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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 
 

 
Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, 
 
Σας παρουσιάζουµε προς έγκρισή σας τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις για τη χρήση 2007 καθώς και τα σηµαντικότερα στοιχεία για την εξέλιξη 
των µεγεθών και την πορεία του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος Attica, όπως γνωρίζετε, διαθέτει τέσσερα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία Superfast και  οκτώ 
Ε/Γ-Ο/Γ πλοία Blue Star τα οποία στη χρήση του 2007 δραστηριοποιήθηκαν στις 
αγορές της Αδριατικής θάλασσας, της Ελληνικής Ακτοπλοΐας και της Βόρειας θάλασσας. 
Επίσης ο Όµιλος διαθέτει ένα οχηµαταγωγό πλοίο, το RoRo Nordia, το οποίο έχει ήδη 
συµφωνήσει να πωλήσει σε ξένη εταιρία. Άλλα τρία οχηµαταγωγά πλοία, περιουσιακά 
στοιχεία του Οµίλου, επωλήθησαν εντός της τρέχουσας χρήσης 2008 αποφέροντας 
συνολικό λογιστικό κέρδος Ευρώ 6,28 εκατ. περίπου και ενισχύοντας τα ήδη σηµαντικά 
ταµειακά διαθέσιµα κατά Ευρώ 17,16 εκατ. περίπου. 
  
Οι δύο κύριες αγορές του Οµίλου είναι η Αδριατική θάλασσα, όπου εκτελούν 
δροµολόγια τα τέσσερα πλοία Superfast και ένα πλοίο Blue Star, και η Ελληνική 
Ακτοπλοΐα όπου δραστηριοποιούνται έξι πλοία Blue Star. Στη Βόρεια θάλασσα άλλο 
ένα πλοίο Blue Star, το Blue Star 1 δραστηριοποιείται από 29.01.2007, σε 
αντικατάσταση του πωληθέντος Superfast X. 
  
Κύρια χαρακτηριστικά της χρήσης 2007 υπήρξαν η µεγάλη ένταση του ανταγωνισµού 
και η ιδιαίτερα υψηλή τιµή των ναυτιλιακών καυσίµων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µέση 
τιµή των καυσίµων τύπου µαζούτ (380 Cst, 3,5% sulphur) το 2007 αυξήθηκε κατά 9% 
σε σχέση µε την ήδη πολύ υψηλή µέση τιµή του 2006 ενώ σε σχέση µε τη µέση τιµή του 
2005, αυξήθηκε πάνω από 33%. Στην εξέλιξη αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
έντονα ανοδική πορεία που ακολουθούν τα καύσιµα στην τρέχουσα χρήση όπου κατά 
τους δύο πρώτους µήνες του 2008 η αύξηση της µέσης τιµής υπερβαίνει το 53% της 
αντίστοιχης µέσης τιµής του περυσινού διαστήµατος.  
 
Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2008 επηρεάζονται από την συνεχιζόµενη 
άνοδο της τιµής των καυσίµων καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί 
στην επιβατηγό ναυτιλία και ειδικότερα στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Η 
συγκυρία αυτή βρίσκει τον Όµιλο έτοιµο, µε τη αρωγή και του νέου βασικού µετόχου, να 
εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που κατά κανόνα παρουσιάζονται σε τέτοιες καταστάσεις. Η 
Attica Group προετοιµάζεται µεθοδικά µελετώντας όλες τις εν δυνάµει αγορές και τους 
πιθανούς στόχους δραστηριοποίησης, αυξάνοντας την ρευστότητά της, 
αναδιαρθρώνοντας την εταιρική δοµή και ενισχύοντας ακόµη περισσότερο το µέγεθός 
της µε την απόκτηση των µειοψηφιών µέσω της συγχώνευσης µε απορρόφηση του 
θυγατρικού Οµίλου Blue Star.  
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Οικονοµικά αποτελέσµατα Οµίλου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου, στη χρήση 2007, ανήλθε σε Ευρώ 316,3 εκατ. και η 
λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) έφθασε τα Ευρώ 69,6 εκατ. έναντι κύκλου εργασιών 
Ευρώ 308,5 εκατ. και λειτουργικής κερδοφορίας Ευρώ 74,5 εκατ. που αφορούν τις 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες της χρήσης 2006. 
 
