την έκδοση 29.236.320 νέων μετοχών, τιμής διάθεσης ίσης με την 
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ονομαστική αξία Ευρώ 0,83, η οποία καλύφθηκε πλήρως και πιστοποιήθηκε με την από 
21.1.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο 
ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 159.078.065,60 και διαιρείται σε 191.660.320 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 εκάστη. 
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην 
Αγορά Αξιών (Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών») του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από το καταστατικό της Εταιρίας και τη νομοθεσία. 
 
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. 
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 
Δεν έχουν αποκτηθεί ίδιες μετοχές. 
 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας. 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος. Δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών από το Καταστατικό της Εταιρίας. 
 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (άρθρα 9 έως 11 του ν. 3556/2007). 

Με βάση τα στοιχεία του μετοχολογίου της 31.12.2010, ο μοναδικός μέτοχος με 
ποσοστό άνω του 5% είναι η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) με συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) 88,81%. 
Εξ’ αυτού α) ποσοστό 11,03% αντιστοιχεί σε μετοχές που κατέχει άμεσα η MIG και β) 
ποσοστό 77,78% αντιστοιχεί σε μετοχές που κατέχει η 100% θυγατρική της εταιρία MIG 
SHIPPING S.A. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία μετοχολογίου της 28.2.2011, όπου περιλαμβάνονται και οι νέες 
μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών, ο μοναδικός μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% είναι η MIG με 
συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) 89,38%. Από το ποσοστό αυτό α) 
ποσοστό 11,60% αντιστοιχεί σε μετοχές που κατέχει άμεσα η MIG και β) ποσοστό 
77,78% αντιστοιχεί σε μετοχές που κατέχει η 100% θυγατρική της εταιρία MIG 
SHIPPING S.A.  
 
4. Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
 
6. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Εταιρίας. 

Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρία δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων που 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση 
δικαιωμάτων ψήφου. 
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7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 

και για την τροποποίηση του Καταστατικού. 

 

Οι ρυθμίσεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού 
δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920. 
 

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση 

νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

κ.ν.2190/1920. 

 

Το Δ.Σ. της Εταιρίας καθώς και τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση 
νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. 
 
Υπενθυμίζεται ότι, με την από 12.02.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
ελήφθη απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των 
συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που 
παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος 
προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, παρ. 13 του 
κ.ν. 2190/1920. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε Ευρώ 6,20 ανά μετοχή και η 
χρονική διάρκεια του προγράμματος σε 5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και να 
ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της αποφάσεως της Γενικής 
Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 
Μέχρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ουδεμία απόφαση έλαβε για την 
υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 
Δεν υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρία και οι οποίες τίθενται 
σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας 
κατόπιν δημόσιας πρότασης, εκτός των δανειακών της συμβάσεων που περιλαμβάνουν 
συνήθεις όρους για τυχόν αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
 

10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 

Εταιρίας. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες που η Εταιρία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας των 
συμβάσεων εργασίας προσώπων που εργάζονται στην Εταιρία με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, ισχύουν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από το νόμο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ο Όμιλος στις 31.12.2010 απασχολούσε 1.214 άτομα και η Εταιρία 6 άτομα. 
 
Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας 
αποτελούν μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου. 
 
Περιβαλλοντικά θέματα 

Ο Όμιλος Attica είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος. Όλα τα πλοία Superfast και Blue Star του Ομίλου είναι πιστοποιημένα 
κατά το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM) και εφαρμόζουν όλες τις 
Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
Η ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα αποδεικνύεται εμπράκτως καθώς ο Όμιλος 
εφαρμόζει και έχει πιστοποιήσει (χωρίς να αποτελεί νομοθετική του υποχρέωση) όλα τα 
πλοία του κατά το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 
αναγνωρίζοντας τις πτυχές – θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν 
από τη λειτουργία των πλοίων. 
 
Τα πιο σημαντικά από τα παραπάνω θέματα σχετίζονται με εκπομπές καυσαερίων, 
παράδοση καταλοίπων καύσεως, εκροές στο νερό, διαχείριση των απορριμμάτων, 
μόλυνση της γης, χρησιμοποίηση πρώτων υλών και πόρων, ηχορύπανση, 
φωτορύπανση καθώς και περιβαλλοντικά θέματα τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος 
αξιολογεί ετησίως αυτά τα αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά θέματα και επιχειρεί να 
ελαχιστοποιήσει ή να εξαλείψει την επίδρασή τους. 
 
Ο Όμιλος Attica είναι η πρώτη Ελληνική Εταιρεία Επιβατηγού Ναυτιλίας που εφάρμοσε 
και πιστοποίησε όλα τα πλοία του κατά ISO 14001. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η Εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα ούτε επένδυσε κεφάλαια στον τομέα έρευνας 
και ανάπτυξης. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της 
χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσας Έκθεσής μας που να επηρεάζουν 
σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου. 
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις 
οικονομικές καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2010, μπορείτε να 
διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες και τα πεπραγμένα του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 
Αθήνα, 23 Μαρτίου, 2011 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
Πέτρος Μ. Βέττας 
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         ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 

 
 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2010 (1/1/2010 έως 31/12/2010) 
καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 23/03/2011 και έχει δημοσιοποιηθεί με 
την ανάρτηση της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.attica-
group.com καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνει 
στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεως της. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 
και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν 
στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών 
επιδόσεων και των ταμειακών ροών της εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009 1.01.-31.12.2010 1.01-31.12.2009

Πωλήσεις 5.1 271.521 302.478
Κόστος πωληθέντων 5.2 -247.597 -246.183
Μικτό Κέρδος 23.924 56.295 0 0
Έξοδα διοίκησης 5.2 -26.194 -26.492 -1.903 -1.615
Έξοδα διάθεσης 5.2 -28.152 -30.154
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3 946 1.015 126
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-29.476 664 -1.903 -1.488

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4 -1.624 -6.233 -4.233 -21.019
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5 -14.033 -16.098 -9 -26
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6 733 1.321 359 659
Έσοδα από μερίσματα 5.7 5.479 45.292
Κέρδη /(ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις 
ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη /(ζημίες) από κοινοπραξίες
Κέρδη /(ζημίες) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων

-3.534

Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων -44.400 -23.880 -308 23.419
Φόρος εισοδήματος 5.8 -4.926 -3.569 -1.953 -2.987
Κέρδη /(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους -49.326 -27.449 -2.261 20.431

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής -49.326 -27.449 -2.261 20.431
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
(σε €)

5.9 -0,3055 -0,1938 -0,0140 0,1443

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0 0 0 0

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -49.326 -27.449 -2.261 20.431
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 5.628 -5.327 -68.210 -2.998
  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 5.4 2.363 10.821 -4.787 4.887
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

85

Αποτίμηση στην εύλογη αξία μεταφερόμενα στα 
αποτελέσματα χρήσης

15.873

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις

-81.005

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου πρό φόρων 7.991 5.579 -72.997 -63.243

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των 
λοιπών συνολικών εσόδων

 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, καθαρά από 
φόρους

7.991 5.579 -72.997 -63.243

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά 
φόρων

-41.335 -21.870 -75.258 -42.812

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -41.335 -21.870 -75.258 -42.812
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0 0

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 38 έως 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2010 και 2009  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 31/12/2010 
και2009 
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Σημ. 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια 5.10 738.240 738.055 210 272
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.11 1.357 1.595 96 122
Επενδύσεις σε  θυγατρικές 5.12 441.987 508.671
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 5.13 2.392 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα  στοιχεία  του ενεργητικού 5.14 3.355 2.071 1.284 1.284

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.15 288
Σύνολο 745.344 742.009 443.578 510.349
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 5.16 11.381 4.874  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.17 55.011 57.438 35 18

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία  ενεργητικού 5.18 16.597 25.301 5.697 538

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 5.13 2.757 588

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.19 26.491 16.870 4.066 7.391

Σύνολο 112.237 104.483 10.386 7.947

Μη κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα  
προς πώληση 5.20

682 81.500

Σύνολο Ενεργητικού 858.263 927.992 453.963 518.296  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.21 134.812 117.539 134.812 117.539
Υπέρ το άρτιο 5.21 290.614 266.560 290.614 266.560

Αποθεματικά εύλογης αξίας 5.21 4.561 -3.430 -7.428 65.569

Λοιπά αποθεματικά 5.21 111.170 87.286 23.652 3.221

Αποτελέσματα εις νέον -70.116 3.094 7.689 30.381

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής

 471.041 471.049 449.339 483.270

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 471.041 471.049 449.339 483.270
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.22 286 288 271 271

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 5.23 2.352 1.881 119 104

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.24 295.032 328.491

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού 1.113

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 5.25 1.038 589 128 128

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.26 300 
Σύνολο 299.008 332.362 518 503

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.27 24.453 23.857 51 26.800

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.28 155 143 20 20

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.24 41.043 35.025

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 5.431 3.725

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.29 20.633 18.923 4.035 3.978

Σύνολο 86.284 83.379 4.106 34.523

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά  στοιχεία  προοριζόμενα προς πώληση

5.30 1.930 41.202

Σύνολο Υποχρεώσεων 387.222 456.943 4.624 35.026
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 858.263 927.992 453.963 518.296

Οι  σημειώσεις από τη σελίδα 38 έως 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009 
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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 -49.326 -49.326

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 5.628 5.628

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 2.363 2.363

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους 7.991 -49.326 -41.335

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο   
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 20.810.300 17.273 24.348 41.621
Μερίσματα προηγούμενης χρήσης   
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 23.884 -23.884
Aύξηση/(μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά 
ποσοστού θυγατρικών

   

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -294 -294

Υπόλoιπο την  31/12/2010 162.424.000 134.812 290.614 4.561 111.170 -70.116 471.041

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2010

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 – 31/12/2010 
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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 1/1/2009 141.613.700 117.539 266.560 -8.924 62.250 65.407 502.832
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 141.613.700 117.539 266.560 -8.924 62.250 65.407 502.832

Αποτέλεσμα περιόδου -27.449 -27.449

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -5.327 -5.327

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 10.821 10.821

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών 85 85

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους  5.494 85 -27.449 -21.870

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης  -9.913 -9.913

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 24.951 -24.951

Υπόλoιπο την  31/12/2009 141.613.700 117.539 266.560 -3.430 87.286 3.094 471.049

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2009

 
 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 – 31/12/2009 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/-31/12/2009 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας από 
αποτίμηση παγίων 

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 0 3.221 30.381 483.270
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 141.613.700 117.539 266.560 65.569 0 3.221 30.381 483.270

Αποτέλεσμα περιόδου -2.261 -2.261

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου  

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα   

Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Mεταφερόμενα στα αποτελέσματα χρήσης  -4.787 -4.787

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις -68.210 -68.210

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους  -72.997 0 0 -2.261 -75.258

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 20.810.300 17.273 24.348 41.621
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 20.431 -20.431

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -294   -294

Υπόλoιπο την  31/12/2010 162.424.000 134.812 290.614 -7.428 0 23.652 7.689 449.339

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2010

 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 – 31/12/2010 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας από 
αποτίμηση παγίων 

στοιχείων

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 141.613.700 117.539 266.560 130.701 -1.889 -21.045 44.129 535.995
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 141.613.700 117.539 266.560 130.701 -1.889 -21.045 44.129 535.995

Αποτέλεσμα περιόδου 20.431 20.431

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -2.998 -2.998

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 4.887 4.887

Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Mεταφερόμενα στα αποτελέσματα χρήσης 15.873 15.873

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις -81.005 -81.005

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους  -65.132 1.889 0 20.431 -42.812

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -9.913 -9.913

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 24.266 -24.266

Υπόλoιπο την  31/12/2009 141.613.700 117.539 266.560 65.569 0 3.221 30.381 483.270

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2009

 
 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 – 31/12/2009 
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
Σημείωση 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  -44.400 -23.880 -308 23.419
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις (5.10)+(5.11) 27.013 28.407 87 78
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2.034 4.787
Αναβαλλόμενη φορολογία  

Προβλέψεις 3.157 1.354 15 15
Συναλλαγματικές διαφορές (5.4) -151 -207 -10 258
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας 595 6.619 -6.381 -24.532
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.5) 13.895 15.981 3 -633

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -6.507 -1.162
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7.742 -7.253 259 789
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.842 -977 -29.738 -5.236
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -10.493 -15.796 -3 -19

Καταβεβλημένοι φόροι -3.000 -235 -2.626 -39

Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15.991 4.885 -33.915 -5.900

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

λοιπών επενδύσεων -37.046 -106.525
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.10)+(5.11) -27.642 -105.073 -98
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 

παγίων στοιχείων 81.500
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Αγορά - Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)

Τόκοι εισπραχθέντες 733 1.321 359 659
Μερίσματα εισπραχθέντα 45.292
Επενδυτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 54.591 -103.752 -36.687 -60.672

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 41.621 41.621
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου -294 -294
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  6.000 53.600 8.000
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 25.946 32.704
Εξοφλήσεις δανείων (5.19) -75.981 -46.775 -8.000
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (5.19) -369 -356
Μερίσματα πληρωθέντα -9.913 -9.913
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Χρηματοδοτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -29.023 -3.444 67.273 22.791
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 
(α) + (β) + (γ) 9.577 -102.311 -3.329 -43.781

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 16.870 119.124 7.390 51.429

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 44 57 5 -258
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 26.491 16.870 4.066 7.390

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμειακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.19.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 38 έως 113 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009

 
 
 
 
 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

1.    Γενικές Πληροφορίες 
Η εταιρεία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο 
“ATTICA GROUP” είναι αμιγώς Εταιρεία Συμμετοχών και ως εταιρεία 
συμμετοχών δεν έχει δραστηριότητα. Η εταιρεία μέσω των θυγατρικών της 
εταιρειών δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιβατηγό ναυτιλία και στην 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Η έδρα της εταιρείας και του Ομίλου είναι στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 123-
125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 11745. 

 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου  
είναι  6 άτομα για τη μητρική εταιρεία και 1.214 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 
31/12/2009 ήταν 6 και 1.313 αντίστοιχα. 

 

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 στις 31.12.2010 μετά την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου (βλ. παρ. 5.21)  είναι 162.424.000 ενώ ο μέσος 
σταθμικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας είναι 161.454.753 (βλ. παρ. 5.9). 
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 31/12/2010 
ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 107.200 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 02/02/2010. 
 

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 31/12/2010 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 88,81%.   

 

 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου την 23 Μαρτίου 2011. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.  

 

2.    Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο για την 
περίοδο 1/1-31/12/2010 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε ο Όμιλος κατά την 
σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 
31/12/2009.   

