
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου: 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 22.262 62.092 34.429 60.979
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις 26.322 27.152 72 13
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενη φορολογία
Προβλέψεις 454 1.832 16 483

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Συναλλαγματικές διαφορές -2.247 2.750 -1.033 -22
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Καζάς Βασίλειος - Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281  δραστηριότητας -19.351 -48.194 -37.951 -64.288

Μιχαλιός Μανόλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20.610 24.351 46 1.449
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη  κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 516 -439
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -8.888 872 -3.606 430

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -8.364 2.478 -9.183 -794
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 744.720 690.455 227 5 Μείον :
Επενδύσεις σε ακίνητα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -22.801 -22.704 -34 -1.851
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.798 2.185 147 69 Καταβεβλημένοι φόροι -159 -418
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.644 4.817 517.130 396.091 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Αποθέματα 3.712 4.228 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.354 49.772 -17.244 -3.601
Απαιτήσεις από πελάτες 55.973 52.114 Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 138.708 187.697 52.774 77.592 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -30.338 -35.120 -39.338
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -86.986 -34.548 -261 -5
προοριζόμενα για πώληση 36.057 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 52.475 207.776 65 112.460
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 946.555 977.553 570.278 473.757 Διακανονισμός παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων 4.018 1.189

Αγορά - Πώληση θυγατρικών (Μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) 1.440
Μετοχικό Κεφάλαιο 117.539 62.504 117.539 62.504 Τόκοι εισπραχθέντες 6.253 6.046 3.021 2.195
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 385.293 326.614 418.456 410.582 Μερίσματα εισπραχθέντα 23 33.741 34.522
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 502.832 389.118 535.995 473.086 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 117.027 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -24.240 148.959 4.075 109.834
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 502.832 506.145 535.995 473.086 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 356.439 359.005 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.098 2.749 2.371 343 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 39.130 38.337 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 48.000 22.800
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 43.056 45.856 31.912 328 Εξοφλήσεις δανείων -73.461 -138.755 -34.931
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -326 -523 -119
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 25.461 Μερίσματα πληρωθέντα -13.173 -13.173 -13.173 -8.334
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 443.723 471.408 34.283 671 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 946.555 977.553 570.278 473.757 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -38.960 -129.651 -13.292 -43.265

Καθαρή αύξηση  / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ) -54.846 69.080 -26.461 62.968
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 171.873 105.449 76.878 13.888

1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα  & ισοδύναμα 2.097 -2.656 1.012 22
Κύκλος εργασιών 325.910 316.313 80 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 119.124 171.873 51.429 76.878
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 75.412 94.661 -22
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων 21.351 42.428 -4.509 -1.564
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 22.262 62.092 34.429 60.979 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 22.262 61.702 34.429 60.936 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2008 και 01/01/2007

αντίστοιχα) 506.145 454.401 473.086 400.862
Κατανέμονται σε : Κέρδη / (ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους 22.262 61.702 34.429 60.936
Μετόχους εταιρείας 22.262 50.718 34.429 60.936 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 53.765
Μετόχους Μειοψηφίας 10.984 Διανεμηθέντα μερίσματα -13.173 -13.173 -13.174 -8.334
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 0,1809 0,4869 0,2798 0,5849 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -12.402 3.215 -12.111 19.622
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-(σε €) 0,0700 0,0800 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2008 και 31/12/2007
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 47.673 69.580 -4.437 -1.551 αντίστοιχα) 502.832 506.145 535.995 473.086

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

Όμιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 4.905 0
β) Έξοδα 1.074 3
γ) Απαιτήσεις 439 0
δ) Υποχρεώσεις 169 30.166

3.641 461
0 0
0 0

η) Μερίσματα Εισπραχθέντα 0 33.741
θ) Μερίσματα Πληρωθέντα 0 0

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.Δ.Τ . ΑΕ 024063

Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ METABOΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

www.attica-group.com
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20 Μαρτίου 2009

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Α.Δ.Τ . ΑΒ 215327 Α.Δ.Τ . Ν 255869

