
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.attica-group.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007 1.07-30.09.2008 1.07-30.09.2007
των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 21/11/2008 Κύκλος εργασιών 267.508 254.013 111.029 109.198
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Καζάς Βασίλειος - Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 72.472 88.715 37.678 47.398

Μιχαλιός Μανόλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 30.948 49.515 21.664 32.774
Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton A.E. Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 32.223 75.013 22.482 27.949
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: ∆εν απαιτείται Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 32.054 74.734 22.433 27.787

Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρίας 21.565 61.712 16.056 19.658

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2008 31.12.2007 30.09.2008 31.12.2007 Μετόχους Μειοψηφίας 10.489 13.022 6.377 8.129
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 669.012 690.455 9 5 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,2070 0,5924 0,1541 0,1887
Επενδύσεις σε ακίνητα - - - - Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.835 2.185 61 69  και συνολικών αποσβέσεων 50.294 69.644 28.084 39.564
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.483 4.817 364.756 396.091
Αποθέµατα 4.266 4.228 - -
Απαιτήσεις από πελάτες 71.024 52.114 - - 1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007 1.07-30.09.2008 1.07-30.09.2007
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 186.918 187.697 50.967 77.592 Κύκλος εργασιών - - - -
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μικτά κέρδη / (ζηµίες) - - - -
προοριζόµενα για πώληση - 36.057 - - Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.416 -986 -472 -315
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 936.538 977.553 415.793 473.757 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 17.080 60.803 1.910 5.144
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 17.080 60.783 1.910 5.144
Μετοχικό Κεφάλαιο 62.504 62.504 62.504 62.504 Κατανέµονται σε :
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 338.607 326.614 352.722 410.582 Μετόχους Εταιρίας 17.080 60.783 1.910 5.144
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 401.111 389.118 415.226 473.086 Μετόχους Μειοψηφίας - - - -
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 122.481 117.027 - - Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,1640 0,5835 0,0183 0,0494
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 523.592 506.145 415.226 473.086 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 325.266 359.005 - - και συνολικών αποσβέσεων -1.406 -977 -469 -312
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.462 2.749 360 343
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 36.512 38.337 - -
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 48.706 45.856 207 328
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - 25.461 - - Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα 506.145 454.401 473.086 400.862
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 412.946 471.408 567 671 Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου, µετά από φόρους 32.054 74.734 17.080 60.783
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 936.538 977.553 415.793 473.757 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - - - -

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -13.173 -13.173 -8.334 -8.334
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -1.434 3.217 -66.606 21.671
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών - - - -

1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007 1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30/9/2008 και 30/9/2007 αντίστοιχα) 523.592 519.179 415.226 474.982
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 32.223 75.013 17.080 60.803 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 19.346 20.129 10 9
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων - - - -
Προβλέψεις 214 2.507 17 483
Συναλλαγµατικές διαφορές -1.389 776 -534 -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας -17.182 -45.241 -17.971 -63.526
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.042 17.691 4 1.345
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -38 -414 - -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -14.458 -15.733 -277 -45
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.898 7.373 168 -566
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -17.763 -15.957 -9 -1.846
Καταβεβληµένοι φόροι -106 -342 - -
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 21.787 45.802 -1.512 -3.343
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων - -30.338 -35.060 -39.338
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -4.321 -6.984 -66 -4
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων στοιχείων 52.475 207.073 - 112.022
Τόκοι εισπραχθέντες 4.881 4.013 2.447 1.410
Μερίσµατα εισπραχθέντα - 23 15.239 34.522
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β) 53.035 173.787 -17.440 108.612
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - - -
Εξοφλήσεις δανείων -61.242 -126.036 - -34.931
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -191 -409 - -
Μερίσµατα πληρωθέντα -13.173 -13.173 -8.334 -8.334
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες - - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -74.606 -139.618 -8.334 -43.265
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 216 79.971 -27.286 62.004
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 171.873 105.449 76.878 13.888
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 172.089 185.420 49.592 75.892

 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 024063 Α.∆.Τ. Ν 255869

ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2008

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1/480/24.07.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεµβρίου 2008