 

2.1.     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών του ομίλου. 
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 Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι 
σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται 
στη σημείωση 2.1.1. 

 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable 
Platform 2005". Ο όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 
Ιανουαρίου 2005. 

 

Oι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις 
αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου, της 
αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της 
σημαντικότητας των στοιχείων και της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και 
εξόδων.   

 

 

Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ημερομηνία   
της συναλλαγής και όχι κατά την ημερομηνία τακτοποίησης. 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την άμεση σχέση μεταξύ 
του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που 
αποκτήθηκε. 

 

Ο Όμιλος κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που 
έληξε την 31/12/2010 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου Προτύπου ή Διερμηνείας.  

 

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της 
επιχείρησης. Όσον αφορά το δικαίωμα της τροποποίησης των οικονομικών 
καταστάσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας, αυτό ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 
 

2.1.1.   Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών 
εκτιμήσεων 
Η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με 
τις αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. 
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην 
εμπειρία του παρελθόντος. Απολογιστικά και με την άρση των σχετικών 
αβεβαιοτήτων είναι πιθανό τα αποτελέσματα να διαφέρουν. Οι εκτιμήσεις και οι 
σχετικές υποθέσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση.  

 
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
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Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της 
αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιμά το ύψος της, 
σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της Εταιρείας για το θέμα αυτό.  

 
Το ανακτήσιμο ποσό της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών 
εισροών προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσεως (value in use). Ο εν λόγω 
προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκείμενες υποθέσεις.  
 
Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και 
εκτιμήσεων, τα ακόλουθα:  
- τις ωφέλιμες ζωές και  τις ανακτήσιμες αξίες των πλοίων  
- το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την 
εργατική νομοθεσία. 
 

Οι πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόμενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας στο βαθμό που είναι πιθανό 
να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς 
φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν 
στάδιο με εύλογη ακρίβεια. 
- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από 
εκκρεμοδικίες και επισφάλειες. 
  
Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η 
Διοίκηση του Ομίλου μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
περιόδου που έληξε την 31/12/2010. 
 

2.2.     Ενοποίηση 
2.2.1.     Βάση ενοποίησης 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος της 
αγοράς. 
Η αγορά λογιστικοποιείται στο κόστος της, που είναι το ποσό των μετρητών ή 
των ταμιακών ισοδυνάμων που πληρώθηκε, ή η εύλογη αξία κατά την 
ημερομηνία της ανταλλαγής άλλου ανταλλάγματος αγοράς που δόθηκε από 
την αγοράστρια για την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή περιουσία 
άλλης επιχείρησης.  Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε κόστος που αφορά 
άμεσα την αγορά.   
 

2.2.2.     Θυγατρικές εταιρείες 
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από μια άλλη επιχείρηση.  
Έλεγχος είναι το δικαίωμα που έχει μια επιχείρηση να κατευθύνει την 
οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας επιχείρησης.   

 

Η συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες καταχωρείται αρχικά στο κόστος ενώ σε 
μεταγενέστερη περίοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία.  
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2.2.3.     Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρεία και τις 
θυγατρικές της.  Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την 
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να 
υφίσταται ο έλεγχος.   

 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και κέρδη ή ζημίες από συναλλαγές μεταξύ 
των εταιρειών του Ομίλου, διαγράφονται, εκτός αν η συναλλαγή αφορά 
περιουσιακό στοιχείο το οποίο παρέχει αποδείξεις απομείωσης.   

 

Οι λογιστικές αρχές όλων των εταιρειών του Ομίλου είναι ομοιόμορφες με 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.   
 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας επί των περιουσιακών στοιχείων των 
ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών απεικονίζονται χωριστά από το σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου. 

 

2.3.     Επενδύσεις σε εταιρείες 
Ανάλογα με το σκοπό της επένδυσης οι επενδύσεις αυτές χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες : 

        α)  Επενδύσεις που κατέχονται με σκοπό την μόνιμη διακράτησή τους.   
Η επένδυση αυτή καταχωρείται στο κόστος πλέον τις άμεσες δαπάνες που 
αφορούν την συναλλαγή και εμφανίζεται σαν μη κυκλοφορούν περιουσιακό 
στοιχείο. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου εξετάζεται αν συντρέχει λόγος 
απομείωσης της επένδυσης.  
Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει απομείωση της επένδυσης το ποσό της 
απομείωσης μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. 

         β) Επενδύσεις που κατέχονται με σκοπό την πώληση.   
Η επένδυση αρχικά καταχωρείται στο κόστος πλέον τις δαπάνες που αφορούν 
άμεσα τη συναλλαγή.  Οι επενδύσεις αυτές αποτιμώνται στην εύλογη αξία και 
τα κέρδη ή οι ζημίες καταχωρούνται σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι 
να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένες.  Όταν οι επενδύσεις 
αυτές πωληθούν ή χαρακτηρισθούν απομειωμένες τα κέρδη ή οι ζημίες 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

 
2.4.    Ενσώματα Πάγια 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 

 

Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την 
απόκτηση του παγίου.  
 

Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν αναμένεται ότι θα προκύψουν 
μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη απ’ αυτά που αρχικά αναμένονταν με την αρχική 
απόδοση του παγίου. 

 
Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν 
πραγματοποιηθούν, στη κατάσταση αποτελεσμάτων διότι θεωρούνται κόστος 
επισκευών και συντήρησης. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 

Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη 
σταθερή μέθοδο, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

 
Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων ανά κατηγορία έχει ως 
εξής : 
1. Πλοία συμβατικά    30 έτη 
2. Κτίρια      60 έτη 
3. Λιμενικές εγκαταστάσεις   10 έτη 
4. Οχήματα        5 έτη 
5. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
6. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός     3 έτη 
 
Η υπολειμματική αξία των πλοίων είναι το 20% της τιμής κτήσης. 
 
Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειμματική αξία. 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος 
κάθε χρήσης. 
Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αύξηση των 
αναμενόμενων εσόδων των πλοίων ή την προσαρμογή των πλοίων με 
κανονισμούς ασφαλείας και ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό 
πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. Επίσης, δαπάνες που αφορούν εκτεταμένες 
προσθήκες και βελτιώσεις των πλοίων θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και 
αποσβένονται σε 5 έτη. 

 
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πωλησής  
τους και της αναπόσβεστης αξίας τους, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που 
έχουν άμεση σχέση με το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στη 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.   

 
2.5.    Άϋλα  Πάγια 
 Ο Όμιλος θεωρεί ότι η ωφέλιμη ζωή των άϋλων παγίων τα οποία κατέχει δεν 

είναι απεριόριστη. Τα άϋλα πάγια τα οποία κατέχει ο Όμιλος είναι τα εξής: 
 

         α)  Σήματα  
 Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις 

και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
 

 Στο κόστος κτήσεως των σημάτων περιλαμβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης 
των σχεδίων και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των 
σημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
Η ωφέλιμη ζωή των σημάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
βάση τη σταθερή μέθοδο. 

 
         β)  Λογισμικά προγράμματα 
 Τα προγράμματα λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
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 Στο αρχικό κόστος κτήσεως περιλαμβάνονται εκτός από τις άδειες λογισμικού, 
οι δαπάνες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ανάπτυξης του λογισμικού. 

 
 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα 

από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική 
δαπάνη και προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. 

 
 Η ωφέλιμη ζωή του λογισμικού είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

βάση τη σταθερή μέθοδο. 
 
2.6.    Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, 
αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο 
μπορεί να είναι απομειωμένο.  
 
Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιμάται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών 
ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του 
πάγιου στοιχείου. 
 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό, 
μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση 
κόστος και της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας 
μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών.  
 
Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν 
προκύπτουν.  

 

2.7.     Αποθέματα   
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης 
και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 
 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης μειωμένη με 
τυχόν άμεσα έξοδα πώλησης. 
Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου 
σταθμισμένου κόστους. 

 
2.8.    Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε 
περίοδο μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης και 
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 

 
Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εμπορικές 
απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 
Ζημίες απομείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο 
Όμιλος δεν μπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία του οφείλονται. 
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Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας 
των εκτιμώμενων ταμειακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν. 

 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
2.9.    Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  

Τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο 
ταμείο, τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσμίας υψηλής   
ρευστοποίησης με διάρκεια ως τρεις μήνες καθώς και τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς υπερανάληψης. 

 

2.10.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές της 
εταιρείας και συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 

Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος έκδοσης από τον 
λογαριασμό διαφορά υπέρ το άρτιο. 

 
Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που 
αποκτάται. 

 
2.11.    Διανομή μερισμάτων 

Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου όταν εγκριθούν από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
2.12.     Έσοδα 

Τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από ναύλους επιβατών, ναύλους 
οχημάτων, από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων καθώς και 
από τις παροχές τουριστικών υπηρεσιών.  Επίσης, ο Όμιλος έχει έσοδα από 
τόκους και μερίσματα. 

 
 

2.12.1. Έσοδα από ναύλους 
Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται : 

         α) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εξωτερικού, όταν ο πελάτης πραγματοποιήσει το 
ταξίδι. 

         β) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εσωτερικού όταν εκδοθεί το εισιτήριο. 
 

Η παραπάνω διαφορά στην αναγνώριση του εσόδου μεταξύ των εσόδων από 
ναύλους εσωτερικού και από ναύλους εξωτερικού υπάρχει αφ’ ενός διότι οι μεν 
ναύλοι που αφορούν εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται σε έναν 
συγκεκριμένο μήνα και θα ταξιδεύσουν σε επόμενους μήνες δεν είναι 
σημαντικοί σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών, και αφ’ ετέρου διότι το 
κόστος παρακολούθησης των αλλαγών στα εισιτήρια στο χρόνο που μεσολαβεί 
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μεταξύ έκδοσης εισιτηρίων και εκτέλεσης του ταξιδιού για 4.500.000 εισιτήρια 
περίπου δεν αντισταθμίζει το πολύ μικρό όφελος που ίσως υπάρχει από αυτή 
την πληροφόρηση. 

 

2.12.2.  Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων 
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος απ’ ευθείας στον πελάτη τα έσοδα 
αναγνωρίζονται με την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον 
πελάτη.  
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος μέσω αναδόχων τα έσοδα 
αναγνωρίζονται με την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον 
ανάδοχο, και αφορούν δεδουλευμένα έσοδα. 

 

2.12.3.   Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
Τα έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αφορούν προμήθειες που 
λαμβάνει ο Όμιλος από τις αεροπορικές εταιρείες για πωλήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων και αναγνωρίζονται με την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών προς αυτές και αφορά δεδουλευμένα έσοδα. 
 

Τα έσοδα από τουριστικά πακέτα αναγνωρίζονται με την έκδοση του 
κατάλληλου φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη και αφορούν 
δεδουλευμένα έσοδα. 

 

Όλα τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης 
είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 

2.12.4.  Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας με τη 
χρήση του πραγματικού συμφωνημένου επιτοκίου χωρίς να συμψηφίζεται 
τυχόν παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. 

 

2.12.5.  Έσοδα από μερίσματα 
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 
όργανο της εταιρείας που τα χορηγεί. 
 

2.13.     Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 
2.13.1.   Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 
 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές 

επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται  
   πρέπει να αγοράσει, ή να κατασκευάσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά 
στοιχεία. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα 
ότι: 

         α)  Η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν. 
         β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  απεικονίζονται 
ως έσοδο επόμενων χρήσεων και καταχωρούνται με συστηματική βάση στα 
έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

 

2.13.2.   Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με αποτελέσματα καταχωρούνται 
με συστηματικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων μέσα στις 
οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισμός των επιχορηγήσεων αυτών με τα 
αντίστοιχα κόστη. 
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2.14.    Πληροφόρηση κατά τομέα 
Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της επιχείρησης που παρέχει 
ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών 
τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς 
άλλων επιχειρηματικών τομέων. 

 
Γεωγραφικός τομέας είναι κάθε διακριτό μέρος της επιχείρησης το οποίο 
παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό 
περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν 
από εκείνες άλλων τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. 

 
Ο Όμιλος έχει επιχειρηματικό τομέα την επιβατηγό ναυτιλία και 
δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 
Για το λόγο αυτό προτιμάται η πληροφόρηση κατά τομέα να  πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας του Ομίλου για τη χρήση 2010 
γίνεται ως εξής : 

         α)  Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές 
         β)  Αδριατική Θάλασσα 
 

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. 

 
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. 

 

2.15.     Έξοδα 
2.15.1.   Κόστος Δανεισμού 
 Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαμβάνει ο 

Όμιλος λόγω δανεισμού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται : 

         α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς και τόκοι από 
τραπεζικούς λογαριασμούς υπεραναλήψεων. 

         β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης 
δανείων ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

         γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων 
ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

         δ)  Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που 
παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 

         ε) Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο 
νόμισμα εφ’ όσον αυτές θεωρούνται συμπληρωματικό ποσό του κόστους των 
τόκων. 
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2.15.2.  Παροχές στο προσωπικό 
2.15.2.1.  Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους σε χρήμα ή σε είδος 
καταχωρούνται στα έξοδα όταν είναι δουλευμένες εκτός αν οι παροχές αυτές 
αφορούν υπηρεσίες που είναι άμεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός 
περιουσιακού στοιχείου.  
 

2.15.2.2.  Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
 Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών του ομίλου αφορά την νομική 

υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’άπαξ αποζημίωσης κατά την 
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης. 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(projected unit credit method).  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. 
 

2.15.3.  Μισθώσεις 
2.15.3.1.   Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. Το ποσό με το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισμό κατά την 
έναρξη της μίσθωσης είναι ίσο με την εύλογη αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας, 
ή αν η εύλογη αξία είναι χαμηλότερη από την χρηματοδοτική αξία τότε 
καταχωρείται με την παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών μισθωμάτων. 
 
Η μέθοδος αποσβέσεων των μισθωμένων αποσβέσιμων περιουσιακών 
στοιχείων, όταν στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα παραμένει στην εταιρεία, 
είναι όμοια με τη μέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιμα περιουσιακά 
στοιχεία που ανήκουν στην επιχείρηση. Η καταχωρούμενη απόσβεση 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις» και Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Ισχύουν δηλαδή 
οι παράγραφοι 2.5. «Ενσώματα Πάγια», 2.6. «Άϋλα Πάγια» και 2.7. 
«Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του παρόντος. Όταν στο τέλος 
της μίσθωσης η κυριότητα δεν παραμένει στην εταιρεία, τότε οι αποσβέσεις 
κατανέμονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και 
της ωφέλιμης ζωής του παγίου.  

