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1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007 1.07-30.09.2008 1.07-30.09.2007 1.01-30.09.2008 1.01-30.09.2007 1.07-30.09.2008 1.07-30.09.2007
Πωλήσεις 5.1 267.508 254.013 111.029 109.198
Κόστος πωληθέντων 5.2 -195.036 -165.298 -73.351 -61.800
Μικτό Κέρδος 72.472 88.715 37.678 47.398
Έξοδα διοίκησης -19.982 -16.287 -6.742 -4.259 -1.416 -986 -472 -315
Έξοδα διάθεσης -21.765 -23.755 -9.278 -10.635
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 223 842 6 270
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 
Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 30.948 49.515 21.664 32.774 -1.416 -986 -472 -315

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 3.816 27.226 4.680 -620 819 31.797 1.470 4.538
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -17.071 -18.150 -5.528 -5.885 -9 -1.345 -4 -70
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 4.881 4.029 1.666 1.816 2.447 1.425 916 991
Έσοδα από µερίσµατα 15.239 29.887
Κέρδη /(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 
ενοποιούµενες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 25 25

Κέρδη /(Ζηµιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 5.3 9.649 12.368 -136

Κέρδη προ φόρων 32.223 75.013 22.482 27.949 17.080 60.803 1.910 5.144
Φόρος εισοδήµατος -169 -279 -49 -162 -20
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 32.054 74.734 22.433 27.787 17.080 60.783 1.910 5.144

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της µητρικής 21.565 61.712 16.056 19.658 17.080 60.783 1.910 5.144
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 10.489 13.022 6.377 8.129
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,2070 0,5924 0,1541 0,1887 0,1640 0,5835 0,0183 0,0494

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Για την περίοδο που έληξε την 30/9 2008 και 2007  και για την τρίµηνη περίοδο 1/7 - 30/9 2008 και 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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 30/09/2008 31/12/2007 30/09/2008 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώµατα Πάγια 5.4 669.012 690.455 9 5
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.835 2.185 61 69
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 5.5 364.605 396.091
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 5.6 1.944 3.349
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1.350 1.279 151
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 189 189
Σύνολο 674.330 697.457 364.826 396.165
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέµατα 4.266 4.228
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 71.024 52.114
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 14.829 15.264 1.375 714

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω ΚΑΧ

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 560
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.7 172.089 171.873 49.592 76.878
Σύνολο 262.208 244.039 50.967 77.592
Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση 36.057

Σύνολο Ενεργητικού 936.538 977.553 415.793 473.757
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 62.504 62.504 62.504 62.504
Υπερ το άρτιο 207.648 207.648 194.340 194.340
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 5.8 1.361 2.569 57.376 123.982
Λοιπά αποθεµατικά 85.168 15.603 81.333 30.915
Αποτελέσµατα εις νέον 44.430 100.794 19.673 61.345
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
Μητρικής 401.111 389.118 415.226 473.086

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 122.481 117.027
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 523.592 506.145 415.226 473.086
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 319 319 267 267
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 1.554 1.342 93 76

Επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.9 325.266 359.005
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις 5.10 589 1.088
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο 327.728 361.754 360 343
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24.038 26.688 1 173
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 271 548 20 20
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.9 36.512 38.337
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 1.928
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.11 24.397 16.692 186 135
Σύνολο 85.218 84.193 207 328
Υποχρεώσεις συνδεδεµένες µε στοιχεία του ενεργητικού 
κατεχόµενα προς πώληση 25.461

Σύνολο Υποχρεώσεων 412.946 471.408 567 671
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 936.538 977.553 415.793 473.757

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της 30ης Σεπτεµβρίου 2008 και της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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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 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους µετόχους 
της µητρικής

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 104.173 62.504 207.648 2.569 15.603 100.794 389.118 117.027 506.145
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 62.504 207.648 2.569 15.603 100.794 389.118 117.027 506.145

Αποτέλεσµα περιόδου 21.565 21.565 10.489 32.054

Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια

Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων
∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια

Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης
Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών:
Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια -1.208 -1.208 -196 -1.404
Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης

Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου µέσου

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών -30 -30 -30
Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια 
κεφάλαια
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη 
περίοδο   -1.208 -30 21.565 20.327 10.293 30.620

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης -8.334 -8.334 -4.839 -13.173
Μεταφορά µεταξύ αποθεµατικών και κερδών εις νέον 69.595 -69.595
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ιδίων µετοχών
Πώληση ιδίων µετοχών
Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών
Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού 
θυγατρικών
Υπόλιπο την  30/9/2008 62.504 207.648 1.361 85.168 44.430 401.111 122.481 523.592

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2008
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ΕΤΑΙΡΙΑ

Αριθµός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας από αποτίµηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους µετόχους 
της µητρικής