Αναλυτικότερα για τη χρήση 2007, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Αδριατική 
θάλασσα σε ποσοστό  50,8%, από την Ελληνική Ακτοπλοΐα σε ποσοστό 38,2%, από τη 
Βόρεια θάλασσα σε ποσοστό 8,6% ενώ τα λοιπά έσοδα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
2,4%. Όσον αφορά την λειτουργική κερδοφορία, ποσοστό 40,8% προέρχεται από την 
αγορά της Αδριατικής, 51,2% από την Ελληνική Ακτοπλοΐα, 6,7% από τη Βόρεια 
θάλασσα και το υπόλοιπο 1,3% αφορά άλλα έσοδα.  
 
Η δραστηριοποίηση του Οµίλου ανά γεωγραφική περιοχή έχει ως ακολούθως: 
 
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όµιλος, πέτυχε µε αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 
δροµολογίων των πλοίων να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών στα ίδια περίπου επίπεδα 
µε τη χρήση 2006 (Ευρώ 161 εκατ. περίπου), παρότι δραστηριοποιείτο µε ένα πλοίο 
λιγότερο και ο αριθµός των δροµολογίων µειώθηκε κατά 2,2%. Στην αγορά αυτή, στις 
γραµµές Πάτρα - Ανκώνα, Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Ανκώνα και Πάτρα - Ηγουµενίτσα - 
Μπάρι δροµολογούνται τα πλοία Superfast V, Superfast VI, Superfast XI, Superfast XII 
και Blue Horizon.  
Η λειτουργική κερδοφορία στην Αδριατική µειώθηκε κατά 2,6% σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα εάν ληφθούν υπόψη 
παράγοντες όπως η µείωση του αριθµού των πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν, η 
φάση ωριµότητας στην οποία βρίσκεται η αγορά τα τελευταία χρόνια, ο έντονος 
ανταγωνισµός στις τιµές των ναύλων και η σηµαντική αύξηση της τιµής των καυσίµων. 
 
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15,7% µε αντίστοιχη 
αύξηση των δροµολογίων των πλοίων σε ποσοστό 7,7%. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε 
και η δροµολόγηση του πλοίου ∆ιαγόρας (το οποίο άρχισε να εκτελεί δροµολόγια  από 
τον Αύγουστο του 2006) για πρώτη φορά καθ΄όλη τη διάρκεια του 2007. Ο Όµιλος 
δραστηριοποιείται στις γραµµές των Κυκλάδων, όπου εκτελούν δροµολόγια τα πλοία 
Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki και Superferry II και της 
∆ωδεκανήσου όπου εκτελούν δροµολόγια τα πλοία Blue Star 2 και ∆ιαγόρας. 
Η λειτουργική κερδοφορία στην αγορά αυτή, διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση (Ευρώ 35,7 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 35,9 εκατ. το 
2006) παρά την αύξηση του µεταφορικού έργου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο 
υψηλό κόστος των καυσίµων καθώς και σε ένα εκτεταµένο πρόγραµµα εργασιών 
συντήρησης και επισκευών των πλοίων που συνετελέσθη το 2007.  
 
Στη Βόρεια θάλασσα ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 9,9% ενώ παρέµεινε σταθερός 
ο αριθµός των δροµολογίων των πλοίων (εκτελέστηκαν 310 δροµολόγια το 2007 έναντι 
313 δροµολoγίων το 2006). Στη γραµµή αυτή δραστηριοποιήθηκε αρχικά το πλοίο 
Superfast X και στη συνέχεια, µετά την πώλησή του, το Blue Star 1, από την 29η 
Ιανουαρίου 2007.  
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Η λειτουργική κερδοφορία στο πρώτο χρόνο δραστηριοποίησης του Blue Star 1 έφθασε 
τα Ευρώ 4,6 εκατ. (έναντι Ευρώ 9,9 εκατ. το 2006), εξέλιξη που οφείλεται στο υψηλό 
κόστος των καυσίµων και στη µειωµένη χωρητικότητα του πλοίου σε φορτηγά οχήµατα.  
 