 
2.15.3.2.    Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται 
σε βάρος των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται 
από το συμβόλαιο μίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προήλθαν από 
την συνηθισμένη χρήση του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη 
χρήση κατά την οποία έληξε η μίσθωση. 
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2.15.4.   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : 
 

         α)  Ο Όμιλος έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα 
ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 

         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη για το διακανονισμό της δέσμευσης. 

         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. 
 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονομικού οφέλους δεν είναι πιθανή. 

 

2.15.5.  Περιοδική κατανομή 
2.15.5.1.   Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 

  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, οι ενοποιούμενες 
στον Όμιλο κοινοπραξία και διαχειρίστρια εταιρεία μεταφέρουν στις 
πλοιοκτήτριες εταιρίες τα έξοδα και τα έσοδα που πραγματοποιούν για 
λογαριασμό τους.  Αυτό σημαίνει ότι όταν τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν 
συγκεκριμένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι κοινά τότε αυτά μοιράζονται 
βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας του κάθε πλοίου. 

 

2.15.5.2.   Περιοδική κατανομή εξόδων 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων των πλοίων και τα έξοδα της 
ετήσιας επιθεώρησης των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μηνιαία 
βάση επειδή τα παραπάνω έξοδα αφορούν όλο το οικονομικό έτος. 

 

2.16.    Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη 
του Ομίλου, διαχωρίζουμε τα κέρδη ανάλογα με την προέλευσή τους. 

 
2.16.1.    Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Σύμφωνα με τον νόμο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων με 
Ελληνική σημαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους, ανεξάρτητα αν έχουν 
κέρδη ή ζημίες, βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας.  Ο φόρος αυτός 
ουσιαστικά είναι φόρος εισοδήματος ο οποίος αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται από το παραπάνω νόμο. 

 
Με την πληρωμή του παραπάνω φόρου εξαντλείται κάθε υποχρέωση που έχει 
σχέση με την φορολογία εισοδήματος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
 
Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται μόνιμη διαφορά μεταξύ του λογιστικού και 
του φορολογητέου αποτελέσματος και ως εκ τούτου η διαφορά αυτή δεν 
λαμβάνεται υπ’ όψη στον υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας. 
 

2.16.2.   Κέρδη από αφορολόγητα μη ναυτιλιακά έσοδα 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κέρδη από αφορολόγητα έσοδα 
κεφαλαίων τα οποία φορολογούνται όταν διανέμονται ή όταν 
κεφαλαιοποιούνται. Για το μέρος των κερδών αυτών που δεν θα διανεμηθούν, 
δημιουργείται φορολογητέα προσωρινή διαφορά οπότε αναγνωρίζεται 
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αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, μέχρι την πλήρη διανομή των κερδών 
αυτών.  

 
Εξαιρούνται : 

         α)  Οι τόκοι καταθέσεων οι οποίοι φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήματος και  

         β) Τα εισπρακτέα μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες τα οποία σε κάθε περίπτωση 
δεν φορολογούνται και τα οποία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισμό 
αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 
2.16.3.   Κέρδη από μη ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήματος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος 
υπολογισμού αναβαλλόμενης φορολογίας θα γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 
 

2.17.     Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
  Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ. 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού : 

        α)  Τα χρηματικά διαθέσιμα μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας 
κλεισίματος. 

        β)  Τα μη χρηματικά στοιχεία που αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μετατρέπονται 
με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά 
στο τέλος της περιόδου μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας 
κλεισίματος.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω 
περιπτώσεις καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία 
εταιρειών εξωτερικού αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
 

2.18.    Χρηματοοικονομικά μέσα 
Τα βασικά χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου είναι : 
 

         α)  Τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 
 
Επειδή τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα είναι βραχυπρόθεσμης 
φύσεως, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται με 
την αξία στην οποία εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του Ομίλου. 

 

         β)  Δάνεια τραπεζών 
 Ο Όμιλος σε περιόδους σταθερής πορείας των επιτοκίων θεωρεί ότι τα 

συμφωνηθέντα επιτόκια των αντληθέντων δανείων ισοδυναμούν με τα τρέχοντα 
εύλογα επιτόκια της αγοράς και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία εμφανίζονται οι 
υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία του Ομίλου. 
Αντίθετα σε περιόδους συχνών μεταβολών στα επιτόκια, ο Όμιλος 
προσαρμόζει την αξία των δανείων σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια.  
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         γ)  Ομολογιακά Δάνεια 
 Τα ομολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η 

πραγματική αξία του ληφθέντος ανταλλάγματος συμπεριλαμβανομένων και των 
εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει 
του πραγματικού επιτοκίου. 

 

 Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού, καθαρό από σχετικά έξοδα, 
και της εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

         δ)  Χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνου 
 Σε περίπτωση που ο Όμιλος χρησιμοποιήσει χρηματοοικονομικά μέσα για 

αντιστάθμιση κινδύνου, αποτιμά στο τέλος κάθε περιόδου την εύλογη αξία του 
μέσου αυτού και καταχωρεί αναλόγως στα αποτελέσματα ή στην καθαρή θέση 
την διαφορά, η οποία προκύπτει από την αρχική καταχώρηση.  Για το κάθε 
μέσο κρίνεται εάν η σχέση αντιστάθμισης είναι εύλογης αξίας ή ταμιακών ροών. 

 

2.19.      Κέρδη ανά μετοχή 
 

Για τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή που αναλογεί στους 
κοινούς μετόχους χρησιμοποιείται κλάσμα το οποίο στον μεν αριθμητή 
περιλαμβάνει το καθαρό κέρδος ή ζημία της περιόδου από την συνεχιζόμενη 
εκμετάλλευση μετά την αφαίρεση των προνομιούχων μερισμάτων αν 
υπάρχουν, στον δε παρανομαστή, το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών 
μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
 

Για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, ο αριθμητής του κλάσματος περιλαμβάνει το κέρδος ή τη ζημία 
που αναλογεί σε επίπεδο Ομίλου στη μητρική μετά την αφαίρεση των 
δικαιωμάτων μειοψηφίας, στον δε παρανομαστή το σταθμισμένο μέσο αριθμό 
των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 

 

2.20.      Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα  
              έναρξης ισχύος 2010) 
 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 
 

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.  

 
Ετήσιες βελτιώσεις 2008 
ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Διευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως 
κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, ακόμη και 
στην περίπτωση που η εταιρία, μετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί μη 
ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. 
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες 
Εξαιρέσεις για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 
Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ 
στην επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν 
είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του Ομίλου. 

 
Τροποποιήσεις 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 Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του 
Ομίλου.  
 
Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και 
του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της 
αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου 
στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά 
αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών 
που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων 
μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent 
consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο 
μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από 
θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες 
οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα 
επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους 
μειοψηφίας.Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη 
λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, 
ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις 
πραγματοποιηθούν.  

 
ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
λογιστικής αντιστάθμισης  
 
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και 
πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός 
αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  
 Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους 
Ιδιοκτήτες 
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την 
υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους 
ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα 
πληρωτέα μερίσματα. 
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα 
πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα 
πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και 
της λογιστική αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα 
μερίσματα πληρωτέα.  

 
ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 
σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα 
πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή 
εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό 
ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να 
αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για 
παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες 
της τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή 
κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη 
παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα 
δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και 
επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των 
ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο 
αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που 
λαμβάνονται από τους πελάτες.  

 
2.21.     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 
Ε.Ε. 

 
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 περιόδους 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 
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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  
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» - 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 τροποποίηση εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και 
έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

 
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. 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 
τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 
υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του 
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αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
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 τροποποίηση 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.  Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη 
στον Όμιλο. 

 
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 τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την 
ΕΕ.  Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον 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. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010 και η εφαρμογή της 
τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». 
Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση 
της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην 
εύλογη αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 40 
«Επενδύσεις σε ακίνητα». 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» -  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 
παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
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 — Τροποιποιήσεις 
αναφορικά με προόσθετες 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. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων 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 
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την ή μετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι 
ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 
Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις 
Διερμηνείες νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας από την 
εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν 
εφαρμόσιμα.  

 
 

3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

3.1.     Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 

(απρόβλεπτες διακυμάνσεις ισοτιμιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ 
αυτό το λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 
επιπτώσεων μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνων. 

 

 Η διαχείριση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίμηση και 
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Δεν αποτελεί πολιτική του 
Ομίλου η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι κυρίως 
καταθέσεις σε τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συμφωνίες 
επαναγοράς, χρηματοδοτικές μισθώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα.  

 

3.1.1      Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου είναι το Ευρώ.   

 

ΟΜΙΛΟΣ EUR USD GBP Λοιπά EUR USD GBP Λοιπά

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  26.104  360  16  11  16.800  43  10  17 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  - -  -  -  1.113 -  - 

Βραχυχρόνια έκθεση  26.104  360  16  11  16.800  1.156  10  17 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μακροχρόνια έκθεση  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ EUR USD GBP Λοιπά EUR USD GBP Λοιπά

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  3.946  120  -  -  7.391  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Βραχυχρόνια έκθεση  3.946  120  -  -  7.391  -  -  - 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  -  -  -  -  -  -  -  - 

Χρημ/κές υποχρεώσεις  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μακροχρόνια έκθεση  -  -  -  -  -  -  -  - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/2010 31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009
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Ο παρακάνω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της 
χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που μεταβληθεί η 
ισοτιμία κατά +/- 10% σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / 
Δολαρίου  Αμερικής και Ευρώ / Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου.  

 
ΟΜΙΛΟΣ

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)  33  (33)  1  (1)  1  (1)  4  (4)  1  (1)  2  (2)

Καθαρή Θέση  33  (33)  1  (1)  1  (1)  (7.067)  7.067  1  (1)  2  (2)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10% 10% -10%

 

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)  11  (11)  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

Καθαρή Θέση  11  (11)  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

GBP

31/12/2009

Λοιπά

Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή

31/12/2010

USD GBP Λοιπά USD

ΜεταβλητήΜεταβλητή Μεταβλητή

USD GBP

31/12/2010

Λοιπά

Μεταβλητή

31/12/2009

Λοιπά

Μεταβλητή

USD

Μεταβλητή Μεταβλητή

Μεταβλητή

GBP

 
 

Το συμφωνηθέν τίμημα στις συμβάσεις ναυπήγησης που υπέγραψε τον Ιούνιο 
2009 ο Όμιλος ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τα ναυπηγεία DAEWOO 
SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING (DSME) της Κορέας για τη 
ναυπήγηση δύο νέων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων είναι σε Δολάρια 
Αμερικής ($) ύψους $ 180.500 χιλ. 

 
Για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου Ευρώ/Δολαρίου οι   
πλοιοκτήτριες των υπό κατασκευή πλοίων, ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. και 
 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε., προέβησαν  στην προαγορά Δολαρίων Αμερικής ($), η 
οποία μετά την καταβολή τον Ιούνιο 2010 της ίδιας συμμετοχής έχει καλύψει 
κατά 100% σχεδόν τον συνολικό κίνδυνο. 

 
 3.1.2.    Πιστωτικός κίνδυνος 
 Ο Όμιλος έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών. 
  

 Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο 
προκύπτει από αθέτηση του αντισυμβαλλόμενου σε μια μέγιστη έκθεση όμοια 
με αυτή του τρέχοντος λογαριασμού των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων. 

 

 Ο Όμιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής 
πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του. 

 
Επίσης ο Όμιλος με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση του έχει λάβει εγγυητικές 
επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης 
εισιτηρίων. 
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H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο  -  -  -  - 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  26.491  16.870  4.066  7.391 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  55.011  57.438  35  18 

Σύνολο  81.502  74.308  4.101  7.409 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους διότι η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική 
συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες. 

  

 Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρείται 
αμελητέος, δεδομένου ότι αντισυμβαλλόμενοι είναι αξιόπιστες τράπεζες.  

 

 Τα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων που είναι μεν σε καθυστέρηση αλλά 
δεν έχουν απομειωθεί, αφορούν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από το Ελληνικό 
Δημόσιο και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

31/12/2010 31/12/2009

91 - 180 ημέρες 1.446 4.136
181 - 360 ημέρες                356  
> 360 ημέρες
Σύνολο 1.802 4.136

 
3.1.3.    Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο Όμιλος παρακολουθεί το κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την 

ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων. 
 

 Ο αντικειμενικός σκοπός του Ομίλου είναι να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ 
της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής 
πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου η οποία είναι πάρα πολύ καλή. 

 

 Ο Όμιλος με σκοπό τόσο την αύξηση της ρευστότητας του όσο και για την 
εύρεση κεφαλαίων με σκοπό την παραγγελία δύο πλοίων τύπου RoPax 
προέβη σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας κατά € 
41.620 χιλ. 

  
 Περαιτέρω, ο Όμιλος ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο 2010 την πώληση του 

επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Superfast V στην εταιρία Bretagne 
Angleterre Irlande of Roscoff έναντι του ποσού € 81,5 εκατ.  ενισχύοντας τα 
ταμιακά του διαθέσιμα κατά € 38,8 εκατ. 

 
 Επιπλέον, ο Όμιλος για την αντιμετώπιση του δύσκολου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, αποφάσισε με την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2010, την αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 24.266 χιλ. η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς 
στις 21/01/2011. 
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 Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση με τα παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα και τα στοιχεία του ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. 

  
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης σύμφωνα με την  ιεραρχία της εύλογης αξίας. 

 
 

31/12/2010 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 
- Παράγωγα  5.149  -  5.149 - 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού

 -  -  - - 

Σύνολα  5.149  -  5.149 - 

31/12/2009 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 
- Παράγωγα  1.113  -  1.113 - 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού

 -  -  - - 

Σύνολα  1.113  -  1.113 - 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της 
περιόδου 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της 
περιόδου 

 
Μέχρι σήμερα η πολιτική του Ομίλου είναι ότι τα ποσά των δανείων που 
λήγουν την επόμενη 12μηνη περίοδο δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 15% του 
συνόλου των δανείων. 

                  
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη λήξη των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 με βάση τις 
συμβατικές μη προεξοφλημένες  πληρωμές και δεν συμπεριλαμβάνει τα προς 
πώληση πάγια ή τις διακοπείσες δραστηριότητες όταν υπάρχουν. 
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Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -  -  226.881 68.096 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  169  169  55 - 

Εμπορικές υποχρεώσεις  24.453  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  20.788  -  - - 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  20.352  20.353  - - 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα  -  -  - - 

Σύνολο  65.762  20.522  226.936 68.096 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος δανεισμός  -  -  251.452 76.750 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  161  160  288 - 

Εμπορικές υποχρεώσεις  23.857  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  19.065  -  - - 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός  17.352  17.353  - - 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα  5.431  -  1.113 - 

Σύνολο  65.866  17.513  252.853 76.750 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις  51  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  4.055  -  - - 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα  -  -  - - 

Σύνολο  4.106  -  - - 

Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη

Εμπορικές υποχρεώσεις  26.800  -  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  3.999  -  - - 

Παράγωγα χρημ/κά μέσα  3.725  -  - - 

Σύνολο  34.524  -  - - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2010

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31/12/2009

31/12/2009

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

31/12/2010

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 
 
 

3.1.4.    Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον 
αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό 
ποσοστό επιτοκίου. (βλ. σημείωση 5.24). 
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο 
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.  
 
