
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 1.01-31.03.2009
των οικονοµικών καταστάσεων: Λειτουργικές δραστηριότητες
Νόµιµος ελεγκτής: Κωνσταντίνου Σωτήρης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 13671 Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων -21.922 -14.779 -252 12.309

Μιχαλιός Μανόλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131 Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. Αποσβέσεις 6.732 6.948 22 19
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: ∆εν απαιτείται Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Προβλέψεις 124 252 2 4
Συναλλαγµατικές διαφορές -8 -1.647 -860

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2009 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 731.058 738.055 256 272 επενδυτικής δραστηριότητας 1.141 -739 -157 -11.798
Επενδύσεις σε ακίνητα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.991 4.595 4 3
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.547 1.595 115 122 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.145 2.359 523.230 509.955 ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέµατα 4.233 4.874 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 640 112
Απαιτήσεις από πελάτες 64.567 57.438 18 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -17.257 -4.301 -344 69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 103.557 42.171 18.396 7.929 (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 9.688 7.649 -17.378 -255
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μείον :
προοριζόµενα για πώληση 81.500 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.266 -3.090 -2 -1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 912.107 927.992 541.997 518.296 Καταβεβληµένοι φόροι -1.803 -27
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 134.812 117.539 134.812 117.539 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -19.940 -5.027 -18.105 -510
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 362.296 353.510 389.533 365.731
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 497.108 471.049 524.345 483.270 Επενδυτικές δραστηριότητες
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -13.275 -48.005
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 497.108 471.049 524.345 483.270 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -322 -212
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 322.596 328.491 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 81.500
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.018 3.872 508 503 ∆ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 35.073 35.025 Τόκοι εισπραχθέντες 228 834 157 394
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 54.312 48.353 17.144 34.523 Μερίσµατα εισπραχθέντα 11.535
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 41.202 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 81.406 622 -13.118 -36.076
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 414.999 456.943 17.652 35.026
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 912.107 927.992 541.997 518.296 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 41.621 41.621
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου

Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου -294 -294
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 24.877
Εξοφλήσεις δανείων -47.245 -5.969
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -144 -148
Μερίσµατα πληρωθέντα
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -6.062 -6.117 41.327 24.877
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 55.404 -10.522 10.104 -11.709
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 16.870 119.124 7.391 51.429
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4 1.309 860
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 72.278 109.911 17.495 40.580

1.01-31.03.2009
Κύκλος εργασιών 51.586 53.241
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) -5.341 -688
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
 αποτελεσµάτων -16.757 -12.411 -405 -346

Όµιλος Εταιρεία Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -21.922 -14.779 -252 12.309
α) Έσοδα 1.261 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -21.947 -14.813 -252 12.309
β) Έξοδα 364
γ) Απαιτήσεις 519 Κατανέµονται ως :
δ) Υποχρεώσεις 266 11.782 Ιδιοκτήτες µητρικής -21.947 -14.813 -252 12.309
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 949 76 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 6.679 1.655 -2.038
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -15.268 -13.158 -252 10.271

Ιδιοκτήτες µητρικής -15.268 -13.158 -252 10.271
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) -0,1385 -0,1046 -0,0016 0,0869
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -10.025 -5.463 -383 -327

31.03.2010 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2010και 01/01/2009 
αντίστοιχα) 471.049 502.832 483.270 535.995
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -15.268 -13.158 -252 10.271
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 41.327 41.327
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2010 και 31/03/2009 
αντίστοιχα) 497.108 489.674 524.345 546.266

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 275083 Α.∆.Τ. ΑΕ 024063 Α.∆.Τ. ΑΒ 215327
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.01-31.03.2010

1.01-31.03.2010 1.01-31.03.2010

                   (Ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-31.03.20091.01-31.03.2010

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.01-31.03.2009

Αθήνα, 25 Μαΐου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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

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

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 ενδιάµεσες ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/03/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη
σηµείωση 3 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. ∆εν έχει γίνει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών
του Οµίλου. Oι  κατά 100% θυγατρικές εταιρείες ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε. και ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. ενοποιούνται για πρώτη φορά από
το Β΄τρίµηνο 2009. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωµατώθηκαν στις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στην
τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης
χρήσης. ∆εν υπάρχουν εταιρείες του Οµίλου οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
2. Οι εταιρείες του Οµίλου Attica έχουν σχηµατίσει συνολική πρόβλεψη € 146 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η µητρική
εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη € 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στη σηµείωση 6.1 των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31/12/2009. 
4. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 6 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 1.223 άτοµα
για τον Όµιλο, ενώ στις 31/03/2009 ήταν 6 και 1.313. 
5. Επί των πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 653.950 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσµων
Υποχρεώσεων. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη για την εταιρεία. 
6. 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 εταιρείας. Σε επίπεδο Οµίλου, έχει
σχηµατισθεί πρόβλεψη  ύψους € 462 χιλ., η οποία αφορά αποζηµιώσεις ναυτικών. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Επίσης, η
εταιρεία και ο Όµιλος έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού € 108 χιλ. και € 1.995 χιλ. αντίστοιχα. 
Η εταιρεία 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 ". 
7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 µέρη, έχουν ως εξής: 

8. Τα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών της περιόδου (βλ. σηµ. 5.3 των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων). 
9. ∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν
είναι δυνατή η αποπληρωµή τους. 
10. Ο Όµιλος ATTICA ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις Οικονοµικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT
GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό
συµµετοχής στην εταιρεία (άµεσα και έµµεσα) ήταν την 31/03/2010 88,7%.   
11. Για τον Όµιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" ποσού - € 15.268 χιλ. αφορούν το αποτέλεσµα του Οµίλου
ύψους - € 21.947 χιλ., την αντιστάθµιση ταµειακών ροών των επιτοκίων των δανείων ύψους € 2.485 χιλ. και την αντιστάθµιση του
συναλλαγµατικού κινδύνου Ευρώ/ ∆ολαρίου Αµερικής ύψους € 4.194 χιλ. 
12. Στις 18/01/2010 µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πιστοποιήθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους €
41.620 χιλ. Το µετοχικό κεφάλαιο, µετά την αύξηση ανέρχεται σε € 134.811 χιλ. διαιρούµενο σε 162.424.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,83 η κάθε µία (βλ. σηµ. 5.8 των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων). 
13. Ο Όµιλος στις 16/02/2010 επώλησε το επιβατηγό – οχηµαταγωγό πλοίο SUPERFAST V στην εταιρεία Bretagne Angleterre Irlande
of Roscoff έναντι του ποσού € 81.500 χιλ. Η λογιστική ζηµία από την πώληση ανήλθε σε € 3.533 χιλ. περίπου, η οποία έχει
συµπεριληφθεί στα αποτελέσµατα της χρήσης 2009, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ενισχύθηκαν κατά € 38,8 εκατ. 
14. ∆εν κατέχονται από την µητρική και τις θυγατρικές εταιρίες, µετοχές της µητρικής εταιρίας στη λήξη της παρούσας χρήσης. 
15. Από τα τέλη Απριλίου 2010 το πλοίο Blue Horizon δραστηριοποιείται στην γραµµή Πειραιάς-Χανιά-Πειραιάς. 