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 104.173 62.504 194.340 123.982 30.915 61.345 473.086 473.086
Αλλαγή λογιστικών αρχών
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 62.504 194.340 123.982 30.915 61.345 473.086 473.086

 
Αποτέλεσµα περιόδου 17.080 17.080 17.080

Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια

Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία -66.606 -66.606 -66.606

∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια

Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης
Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών:
Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια
Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης

Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου µέσου

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών

Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια κεφάλαια

Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη 
περίοδο -66.606 17.080 -49.526 -49.526

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης -8.334 -8.334 -8.334
Μεταφορά µεταξύ αποθεµατικών και κερδών εις νέον 50.418 -50.418
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ιδίων µετοχών
Πώληση ιδίων µετοχών
Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών
Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού 
θυγατρικών
Υπόλιπο την  30/9/2008 62.504 194.340 57.376 81.333 19.673 415.226 415.226

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2008
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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 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα στους 

µετόχους της µητρικής

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2007 104.173 62.504 207.648 51.429 22.713 344.294 110.107 454.401
Αλλαγή λογιστικών αρχών  
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 62.504 207.648 51.429 22.713 344.294 110.107 454.401

Αποτέλεσµα περιόδου 61.712 61.712 13.022 74.734

Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια κεφάλαια

Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων

∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια

Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης
Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών:
Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια 2.496 -96 2.400 837 3.237
Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης

Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου µέσου

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών -20 -20 -20

Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια κεφάλαια

Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη 
περίοδο   2.496 61.596 64.092 13.859 77.951

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης -8.334 -8.334 -4.839 -13.173
Μεταφορά µεταξύ αποθεµατικών και κερδών εις νέον -31.582 31.582
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ιδίων µετοχών
Πώληση ιδίων µετοχών
Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών
Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού 
θυγατρικών
Υπόλιπο την  30/9/2007 62.504 207.648 2.496 19.847 107.557 400.052 119.127 519.179

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2007
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Αριθµός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας από αποτίµηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους µετόχους 
της µητρικής

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2007 104.173 62.504 194.340 -167.893 17.949 21.738 128.638 128.638
Αλλαγή λογιστικών αρχών 272.224 272.224 272.224
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 62.504 194.340 104.331 17.949 21.738 400.862  400.862

Αποτέλεσµα περιόδου 60.783 60.783 60.783

Αποτέλεσµα αναγωρισµένο απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια
Κέρδη από επανεκτίµηση ενσώµατων παγίων
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη 
αξία 12.110 12.110 12.110

∆ιαθέσιµα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Κέρδη /(ζηµιές) αποτίµησης µεταφερόµενα στα ίδια 
κεφάλαια
Μεταφερόµενα στο αποτέλεσµα λόγω πώλησης
Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών:
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη 
αξία    

Κέρδη /(ζηµιές) µεταφερόµενα στα ίδια κεφάλαια 9.560 9.560 9.560
Mεταφερόµενα στα αποτελέσµατα χρήσης
Mεταφερόµενα στην αρχική αξία του αντισταθµισµένου 
µέσου
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών
Φόρος στοιχείων απευθείας µεταφερόµενων στα ίδια 
κεφάλαια
Σύνολο αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων για τη 
περίοδο 12.110 9.560 60.783 82.453 82.453

Προγράµµατα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών
Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα προηγούµενης χρήσης -8.334 -8.334 -8.334
Μεταφορά µεταξύ αποθεµατικών και κερδών εις νέον 10.832 -10.832
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ιδίων µετοχών
Πώληση ιδίων µετοχών
Aύξηση δικαιωµάτων µειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών
Μείωση δικαιωµάτων µειοψηφίας από πώληση ποσοστού 
θυγατρικών
Υπόλιπο την  30/9/2007 62.504 194.340 116.441 38.341 63.355 474.981 474.981

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1 - 30/9/2007
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1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 32.223 75.013 17.080 60.803
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 19.346 20.129 10 9
Αναβαλλόµενη φορολογία  
Προβλέψεις 214 2.507 17 483
Συναλλαγµατικές διαφορές -1.389 776 -534
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 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 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
Καταβληµένοι φόροι -106 -342   
Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
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
Αποτελέσµατα παραγώγων  
Τόκοι εισπραχθέντες 4.881 4.013 2.447 1.410
Μερίσµατα εισπραχθέντα 23 15.239 34.522
Επενδυτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
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
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους
Χρηµατοδοτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
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

Η παραπάνω Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο.
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο 1/1-30/9 2008 και 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
1.  Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε διακριτικό τίτλο 
“ATTICA GROUP” είναι αµιγώς Εταιρία Συµµετοχών και ως εταιρία συµµετοχών 
δεν έχει δραστηριότητα. Η εταιρία µέσω των θυγατρικών της εταιριών 
δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιβατηγό ναυτιλία και στην παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών. 

