
Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com Λειτουργικές δραστηριότητες 1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -44.400 -23.880 -308 23.419

Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 27.013 28.407 87 78
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2.034 4.787
Προβλέψεις 3.157 1.354 15 15
Συναλλαγµατικές διαφορές -151 -207 -10 258
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 595 6.619 -6.381 -24.532

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.895 15.981 3 -633
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 23 Μαρτίου 2011 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
Νόµιµος ελεγκτής: Μιχαλιός Μανόλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -6.507 -1.162
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7.742 -7.253 259 789

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.842 -977 -29.738 -5.236
Μείον :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -10.493 -15.796 -3 -19
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 738.240 738.055 210 272 Καταβεβληµένοι φόροι -3.000 -235 -2.626 -39
Επενδύσεις σε ακίνητα Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.357 1.595 96 122 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15.991 4.885 -33.915 -5.900
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.747 2.359 443.271 509.955
Αποθέµατα 11.381 4.874 Επενδυτικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από πελάτες 55.011 57.438 35 18 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -37.046 -106.525
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.845 42.171 10.351 7.929 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -27.642 -105.073 -98
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 81.500
προοριζόµενα για πώληση 682 81.500 ∆ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 858.263 927.992 453.963 518.296 Αγορά - Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τόκοι εισπραχθέντες 733 1.321 359 659
Μετοχικό Κεφάλαιο 134.812 117.539 134.812 117.539 Μερίσµατα εισπραχθέντα 45.292
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 336.229 353.510 314.527 365.731 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 471.041 471.049 449.339 483.270 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 54.591 -103.752 -36.687 -60.672
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 471.041 471.049 449.339 483.270 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 295.032 328.491 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 41.621 41.621
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.976 3.872 518 503 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου -294 -294
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 41.043 35.025 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.000 53.600 8.000
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 45.241 48.353 4.106 34.523 Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 25.946 32.704
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Εξοφλήσεις δανείων -75.981 -46.775 -8.000
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 1.930 41.202 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -369 -356
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 387.222 456.943 4.624 35.026 Μερίσµατα πληρωθέντα -9.913 -9.913
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 858.263 927.992 453.963 518.296 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -29.023 -3.444 67.273 22.791
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: 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

1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Κύκλος εργασιών 271.521 302.478
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 23.924 56.295
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -29.476 664 -1.903 -1.488
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -44.400 -23.880 -308 23.419
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -49.326 -27.449 -2.261 20.431
- Ιδιοκτήτες µητρικής -49.326 -27.449 -2.261 20.431
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 7.991 5.579 -72.997 -63.243
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -41.335 -21.870 -75.258 -42.812
 - Ιδιοκτήτες µητρικής -41.335 -21.870 -75.258 -42.812
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) -0,3055 -0,1938 -0,0140 0,1443
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

Όµιλος Εταιρεία Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
α) Έσοδα 6.722 5 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -2.463 29.071 -1.816 -1.411
β) Έξοδα 1.845  
γ) Απαιτήσεις 444
δ) Υποχρεώσεις 335 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 3.742 304 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2010 και 01/01/2009 

αντίστοιχα) 471.049 502.832 483.270 535.995
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -41.335 -21.870 -75.258 -42.812
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 41.327 41.327
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -9.913 -9.913
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2010 και 31/12/2009 
αντίστοιχα) 471.041 471.049 449.339 483.270

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.ΠΑΣΧΑΛΗΣ     ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 275083   Α.∆.Τ. ΑΒ 215327 Α.∆.Τ. Ν 255869

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεση µέθοδος)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 024063

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 (Ποσά σε χιλιάδες €)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

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 και του Οµίλου. 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 ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. 

Χαράλαµπος Πασχάλης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανδρέας
Βγενόπουλος - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πέτρος Βέττας -
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μιχάλης Σακέλλης -
Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Σπύρος Πασχάλης - Σύµβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος, Μάρκος Φόρος - Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος, Αρετή Σουβατζόγλου - Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό
Μέλος, Θεόφιλος-Αριστείδης Πριόβολος - Σύµβουλος, 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 31/12/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη
σηµείωση 5.12 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. ∆εν έχει γίνει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης κάποιας εκ των εταιρειών
του Οµίλου. ∆εν υπάρχουν εταιρίες που ενσωµατώθηκαν στις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα
χρήση, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στην προηγούµενη χρήση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωµατώθηκαν στις
ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην προηγούµενη χρήση. ∆εν υπάρχουν εταιρείες
του Οµίλου οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
2. Οι εταιρείες του Οµίλου Attica έχουν σχηµατίσει συνολική πρόβλεψη € 155 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η
µητρική εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη € 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στις
σηµειώσεις 5.8 και 5.12 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009. 
4. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 6 άτοµα για την µητρική εταιρεία και 1.214 άτοµα
για τον Όµιλο, ενώ στις 31/12/2009 ήταν 6 και 1.313 αντίστοιχα. 
5. Επί των πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 777.780 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 € 1.038 χιλ. Επίσης, η εταιρεία και ο Όµιλος έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού € 119
χιλ. και € 2.352 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 χρήσης, 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 (βλ. σηµ. 5.9 των ετήσιων
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 31/12/2010 88,81%.   
11. Για τον Όµιλο τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους" ποσού - € 41.335 χιλ. αφορούν το αποτέλεσµα του Οµίλου ύψους - € 49.326 χιλ., την αντιστάθµιση ταµειακών ροών των επιτοκίων των δανείων ύψους € 2.363 χιλ. και την αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού
κινδύνου Ευρώ/ ∆ολαρίου Αµερικής ύψους € 5.628 χιλ. Για την εταιρεία τα "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους"  ποσού - €75.258 χιλ. αφορούν τα αποτελέσµατα της εταιρείας ύψους - € 2.261 χιλ. και την αποτίµηση συµµετοχών στην εύλογη αξία ύψους - €72.997
χιλ. (βλ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).  
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 € 134.812 χιλ. διαιρούµενο σε 162.424.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας € 0,83 η κάθε µία (βλ.σηµ. 5.21 των ετήσιων Οικονοµικών  Καταστάσεων). 
13. Ο Όµιλος στις 16/02/2010 επώλησε το επιβατηγό – οχηµαταγωγό πλοίο SUPERFAST V έναντι του ποσού € 81,5 εκατ. Η λογιστική ζηµία από την πώληση ανήλθε σε € 3,5 εκατ. 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 ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στη λήξη της παρούσας χρήσης. 
15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29.11.2010 µε θέµα ηµερήσιας διάταξης την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 24.266 χιλ. µε την έκδοση 29.236.320 µετοχών µε τιµή διάθεσης € 0,83 εκάστη. 
16. Στις 21/01/2011 πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η πλήρης κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους € 24.266 χιλ. Το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 159.078 χιλ. διαιρούµενο σε 191.660.320 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας
€ 0,83 η κάθε µία. 
17. Ο Όµιλος πώλησε το επιβατηγό -  οχηµαταγωγό πλοίο SUPPERFERRΥ II έναντι συνολικού τιµήµατος € 4,65 εκατ. τοις µετρητοίς. Από την πώληση αυτή το λογιστικό κέρδος για τον Όµιλο ανήλθε σε € 3,9 εκατ. περίπου και θα περιληφθεί στα αποτελέσµατα του Α’ τριµήνου
2011, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ενισχύθηκαν κατά € 2,6 εκατ. 