Συνολικά, τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου ανήλθαν 
σε Ευρώ 50,7 εκατ. και περιλαµβάνουν έκτακτα κέρδη Ευρώ 12,4 εκατ. από την 
πώληση του πλοίου Superfast X και άλλων µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων και κέρδη Ευρώ 27,7 εκατ. από την πώληση του συνόλου της συµµετοχής της 
µητρικής εταιρίας στις Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. 
 
Μεταφορικό έργο και ανάλυση αγορών 

Αδριατική θάλασσα 
Το µεταφορικό έργο των τεσσάρων πλοίων Superfast (Superfast V, Superfast VI, 
Superfast XI και Superfast XII) στις γραµµές Πάτρα - Ανκώνα, Πάτρα - Ηγουµενίτσα - 
Ανκώνα και Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Μπάρι στη χρήση 2007 ανήλθε σε 589.377 
επιβάτες, 121.565  Ι.Χ. οχήµατα και 112.209 φορτηγά αυτοκίνητα. Σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περυσινή χρήση, όπου επίσης δραστηριοποιήθηκαν τα ίδια πλοία, το 
µεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 12,4% στους επιβάτες, 14,4% στα Ι.Χ. οχήµατα και 
κατά 26,1% στα φορτηγά αυτοκίνητα. 
Στην ανωτέρω αύξηση του µεταφορικού έργου συνέβαλε τόσο η αύξηση της 
πληρότητας των πλοίων όσο και η κατά 9,2% αύξηση του αριθµού των δροµολογίων 
των πλοίων. 
 
Στην Αδριατική θάλασσα, στη γραµµή Πάτρα - Βενετία, µεταδροµολογήθηκε από τις 
αρχές Φεβρουαρίου του 2007 το φορτηγό-οχηµαταγωγό πλοίο (RoRo) Marin. Το πλοίο 
επωλήθη  στις αρχές του 2008.  
 
Η Blue Star Ferries είχε παρουσία στην Αδριατική (στη γραµµή Πάτρα- Ηγουµενίτσα-
Μπάρι) µε ένα πλοίο, το Blue Horizon, λόγω της µεταδροµολόγησης του πλοίου Blue 
Star 1 στη γραµµή Σκωτίας-Βελγίου. Παρά την µείωση των δροµολογίων στην αγορά 
αυτή κατά 47,4% ο Όµιλος βελτίωσε σηµαντικά το µεταφορικό έργο και τα έσοδα ανά 
δροµολόγιο συγκριτικά µε τη χρήση του 2006. Ειδικότερα το µεταφορικό έργο του 
Οµίλου Blue Star για τη χρήση 2007, ανήλθε σε 138.365 επιβάτες (µείωση 45,1% σε 
σχέση µε τη χρήση του 2006), 19.839 Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 42,1%) και 29.130 φορτηγά 
αυτοκίνητα (µείωση 38,3%). 
 
Τα µερίδια αγοράς του Οµίλου Superfast στις γραµµές Ελλάδας-Ιταλίας στη χρήση 2007 
ανήλθαν σε 27,4% στους επιβάτες (έναντι 23,6% στη χρήση του 2006), 24,4% στα Ι.Χ. 
οχήµατα (έναντι 21,2% στη χρήση του 2006) και 24,8% στα φορτηγά αυτοκίνητα (έναντι 
19,4% στη χρήση του 2006). Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Blue Star Ferries είναι 
6,2% στους επιβάτες (έναντι 11,0%), 3,4% στα Ι.Χ. οχήµατα (έναντι 6,0%) και 6,1% στα 
φορτηγά αυτοκίνητα (έναντι 10,6%). 
Τα µερίδια αγοράς υπολογίζονται από τα στοιχεία των Ελληνικών Λιµενικών αρχών 
Πατρών και Ηγουµενίτσας. 
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Ελληνική Ακτοπλοΐα 
Η Blue Star Ferries δραστηριοποιήθηκε στις γραµµές Πειραιάς-Κυκλάδες, Ραφήνα-
Κυκλάδες και Πειραιάς-∆ωδεκάνησα. Σε σχέση µε το 2006 εκτελέστηκαν 7,7% 
περισσότερα δροµολόγια λόγω κυρίως της προσθήκης, για ολόκληρη τη χρήση, του 
πλοίου ∆ιαγόρας στη γραµµή της ∆ωδεκανήσου. 
 