 
Η έδρα της εταιρίας και του Οµίλου είναι στο ∆ήµο Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 
123-125 & Τορβά 3, Τ.Κ. 11745. 

 
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου 
είναι 6 άτοµα για τη µητρική εταιρία και 1.200 άτοµα για τον Όµιλο, ενώ στις 
30/9/2007 ήταν 9 και 1.425 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 καθώς και ο µέσος σταθµικός 
αριθµός των µετοχών της εταιρίας είναι 104.173.680. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα 
µίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 
30/9/2008 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 516.701 χιλ. περίπου. 
 
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 30/09/2008 (άµεσα και έµµεσα) ανέρχεται σε 90,11%.   

  
 Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του Οµίλου, της 

περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2008, εγκρίθηκαν µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου την 21η Νοεµβρίου 2008. 
 
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 1/1-30/9/2008 είναι ίδιες µε αυτές που εφάρµοσε ο Όµιλος κατά την 
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2007.  
 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερµηνείες που συντάχθηκαν 
από τη µόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα προβλεπόµενα από το ∆.Λ.Π. 34 
«Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά». 
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Επίσης οι 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 διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα την οικονοµική θέση, την απόδοση και τις ταµιακές ροές της 
επιχείρησης.  

 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση εκτιµήσεων 
και υποθέσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις γενικά αποδεκτές 
λογιστικές αρχές.  Οι ανωτέρω εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις γνώσεις και τις 
πληροφορίες που είχε η ∆ιοίκηση του Οµίλου µέχρι την έγκριση των 
οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/9/2008. 

 
  2.1.  Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών 

εκτιµήσεων 
Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των 
λογιστικών πολιτικών του Οµίλου και οι οποίες έχουν την σηµαντικότερη 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είναι οι ακόλουθες: 
 
Η ∆ιοίκηση εξετάζει εάν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης της αξίας των 
συµµετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιµά το ύψος της, σύµφωνα 
µε τη λογιστική πολιτική του Οµίλου 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 ∆ιοίκηση εξετάζει σε κάθε περίοδο, 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 τον Όµιλο κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόµενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
 



Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/08 έως 30/9/08 
 

12 
  

  

 

 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιριών του Οµίλου 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 ∆ιοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιµήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και µε βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η 
∆ιοίκηση του Οµίλου µέχρι την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
περιόδου που έληξε την 30/09/2008. 

 
3.     Ενοποίηση 

Οι παρακάτω (1) άµεσα και (2) έµµεσα θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται µε τη 
µέθοδο ολικής ενσωµάτωσης. 

Επωνυµία Θυγατρικής Αξία Συµµετοχής % συµµετοχής Χώρα 
εγκατάστασης

Είδος 
Συµµετοχής

Μέθοδος 
Ενσωµάτωσης

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις **

1. Άµεσα θυγατρικές
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 167.214 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.* 44 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.* 44 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.* 4.823 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε.* 1.104 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
SUPERFAST ONE INC 35.060 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008
SUPERFAST TWO INC 60 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 12.800 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 3.516 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
ATTICA CHALLENGE LTD 4.500 100% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA SHIELD LTD 4.500 100% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA PREMIUM A.E. 2.854 100% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2008
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 128.088 48,795% ΕΛΛΑ∆Α ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2008
2. Έµµεσα θυγατρικές
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ 100% ΕΛΛΑ∆Α

Υπό ενιαία 
διεύθυνση ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008

SUPERFAST FERRIES S.A. 1 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
SUPERFAST PENTE INC. 41.390 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
SUPERFAST EXI INC. 42.130 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
SUPERFAST ENDEKA INC. 38.054 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
SUPERFAST DODEKA INC. 45.640 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2008
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 317.335 48,795% ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES -- ΕΛΛΑ∆Α Υπό ενιαία 
διεύθυνση ΟΛΙΚΗ 2006 - 2008

BLUE STAR FERRIES S.A. 1 48,795% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2008
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY * 1 48,795% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
THELMO MARINE S.A. * 1 48,795% ΛΙΒΕΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
BLUE ISLAND SHIPPING INC. * 1 48,795% ΠΑΝΑΜΑΣ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. * 51 48,795% ΚΥΠΡΟΣ ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2008

30/09/2008

 
*Eταιρίες σε αδράνεια για τις οποίες η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν 
υφίσταται λόγος αποµείωσης των συµµετοχών της.  
 
**Για τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστηµένες θυγατρικές εταιρίες του 
Οµίλου, οι οποίες έχουν υποκατάστηµα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση 
φορολογικού ελέγχου. 
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∆εν έχει γίνει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης κάποιας εκ των εταιριών του 
Οµίλου.   
 