 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της 
χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου 
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της τάξεως του +1% ή –1%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε 
μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
 

 

Ανάλυση ευαισθησίας

1% -1% 1% -1%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 
φόρων)

 (3.360)  3.360  (3.639)  3.639 

Καθαρή Θέση (3.360) 3.360 (3.639)  3.639 

31/12/2010 31/12/2009

Μεταβλητή Μεταβλητή

  
 

 
3.1.5.     Διαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 Ο σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση 

της ικανότητας του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να 
εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα οφέλη των λοιπών μερών 
τα οποία σχετίζονται με τον Όμιλο και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή 
διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

 
 Για να διασφαλίσει ή να προσαρμόσει τη σωστή διαχείριση κεφαλαίου, ο 

Όμιλος, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να μεταβάλει την 
μερισματική πολιτική, να εκδώσει νέες μετοχές ή να προβεί σε πώληση 
περιουσιακών στοιχείων.  Καμία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές 
ή διαδικασίες κατά την διάρκεια των ετών που έληξαν 31/12/2010 και 
31/12/2009. 

 
Ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης.  Ο εν 
λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα 
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια.   

 
Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 
(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» 
όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα» μείον «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση». Τα 
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως 
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.  Σκοπός του Ομίλου 
είναι η βελτιστοποίηση των κεφαλαίων μέσω της σωστής διαχείρισης των 
πόρων του. 

 
 

Το 2010 όπως και το 2009, η στρατηγική της Εταιρείας ήταν να διατηρήσει το 
συντελεστή μόχλευσης μεταξύ 20%-45%.  Οι συντελεστές μόχλευσης στις 
31Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
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31/12/2010 31/12/2009
Σύνολο δανεισμού 336.075 363.516
Μείον: Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 26.491 16.870
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Καθαρός δανεισμός 309.584 346.646
Ίδια κεφάλαια 471.041 471.049
 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 780.625 817.695
Συντελεστής μόχλευσης 40% 42%  

 

3.1.6.     Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Καυσίμων 
 Ο Όμιλος, καθώς και το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

ναυτιλιακό κλάδο, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των 
καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και 
λιπαντικών είναι το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για 
τη χρήση 2010 το 48% περίπου των λειτουργικών εξόδων των πλοίων του 
Ομίλου Attica.  

   Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της 
χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή των τιμών των 
καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο σε ετήσια βάση. 

 

Αύξηση/(μείωση)      
της τιμής

Επίδραση στα 
κέρδη προ φόρων 

Επίδραση στη 
καθαρή θέση

+/- €10 / μετρικό τόνο -/+ 3.037 -/+ 3.037
  
 
 

3.1.7.     Ανταγωνισμός  
      Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε γραμμές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.   
 Παρατίθεται πίνακας στον οποίο περιέχονται οι γραμμές με έντονο 

ανταγωνισμό στις οποίες δραστηριοποιήθηκε ο Όμιλος το 2010 καθώς και οι 
σπουδαιότεροι ανταγωνιστές. 

 
 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Πάτρα - Ανκώνα Minoan Lines / Anek Lines
Πάτρα - Μπάρι Agoudimos Lines / Endeavor Lines / Ventouris Ferries 
Πειραιάς - Κυκλάδες Hellenic Seaways / NEL Lines / Anek Lines
Ραφήνα - Κυκλάδες Hellenic Seaways / Agoudimos Lines / Fast Ferries 
Πειραιάς - Δωδεκάνησα Anek Lines
Πειραιάς - Κρήτη Minoan Lines / Anek Lines
 

 
 

3.2.    Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή 
προσφοράς για τα δε χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η 
τιμή ζήτησης. 
 
Η ονομαστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων μετά τις προβλέψεις που τις 
αφορούν προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 
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4.    Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
4.1.    Διεταιρικές συναλλαγές 

Οι σπουδαιότερες εταιρίες του Ομίλου οι οποίες δημιουργούν διεταιρικές 
συναλλαγές είναι η  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.& ΣΙΑ, οι 
διαχειρίστριες εταιρίες SUPERFAST FERRIES S.A. και BLUE STAR 
FERRIES S.A. καθώς και η 100% θυγατρική εταιρία ΑΤΤΙCA PREMIUM Α.Ε.  

 

α)  Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.& ΣΙΑ» έχει ως σκοπό τον 
συντονισμό όλων των πλοιοκτητριών εταιρειών για την από κοινού 
εξυπηρέτηση τόσο των διεθνών συγκοινωνιακών γραμμών όσο και των 
γραμμών της Ελληνικής Ακτοπλοΐας.  
 

Ειδικότερα η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.& ΣΙΑ» είναι υπεύθυνη, 
βάσει συμβάσεων, με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων του Ομίλου για 
τα έσοδα και τα κοινά έξοδα των πλοίων που εκτελούν πλόες εξωτερικού και 
εσωτερικού. 
 
Στο τέλος κάθε μήνα η Κοινοπραξία μεταφέρει στις πλοιοκτήτριες τα έσοδα - 
έξοδα που έκανε για λογαριασμό τους.  
 
β) Οι διαχειρίστριες εταιρίες SUPERFAST FERRIES S.A. και BLUE STAR 
FERRIES S.A. έχουν περιορισμένο αντικείμενο δραστηριότητας και είναι 
υπεύθυνες, βάσει συμβάσεων με τις πλοιοκτήτριες εταιρίες για διάφορα έξοδα 
που αφορούν τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού. Στο τέλος κάθε μήνα 
οι διαχειρίστριες εταιρίες μεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες τα έξοδα που έκαναν 
για λογαριασμό τους. 
 
Οι διαχειρίστριες εταιρίες, SUPERFAST FERRIES S.A. και BLUE STAR 
FERRIES S.A, είναι 100% θυγατρικές εταιρίες της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
 

γ) Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, είναι βάσει συμφωνητικού πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων, 
τόσο για την SUPERFAST όσο και για την BLUE STAR. Για τις πωλήσεις 
αυτές η παραπάνω εταιρία λαμβάνει προμήθειες οι οποίες δημιουργούν 
διεταιρικές συναλλαγές. 

 
 

Οι διεταιρικές συναλλαγές για τη χρήση 2010 έχουν ως εξής: 
 

Η μητρική εταιρεία έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους € 5.479 
χιλ. που  προέρχεται από την 100% θυγατρική εταιρία BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Τα ανωτέρω μερίσματα στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου απαλείφονται. 

 

 Η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του Κεφαλαίου των κατά 100% 
θυγατρικών εταιρειών ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε., ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε., 
SUPERFAST EXI INC. και ATTICA PREMIUM Α.Ε. με το ποσό των € 13.300 
χιλ., € 13.250 χιλ., € 8.496 χιλ. και € 2.000 χιλ. αντίστοιχα.  
 Επίσης, οι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ENNEA N.E., 
ATTICA SHIELD LTD, SUPERFAST PENTE INC. και SUPERFAST DODEKA 
INC. επέστρεψαν στην ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με μείωση του μετοχικού 
τους κεφαλαίου ποσό ύψους € 25.946 χιλ. 
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Τα διαιτερικά υπόλοιπα την 31/12/2010 των εταιρειών του Ομίλου εμφανίζονται 
στους παρακάτων πίνακες: 

 
 

Διεταιρικά υπόλοιπα Ομίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC. 34

SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC. 34

SUPERFAST EXI INC. 15.714

SUPERFAST EXI (HELLAS) INC. 15.714

SUPERFAST EPTA MC.

SUPERFAST OKTO MC.

SUPERFAST ENNEA MC.

SUPERFAST DEKA MC.

SUPERFAST ENDEKA INC.

SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC.

SUPERFAST DODEKA INC.

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.

SUPERFAST ONE INC.

SUPERFAST ONE (HELLAS) INC.

SUPERFAST TWO INC.

SUPERFAST TWO (HELLAS) INC.

NORDIA MC.

MARIN  MC.

ATTICA CHALLENGE LTD

ATTICA SHIELD LTD

SUPERFAST FERRIES S.A. 125 1.034

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. & 
CO JOINT VENTURE 33 80

ΣΥΝΟΛΟ 34 125 33 34 16.749 15.795

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SUPERFAST EXI 
INC.

SUPERFAST EXI 
(HELLAS) INC.

SUPERFAST PENTE 
INC.

SUPERFAST 
PENTE (HELLAS) 

INC.
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Διεταιρικά υπόλοιπα Ομίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC.

SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC.

SUPERFAST EXI INC.

SUPERFAST EXI (HELLAS) INC.

SUPERFAST EPTA MC.

SUPERFAST OKTO MC.

SUPERFAST ENNEA MC.

SUPERFAST DEKA MC.

SUPERFAST ENDEKA INC.

SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC.

SUPERFAST DODEKA INC.

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.

SUPERFAST ONE INC.

SUPERFAST ONE (HELLAS) INC.

SUPERFAST TWO INC.

SUPERFAST TWO (HELLAS) INC.

NORDIA MC.

MARIN  MC.

ATTICA CHALLENGE LTD

ATTICA SHIELD LTD

SUPERFAST FERRIES S.A. 92 79 1.121 48

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.& 
CO JOINT VENTURE

ΣΥΝΟΛΟ 92 79 1.121 48

 

SUPERFAST 
DEKA MC.ΕΤΑΙΡΙΕΣ

SUPERFAST 
ENNEA MC.

SUPERFAST EPTA 
MC.

SUPERFAST 
OKTO MC.

ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 

66 
  

Διεταιρικά υπόλοιπα Ομίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC.

SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC.

SUPERFAST EXI INC.

SUPERFAST EXI (HELLAS) INC.

SUPERFAST EPTA MC.

SUPERFAST OKTO MC.

SUPERFAST ENNEA MC.

SUPERFAST DEKA MC.

SUPERFAST ENDEKA INC. 2.411

SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC. 2.411

SUPERFAST DODEKA INC.

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.

SUPERFAST ONE INC. 4.032

SUPERFAST ONE (HELLAS) INC. 4.032

SUPERFAST TWO INC.

SUPERFAST TWO (HELLAS) INC.

NORDIA MC.

MARIN  MC.

ATTICA CHALLENGE LTD

ATTICA SHIELD LTD

SUPERFAST FERRIES S.A. 4.059 79 501

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. & CO 
JOINT VENTURE 67 27 6

ΣΥΝΟΛΟ 6.470 2.478 79 27 4.533 4.037

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ
SUPERFAST 
DODEKA INC.

SUPERFAST ONE 
(HELLAS) INC.

SUPERFAST 
ENDEKA INC.

SUPERFAST 
ENDEKA 

(HELLAS) INC.

SUPERFAST 
DODEKA 

(HELLAS) INC.
SUPERFAST ONE 

INC.
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Διεταιρικά υπόλοιπα Ομίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC. 125

SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC. 33

SUPERFAST EXI INC. 1.034

SUPERFAST EXI (HELLAS) INC. 80

SUPERFAST EPTA MC. 92

SUPERFAST OKTO MC. 79

SUPERFAST ENNEA MC. 1.121

SUPERFAST DEKA MC. 48

SUPERFAST ENDEKA INC. 4.059

SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC. 67

SUPERFAST DODEKA INC. 79

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. 27

SUPERFAST ONE INC. 501

SUPERFAST ONE (HELLAS) INC. 6

SUPERFAST TWO INC. 160 4.010

SUPERFAST TWO (HELLAS) INC. 160

NORDIA MC. 3

MARIN  MC. 2.282

ATTICA CHALLENGE LTD 4.766

ATTICA SHIELD LTD 1.891

ATTIKA ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.

SUPERFAST FERRIES S.A. 4.010 3 2.282 4.766 1.891

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. & CO JOINT 
VENTURE
ΣΥΝΟΛΟ 160 4.010 160 3 2.282 4.766 1.891 9.859 10.231 27 186

  

Συμφωνία διεταιρικών υπολοίπων :

Σύνολα χρεώσεων : 42.655

Σύνολα πιστώσεων : 42.655

Υπόλοιπο  0

JOINT VENTURE

 

SUPERFAST

SUPERFAST  

DODEKA (HELLAS) 

INC. & CO 

NORDIA MC. MARIN MC.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

FERRIES S.A.
ATTICA CHALLENGE 

LTD
ATTICA SHIELD 

LTD
SUPERFAST TWO 

INC.
SUPERFAST TWO 

(HELLAS) INC.
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Διεταιρικά υπόλοιπα Ομίλου BLUE STAR

THELMO  WATERFRONT
ΕΤΑΙΡΙΑ MARINE S.A. NAVIGATION CO. SHIPPING LTD.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
THELMO MARINE S.A. 77
WATERFRONT NAVIGATION CO. 1
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 10
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 3.342 10
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 281
BLUE STAR ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 337
BLUE STAR FERRIES S.A. 77 1 10
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 
BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29

ΣΥΝΟΛΟ 77 1 3.342 734 20

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND BLUE STAR BLUE STAR ΦΕΡΡΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. SHIPPING INC. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
THELMO MARINE S.A.
WATERFRONT NAVIGATION CO.
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 10
BLUE STAR FERRIES  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 221
BLUE STAR FERRIES S.A. 3.342 29  281 337
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 221
BLUE ISLAND SHIPPING INC.

ΣΥΝΟΛΟ 221 221 3.353 29 281 337
 
Συμφωνία διεταιρικών υπολοίπων 

Σύνολα χρεώσεων : 4.308
Σύνολα πιστώσεων : 4.308
Υπόλοιπο 0

BLUE STAR FERRIES

BLUE STAR  STRINTZIS LINES
FERRIES S.A.
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Attica Premium A.E.

Υπόλοιπο διεταιρικών συναλλαγών :

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Εταιρίες Superfast
Εταιρίες Blue Star
Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ 1.631 7.476
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

0 1.631 0 7.476

Πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις :

Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές
Εταιρίες Superfast 1 21
Εταιρίες Blue Star 1 5
Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ 1.566 13 4.927 173
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5 5

1.568 18 4.953 178

31/12/2010

1/1-31/12/2010

31/12/2009

1/1-31/12/2009

 

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

 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ» και 
των πλοιοκτήτριων εταιριών του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των € 45.436 χιλ. 
 