Αναλυτικά, στις γραµµές της Ακτοπλοΐας µεταφέρθηκαν 3.171.457 επιβάτες έναντι 
3.099.212 το 2006 (αύξηση 2,3%), 403.593 Ι.Χ. οχήµατα έναντι 391.362 το 2006 
(αύξηση 3,1%)  και 109.181 φορτηγά αυτοκίνητα έναντι 95.796 το 2006 (αύξηση 
14,0%). 
 
Βόρεια θάλασσα 
Ο Όµιλος δραστηριοποιήθηκε στη γραµµή της Βόρειας θάλασσας (Rosyth, Σκωτίας-
Zeebrugge, Βελγίου) αρχικά µε το πλοίο Superfast X και στη συνέχεια, µετά την 
πώλησή του, µε το Blue Star 1, από την 29η Ιανουαρίου 2007. Το µεταφορικό έργο, 
εκτελώντας τον ίδιο περίπου αριθµό δροµολογίων (310 δροµολόγια το 2007 έναντι 313 
το 2006), στη χρήση του 2007 ανήλθε σε 110.094 επιβάτες (µείωση 2,9% σε σχέση µε 
τη χρήση 2006), 36.756 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 1,2%) και 22.552 φορτηγά αυτοκίνητα 
(µείωση 18,0%). Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η χωρητικότητα του γκαράζ του Blue Star 1 
είναι µικρότερη από την αντίστοιχη του Superfast X που δραστηριοποιείτο στη γραµµή 
αυτή στη χρήση του 2006. 
 
Στοιχεία Ισολογισµού και ταµειακών ροών 
 
Ο Όµιλος διαθέτει υψηλά ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, τα οποία στις 
31.12.2007 ανήλθαν σε Ευρώ 171,9 εκατ. έναντι Ευρώ 105,5 εκατ. στις 31.12.2006. Οι 
λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου στη χρήση του 2007 αυξήθηκαν σηµαντικά και 
ανήλθαν σε Ευρώ 47,2 εκατ. από Ευρώ 35,0 εκατ. στη χρήση του 2006. Παράλληλα 
µειώθηκαν οι µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου. 
 
Τα ενσώµατα πάγια  του Οµίλου περιλαµβάνουν τα πλοία Superfast, Blue Star και τα 
οχηµαταγωγά πλοία. Στη χρήση 2007 επήλθαν µεταβολές λόγω της πώλησης του 
πλοίου Superfast X και της αγοράς δύο οχηµαταγωγών πλοίων. 
 
Η καθαρή θέση του Οµίλου µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκε σε Ευρώ 
389,1 εκατ. έναντι Ευρώ 344,3 εκατ. της προηγούµενης χρήσης 2006. Οι 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονται σε Ευρώ 361,8 εκατ. το 2007 
έναντι Ευρώ 401,6 εκατ. το 2006. Η σχέση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προς 
καθαρή θέση του Οµίλου µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανέρχεται σε 0,93 περίπου, 
δείκτης αρκετά ικανοποιητικός στον κλάδο που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου  παρουσίασαν σηµαντική µείωση που 
οφείλεται κυρίως στην αποπληρωµή του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού.  
 
Ο συντελεστής µόχλευσης για το 2007 (καθαρός δανεισµός/συνολικά απασχολούµενα 
κεφάλαια) ανήλθε σε 31% έναντι  45% στη χρήση 2006. 



Ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2007 
   

6
  

 

 
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 
(απρόβλεπτες διακυµάνσεις ισοτιµιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ αυτό το 
λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων µέσω 
ενός προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων. 
Η διαχείριση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίµηση και 
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  ∆εν αποτελεί πολιτική του Οµίλου η 
εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος είναι κυρίως καταθέσεις σε 
τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συµφωνίες επαναγοράς, 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.  
 