∆εν 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.  
 
∆εν 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.  
 
∆εν υπάρχουν εταιρίες του Οµίλου οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 
4.1. ∆ιεταιρικές συναλλαγές του Οµίλου ATTICA A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποίησε η µητρική εταιρία µε τις συνδεδεµένες 
εταιρίες του Οµίλου κατά την περίοδο 1/1-30/9/2008 είναι οι ακόλουθες: 
1. Η εταιρία εισέπραξε µερίσµατα χρήσεως 2007 από την 100% θυγατρική 

εταιρία SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ύψους € 10.628 χιλ. και 
από την κατά 48,795% θυγατρική εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
ύψους € 4.611 χιλ. Τα ανωτέρω µερίσµατα στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις του Οµίλου απαλείφονται. 

2. Αγορά τουριστικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια κ.λ.π.) από τη 100% 
θυγατρική της εταιρία ATTICA PREMIUM Α.Ε. αξίας € 3 χιλ. 

 
∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των πλοιοκτητριών εταιριών του Οµίλου 
SUPERFAST µε τις αντίστοιχες πλοιοκτήτριες εταιρίες του Οµίλου BLUE STAR. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές την 30/9/2008 µεταξύ των εταιριών του Οµίλου οι 
οποίες προκύπτουν από την δοµή του Οµίλου (βλ. παρ. 4.1. των οικονοµικών 
καταστάσεων της 31/12/07) έχουν ως εξής: 
α) Μεταξύ των εταιριών του Οµίλου SUPERFAST ανέρχονται στο ποσό των € 
817.050 χιλ. τα οποία σε ενοποιηµένη βάση απαλείφονται. 
β) Μεταξύ των εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ανέρχονται στο ποσό των € 
1.544.481 χιλ. τα οποία σε ενοποιηµένη βάση απαλείφονται. 
γ) Οι αγορές-πωλήσεις καθώς και τα υπόλοιπα της ATTICA PREMIUM Α.Ε. 
από και προς τις άλλες εταιρίες του Οµίλου, τα οποία σε ενοποιηµένη βάση 
απαλείφονται, έχουν ως εξής: 
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ATTICA PREMIUM A.E.
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

από προς
Όµιλος Superfast 2.743 140 8.071  
Όµιλος Blue Star 1.011 14 2.069
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3

3.757 154 10.140

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

 
δ) Τα διεταιρικά υπόλοιπα της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ SUPERFAST DODEKA 
(HELLAS) INC. & ΣΙΑ» προς τον Όµιλο BLUE STAR είναι ύψους € 16.019 χιλ. 
περίπου, τα οποία σε ενοποιηµένη βάση απαλείφονται. 

 
4.1.1. ∆ιεταιρικές    συναλλαγές   µε   τις  άλλες   εταιρίες   του   Οµίλου   MARFIN   
              INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 3.641  544   
VIVARTIA Α.Ε. 211  
ΝΕΝ∆ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 31 16
HELLENIC CATERING Α.Ε.  168 85
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 613 200

3.852 812 544 301

 
4.1.2. ∆ιεταιρικές συναλλαγές µε τον Όµιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

 

30η 
Σεπτεµβρίου 

2008 

30η 
Σεπτεµβρίου 

2008 
   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 97.152   33.812   
∆ανειακές Υποχρεώσεις   
   
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   3.414 2.223   
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα         4        2 
  

  
4.2.  Εγγυήσεις 

Η µητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποπληρωµή των δανείων των πλοίων του Οµίλου SUPERFAST και του 
Οµίλου BLUE STAR ύψους € 205.953 χιλ. ύψους € 200.000 χιλ. αντίστοιχα. 
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4.3. Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη

30/09/2008 30/09/2007
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 2.290 1.344
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 96 97
Αµοιβές ∆.Σ. 401 401
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους
Σύνολο 2.787 1.842

30/09/2008 30/09/2007
Aριθµός Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών 14 16

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.

Ποσά σε χιλ.  €

 

5.  Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 
1/1-30/9/2008 
Τα µεγέθη της περιόδου 1/1-30/9/2008 δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα µεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούµενης περιόδου για τους 
εξής λόγους:  
α) το πλοίο BLUE STAR 1 δραστηριοποιήθηκε στη γραµµή της Βόρειας 
Θάλασσας για όλο το διάστηµα του εννεαµήνου 2008 ενώ την αντίστοιχη 
περίοδο δραστηριοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2007 σε αντικατάσταση 
του πωληθέντος πλοίου SUPERFAST X.  Επίσης το πλοίο BLUE STAR 1 
διέκοψε στις 14/09/2008 τα δροµολόγια του στη γραµµή Rosyth – Zeebrugge 
και δραστηριοποιείται σε άλλες γραµµές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 
 