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

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 6.656 192 424 54  
VIVARTIA Α.Ε. 35
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 5 43 11
HELLENIC CATERING Α.Ε. 26 292 2 77
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 606 117
SINGULARLOGIC A.E. 59 26
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E. 68 19
Y-LOGIMED 476 31
D.S.M.S. Α.Ε. 3
MIG REAL ESTATE S.A. 106 18

6.722 1.845 444 335

 

4.1.2.    Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 

31η 
Δεκεμβρίου 

2010 

31η 
Δεκεμβρίου 

2010 
   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.571  4.144  
Δανειακές Υποχρεώσεις     6.391  
Απαίτηση   
   
Χρηματοοικονομικά έσοδα  572     356 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  77      6 
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4.2.   Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της ATTICA A.E.  
             ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο  Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών  
 

α) Συμμετοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών. 

 
Ο κ. Πέτρος Βέττας του Ματθαίου (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), 
είναι Πρόεδρος στις εταιρείες SIVET HOLDING INC και BARIBA CORPORATION. 
Είναι επίσης, Μέλος Δ.Σ. στις εταιρίες CAPES INVESTMENT CORPORATION και 
OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 

 

Ο κ. Μιχάλης Σακέλλης του Γεωργίου (Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) είναι 
Μέλος Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και υπήρξε 
Μέλος Δ.Σ. του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και Πρόεδρος και Μέλος Δ.Σ. 
στην ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ. 
 
Ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους (Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) 
είναι Μέλος Δ.Σ. στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 

 
β) Συμμετοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ATTICA 
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών. 
 
 Ο Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, κ. Χαράλαμπος Πασχάλης δεν συμμετέχει σε 

Διοικητικά Συμβούλια εταιρείων εκτός Ομίλου.  
 

 Ο Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος,  το ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος κ. Μαρκος Φόρος, το μη εκτελεστικό μέλος κα. Αρετή 
Σουβατζόγλου, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Αλέξανδρος Εδιπίδης 
συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας MARFIN INVESTMENT 
GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ,  καθώς και σε Διοικητικά συμβούλια πολλών άλλων 
εταιρειών στις οποίες η MIG κατέχει ποσοστό συμμετοχής (βλ. παρ. 4.1.1 και 
4.1.2). καθώς και σε άλλες εταιρείες. 

 
 Το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεόφιλος-Αριστείδης Πριόβολος είναι μέλος 

Διοικητικών Συμβουλίων ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών οι οποίες δεν έχουν 
επιχειρηματική ή άλλη σχέση με τον Όμιλο ATTICA, πέραν των αναφερομένων 
στις παρούσες Οικονομικές καταστάσεις (βλ. παρ. 4.1.1 και 4.1.2). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 
 

71 
 

4.3.     Εγγυήσεις 
Η μητρική εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου ύψους 329.116 χιλ. 

 
4.4.    Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

  

 
31/12/2010 31/12/2009

Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 3.471 3.230
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 271 268
Αμοιβές Δ.Σ.(χρήση 2007-2006)
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
Σύνολο 3.742 3.498

31/12/2010 31/12/2009
Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 14 14

 

Εντός του 2011 δεν θα καταβληθούν αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.  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.     Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  

Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-31/12/2010 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα μεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης περιόδου για τους εξής 
λόγους:  
α) Το πλοίο SUPERFAST V δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Αδριατικής Θάλασσας 
και συγκεκριμένα στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα, για όλη την αντίστοιχη 
περίοδο του 2009, ενώ στην παρούσα περίοδο δραστηριοποιήθηκε στην ίδια γραμμή 
μέχρι την πώλησή του στις 16/02/2010.  
β) Το πλοίο SUPERFAST II δραστηριοποιείται σε όλη την παρούσα περίοδο ενώ την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο δραστηριοποιήθηκε από 4/10/2009.   
γ) Το πλοίο BLUE HORIZON δραστηριοποιείται στην Ελληνική ακτοπλοΐα, ενώ την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο δραστηριοποιείτο για όλο το διάστημα στις γραμμές της 
Αδριατικής.   
δ) Το πλοίο SUPERFAST ΧII δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική Θάλασσα μέχρι 
3/3/2009 και από 12/3/2009 δραστηριοποιείται στην Ελληνική ακτοπλοΐα. 

 
5.1.        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 Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών και για το λόγο αυτό δεν 
παρουσιάζεται για την εταιρεία ανάλυση εσόδων ανά γεωγραφικό τομέα.   
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/1 
– 31/12/10 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τομέας
Ελληνική 
Ακτοπλοΐα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι 148.461 97.121 245.582
Πωλήσεις επί των πλοίων 11.990 13.875 25.865
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 74 74
Απαλοιφές ενδοτομεακών πωλήσεων 0
Σύνολο κύκλου εργασιών 160.451 110.996 74 271.521

Λειτουργικά έξοδα -143.748 -103.828 -21 -247.597
Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης -31.881 -18.208 -4.257 -54.346
Άλλα έσοδα/έξοδα 289 440 217 946
Λειτουργικό αποτέλεσμα -14.889 -10.600 -3.987 -29.476

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -7.841 -6.131 -952 -14.924
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 2.137 -660 -3.940 -2.463
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -22.463 -16.998 -4.939 -44.400
Φόρος εισοδήματος -1.870 -817 -2.239 -4.926
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -24.332 -17.817 -7.177 -49.326

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 237.833
Ευρώπη 33.406
Τρίτες Χώρες 282
Σύνολο ναύλων & τουριστικών υπηρεσιών 271.521

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 31/12 370.905 311.957 0 682.862
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις** 0 0 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 6.000 336.075

* Περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTICA PREMIUM A.E. Καθώς και οι πλοιοκτήτριες 
  θυγατρικές εταιρείες των υπό κατασκευή πλοίων.
** Στη γραμμή ''Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις και στη στήλη ''Λοιπά'' περιλαμβάνεται ποσό € 53.085 χιλ. 
   που αφορά τα δύο υπο κατασκευή επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία στα Ναυπηγεία DAEWOO της Κορέας.
   

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2010

 

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του Ομίλου της 
31/12/2010 
Αναπόσβεστη αξία ενσωμάτων παγίων            € 738.240 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 120.023 
Σύνολο ενεργητικού      € 858.263 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις       € 336.075 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού          €   51.147 
Σύνολο υποχρεώσεων             € 387.222 
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Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση 
δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων,  
Νήσων και Αλιείας συνολικού ύψους € 10.798 χιλ. για την περίοδο 1/1-31/12/2010 και € 
8.817 χιλ. για την περίοδο 1/1-31/12/2009. 
Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των τομέων.   
Ως πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται οι αξίες των πλοίων που 
δραστηριοποιούνται σε κάθε γεωγραφικό τομέα. 

   
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την χρήση 1/1-
31/12/09 έχουν ως εξής: 

 



 
 
 

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 
 

75 
 

 

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
Ναύλοι 150.264 122.753 273.017
Πωλήσεις επί των πλοίων 10.756 18.125 28.881
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 5.077 5.077
Απαλειφές ενδοτομεακών πωλήσεων -4.497 -4.497
Σύνολο κύκλου εργασιών 161.020 140.878 580 302.478

Λειτουργικά έξοδα πλοίων -119.118 -126.699 -366 -246.183
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης -30.004 -24.034 -2.608 -56.646
Αλλα έσοδα/έξοδα 707 136 172 1.015
Λειτουργικό αποτέλεσμα 12.605 -9.719 -2.222 664

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -6.725 -11.484 -2.801 -21.010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 27.915 3.256 -2.100 29.071
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 5.880 -24.737 -5.023 -23.880
Φόρος εισοδήματος -99 -477 -2.993 -3.569
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 5.781 -25.214 -8.016 -27.449

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 261.578
Ευρώπη 40.796
Τρίτες Χώρες 104
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 302.478

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων  
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 212.728 526.322 739.050

Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 665 1.879 2.544
Μεταδρομολόγηση πλοίων 189.269 -189.269 0
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 76.000 76.000
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση -81.500 -81.500
Αποσβέσεις - Απομιώσεις πλοίων περιόδου -16.270 -13.261 -29.531
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 386.392 320.171 0 706.563
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις** 1.339 1.300 28.853 31.492
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 387.731 321.471 28.853 738.055
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 186.833 176.124 559 363.516

*  Στα Λοιπά συμπεριλαμβάνονται η μητρική εταιρία και η κατά 100% θυγατρική τουριστική εταιρία ΑΤΤΙCA PREMIUM A.E.
** Στη γραμμή ''Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις και στη στήλη ''Λοιπά'' περιλαμβάνεται ποσό € 25.942 χιλ. 
   που αφορά την προκαταβολή που έδωσε ο Όμιλος για την κατασκευή δύο επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων στα
   Ναυπηγεία DAEWOO της Κορέας

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2009

 

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του Ομίλου της 
31/12/2009 
 

Αναπόσβεστη αξία ενσώματων παγίων                         €  738.055 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού    €  189.937 
Σύνολο ενεργητικού                 €  927.992 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     €  363.516 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού       €    93.427 
Σύνολο υποχρεώσεων                  €  456.943 
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5.2.        Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων των εξόδων διοίκησης 
και των εσόδων διάθεσης ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12  2010 και 2009. 

                                                                      
 

ΟΜΙΛΟΣ

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 636 636 351 351
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 53.112 18.853 71.965 53.557 18.201 71.758
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 5.864  5.864 6.264 0 6.264
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 26.103 543 26.646 27.497 501 27.998
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 367 367 409 409
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 937 937 1.451 1.451
Παροχές τρίτων 314 314 470 470
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 252 252 336 336
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.833 1.833 1.766 1.766
Φόροι και τέλη 134 134 32 32
Καύσιμα - Λιπαντικά 119.466  119.466 110.184 0 110.184
Προβλέψεις   2.384 2.384 0 1.531 1.531
Ασφάλιστρα 3.380 37 3.417 3.509 25 3.534
Έπισκευές και συντηρήσεις 22.050 956 23.006 25.527 1.225 26.752
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης   4.578 4.578 0 5.580 5.580
Προμήθειες πωλήσεων  21.190 21.190 0 22.464 22.464
Έξοδα λιμένων 12.941   12.941 14.034 0 14.034
Λοιπά έξοδα  1.061  1.061 366 1.537 579 2.482
Δωρεές 16 16 60 60
Έξοδα μεταφοράς 95 95 128 128
Αναλώσιμα 4.681 160 4.841 5.245 0 5.245
Σύνολα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 247.597 26.194 28.152 301.943 246.183 26.492 30.154 302.829
Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0
Σύνολο 247.597 26.194 28.152 301.943 246.183 26.492 30.154 302.829

31/12/2010 31/12/2009

 
 

Η επίδραση της μεταβολής της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων στα αποτελέσματα του 
Ομίλου όσο και ο τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού εμφανίζεται στη 
παράγραφο 3.1.6. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 9 9 15 15
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους 1.018 1.018 674 674
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 62 62 50 50
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 25 25 28 28
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 326 326 345 345
Παροχές τρίτων 0 0 0
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 4 4 9 9
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 294 294 284 284
Φόροι και τέλη 4 4 8 8
Προβλέψεις  0 0
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0
Ασφάλιστρα 13 13 1 1
Έπισκευές και συντηρήσεις 2 2 8 8
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης 0 0
Προμήθειες πωλήσεων 0 0
Έξοδα λιμένων 0 0
Λοιπά έξοδα 146 146 193 193
Δωρεές 0 0
Έξοδα μεταφοράς 0 0 0
Αναλώσιμα   0   0
Σύνολα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0 1.903 0 1.904 0 1.615 0 1.615
Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες         
Σύνολο 0 1.903 0 1.904 0 1.615 0 1.615

 

31/12/2010 31/12/2009

 
 
5.3.        Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης           

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση για τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανά κατηγορία 
εσόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που 
έληξε 31/12  2010 και 2009. 
 

 
 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Έσοδα από Ενοίκια 11 136
Έσοδα από Επιδοτήσεις 56 24  
Αποζημιώσεις 283 210  
Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων  
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 448 645  126
Λοιπά έσοδα 148
Αναστροφή προβλέψεων    
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 946 1.015  126
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0  0
Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 946 1.015  126

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

 

5.4.        Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
 
      Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» περιλαμβάνει τις  
            παρακάτω κατηγορίες. 
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31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενων 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Υποτίμηση συμμετοχών στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων -4.787 -15.873
Εύλογη αξία παραγώγων
Παράγωγα:  
 - Αντιστάθμιση ταμιακών ροών -2.363 -6.440 -44

- Aποτέλεσμα από παράγωγα που δεν θεωρούνται αντισταθμίσεις 588 588 -4.888

Aποτέλεσμα από παράγωγα (πετρέλαια)

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 321 4.460 33 2.182

Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -170 -4.253 -22 -2.440

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -1.624 -6.233 -4.233 -21.019

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων -1.624 -6.233 -4.233 -21.019

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Ο Όμιλος το 2010 είχε ζημιές ύψους € 2.363 χιλ. από την αντιστάθμιση του κινδύνου 
επιτοκίου που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Επίσης, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει στην κατάσταση συνολικών εσόδων το συνολικό 
ποσό ύψους € 7.991 χιλ. ως αντιστάθμιση ταμιακών ροών από παράγωγα. 

 
Οι συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν από την αποτίμηση, την 31/12/2010, 
των υπολοίπων των διαθεσίμων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο 
νόμισμα. 

 
5.5.     Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Tόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 5.249 7.739

Tόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων   

Tόκοι ομολογιακών δανείων 5.040 4.602   

Τόκοι προεξοφλητικού επιτοκίου δανείων 3.237 3.272

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 19 46

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

138 117 6 7

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 46 60 0 13

Λοιποί τόκοι έξοδα 304 261 3 6

Χρηματοοικονομικά έξοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 14.033 16.098 9 26

Χρηματοοικονομικά έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 14.033 16.098 9 26

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
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5.6.     Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 733 1.321 359 659

Λοιποί τόκοι έσοδα

Χρηματοοικονομικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 733 1.321 359 659

Χρηματοοικονομικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 733 1.321 359 659

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

5.7.   Έσοδα από μερίσματα 
Τα έσοδα από μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους € 5.479 χιλ. προέρχονται από την 100% 
θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.    

 

 Τα ανωτέρω μερίσματα στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 
απαλείφονται. 

 
 

5.8.    Φόροι εισοδήματος 
Η φορολόγηση των κερδών του Ομίλου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και για το λόγο αυτό 
πιστεύουμε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει μια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. 