1.Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες διότι α) έχει πωλήσεις σε 
νόµισµα, διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του. Περίπου το 7% των πωλήσεων 
του Οµίλου είναι σε λίρες Αγγλίας λόγω της δραστηριοποίησης του Οµίλου, µέσω του 
πλοίου BLUE STAR 1 στη γραµµή Zebrugge (Βέλγιο) -  Rosyth (Σκωτία) β) λόγω του ότι 
το νόµισµα που διαπραγµατεύεται διεθνώς η τιµή του πετρελαίου είναι σε δολάρια 
Αµερικής. Ο Όµιλος προέβη σε αγορά παραγώγου, σύµφωνα µε το οποίο αγοράζει 
δολάρια Αµερικής σε προκαθορισµένη ισοτιµία και προκαθορισµένο χρόνο. 
 
2. Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών. 
Για το λόγο αυτό ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους 
πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του ενώ παράλληλα µε 
σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση του έχει λάβει εγγυητικές επιστολές τραπέζης από 
τους µεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
 
3. Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο Όµιλος παρακολουθεί το κίνδυνο ρευστότητας µελετώντας προσεκτικά την ωρίµανση 
τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, µε αντικειµενικό σκοπό να διατηρεί 
µια ισορροπία µεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας µέσω της 
τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητας του Οµίλου η οποία είναι πάρα πολύ καλή. 
 
4. Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων 
Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων σχετίζεται 
κυρίως µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος για την αντιστάθµιση του κινδύνου του επιτοκίου προέβη σε αγορά 
χρηµατοοικονοµικού µέσου που προβλέπει όταν τα επιτόκια κυµαίνονται εντός  ενός 
εύρους µεταξύ 3,5% και 5,5% ο Όµιλος έχει κέρδη, ενώ αντίθετα εάν τα επιτόκια είναι 
εκτός των ανωτέρω ορίων έχει ζηµία.   
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5. ∆ιαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός του Οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει τις 
αποδόσεις για τους µετόχους και τα οφέλη των λοιπών µερών τα οποία σχετίζονται µε 
τον Όµιλο και να διατηρεί µια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
µείωση του κόστους κεφαλαίου. 
 
Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης µε σκοπό να 
διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης µεταξύ 20%-45%.  
 
 
6. Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Τιµών Καυσίµων 
Ο Όµιλος επηρεάζεται σηµαντικά από την διακύµανση των τιµών των καυσίµων.  Για 
τον λόγο αυτό σχεδιάζει προγράµµατα προαγοράς των καυσίµων για την κάλυψη των 
αναγκών των πλοίων σε συγκεκριµένο επίπεδο τιµής.   
 
7. Ανταγωνισµός 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε γραµµές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισµός. 
Συγκεκριµένα στις περισσότερες γραµµές που δραστηριοποιείται υπάρχουν από δύο 
έως τέσσερις ανταγωνιστές. 
  
Εξελίξεις στον κλάδο 
 
Η συνεχιζόµενη άνοδος της τιµής των καυσίµων απασχολεί έντονα τις εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο. Στην εξέλιξη αυτή θα πρέπει να προστεθεί 
και η υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου 2007, στο πλαίσιο εναρµόνισης της 
Ελληνικής µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε την οποία έγινε υποχρεωτική η χρήση 
ναυτιλιακών καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο για τα επιβατηγά πλοία 
τακτικών δροµολογίων. Ο νέος τύπος καυσίµων έχει ακόµη υψηλότερο κόστος και σε 
συνδυασµό µε τις ήδη πολύ υψηλές τιµές των καυσίµων  θα επιβαρύνει περαιτέρω τα 
αποτελέσµατα των ναυτιλιακών εταιριών. 
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 
Ο Όµιλος Attica µέσω της Superfast Ferries και της Blue Star Ferries, 
ανταποκρινόµενος στις ανάγκες της κοινωνίας, συνέχισε και το 2007 να υλοποιεί το 
πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προωθώντας και στηρίζοντας ενέργειες σε 
τοµείς όπως η Παιδεία, ο Αθλητισµός, ο Πολιτισµός, η Κοινωνία και το Περιβάλλον. 
 