 

β) το οχηµαταγωγό πλοίο MARIN δραστηριοποιήθηκε µέχρι 07/02/2008 οπότε 
και επωλήθη ενώ δραστηριοποιήθηκε για όλη την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 

γ) το οχηµαταγωγό πλοίο NORDIA δραστηριοποιήθηκε µέχρι 07/04/2008 οπότε 
και επωλήθη ενώ δραστηριοποιήθηκε για όλη την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

δ) τα   οχηµαταγωγά πλοία CHALLENGE και SHIELD δραστηριοποιήθηκαν 
µέχρι τα µέσα του Φεβρουαρίου 2008 περίπου, οπότε και επωλήθησαν. Τα 
ανωτέρω πλοία ο Όµιλος είχε στην κατοχή του από τον Οκτώβριο 2007.   
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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, στις γραµµές 
της Αδριατικής και στη Βόρεια θάλασσα µέχρι 14/09/2008 λόγω της 
µεταδροµολόγησης του πλοίου BLUE STAR 1 σε άλλες γραµµές που 
δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 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. 
 
Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο  5.α το πλοίο BLUE STAR 1 διέκοψε τα 
δροµολόγια του στη Βόρεια Θάλασσα µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν τα 
εµφανιζόµενα κατωτέρω βασικά µεγέθη της Αδριατικής θάλασσας ως εξής: 
 
Κύκλος εργασιών +601 χιλ. 
Μικτά αποτελέσµατα κέρδη/(ζηµίες) - 341 χιλ. 
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

 
 
- 340 χιλ. 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων - 491 χιλ. 
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους -  492 χιλ. 
 

 

Εποχικότητα ∆ραστηριοτήτων 
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 Εταιρία ως εταιρία συµµετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών και για το λόγο αυτό 
δεν παρουσιάζεται για την εταιρία ανάλυση εσόδων ανά γεωγραφικό τοµέα.   
 

Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τοµέα για την 
περίοδο 1/1 – 30/9/2008 έχουν ως εξής : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/08 έως 30/9/08 
 

17 
  

  

 

 
 

 

Γεωγραφικός Τοµέας Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα Βόρεια Θάλασσα Λοιπά* Σύνολο

Έσοδα από ναύλους 103.909 116.319 16.718 2.184 239.130
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 7.710 18.642 1.127 5 27.484
Έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες 894 894
Σύνολο κύκλου εργασιών 111.619 134.961 17.845 3.083 267.508

Μικτά αποτελέσµατα 44.476 25.601 1.210 1.185 72.472
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -3.971 -5.735 -1.733 3.065 -8.374 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 33.693 17.560 643 -1.602 50.294
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων 22.662 2.014 -3.453 11.000 32.223
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 22.633 1.953 -3.468 10.936 32.054

 
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 221.144 381.807 86.833 36.109 725.893
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα 
περίοδο 751 609 1.360
Μεταδροµολόγηση πλοίων 84.553 -84.553
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Πωλήσεις πλοίων -6.768 -36.057 -42.825
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -6.711 -9.571 -2.280 -52 -18.614
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/9 215.184 450.630 0 0 665.814  
Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες 
δανειακές υποχρεώσεις 103.813 214.098 43.807 60 361.778

* Στα λοιπά συµπεριλαµβάνονται η µητρική εταιρία, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες των χρονοναυλοµένων οχηµαταγωγών 
πλοίων NORDIA, CHALLENGE και SHIELD καθώς και η κατά 100% θυγατρική, τουριστική εταιρία ATTICA
PREMIUM A.Ε. 

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/9/2008

 
 
 

Πίνακας συµφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Οµίλου της 30/9/2008 
 
Αναπόσβεστη αξία πλοίων                                € 665.814 
Μη κατανεµηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 270.724 
Σύνολο ενεργητικού      € 936.538 

 
Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις       € 361.778 
Μη κατανεµηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού          €   51.168 
Σύνολο υποχρεώσεων             € 412.946 

 

Επί των πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 723.059 χιλ. 
περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων. 
 

Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συµπεριλαµβάνονται οι επιδοτήσεις για 
εκτέλεση δροµολογίων γραµµών ∆ηµόσιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνολικού ύψους € 
4.227 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/9/2008 και € 3.100 χιλ. για την περίοδο 1/1-
30/9/2007. 
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Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τοµέα για την 
περίοδο 1/1-30/9/2007 έχουν ως εξής: 
 

 

Γεωγραφικός Τοµέας Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα Βόρεια Θάλασσα Λοιπά* Σύνολο

Έσοδα από ναύλους 92.717 108.311 20.243 2.994 224.265
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 7.320 19.063 1.334 4 27.721
Έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες 2.027 2.027
Σύνολο κύκλου εργασιών 100.037 127.374 21.577 5.025 254.013

 
Μικτά κέρδη 44.735 35.708 5.338 2.934 88.715
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -4.292 -8.543 -1.766 27.732 13.130
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,     
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 34.833 29.768 4.280 764 69.644
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων 23.251 11.053 12.552 28.157 75.013
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 23.189 10.970 12.524 28.051 74.734

 
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου** 228.139 476.349 98.002 13.340 815.830
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 2.174 71 1.346  3.591
Αλλαγή δροµολόγησης πλοίων  -82.410 88.620 -6.210
Πωλήσεις πλοίων -98.002 -98.002
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -6.859 -9.790 -2.335 -233 -19.217
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/9 223.454 384.220 87.631 6.897 702.202

Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 120.256 241.141 47.071 3.716 412.184

οχηµαταγωγού πλοίου NORDIA καθώς και η κατά 100% θυγατρική, τουριστική εταιρία ATTICA PREMIUM A.E.
** Συµπεριλαµβάνεται το πωληθέν πλοίο SUPERFAST X.

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/9/2007

* Στα Λοιπά συµπεριλαµβάνονται η µητρική εταιρία, η πλοιοκτήτρια εταιρία του χρονοναυλοµένου 
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Πίνακας συµφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Οµίλου της 30/9/2007 
 

Αναπόσβεστη αξία πλοίων                                    €   702.202 
Μη κατανεµηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού     €   284.574 
Σύνολο ενεργητικού                  €   986.776 

 

Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις       €  412.184 
Μη κατανεµηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού         €    55.413 
Σύνολο υποχρεώσεων                  €  467.597 

 
 

  5.2.   Κόστος πωληθέντων 
 Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται αυξηµένο κατά € 29.738 χιλ. περίπου σε 
 σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο επηρεασµένο από την αύξηση της  
 τιµής των ναυτιλιακών καυσίµων η οποία έχει επιδράσει ανάλογα και στα Κέρδη 
 προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
 καθώς και στα κέρδη προ φόρων και µετά από φόρους. 
 
5.3. Κέρδη / (ζηµίες) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
 Ο Όµιλος επώλησε τα οχηµαταγωγά πλοία (RoRo)  MARIN, CHALLENGE, 
 SHIELD και NORDIA έναντι του καθαρού ποσού των  € 52.475 χιλ. Από τις 
 πωλήσεις αυτές προέκυψε κέρδος € 9.649 χιλ. 
 
  5.4.  Ενσώµατα Πάγια 
 Τα Ενσώµατα Πάγια παρουσιάζουν µείωση σε σχέση µε τις 31/12/2007 η οποία 
 οφείλεται στην πώληση των οχηµαταγωγών πλοίων RoRo MARIN, 
 CHALLENGE, SHIELD και NORDIA καθώς και στις αποσβέσεις της περιόδου 
 1/1-30/9/2008.  
 
  5.5.  Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 
 Η µεταβολή των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρίες οφείλονται στην συµµετοχή 
 της µητρικής εταιρίας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις κατά 100% 
 θυγατρικές εταιρίες SUPERFAST ONE INC. και SUPERFAST TWO INC. (βλ. 
 παρ.8δ) καθώς και στην αποτίµηση της συµµετοχής της µητρικής στην BLUE 
 STAR N.A.E. 

 
  5.6.   Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αφορούν το hedging επιτοκίου το 
 οποίο έχει συνάψει ο Όµιλος. 

 
 

  5.7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 Στο ποσό που εµφανίζεται στον Ισολογισµό συµπεριλαµβάνεται το ποσό  των € 

15.600 χιλ. το οποίο είναι δεσµευµένο.  Η δέσµευση του ανωτέρου ποσού αφορά 
την συµφωνία που έχει συνάψει ο Όµιλος για την αγορά δύο πλοίων (βλ. παρ. 
8γ). Ποσό ύψους € 8.000 χιλ. αποδεσµεύθηκε τον Οκτώβριο 2008 µε την 
παραλαβή του πλοίου SUPERFAST I. Επίσης, κατά το εννεάµηνο ο Όµιλος 
κατέβαλε το ποσό των € 13.173 χιλ. ως µέρισµα χρήσης 2007 καθώς και το ποσό 
των € 8.500 χιλ. για την ολική εξόφληση του δανείου του πλοίου ∆ΙΑΓΟΡΑΣ. 
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5.8. Αποθεµατικά εύλογης αξίας  

 α) Η µεταβολή που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
και συγκεκριµένα στη γραµµή µε τίτλο “Κέρδη / (ζηµίες) µεταφερόµενα στα ίδια 
κεφάλαια” αφορά την αντιστάθµιση ταµιακών ροών των επιτοκίων των δανείων 
που έχει συνάψει ο Όµιλος.   