 

 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Φόρος διανομής κερδών 11 450  327
Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας
Φόρος Ν. 27/75 88 99
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 98 35
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 4.541 2.922 1.953 2.625
Αναβαλλόμενη φορολογία 286
Σύνολο 4.926 3.569 1.953 2.987

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Η σύγκριση των ετήσιων συντελεστών φορολόγησης δεν είναι δυνατή, διότι όπως 
εξηγείται και στην παράγραφο 2.16 ο φόρος εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος των 
μη ναυτιλιακών κερδών. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης 
από εκείνους που ορίζει η φορολογική νομοθεσία. Η διαφοροποίηση αυτή δεν 
δημιουργεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση λόγω του γεγονότος ότι 
οι σπουδαιότερες εταιρίες του ομίλου είναι αμιγώς ναυτιλιακές εταιρίες. 
Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά του Ν.3845/2010. 

 

   Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί μέχρι και τη χρήση 2007. 
 

Οι εταιρείες SUPERFAST έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 
2006.   

 

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 2008. 
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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 € 155 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.   

 
5.9.        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 χρήσης. 
 

2010 2009
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας -49.326 -27.449
Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών 161.454.753 141.613.700
Βασικά κέρδη / ζημίες ανά μετοχή σε € -0,3055 -0,1938

 

Ημερ/νία
Ημέρες 

κυκλοφορίας Στάθμιση Αριθμός μετοχών 
Σταθμισμένος αρ. 

μετοχών

01/01/2010 17 0,047 141.613.700 6.595.706

18/01/2010 348 0,953 162.424.000 154.859.047

161.454.753

Υπολογισμός Σταθμισμένων αριθμών μετοχών

 
 
5.10.      Ενσώματα πάγια 

Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 777.780 χιλ.  
περίπου για εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 
 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. 
 

Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.   
 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Αποσβέσεις πλοίων 26.103 27.497
Αποσβέσεις κόστους  
διοίκησης 910 910 87 78
Σύνολο 27.013 28.407 87 78

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

 
 
Οι  προσθήκες  στα  ενσώματα  πάγια του Ομίλου στη  στήλη πλοία  και  στη  γραμμή 
προσθήκες οφείλεται κατά κύριο λόγο στις βελτιώσεις των πλοίων, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.4 του παρόντος, ενώ  στην  ίδια  στήλη  στη γραμμή 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση συμπεριλαμβάνεται  το επιβατηγό – 
οχηματαγωγό πλοίο SUPERFERRY II το οποίο πωλήθηκε την 1/3/2011 ενώ στην 
Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31.12.2010 συμπεριλαμβάνεται στη γραμμή ‘’Μη 
κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία του ενεργητικού προοριζόμενα προς πώληση’’. 
Επιπλέον, στη γραμμή προσθήκες στη στήλη Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 
περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις προκαταβολές που καταβλήθηκαν για τα δύο υπό 
ναυπήγηση επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία στα Ναυπηγεία DAEWOO της Κορέας. 
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ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 905.630 2.333 81 7.972 3.479 919.495
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -166.579 -999 -44 -7.153 0 -174.775

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 739.051 1.334 37 819 3.479 744.720

Προσθήκες 78.544 162 0 219 25.942 104.867

Μεταφορά αξία κτήσης ενσώματων παγίων στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 
προς πώληση

-108.928 -108.928

Αποσβέσεις περιόδου -27.497 -215 -15 -272 -27.999

Μεταφορά απόσβεσεων ενσώματων παγίων στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 
προς πώληση

25.394 25.394

Λογιστική Αξία την 31/12/2009 875.246 2.495 81 8.191 29.421 915.434
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -168.682 -1.214 -59 -7.425 0 -177.380

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 706.564 1.281 22 766 29.421 738.055

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 875.246 2.495 81 8.191 29.421 915.434
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -168.682 0 -1.214 0 -59 -7.425 0 -177.380

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 706.564 0 1.281 0 22 766 29.421 738.055

Προσθήκες 3.084 1 0 147 24.281 27.513

Πωλήσεις /αποσύρσεις -7.282 -7.282
Αποσβέσεις περιόδου -26.103 -231 -15 -297 -26.646

Μεταφορά απόσβεσεων ενσώματων παγίων στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 
προς πώληση

6.600 6.600

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 871.048 0 2.496 0 81 8.338 53.702 935.665
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -188.185 0 -1.445 0 -74 -7.722 0 -197.426

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 682.863 0 1.051 0 7 616 53.702 738.240
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009   24  22 283  329
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   -1  -13 -88  -102

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009   23  9 195  227

Προσθήκες   95  95

Αποσβέσεις περιόδου   -5  -3 -42  -50
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων      0
Αποσβέσεις από απόκτηση θυγατρικών 0
Λογιστική Αξία την 31/12/2008   119  22 283  424
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   -6  -16 -130  -152

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009   113  6 153  272

Πλοία Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 119  22 283  424
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -6  -16 -130  -152

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 113 6 153 272

Προσθήκες      

Αποσβέσεις περιόδου   -18  -3 -41  -62
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων       
Αποσβέσεις από απόκτηση θυγατρικών  
Λογιστική Αξία την 31/12/2010   119  22 283  424
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις   -24  -19 -171  -214

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010   95  3 112  210



 
 
 

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 
83 

  

ΟΜΙΛΟΣ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις (με χρηματοοικονομική μίσθωση)
 

Πλοία Οικόπεδα Κτίρια και 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 784 57 1.050 1.891
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -696 -21 -238 -955
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 88 36 812 936
Προσθήκες 70 0 70
Αποσβέσεις περιόδου -70 -14 -164 -248
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 854 57 1.050 1.961
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -766 -35 -402 -1.203
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 88 22 648 758

Πλοία Οικόπεδα Κτίρια και 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 854 57 1.050 1.961
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -766 -35 -402 -1.203
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 88 22 648 758
Προσθήκες 143  143
Αποσβέσεις περιόδου -58 -14 -139 -211
Λογιστική Αξία την 31/12/2010 997 57 1.050 2.104
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -824 -49 -541 -1.414
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 173 8 509 690
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5.11.      Άϋλα Πάγια 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των Άϋλων Παγίων. 
 
ΟΜΙΛΟΣ
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικά 
Σήματα 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 150 10.252 10.402
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -92 -8.512 -8.604
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 58 1.740 1.798
Προσθήκες 3 203 206
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0
Αποσβέσεις περιόδου -13 -396 -409
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 153 10.455 10.608
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -105 -8.908 -9.013
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 48 1.547 1.595

Εμπορικά 
Σήματα 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 153 10.455 10.608
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -105 -8.908 -9.013
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 48 1.547 1.595
Προσθήκες  129 129
Πωλήσεις /αποσύρσεις
Αποσβέσεις περιόδου -10 -357 -367
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων
Λογιστική Αξία την 31/12/2010 153 10.584 10.737
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -115 -9.265 -9.380
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 38 1.319 1.357
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ΜΗΤΡΙΚΗ
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικά 
Σήματα 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 150 181 331
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -92 -92 -184
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 58 89 147
Προσθήκες 3 3
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών
Mειώσεις από πώληση θυγατρικών
Πωλήσεις /αποσύρσεις
Αναταξινομήσεις
Αποσβέσεις περιόδου -13 -15 -28
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  θυγατρικής
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 153 181 334
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -105 -107 -212
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 48 74 122

Εμπορικά 
Σήματα 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 153 181 334
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -105 -107 -212
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 48 74 122
Προσθήκες   
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών
Mειώσεις από πώληση θυγατρικών
Πωλήσεις /αποσύρσεις
Αναταξινομήσεις
Αποσβέσεις περιόδου -10 -15 -25
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  θυγατρικής
Λογιστική Αξία την 31/12/2010 153 181 334
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -115 -122 -237
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 38 59 97
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Στα άϋλα πάγια του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται: 

α) Τα σήματα,  τα  οποία  αφορούν το  κόστος  μελετών και το κόστος 
καταχώρησης  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των σημάτων της μητρικής 
εταιρείας ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  καθώς και  των σημάτων της  
SUPERFAST FERRIES  και  της  BLUE STAR FERRIES. 

 

  β) Τα λογισμικά  προγράμματα,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  το  κόστος  των   
συστημάτων   κρατήσεων   εισιτηρίων,   καθώς  και   το  κόστος  της  αγοράς  και  
 ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ομίλου.  
 

Οι σπουδαιότερες χρηματοδοτικές μισθώσεις ενσώματων παγίων που έχει 
συνάψει ο Όμιλος αφορούν κεραίες πλοίων και πάγιο εξοπλισμό των γραφείων.  
Όσον αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχονται με 
χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την αγορά λογισμικών 
προγραμμάτων. 
 

5.12.      Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 ΕΤΑΙΡEΙΑ
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2009 515.846
Αγορές - Προσθήκες 106.535
Πωλήσεις/αποσύρσεις/ μειώσεις Μ.Κ. Θυγατρικών -32.705
Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση -65.132
Αναπροσαρμογή συμμετοχών στην εύλογη αξία
Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσματα -15.873
Αξία κατά την 31.12.2009 508.671

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2010 508.671
Αγορές - Προσθήκες 37.046
Πωλήσεις/αποσύρσεις/ μειώσεις Μ.Κ. Θυγατρικών -25.946
Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση -72.997
Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσματα -4.787
Αξία κατά την 31.12.2010 441.987

 
Η μητρική εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου των 100% θυγατρικών 
εταιρειών, ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε. και ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε., SUPERFAST 
EXI INC. και ATTICA PREMIUM A.E. με τα ποσά των 13.300 χιλ., € 13.250 χιλ., 
€ 8.496 χιλ. Και € 2.000 χιλ. αντίστοιχα. 
 
Επίσης, οι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ENNEA N.E.,   
ATTICA SHIELD LTD, SUPERFAST PENTE INC. και SUPERFAST DODEKA 
INC. επέστρεψαν στην ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με μείωση του μετοχικού 
τους κεφαλαίου ποσό ύψους € 25.946 χιλ. 

 
     
 

Κατωτέρω εμφανίζεται αναλυτικός πίνακας συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες. 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

 31/12/2010 31/12/2009

Επωνυμία Θυγατρικής
Αξία 

Συμμετοχής
% άμεσης 
συμμετοχής

% έμμεσης 
συμμετοχής

% συνολικής 
συμμετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

Είδος 
Συμμετοχής

Μέθοδος 
Ενοποίησης

Αξία 
Συμμετοχής

% άμεσης 
συμμετοχής

% έμμεσης 
συμμετοχής

% συνολικής 
συμμετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

Είδος 
Συμμετοχής

Μέθοδος 
Ενοποίησης

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. 49 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 49 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. 32 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 32 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 1.005 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 4.762 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. 54 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 53 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 23 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 26 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 2.306 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2.309 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA CHALLENGE LTD 4.777 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 4.774 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA SHIELD LTD 1.898 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 5.548 100,00% 0,00% 100,00% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA PREMIUM A.E. 1.350 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 751 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% ΕΛΛΑΔΑ
Υπό ενιαία 
διεύθυνση

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

ΟΛΙΚΗ

SUPERFAST FERRIES S.A. 2 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

SUPERFAST PENTE INC. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 14.060 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

SUPERFAST EXI INC. 42.123 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 30.793 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

SUPERFAST ENDEKA INC. 48.508 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 32.281 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

SUPERFAST DODEKA INC. 0 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 4.745 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 195.764 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 314.814 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

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

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

ΟΛΙΚΗ

BLUE STAR FERRIES S.A. 3.664 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 3.668 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 1 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 1 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

THELMO MARINE S.A. 77 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 77 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29 100,00% 0,00% 100,00% ΠΑΝΑΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 29 100,00% 0,00% 100,00% ΠΑΝΑΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 22 100,00% 0,00% 100,00% ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 22 100,00% 0,00% 100,00% ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ
SUPERFAST ONE INC 17.234 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 18.939 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ
SUPERFAST TWO INC 18.765 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 19.831 100,00% 0,00% 100,00% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. 46.794 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 25.724 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ
Υπό ενιαία 
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ
Υπό ενιαία 
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.669 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 12.651 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.843 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 12.733 100,00% 0,00% 100,00% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ
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Η μητρική εταιρεία όπως αναφέρεται και στη σημείωση (2.2.2) αποτιμά τις 
συμμετοχές της στην εύλογη αξία. 
Κατωτέρω παρουσιάζεται πίνακας μεταβολής των εύλογων αξιών των 
συμμετοχών την 31/12/2010 και την 31/12/2009 ανά εταιρεία, με βάση την 
αποτίμηση που έγινε για κάθε χρήση από Ανεξάρτητους Εκτιμητές. Για την 
αποτίμηση των εταιρειών επιλέχθηκε η μέθοδος προεξόφλησης μελλοντικών 
κερδών και η μέθοδος των πολλαπλασιαστών.    
 

Εταιρεία 31/12/2010 31/12/2009 Παρατηρήσεις

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. 49 49

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. 32 32

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 1.005 4.762

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. 54 53

ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 23 26

ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 2.306 2.309

ATTICA CHALLENGE LTD 4.777 4.774

ATTICA SHIELD LTD 1.898 5.548

ATTICA PREMIUM A.E. 1.350 751

SUPERFAST FERRIES S.A. 2 2

SUPERFAST PENTE INC. 0 14.060

SUPERFAST EXI INC. 42.123 30.793

SUPERFAST ENDEKA INC. 48.508 32.281

SUPERFAST DODEKA INC. 0 4.745

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 195.764 314.814

BLUE STAR FERRIES S.A. 3.664 3.668

WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 1 1

THELMO MARINE S.A. 77 77

BLUE ISLAND SHIPPING INC. 29 29

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 22 22

SUPERFAST ONE INC 17.234 18.939

SUPERFAST TWO INC 18.765 19.831

ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. 46.794 25.724

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.669 12.651

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.843 12.733
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Ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου
Έτη

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2008-2010
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. 2007-2010
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. 2007-2010
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 2007-2010
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. 2007-2010
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 2007-2010
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 2007-2010
ATTICA CHALLENGE LTD -
ATTICA SHIELD LTD -
ATTICA PREMIUM A.E. 2006-2010
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ 2007-2010
SUPERFAST FERRIES S.A. 2007-2010
SUPERFAST PENTE INC. 2007-2010
SUPERFAST EXI INC. 2007-2010
SUPERFAST ENDEKA INC. 2007-2010
SUPERFAST DODEKA INC. 2007-2010
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 2008-2010
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 2008-2010
BLUE STAR FERRIES S.A. 2009-2010
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY -
THELMO MARINE S.A. -
BLUE ISLAND SHIPPING INC. -
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. -
SUPERFAST ONE INC 2008-2010
SUPERFAST TWO INC 2009-2010
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. 2009-2010
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ 2009-2010
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009-2010
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009-2010  

  
Για τις εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης εγκατεστημένες εταιρείες δεν υπάρχει 
υποχρέωση φορολογικού ελέγχου. 