Επίσης, µε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο µείζον πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών 
και των επιπτώσεων αυτών στη ποιότητα ζωής µας, ο Όµιλος Attica αναζητεί πρακτικές 
και µεθόδους που θα προσδιορίσουν το µέγεθος του προβλήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, 
έχει προχωρήσει στην καταγραφή των ενεργειών οι οποίες θα ελαττώσουν την 
επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον αλλά και αυτών που θα βοηθήσουν στην 
εξοικονόµηση πόρων για τον Όµιλό µας. 
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Παράλληλα, συνεχίζονται µια σειρά από ενέργειες στο εσωτερικό πεδίο δραστηριότητάς 
του Οµίλου, όπως η συνεργασία µε τον µη κερδοσκοπικό οργανισµό ΑΦΗΣ, στο 
πρόγραµµα ανακύκλωσης µπαταριών καθώς και η συµµετοχή του στο πρόγραµµα 
ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων µελανιών, συγκεντρώνοντας και προσφέροντας το 
χρηµατικό ποσό που προκύπτει σε φιλανθρωπικούς συλλόγους και ιδρύµατα. 
 
Οικονοµικά αποτελέσµατα µητρικής εταιρίας 
 
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι αµιγώς εταιρία συµµετοχών και τα έσοδά της 
προέρχονται από τις συµµετοχές της  και από τόκους, ως ακολούθως: 
 
Έσοδα από µερίσµατα θυγατρικών εταιριών 
Κατά τη χρήση 2007 η Εταιρία εισέπραξε µερίσµατα ύψους Ευρώ 29,9 εκατ. από τον 
Όµιλο Superfast και Ευρώ 4,6 εκατ. από την Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε.  
 
Άλλα έσοδα 
Κέρδη από πώληση µετοχών της Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε.: Ευρώ 27,7 εκατ. περίπου. 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα: Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου.   
 
Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τους χρεωστικούς τόκους της 
χρήσης  και διάφορα άλλα έξοδα, τα κέρδη µετά από φόρους της Attica A.E. 
Συµµετοχών στη χρήση 2007 ανήλθαν σε Ευρώ 60,9 εκατ. έναντι Ευρώ 19,6 εκατ. στη 
χρήση του 2006. 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα της µητρικής εταιρίας ανήλθαν στις 
31.12.2007 σε Ευρώ 76,9 εκατ. έναντι Ευρώ 13,9 εκατ. στις 31.12.2006 και 
προέρχονται από τις εισπράξεις µερισµάτων, από την πώληση της συµµετοχής στις 
Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. καθώς και από την επιστροφή κεφαλαίου, ποσού ύψους 
Ευρώ 19,1 εκατ., της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε., 
λόγω πώλησης περιουσιακών της στοιχείων. 
Η µητρική εταιρία εντός του 2007 εξόφλησε τις τραπεζικές της υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους Ευρώ 35 εκατ. περίπου. 
 
Η Εταιρία άλλαξε την µέθοδο αποτίµησης των συµµετοχών των θυγατρικών εταιριών 
από το κόστος κτήσης στην εύλογη αξία, εκτιµώντας ότι µε την αλλαγή αυτή παρέχεται 
ορθολογικότερη πληροφόρηση για την αξία των επενδύσεών της. Συνεπώς οι 
συµµετοχές των θυγατρικών εταιριών στις 31.12.2007 αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία 
και όχι στο κόστος κτήσης, µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν θετικά και ισόποσα, σε 
σχέση µε την 31/12/2006, µόνο η αξία των συµµετοχών της Εταιρίας και η καθαρή θέση 
της µε το ποσό των Ευρώ 282,2 εκατ. Σε επίπεδο Οµίλου δεν επηρεάζεται κανένα 
µέγεθος των οικονοµικών καταστάσεων. 
Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των συµµετοχών έγινε από ανεξάρτητο εκτιµητή. 
 