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

Χαράλαμπος Πασχάλης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανδρέας
Βγενόπουλος - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πέτρος Βέτας -
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μιχάλης Σακέλλης -
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Σπύρος Πασχάλης - Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος,  Μάρκος Φόρος - Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό
Μέλος, Αρετή Σουβατζόγλου - Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Θεόφιλος - Αριστείδης Πριόβολος - Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος, Αλέξανδρος Εδιπίδης - Σύμβουλος, Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση
5.13 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώ τη φορά στην τρέχουσα
χρήση με εξαίρεση τις κατά 100% νεοϊδρυθείσες θυγατρικές εταιρείες SUPERFAST ONE INC. και SUPERFAST TWO INC., οι οποίες ενοποιούνται για πρώτη φορά από το Γ΄τρίμηνο 2008. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση με εξαίρεση τις απορροφηθείσες από τη μητρική, θυγατρικές εταιρείες SUPERFAST FERRIΕS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Δεν υπάρχουν εταιρείες
του Ομίλου οι οποίες δεν  ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι εταιρείες του Ομίλου Attica έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη € 228 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ενώ η μητρική εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη € 30 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στις σημειώσεις 5.9
και 5.13 των ετήσιων 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 ετήσιω ν οικονομικών καταστάσεων  (βλ. σημ. 8 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 6 άτομα γ ια την μητρική εταιρεία και 1.225 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 31/12/2007 ήταν 8 και 1.274 αντίστοιχα.
6. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 723.060 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων . Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη για την εταιρεία.
7. Για την μητρική εταιρεία, 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 ετα ιρείας. Σημειώνεται ότι η απορροφηθείσα
θυγατρική εταιρεία BLUE  STAR  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε   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. προ της ημερομηνίας
απορρόφησης. Η διαφορά των € 128,20 χιλ. δεν καταχωρήθηκε στα έσοδα επειδή εκκρεμούν τα δικαστικά έξοδα. Σε επίπεδο Ομίλου, έχει σχηματιστεί 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. Επίσης η εταιρεία και Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού € 83 χιλ . και € 1.404 χιλ. αντίστοιχα. Η εταιρεία και Όμιλος δεν έχουν σχηματίσει λοιπές
προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11, και 14 του ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”.
8. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής:

9. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών  (βλ. σημ. 5.10 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
10. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκ τιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους.
11. Εντός του 2008 ο Όμιλος επώλησε τα οχηματαγωγά πλοία MARIN, NORDIA, SHIELD και CHALLENGE έναντι του καθαρού ποσού € 52.475 χιλ. και το κέρδος των  συναλλαγών αυτών € 9.649 χιλ. καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της χρήσεως.
12. Ο Όμιλος ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται με τη μέθοδο της ολ ικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της
οποίας το συνολ ικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσα και έμμεσα) ήταν 86,4% την 28/02/2009.
13. Στις 15 Οκτωβρίου 2008 τα Διοικητικά Σ υμβούλ ια των  συγχωνευθέντων εταιρειών  ΑΤΤΙCA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε . (κατά 100% θυγατρική) και BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (κατά 48,795% θυγατρική) ενέκριναν  το Σχέδιο
Σύμβασης Συγχώνευσης με τη μητρική εταιρεία το οποίο επίσης εγκρίθηκε από τις έκ τακτες Γεν ικές Συνελεύσεις των συγχωνευμένων εταιρειών στις 2 Δεκεμβρίου 2008. Την 23η Δεκεμβρίου 2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωτέρω
θυγατρικών ναυτιλ ιακών εταιρειών με την υπ΄αριθμόν Κ2-15054 έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης (βλ.σημ. 7 των  ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων). Η επίδραση της συγχώνευσης στα βασικά οικονομικ ά μεγέθη της μητρικής εταιρείας υπήρξε σημαντική μόνο στο σύνολο
των Ιδίων  Κεφαλαίων της, το οποίο ανήλθε στο ποσό των € 141.482 χιλ . ή 33,32% περίπου (βλ. παρ. 7.1.3. των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
14. Τον Μάιο 2008 το Διοικητικό Συμβούλ ιο της θυγατρικής εταιρείας BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. αποφάσισε τη διακοπή της γραμμής Rosyth – Zeebrugge στις 14 Σεπτεμβρίου 2008. Το πλοίο B lue Star 1 μεταδρομολογήθηκε στη γραμμή της Δωδεκανήσου .
15. Τον Ιούνιο 2008 η ATTICA GROUP συμφώνησε με την εταιρεία Grimaldi Holding S.p.A., για την αγορά δύο υπερσύγχρονων πλοίων Ro-Pax , 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 € 7.747 χιλ. το οποίο αφορά το δεύτερο πλοίο.
16. Τον Σεπτέμβριο 2008 η εταιρεία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ίδρυσε τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες “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 Χρήσης ” και ειδικότερα στη γραμμή με περιγραφή “Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στη καθαρή θέση” έχουν καταχωρηθεί α) σε επίπεδο Ομίλου ζημιά € 12.273 χιλ. που αφορά την  αντιστάθμιση
ταμειακών ροών των   επιτοκίων των  δανείων, ζημιά € 129 χιλ. που αφορά συναλλαγματική διαφορά μετατροπής ισολογισμού εκμετάλλευσης εξωτερικού , β) σε επίπεδο μητρικής εταιρείας κέρδος € 6.719 χιλ. από αποτίμηση συμμετοχών, ζημιά € 1.889 χιλ . από αντιστάθμιση
ταμειακών ροών των  επιτοκίων των δανείων  και μείωση ιδίων κεφαλαίων κατά € 16.941 χιλ. που οφείλεται στη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  και BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε..
18. Δεν κατέχονται από τη μητρική και από τις θυγατρικές εταιρείες, μετοχές της μητρικής εταιρείας στη λήξη της παρούσας χρήσης.
19. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 12η Φεβρουαρίου 2008 απεφάσισε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλ ίου και μέλη του προσωπικού της εταιρείας καθώς και των  συνδεδεμένων
με  αυτήν  εταιρειών. Η χρον ική διάρκεια του προγράμματος είναι 5 έτη ( βλ.σημ.1 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

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