  
 β) Σε επίπεδο µητρικής εταιρίας η µεταβολή στις Επενδύσεις σε θυγατρικές 

εταιρίες οφείλεται στην αποτίµηση της συµµετοχής της στην κατά 48,795% 
θυγατρικής εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  

 

  5.9.   Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
 Η µείωση σε σχέση µε την 31/12/07 οφείλεται αφ’ ενός µεν στην ολική εξόφληση, 
 µε ίδια κεφάλαια, του δανείου του πλοίου ∆ΙΑΓΟΡΑΣ και των δόσεων των 
 δανείων του Οµίλου, αφ’ ετέρου δε στην  αποπληρωµή των δανείων των 
 πωληθέντων οχηµαταγωγών πλοίων (RoRo) MARIN, CHALLENGE, SHIELD 
 και NORDIA. 

 

5.10. Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 
 Η µείωση οφείλεται στο γεγονός ότι 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. 
   
5.11.   Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Η αύξηση στις «Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στα δεδουλευµένα έξοδα του Οµίλου. 
 

 

   6.        Άλλες πληροφορίες 
 6.1      Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 Η µητρική εταιρία καθώς και οι εταιρίες του Οµίλου SUPERFAST έχουν ελεγχθεί 

από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2006.  Συγκεκριµένα για τον 
φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2006 της µητρικής εταιρίας προέκυψαν διαφορές 
φορολογικού ελέγχου ύψους € 1.900 οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα  
ενώ για τις εταιρίες του Οµίλου SUPERFAST προέκυψαν φορολογικές διαφορές 
ύψους € 84.779,60 έναντι των οποίων είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη ύψους € 
100.000. Οι εταιρίες του Οµίλου BLUE STAR και η εταιρία ATTICA PREMIUM 
Α.Ε. έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2005. Οι 
εταιρίες του Οµίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχουν σχηµατίσει συνολική 
πρόβλεψη € 228 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. ∆εν έχει 
σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη για την µητρική εταιρία. Για τις εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστηµένες θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου, οι οποίες 
δεν έχουν υποκατάστηµα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού 
ελέγχου.  Η µητρική εταιρεία ευρίσκεται σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου για 
την οικονοµική χρήση 2007. 
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6.2. ∆ικαιώµατα προαίρεσης 
 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. Τα δικαιώµατα 
αφορούν µετοχές η ονοµαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του 
µετοχικού καφαλαίου µε τιµή διάθεσης € 6,20 ανά µετοχή. Η χρονική διάρκεια 
του προγράµµατος είναι 5 έτη. 

  
 6.3.  Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων 
 Ο Όµιλος κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 61.242  χιλ. για 

την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων. 
 Επίσης ο Όµιλος κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 191 χιλ. για την 

εξόφληση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων.  
 

 6.4. Εξοφλήσεις χρηµατοδοτικών και λειτουργικών µισθώσεων 
 Το ύψος των χρηµατοδοτικών µισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 

αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-30/9/2008 , ανέρχεται στο ποσό των € 206 
χιλ. Το ύψος των λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσµατα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 1.810 χιλ. 

 Τα συµφωνητικά των λειτουργικών µισθώσεων αφορούν ενοίκια γραφείων τα 
οποία έχουν συναφθεί µε όρους αγοράς, µε εξαίρεση το συµβόλαιο του 
γραφείου της ATTICA PREMIUM Α.Ε. στην Αθήνα για το οποίο η κατά 100% 
παραπάνω θυγατρική εταιρία κατέβαλε το Νοέµβριο του 2006 προκαταβολικά τα 
ενοίκια 3 ετών.    

 

Η µητρική εταιρία δεν έχει µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές    
υποχρεώσεις. 

 

6.5.   Προβλέψεις  
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.  
 

7.    Παρουσίαση και επεξήγηση της ανακατάταξης κονδυλίων της περιόδου  
       1/1-31/12/2007 

Έγινε ανακατάταξη σε κονδύλια του δηµοσιευµένου Ισολογισµού της 31/12/2007 
καθώς και των Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/1-30/9/2007, ώστε να είναι 
συγκρίσιµα µε αυτά της περιόδου 1/1-30/9/2008.  Από την ανακατάταξη αυτή δεν 
προέκυψε κάποια διαφορά στα σύνολα του Ενεργητικού, της Καθαρής Θέσης και 
των Υποχρεώσεων.  
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Επίσης, δεν προέκυψε κάποια διαφορά στα βασικά µεγέθη των 
αποτελεσµάτων της περιόδου 1/1-30/9/2007, ήτοι στον κύκλο εργασιών, στα 
Μικτά κέρδη, στα Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA), στα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 
και στα κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας. 
 