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 215327

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ATTICA  Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο καθώς και η 
µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του εννεαµήνου 2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 3 των 
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. ∆εν έχει γίνει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης κάποιας εκ των εταιριών του Οµίλου. Επίσης, δεν 
υπάρχουν εταιρίες που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο µε εξαίρεση τις 
κατά 100% θυγατρικές εταιρίες SUPERFAST ONE INC. και SUPERFAST TWO INC., οι οποίες ενοποιούνται για πρώτη φορά το Γ΄τρίµηνο 
2008. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ 
είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Τέλος, δεν υπάρχουν 
εταιρίες του Οµίλου οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
2. Οι εταιρίες του Οµίλου Attica έχουν σχηµατίσει συνολική πρόβλεψη € 228 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. ∆εν έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη για τη µητρική εταιρία. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στις σηµειώσεις 3 & 6.1 των 
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31/12/2007. 
4. Έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων των µεγεθών που αφορούν το 2007 και οι οποίες δεν επηρέασαν κάποια από τα βασικά µεγέθη των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων (βλ. παρ.7 των σηµειώσεων των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων). 
5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 6 άτοµα για την µητρική εταιρία και 1.200 άτοµα για τον 
Όµιλο, ενώ στις 30/9/2007 ήταν 9 και 1.425 αντίστοιχα. 
6. Επί των πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 723.059 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη για την εταιρία. 
7. Σχετικά µε την µητρική εταιρία, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Σε επίπεδο Οµίλου, ο Όµιλος 
SUPERFAST έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 462 χιλ., η οποία αφορά αποζηµιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία τα οποία 
ήταν δροµολογηµένα στη γραµµή της Βαλτικής Θάλασσας. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Η κατά 48,795% θυγατρική εταιρία BLUE  
STAR  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είχε σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 550 χιλ. που αφορούσε την απαίτηση αποζηµίωσης της αγοράστριας εταιρίας 
του πλοίου BLUE AEGEAN για την οποία η εταιρία κατέβαλε το ποσό των € 421,8 χιλ. Η BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. την διαφορά των € 
128,20 χιλ. δεν την καταχώρησε στα έσοδα επειδή εκκρεµούν τα δικαστικά έξοδα. Επίσης, η Εταιρία και ο Όµιλος έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη 
παροχών προσωπικού € 93 χιλ. και € 1.554 χιλ. αντίστοιχα. Η Εταιρία και ο Όµιλος δεν έχουν σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια 
των παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 " Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία ".  
8. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα κατά 
την έννοια του ∆ΛΠ 24 µέρη, έχουν ως εξής: 

      (Ποσά σε χιλιάδες €) 
  Όµιλος Εταιρία 
α) Έσοδα  3.852 0 
β) Έξοδα  812 3 
γ) Απαιτήσεις  544 0 
δ) Υποχρεώσεις  301 0 
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.787 390 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
η) Μερίσµατα Εισπραχθέντα  0 15.239 
θ) Μερίσµατα Πληρωθέντα  0 0 

 
9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών. 
10. ∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν είναι 
δυνατή η αποπληρωµή τους. 
11. Εντός του εννεαµήνου ο Όµιλος επώλησε τα οχηµαταγωγά πλοία MARIN, SHIELD και CHALLENGE έναντι του καθαρού ποσού € 52.475 
χιλ. και το κέρδος της παραπάνω συναλλαγής € 9.649 χιλ. καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της παρούσας περιόδου. 
12. 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 (άµεσα και έµµεσα) ανέρχεται σε 90,11%.  
13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας απεφάσισε την συγχώνευση δια απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ 
ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. καθώς και της κατά 48,795% θυγατρικής εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 30η Ιουνίου 2008. Στις 15 Οκτωβρίου 2008 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευµένων 
εταιριών ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα εγκρίνουν την Συγχώνευση ορίστηκαν να 
πραγµατοποιηθούν στις 2 ∆εκεµβρίου 2008. 
14. Τον Μάιο 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρίας BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. αποφάσισε τη διακοπή της 
γραµµής Rosyth – Zeebrugge στις 14 Σεπτεµβρίου 2008. Το πλοίο εκτελεί δροµολόγια σε άλλες γραµµές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 
15. Τον Ιούνιο 2008 η ATTICA GROUP συµφώνησε µε την εταιρία Grimaldi Holding S.p.A., για την αγορά δύο υπερσύγχρονων πλοίων Ro-Pax 
που ναυπηγούνται στα ναυπηγεία Nuovi Cantieri Apuania, συνολικού κόστους € 156 εκατ. Το πρώτο πλοίο παρελήφθη τον Οκτώβριο του 2008 
και το δεύτερο θα παραδοθεί το καλοκαίρι / φθινόπωρο του 2009. Για την παραπάνω συµφωνία η ATTICA GROUP έχει δεσµεύσει το ποσό € 
15.600 χιλ. εκ του οποίου το ποσό € 8.000 χιλ. αποδεσµεύθηκε τον Οκτώβριο 2008 µε την παραλαβή του πλοίου SUPERFAST I. 
16. Τον Σεπτέµβριο 2008 η εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ίδρυσε τις κατά 100% θυγατρικές εταιρίες “SUPERFAST 
ONE INC” και “SUPERFAST TWO INC” καταβάλλοντας στη πρώτη το ποσό των € 35.060 χιλ. µε σκοπό την αγορά του νεότευκτου πλοίου 
SUPERFAST I και στη δεύτερη το ποσό των € 60 χιλ. 
17. Στα “Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου” και ειδικότερα η γραµµή µε περιγραφή “Καθαρό εισόδηµα 
καταχωρηµένο απευθείας στη καθαρή θέση” αφορά την αντιστάθµιση ταµιακών ροών  των επιτοκίων των δανείων που έχει συνάψει ο Όµιλος. 
Όσον αφορά την µεταβολή στην µητρική εταιρία αυτή οφείλεται σε αποτίµηση της συµµετοχής της κατα 48,795% θυγατρικής εταιρίας BLUE 
STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
18. ∆εν κατέχονται από τη µητρική και από τις θυγατρικές εταιρίες, µετοχές της µητρικής εταιρίας στη λήξη της παρούσας περιόδου. 
19. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 12η Φεβρουαρίου 2008 απεφάσισε τη θέσπιση προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων 
προαίρεσης αγοράς µετοχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέλη του προσωπικού της εταιρίας καθώς και των συνδεδεµένων µε 
αυτήν εταιριών. Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος είναι 5 έτη ( βλ.§ 6.2 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων). 
  