 

5.13.   Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού   
Το στοιχείο «Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού» 
περιλαμβάνει την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου  Ευρώ /Δολαρίου 
Η.Π.Α. ($). Οι συμβάσεις ναυπήγησης υπεγράφησαν τον Ιούνιο 2009 με το 
Ναυπηγείο Κορέας DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING 
CO.LTD (DSME) για τη ναυπήγηση δύο επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων, 
ήταν σε Δολάρια Αμερικής ($). Για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού 
κινδύνου  Ευρώ /Δολαρίου Η.Π.Α. οι πλοιοκτήτριες των υπό κατασκευή πλοίων,  
BLUE STAR FERRIES N.E. και BLUE STAR  N.E., προέβησαν στην προαγορά 
Δολαρίων Η.Π.Α. ($), η οποία, μετά την καταβολή τον Ιούνιο 2010 της ίδιας 
συμμετοχής, έχει καλύψει κατά 100% σχεδόν τον συναλλαγματικό κίνδυνο.  
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ΟΜΙΛΟΣ

 Oνομαστική 
αξία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Oνομαστική 
αξία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου - Αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών

  190.124 5.431

Συνναλαγματικές διαφορές  - Αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών

86.963 5.149  90.024 1.113

Συμβάσεις αντιστάθμισης καυσίμου - 
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 86.963 5.149 0 280.148 0 6.544

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 

38.081 2.392  90.024 1.113

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 

48.882 2.757  190.124 5.431

86.963 5.149 0 280.148 0 6.544
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Oνομαστική 
αξία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Oνομαστική 
αξία

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου - Αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών

 105.000 3.725

Συνναλαγματικές διαφορές  - Αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών

10.638 588

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 10.638 588 0 105.000 0 3.725

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις / υποχρεώσεις) 

10.638 588 0 105.000 3.725

10.638 588 0 105.000 0 3.725

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2009

 
5.14.  Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 
 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Εγγυήσεις 279 291 204 204

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.076 1.780 1.080 1.080

Λοιπά   

Καθαρή Λογιστική Αξία 3.355 2.071 1.284 1.284

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν: 
 

α) Ο Όμιλος έχει εντάξει το επενδυτικό σχέδιό της, σχετικά με την παροχή 
καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας 
κλίμακος στο νομό Αττικής συνολικής δαπάνης € 3.600 χιλ., σε πρόγραμμα 
επιχορήγησης των ανωτέρω δαπανών, από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Για το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο ο Όμιλος έχει λάβει έγκριση για 
επιχορήγηση δαπανών ύψους € 1.080 χιλ. δηλαδή ποσοστό 30%.  Η 
επιχορήγηση αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών την 29/06/2007 με 
αρ. πρωτ. 28347/ΥΠΕ/4/1195/Ε/Ν3299/2000 και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται από Δ.Λ.Π. 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και 
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».  

 

β) Εγγυήσεις ενοικίων γραφείων και εγγυήσεις προς Δημόσιους Οργανισμούς 
όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π. 
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5.15.    Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 
 

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρεώση

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρεώση

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Λοιπά αποθεματικά 286 288

Ζημιές χρήσης  288

Σύνολα  286 288 288

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρεώση

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρεώση

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά αποθεματικά 271 271
Ζημιές χρήσης

Σύνολα 271 271

31/12/2009

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/200931/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010

 
 
 

 
5.16.    Αποθέματα 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2010 31/12/2009

Εμπορεύματα 500 616
Πρώτες Ύλες και λοιπά αναλώσιμα 1.180 1.400
Καύσιμα και λιπαντικά 2.906 2.858
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 6.795

Σύνολα 11.381 4.874

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και κατεστραμμένα 
αποθέματα προηγούμενων χρήσεων

 

Καθαρή Λογιστική Αξία 11.381 4.874

  
Για τα παραπάνω αποθέματα δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης. 

 

5.17.    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
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31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 47.502 46.145

Επιταγές Εισπρακτέες 18.518 19.508

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -12.583 -10.345

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 53.437 55.308

Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.574 2.130 35 18

Σύνολα 55.011 57.438 35 18

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Ο Όμιλος αναγνώρισε κατά την περίοδο 1/1-31/12/2010 ζημία € 2.238 χιλ. για 
πρόβλεψη επισφαλειών. Η ζημία έχει συμπεριληφθεί στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων της παρούσας περιόδου. 
 
Προβλέψεις απομείωσης

31/12/2010 31/12/2009
Υπόλοιπο ανοίγματος -10.345 -8.918
Πρόσθετες προβλέψεις -2.384 -1.520
Μειώσεις  
Εισπραχθείσες επισφάλειες 146 93
Υπόλοιπο κλεισίματος -12.583 -10.345

 

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Η πιστωτική πολιτική του Ομίλου όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
Ελληνική Ακτοπλοΐα  
α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 
β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται απο 2 έως 4 
μήνες από την ημέρα έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε 
μήνα). 
Η παραπάνω πολιτική ισχύει τόσο για τους πράκτορες του εσωτερικού όσο και 
για τους πράκτορες του εξωτερικού. 
 

Αδριατική  
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 3 μηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού 
β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 4 μηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών. 

 
Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου. Ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ μικρός.  
Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 
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5.18.   Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
Ο λογαριασμός «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνει τις  
παρακάτω κατηγορίες. 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Χρεώστες Διάφοροι 4.158 4.662 5.517 11

Απαιτήσεις Από Δημόσιες Αρχές 1.354 1.527 119 390

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 179 241

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 475 197 57 112

Προπληρωθέντα έξοδα * 8.322 10.384 0 19

Απαιτήσεις από ασφαλιστές 1.548 860 4 6

Λοιπές Απαιτήσεις 561 7.430

Σύνολα 16.597 25.301 5.697 538

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης   

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 16.597 25.301 5.697 538

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Το στοιχείο «Προπληρωθέντα έξοδα» περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα έξοδα 
δεξαμενισμού των πλοίων του Ομίλου.  Το στοιχείο «Χρεώστες Διάφοροι» στην 
μητρική εταιρεία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την απαίτηση μερίσματος ύψους 
€ 5.478 χιλ. από την 100% θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. που σε ενοποιημένη βάση απαλείφεται. 

 

 

5.19.    Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
Ο λογαριασμός «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μετρητά στο ταμείο 188 79 4 6

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 9.750 12.643 389 3.237

Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις 13.119 4.148 239 4.148

Υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς

Δεσμευμένες καταθέσεις 3.434 3.434

Επιταγές εισπρακτέες

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 26.491 16.870 4.066 7.391

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 26.104 16.800 3.946 7.391
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 387 70 120
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 26.491 16.870 4.066 7.391

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Για τους κινδύνους που αφορούν τα  ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο 
νόμισμα τα οποία είναι ασήμαντα βλ. παρ. 3.1.1.  
Για την ανάλυση του κινδύνου ρευστότητας βλ. παρ. 3.1.3. 
Ο Όμιλος κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 75.981 χιλ. για 
την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων του Ομίλου. 
 

 Επίσης ο Όμιλος κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 369 χιλ. για την 
εξόφληση των χρηματοδοτικών μισθώσεων.  
 
Δεν υφίσταται λόγος αποτίμησης των διαθεσίμων στην εύλογη αξία. 
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5.20.     Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση             
                 

Το στοιχείο «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς 
πώληση» περιλαμβάνει την αναπόσβεστη αξία του επιβατηγού – οχηματαγωγού 
πλοίου SUPERFERRY II.  Η πώληση ολοκληρώθηκε την 1/3/2011 έναντι του 
ποσού € 4,65 εκατ. 

 
 

5.21.      Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Στις 14/01/2010 ολοκληρώθηκε η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων 
προτίμησης για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 92% με την είσπραξη € 41.620 
χιλ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε € 134.812 χιλ. 
διαιρούμενο σε 162.424.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 
0,83 η κάθε μία. 

 

ΟΜΙΛΟΣ
Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Αξία κοινών 
μετοχών

Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπα την 31/12/2009 141.613.700 0,83 117.539 266.560
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο  
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές
-Προνομιούχες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Aύξηση/(μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά 
ποσοστού θυγατρικών

 

Υπόλοιπα την 31/12/2009 141.613.700 0,83 117.539 266.560
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές 20.810.300 17.273 24.348
-Προνομιούχες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -294
Aύξηση/(μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά 
ποσοστού θυγατρικών
Υπόλοιπα την 31/12/2010 162.424.000 0,83 134.812 290.614

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός 
μετοχών

Ονομαστική 
αξία

Αξία κοινών 
μετοχών

Υπερ Το Άρτιο

Υπόλοιπα την 31/12/2009 141.613.700 0,83 117.539 266.560
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο  
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές
-Προνομιούχες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Aύξηση/(μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά 
ποσοστού θυγατρικών

 

Υπόλοιπα την 31/12/2009 141.613.700 0,83 117.539 266.560
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
Έκδοση Νέων Μετοχών

-Κοινές 20.810.300 17.273 24.348
-Προνομιούχες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -294
Aύξηση/(μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά 
ποσοστού θυγατρικών
Υπόλοιπα την 31/12/2010 162.424.000 0,83 134.812 290.614
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β) Αποθεματικά Εύλογης Αξίας  
 

ΟΜΙΛΟΣ
Επανεκτίμηση 
ενσώματων 
παγίων

Αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών 

μέσων
Σύνολο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2009 -8.924 -8.924
Κέρδη /(Ζημιές) Αποτίμησης μεταφερόμενη απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αντιστάθμιση Ταμιακών ροών:
Κέρδη εύλογης αξίας έτους 5.494 5.494
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 0 -3.430 -3.430

 
Επανεκτίμηση 
ενσώματων 
παγίων

Αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών 

μέσων
Σύνολο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 -3.430 -3.430
Κέρδη /(Ζημιές) Αποτίμησης μεταφερόμενη απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αντιστάθμιση Ταμιακών ροών:
Κέρδη εύλογης αξίας έτους 7.991 7.991
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2010 0 4.561 4.561

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επανεκτίμηση 
ενσώματων 
παγίων

Αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών 

μέσων
Σύνολο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2009 130.701 -1.889 128.812
Κέρδη /(Ζημιές) Αποτίμησης μεταφερόμενη απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια -81.005 -81.005
Κέρδη /(Ζημιές) Αποτίμησης μεταφερόμενη απ Ευθείας στα αποτελέσματα 15.873 15.873
Αντιστάθμιση Ταμιακών ροών:
Κέρδη εύλογης αξίας έτους 1.889 1.889
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 65.569 0 65.569

Επανεκτίμηση 
ενσώματων 
παγίων

Αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών 

μέσων
Σύνολο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 65.569 0 65.569
Κέρδη /(Ζημιές) Αποτίμησης μεταφερόμενη απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια -68.210 -68.210
Κέρδη /(Ζημιές) Αποτίμησης μεταφερόμενη απ Ευθείας στα αποτελέσματα -4.787 -4.787
Αντιστάθμιση Ταμιακών ροών:
Κέρδη εύλογης αξίας έτους  0
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2010 -7.428 0 -7.428

Αποθεματικά εύλογης αξίας

Αποθεματικά εύλογης αξίας

Αποθεματικά εύλογης αξίας

Αποθεματικά εύλογης αξίας
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γ) Λοιπά αποθεματικά  

ΟΜΙΛΟΣ

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2009 13.573 0 1.393 47.427 -143 62.250
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 1.908 23.043 24.951
Συναλλαγματικές διαφορές 85 85
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω συγχώνευσης
Αναβαλλόμενος Φόρος
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 15.481 0 1.393 70.470 -58 87.286

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 15.481 0 1.393 70.470 -58 87.286
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 1.478 2.740 74 19.592 23.884
Συναλλαγματικές διαφορές  0
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω συγχώνευσης
Αναβαλλόμενος Φόρος
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2010 16.959 2.740 1.467 90.062 -58 111.170

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2009 11.353 0 991 -33.389 0 -21.045
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 1.222 23.044 24.266
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω συγχώνευσης
Αναβαλλόμενος Φόρος
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 12.575 0 991 -10.345 0 3.221

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2010 12.575 0 991 -10.345 0 3.221
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 766 74 19.592 20.432
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω συγχώνευσης
Αναβαλλόμενος Φόρος
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2010 13.341 0 1.065 9.247 0 23.653

 

5.22.     Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
  Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν τα αφορολόγητα και τα   
  ειδικώς   φορολογηθέντα   αποθεματικά   τα  οποία  θα  φορολογηθούν  όταν   
  διανεμηθούν (βλ. παρ.5.15). 

 

5.23.    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
 

Ο Όμιλος έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ 
αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης.   
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 19. 
 

Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών 
προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 

2010 2009
Επιτόκιο προεξόφλησης 4,00% 6,10%
Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις 4,00% 6,10%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων 4,00% 4,00%

Αναλογία εργαζομένων που επιλέγουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση  -

 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 
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ΟΜΙΛΟΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 2.352 1.881
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης
Σύνολο 2.352 1.881

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 636 636 532 532
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 138 138 126 126
Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο 
έτος - -
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις -303 -303 -181 -181
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 471 0 471 477 0 477

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών που είναι πλήρως μη χρηµατοδοτούµενες 2.352 - 2.352 1.881 - 1.881

2.352 - 2.352 1.881 - 1.881
Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον 
ισολογισμό 2.352 - 2.352 1.881 - 1.881

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 1.881 1.881 1.404 1.404
Κόστος απασχόλησης 636 636 532 532
Κόστος τόκων 138 138 126 126
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη)
Ζημιές/ (κέρδη) από περικοπές -303 -303 -181 -181
Παροχές πληρωθείσες
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 2.352 0 2.352 1.881 0 1.881

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2010 31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009
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ΜΗΤΡΙΚΗ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 119 104
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης
Σύνολο 119 104

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 9 9 14 14
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 6 6 7 7
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 15 0 15 21 0 21

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών που είναι πλήρως μη χρηµατοδοτούµενες 119 119 104 104

119 119 104 104
Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον 
ισολογισμό 119 0 119 104 0 104

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 104 104 83 83
Κόστος απασχόλησης 9 9 14 14
Κόστος τόκων 6 6 7 7
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη)
Ζημιές/ (κέρδη) από περικοπές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 119 0 119 104 0 104

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2010 31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009
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5.24.      Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 
Ανάλυση υπολοίπων μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2010 31/12/2009
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 55 288
Δάνεια με εξασφαλίσεις 199.844 219.597
Ομολογιακά δάνεια 129.838 143.310
Μείον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

-34.705 -34.704

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 295.032 328.491
 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2010 31/12/2009
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 338 321
Δάνεια με εξασφαλίσεις 0 0
Τραπεζικός δανεισμός 6.000
Πλέον: Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη 
χρήση

34.705 34.704

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 41.043 35.025
 

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2010
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Τραπεζικός 
δανεισμός

Δάνεια με 
εξασφαλίσεις

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 338 6.000 22.205 12.500 41.043
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 55 109.543 117.338 226.936
Άνω των 5 ετών 0 68.096 0 68.096

393 6.000 199.844 129.838 336.075

Δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2009
Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης

Δάνεια με 
εξασφαλίσεις

Ομολογιακά 
δάνεια

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Εως 1 έτους 321 22.205 12.500 35.026
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 288 120.642 130.810 251.740
Άνω των 5 ετών 0 76.750 0 76.750

609 219.597 143.310 363.516

  
31/12/2009

€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3,96%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2010
€

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3,97%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5,04%

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών

Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 
μελλοντικών 
καταβολών

Εως 1 έτους 349 338 343 321
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 57 55 295 288
Άνω των 5 ετών

Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 406 393 638 609

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα -13 0 -29 0

Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων μελλοντικών 
καταβολών

393 393 609 609

31/12/2010 31/12/2009
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Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης
31/12/2010 31/12/2009

Εως 1 έτους 1.700 1.519
Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 6.052 5.994
Άνω των 5 ετών 6.848 9.714
Σύνολο λειτουργικής μίσθωσης 14.600 17.227

 

 
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που 
πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή 
τους. 
 
Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ. Τα ομολογιακά δάνεια παρουσιάζονται 
προεξοφλημένα στο αναπόσβεστο κόστος.   

 
Ο Όμιλος κατέβαλε εντός της παρούσας χρήσης το ποσό των € 75.981 χιλ. 
για την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων.  Επίσης, ο Όμιλος 
κατέβαλε στη παρούσα χρήση το ποσό των € 369 χιλ. για την εξόφληση των 
χρηματοδοτικών μισθώσεων. 
 
Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο των χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι 
euribor πλέον 2,37%.    
 
Το ύψος των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-31/12/2010, ανέρχεται στο ποσό των € 
230 χιλ.  
Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 1.833 χιλ. 

 

Τα συμφωνητικά των λειτουργικών μισθώσεων αφορούν ενοίκια γραφείων τα 
οποία έχουν συναφθεί με όρους αγοράς.  

 
 

5.25.      Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 
Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν: 
   
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 910 χιλ., η οποία αφορά 
αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία του Ομίλου. 
 
Επίσης, η μητρική εταιρεία εμφανίζει στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις το 
ποσό των € 128 χιλ που προήλθε από την απορρόφηση της θυγατρικής 
εταιρείας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία είχε σχηματίσει πρόβλεψη 
ύψους € 550 χιλ., που αφορούσε την απαίτηση αποζημίωσης της 
αγοράστριας εταιρείας του πλοίου BLUE AEGEAN, για την οποία 
καταβλήθηκε το ποσό των € 421,8 χιλ. Την διαφορά των 128,20 χιλ. δεν 
καταχωρήθηκε στα έσοδα επειδή εκκρεμούν τα δικαστικά έξοδα. 
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Υπό Διαιτησία 
Υπόθεση πώλησης 

BLUE AEGEAN

Επίδικη Υπόθεση 
αποζημιώσεων 

ναυτικών βαλτικής

Λοιπές 
Προβλέψεις

Σύνολα

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2009 128 461 0 589
Πρόσθετες προβλέψεις
Χρησιμοποιημένες  προβλέψεις
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2009 128 461 0 589

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 128 461 589
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

128 461 0 589

Υπό Διαιτησία 
Υπόθεση πώλησης 

BLUE AEGEAN

Επίδικη Υπόθεση 
αποζημιώσεων 

ναυτικών βαλτικής

Λοιπές 
Προβλέψεις

Σύνολα

Υπόλοιπο αρχής την 1/1/2010 128 461 0 589
Πρόσθετες προβλέψεις 488 488
Χρησιμοποιημένες  προβλέψεις -39 -39
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2010 128 910 0 1.038

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 128 910 1.038
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

128 910 0 1.038

 
5.26. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Ο λογαριασμός «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει 
ληφθείσες εγγυήσεις που έχει λάβει ο Όμιλος. 

 
5.27. Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Προμηθευτές 22.572 21.011 51 11

Προκαταβολές πελατών 602 2.198  19

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  26.770

Λοιπές υποχρεώσεις 1.279 648

Σύνολο 24.453 23.857 51 26.800

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
      
 
 

5.28.      Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι» περιλαμβάνει τις παρακάτω 
κατηγορίες. 

 
 
 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Φόρος εισοδήματος

Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις 155 143 20 20

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου

Σύνολο 155 143 20 20

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
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5.29.   Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 

 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 1.709 2.048 1.062 1.062

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.215 2.878 12 15

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 3.243 2.167 50 53

Μερίσματα πληρωτέα 112 112 112 112

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 1.895 2.073  

Δεδουλευμένα έξοδα * 9.432 9.386 1.973 2.648

Λοιπές υποχρεώσεις 1.027 259 826 88

Σύνολο 20.633 18.923 4.035 3.978

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

* Το στοιχείο «Δεδουλευμένα έξοδα» περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 
προβλέψεις εξόδων εκμετάλλευσης και τους δεδουλευμένους τόκους των 
δανείων των πλοίων.   

 
5.30.    Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς   
              πώληση 

Αφορά το δάνειο του πλοίου SUPERFERRY II το οποίο ο Όμιλος πώλησε 
την 1/3/2011. 

 

6.            Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
     α) Εμπράγματα βάρη 

Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 5.10 επί των πλοίων του Ομίλου 
έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 777.780 χιλ. για εξασφάλιση των 
ενυπόθηκων δανείων. 
β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 εκκρεμούν αγωγές έναντι τόσο του Ομίλου όσο και 
της μητρικής λόγω της απορρόφησης της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
που αφορούν εργατικά, αστικά, ναυτιλιακά θέματα τα οποία αναμένεται ότι 
δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στον Όμιλο καθώς η πλειοψηφία των 
υποθέσεων αυτών καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρίες.  
γ) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 
 (βλ. παρ. 5.8 «Φόρος Εισοδήματος» και παρ. 5.12 «Επενδύσεις σε 
θυγατρικές εταιρείες»). 
δ) Δοθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του 
Ομίλου και της Εταιρείας οι οποίες ήταν σε ισχύ στις 31/12/2010 και στις 
31/12/2009 έχουν ως εξής: 
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31/12/2010 31/12/2009
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 1.245 1.379
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού 0 0
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 496 118
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων  0
Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς 226 12
Άλλες εγγυήσεις (να γίνει επεξήγηση)  0

Σύνολο εγγυήσεων 1.967 1.509

 

ε) Δεσμεύσεις 
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των δεσμεύσεων του Ομίλου. 

 
 

 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 55 321

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 338 288

Άνω των  5 ετών  
 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 1.700 1.519 296 291

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 6.052 5.994 1.185 1.164

Άνω των  5 ετών 6.848 9.714 1.481 2.037

Λοιπές Δεσμεύσεις 
Εντός 1 έτους 42.469 26.550
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 42.632 84.681
Άνω των  5 ετών

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
Στις «Λοιπές Δεσμεύσεις» περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη υποχρέωση του 
Ομίλου για την αγορά των υπό ναυπήγηση πλοίων στα Ναυπηγεία 
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING της Κορέας. 

 
 

7.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
α) Στις 21/01/2011 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η 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.  
 
β) Ο Όμιλος πώλησε το επιβατηγό - οχηματαγωγό  πλοίο SUPERFERRY II 
έναντι συνολικού τιμήματος € 4,65 εκατ. τοις μετρητοίς. Από την πώληση 
αυτή το λογιστικό κέρδος ανήλθε σε €3,9 εκατ. το οποίο θα περιληφθεί στα 
αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2011 ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν 
κατά € 2,6 εκατ. περίπου.  
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8.            Μη διανομή Μερίσματος 
Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010 λόγω ζημίων 
χρήσεως. 
 
 
 
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ                            Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                    Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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          Α.Δ.Τ. ΑΒ 275083           Α.Δ.Τ.  ΑΕ 024063               Α.Δ.Τ.  ΑΒ 215327                           Α.Δ.Τ. Ν 255869 
                            Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ΤΑΞΗΣ                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010 
105 

  

Στοιχεία και Πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 
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9.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 
 

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραπομπή 
 

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποίησε ή κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό 
κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας, τις παρακάτω 
πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο ή /και  στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 

 
 

Ημερομηνία 
 

 
Θέμα 

 
Διαδικτυακός τόπος 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

25/11/2010 
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01 - 
30.09.2010 

http://www.attica-group.com/pdf2/ATTICA%209MHNO2010.pdf  
 

25/11/2010 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την 
περίοδο 01.01 – 30.09.2010 

http://www.attica-group.com/pdf2/ATTICA%2009%202010.pdf  
 

24/11/2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=128040 
 

28/08/2010 
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01 - 
30.06.2010 

http://www.attica-group.com/pdf2/S&P-06-2010.pdf  
 

28/08/2010 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 
01.01 – 30.06.2010 

http://www.attica-group.com/pdf2/ATTICA%2006%202010.pdf  

27/08/2010 Αποτελέσματα Α΄Εξαμήνου 2010 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=123892 
 

28/05/2010 
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01 - 
31.03.2010 

http://www.attica-group.com/pdf2/ATTICA%203MHNO%202010.pdf  
 

28/05/2010 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την 
περίοδο 01.01 – 31.03.2010 

http://www.attica-group.com/pdf2/ATTICA%2003%202010.pdf  

27/05/2010 Αποτελέσματα Α΄Τριμήνου 2010 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=118325  
 

27/03/2010 
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01 – 
31.12.2009 

http://www.attica-group.com/pdf2/ATTICA12MHNO2009.pdf  
 

27/03/2010 
Ετήσια Οικονομική έκθεση περιόδου από 01.01 
– 31.12.2009 

http://www.attica-group.com/pdf2/ETISIA_OIKONOMIKI_EKTHESI_20
 

26/03/2010 Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2009 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114521 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  

30/11/2010 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=128500 
 

08/11/2010 Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127153 
 

18/06/2010 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120350 
 

18/05/2010 Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117484 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

27/12/2010 
Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου της «Attica Α.Ε. Συμμετοχών» 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/InfoPr
ess/ATTICA_27122010.pdf 
 

27/12/2010 Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=129828 
 

08/11/2010 
Έκθεση του Δ.Σ. της «Attica Α.Ε. Συμμετοχών» 
για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/InfoPr
ess/ATTICA_08112010.pdf 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

24/12/2010 

Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα υπέρ 
των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής & 
περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος 
προτίμησης 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=129806 
 

20/12/2010 Πώληση του Superferry II 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=129527 
 

22/11/2010 Καθέλκυση Blue Star Delos 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127877 
 

10/11/2010 
Σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της 
Attica Α.Ε. Συμμετοχών 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127291 
 

05/11/2010 
Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
ευρώ 24,3 εκατ. 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127088 
 

18/06/2010 Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120353 
 

04/06/2010 
Έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του  
ν. 3845 / 2010 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119360 
 

26/02/2010 Διάψευση δημοσιεύματος 
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113136 
 

16/02/2010 
Ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοση του 
Superfast V 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112670 
 

03/02/2010 
Νέο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Α.Ε. 
Συμμετοχών 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112171 
 

29/01/2010 
Εισαγωγή νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των 
παλαιών μετόχων 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111982 
 

18/01/2010 
Ολοκλήρωση αύξησης κεφαλαίου με κάλυψη 
92% 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111415 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ 

23/12/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=129766 
 

22/12/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=129668 
 

20/12/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=129492 
 

30/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=128554 
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26/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=128198 
 

24/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=128052 
 

19/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127754 
 

17/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127631 
 

15/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127509 
 

12/11/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=127449 
 

27/10/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=126658 
 

15/10/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=126162 
 

13/09/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=124671 
 

24/08/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=123673 
 

16/08/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=123400 
 

12/08/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=123321 
 

02/08/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=122851 
 

28/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=122647 
 

22/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=122386 
 

21/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=122323 
 

16/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=122132 
 

15/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=122019 
 

14/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121953 
 

13/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121897 
 

12/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121819 
 

07/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121664 
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05/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121516 
 

02/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121516 
 

01/07/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121349 
 

30/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121223 
 

29/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=121049 
 

28/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120916 
 

25/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120795 
 

23/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120648 
 

22/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120544 
 

21/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120442 
 

17/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120297 
 

16/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120245 
 

15/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120148 
 

14/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=120095 
 

11/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119979 
 

10/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119874 
 

09/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119799 
 

08/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119641 
 

07/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119483 
 

04/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119313 
 

03/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119239 
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02/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=119051 
 

01/06/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=118877 
 

31/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=118676 
 

28/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=118476 
 

27/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=118291 
 

25/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=118018 
 

21/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117869 
 

19/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117638 
 

18/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117539 
 

14/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117349 
 

13/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117255 
 

11/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117096 
 

10/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=117003 
 

06/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116820 
 

05/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116766 
 

04/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116691 
 

03/05/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116595 
 

30/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116511 
 

29/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116410 
 

28/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116287 
 

27/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116195 
 

26/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116098 
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23/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=116001 
 

15/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115514 
 

14/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115440 
 

13/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115372 
 

12/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115319 
 

08/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115163 
 

06/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115080 
 

01/04/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=115027 
 

31/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114919 
 

30/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114725 
 

24/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114399 
 

23/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114320 
 

22/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114220 
 

19/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114140 
 

18/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=114039 
 

16/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113893 
 

15/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113842 
 

12/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113785 
 

10/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113637 
 

09/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113582 
 

04/03/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113416 
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26/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113150 
 

25/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=113059 
 

24/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112977 
 

23/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112944 
 

22/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112870 
 

19/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112819 
 

16/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112679 
 

12/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112629 
 

11/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112563 
 

10/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112508 
 

09/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112438 
 

08/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112367 
 

05/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112289 
 

03/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112161 
 

02/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112111 
 

02/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112110 
 

02/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112106 
 

02/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112104 
 

02/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112094 
 

01/02/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=112041 
 

28/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111893 
 

26/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111781 
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25/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111719 
 

22/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111676 
 

21/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111591 
 

20/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111537 
 

19/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111473 
 

18/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111392 
 

15/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111323 
 

13/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111238 
 

11/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Απόκτηση μετοχών λόγω 
Συγχώνευσης 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111128 
 

08/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=111071 
 

05/01/2010 
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 
3556/2007 – Συναλλαγή Υπόχρεου Προσώπου 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/press
.asp?press_id=110983 
 

 
 
 
 
 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εταιρειών που 
ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις 
Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι Εκθέσεις διαχείρισης των 
Διοικητικών Συμβουλίων θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
μας στη διεύθυνση www.attica-group.com.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