Αναλυτικά: 

1. Τα “Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία” της 31/12/2007 € 3.909 
χιλ. παρουσιάζονται την 30/9/2008 ως “Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία” τόσο ως “Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία”, € 3.349 χιλ., 
όσο και ως “Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία”, € 560 χιλ. 

2. Οι “Απαιτήσεις από φόρους-τέλη”, € 1.610 χιλ., οι “Λοιπές απαιτήσεις”, € 
3.629 χιλ., τα “Έξοδα επόµενων χρήσεων”, € 9.330 χιλ. και τα “Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα”, € 695 χιλ. της 31/12/2007, παρουσιάστηκαν την 
30/9/2008 ως “Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού”, € 15.264 χιλ. 

3. Τα “Αποθεµατικά” και τα “κέρδη εις νέο” της 31/12/2007 παρουσιάζονται την 
30/9/2008 σε µεγαλύτερη ανάλυση. ∆ηλαδή, “Υπέρ το άρτιο” € 207.648 χιλ., 
“Αποθεµατικά εύλογης αξίας” € 2.569 χιλ., “Λοιπά αποθεµατικά” € 15.603 
χιλ και “κέρδη εις νέο” € 100.794 χιλ.  

4. Τα “Ενυπόθηκα δάνεια”, € 358.883 χιλ. και οι “Χρηµατοδοτικές µισθώσεις”, 
€ 122 χιλ. της 31/12/2007 παρουσιάζονται την 30/9/2008 ως 
“Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις”, € 359.005 χιλ. 

5. Οι “Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση”, € 
38.069 χιλ. καθώς και το κονδύλι των χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) 
€ 268 χιλ., που περιλαµβάνεται στους “ Προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές” 
της 31/12/2007, παρουσιάζονται την 30/9/2008 ως “Βραχυπρόθεσµες 
∆ανειακές υποχρεώσεις” € 38.337 χιλ. 

6. Από το στοιχείο “Φόροι- τέλη πληρωτέα”, € 2.406 χιλ. της 31/12/2007 
παρουσιάζεται την 30/9/2008  το ποσό € 548 χιλ. ως “Τρέχουσες 
Φορολογικές Υποχρεώσεις” και το υπόλοιπο µέρος, € 1.858 χιλ. στις 
“Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις”. 

7. Από το στοιχείο “Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές” το ποσό € 1.928 χιλ. της 
31/12/2007 παρουσιάζεται την 30/9/2008 ως “Παράγωγα 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία”. 

8. Τα “Έσοδα επόµενης χρήσης”, € 3.002 χιλ., τα “Έξοδα χρήσης 
δουλευµένα”, € 7.120 χιλ., το ποσό € 1.858 χιλ. από το στοιχείο “Φόροι- 
τέλη πληρωτέα”, καθώς και το ποσό € 4.712 από το στοιχείο “ Προµηθευτές 
και λοιποί πιστωτές” της 31/12/2007 παρουσιάζονται την 30/9/2008 ως 
“Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις”, € 16.692 χιλ. 

9. Τα “Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων”, € 27.693 χιλ., οι 
“Συναλλαγµατικές διαφορές”, - € 777 χιλ. , τα “Κέρδη / (ζηµίες) από 
αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων”, - € 149 χιλ. και από το στοιχείο 
“Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα” το ποσό € 459 χιλ., που αφορά 
hedging, της 30/9/2007 παρουσιάζονται την 30/9/2008 ως “Λοιπά 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα”, € 27.226 χιλ.  
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8.        Σηµαντικά  Γεγονότα 

α) 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. 

 
 

β) 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. 
 
γ) Τον Ιούνιο 2008 η ATTICA GROUP συµφώνησε µε την εταιρία Grimaldi 
Holding S.p.A., Γένοβας, Ιταλίας, 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. 
 
δ) Τον Σεπτέµβριο 2008 η εταιρία ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ 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.  
 

9.        Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
α) Την 13η Οκτωβρίου 2008 το νεότευκτο πλοίο SUPERFAST I ξεκίνησε 
δροµολόγια στη γραµµή Πάτρα – Μπάρι. 
β) Την 15η Οκτωβρίου 2008 εγκρίθηκε, από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και της 
SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., το σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης 
µε απορρόφηση των δυο τελευταίων από την ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Οι 
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα εγκρίνουν την Συγχώνευση ορίστηκαν να 
πραγµατοποιηθούν στις 2 ∆εκεµβρίου 2008. 

 
 

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου, 2008 
 
 
 
 

 
 

   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ                            Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                        Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
       ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ                           ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ 

               Α.∆.Τ.  ΑΕ 024063                Α.∆.Τ.  ΑΒ 215327                                            Α.∆.Τ. Ν 255869 
              Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ΤΑΞΗΣ 

 



Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/08 έως 30/9/08 
 

24 
  

  

 