Η µερισµατική πολιτική της Εταιρίας διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα 
των εταιριών του Οµίλου και τις εν γένει χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, µε γνώµονα 
πάντα το µακροπρόθεσµο συµφέρον της Εταιρίας και των µετόχων της. Για τη χρήση 
2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση  
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να διανεµηθεί µέρισµα συνολικού ποσού Ευρώ 8.333.894,40 το οποίο αντιστοιχεί σε 
Ευρώ 0,08 ανά µετοχή. 
 
Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου καθώς και οι λογιστικές 
αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος περιγράφονται αναλυτικά στις  «Σηµειώσεις επί των 
Οικονοµικών Καταστάσεων» οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Σηµαντικά  γεγονότα της χρήσης 2007 
 
Τον Φεβρουάριο του 2007 ο Όµιλος επώλησε το πλοίο Superfast X που 
δραστηριοποιούνταν στη σύνδεση Σκωτίας-Βελγίου, στη Βόρειο θάλασσα έναντι 
τιµήµατος Ευρώ 112,0 εκατ. Τα κέρδη από την πώληση ανήλθαν σε Ευρώ 12,5 εκατ. Το 
Superfast X αντικατεστάθη από το Blue Star 1 από τα τέλη Ιανουαρίου 2007. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2007, το οχηµαταγωγό (RoRo) Marin µεταδροµολογήθηκε από τη 
Βαλτική στην Αδριατική θάλασσα, στη γραµµή Πάτρα -Βενετία. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2007 η µητρική εταιρία αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. σε 22,25%. Το σύνολο της 
συµµετοχής επωλήθη τον Ιούνιο του 2007 έναντι Ευρώ 94,7 εκατ., αποφέροντας στην 
εταιρία κέρδη Ευρώ 27,7 εκατ. 
 
Τον Ιούνιο του 2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε τη διανοµή 
µερίσµατος συνολικού ποσού Ευρώ 8,33 εκατ. που αναλογεί σε µέρισµα Ευρώ 0,08 
ανά µετοχή. Η καταβολή του µερίσµατος άρχισε στις 9 Ιουλίου 2007. 
 
Τον Σεπτέµβριο του 2007 η Attica Group ανακοίνωσε την αγορά δύο οχηµαταγωγών 
πλοίων (RoRo) έναντι συνολικού τιµήµατος Ευρώ 30,4 εκατ. Το RoRo Shield και το 
RoRo Challenge παρελήφθησαν τον Οκτώβριο του 2007.  
 
Στις 3 Οκτωβρίου 2007 η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) απέκτησε το 51,64% (ποσοστό 1,71% αποκτήθηκε άµεσα από 
την MIG και ποσοστό 49,93% αποκτήθηκε µέσω της 100% θυγατρικής της εταιρίας MIG 
SHIPPING S.A.) του µετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.  
 
Στις 22 Οκτωβρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
εξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ε. Σταµπουλέλη, τον κ. 
Πέτρο Μ. Βέττα ως νέο µέλος και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας. 
 
Στις 23 Οκτωβρίου 2007, η  MIG SHIPPING S.A., θυγατρική εταιρία της MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG), υπέβαλε 
Υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
για την αγορά του συνόλου των κοινών ανωνύµων, µετά ψήφου µετοχών τους, µε τιµή  
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αγοράς Ευρώ 5,50 ανά µετοχή, τοις µετρητοίς. Αντίστοιχη Υποχρεωτική ∆ηµόσια 
Πρόταση η MIG SHIPPING S.A. υπέβαλε και προς τους µετόχους της κατά 48,795% 
θυγατρικής  εταιρίας  BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. για την αγορά των κοινών 
ανωνύµων, µετά ψήφου µετοχών τους, προς Ευρώ 3,83 ανά µετοχή, τοις µετρητοίς. 
 
Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
Στις 4 Ιανουαρίου 2008 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της Υποχρεωτικής ∆ηµόσιας 
Πρότασης της MIG SHIPPING S.A. προς τους µετόχους της ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, βάσει των οποίων η MIG SHIPPING S.A. και η MIG κατείχαν συνολικά 
µετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 91,1% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας. Την ίδια ηµεροµηνία ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσµατα της 
Υποχρεωτικής ∆ηµόσιας Πρότασης προς τους µετόχους της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε.,  βάσει των οποίων η MIG SHIPPING S.A., η MIG  και η ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχαν συνολικά µετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 84,45% επί 
του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
 
Στις 4 Ιανουαρίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για την πώληση του 
οχηµαταγωγού πλοίου Marin που δραστηριοποιούνταν στην Αδριατική θάλασσα, έναντι 
Ευρώ 8,5 εκατ. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και απέφερε στον Όµιλο 
λογιστικό κέρδος Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ενισχύθηκαν κατά 
Ευρώ 5,9 εκατ. περίπου. 
 
Στις 10 Ιανουαρίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για την πώληση των 
οχηµαταγωγών πλοίων Shield και Challenge τα οποία ήταν χρονοναυλωµένα σε 
γραµµές της Βορείου Ευρώπης, έναντι Ευρώ 34,8 εκατ. Η πώληση των RoRo Shield και 
Challenge ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και απέφερε στον Όµιλο λογιστικό κέρδος 
Ευρώ 4 εκατ. περίπου ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 11,2 εκατ. 
περίπου. 
 
Οι σηµαντικότερες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης  Φεβρουαρίου 
2008 είναι οι ακόλουθες: 
 
o Μετατροπή του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από κοινές ανώνυµες σε 
κοινές ονοµαστικές. 

 
o Θέσπιση προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών 
σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέλη του προσωπικού της Εταιρίας 
καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαµβάνονται και 
πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση. 
Ειδικότερα, τα δικαιώµατα θα αφορούν µετοχές η ονοµαστική αξία των οποίων 
θα ανέρχεται στο 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 10.417.368   µετοχές ονοµαστικής 
αξίας ευρώ 6.250.420,80. Η τιµή διάθεσης των µετοχών ορίστηκε σε 6,20 ευρώ 
ανά µετοχή και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος σε 5 έτη.  
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o Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε µέλη τους κ.κ.: Χαράλαµπο Πασχάλη, 
Ανδρέα Βγενόπουλο, Πέτρο Βέττα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπύρο Πασχάλη, Μάρκο 
Φόρο, Αρετή Σουβατζόγλου, και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη τους κ.κ.: 
Θεόφιλο-Αριστείδη Πριόβολο, Αλέξανδρο Εδιπίδη. 

 
 Στις 27 Φεβρουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρίας να προχωρήσει σε συγχώνευση µε απορρόφηση της εισηγµένης στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και εν γένει 
της εµπορικής νοµοθεσίας ως ισχύουν. Η ηµεροµηνία µετασχηµατισµού θα είναι το 
αργότερο η 30η Ιουνίου 2008. 
 
Στις 7 Μαρτίου 2008, ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για την πώληση του 
οχηµαταγωγού πλοίου (RoRo) Nordia, έναντι συνολικού τιµήµατος Ευρώ 10,3 εκατ. Η 
συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2008, µε την παράδοση του 
πλοίου. Το εκτιµώµενο λογιστικό κέρδος θα ανέλθει σε Ευρώ 3,2 εκατ. και τα ταµειακά 
διαθέσιµα του Οµίλου θα ενισχυθούν κατά Ευρώ 7,2 εκατ. περίπου. 
        
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(άρθρο 4, παρ. 7 & 8 του ν.3556/2007) 
 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και διαιρείται σε 
104.173.680 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη. Όλες οι 
µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών.  
Από κάθε µετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από το καταστατικό της εταιρίας και το νόµο. 
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 
 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρίας. 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος. ∆εν υπάρχουν 
περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών από το Καταστατικό της εταιρίας. 
 
3. Σηµαντικές  άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (άρθρα 9 έως 11 του ν. 3556/2007). 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 28/02/2008 οι σηµαντικότεροι µέτοχοι της εταιρίας είναι: 
- Η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) 

µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής επί του µετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των 
δικαιωµάτων ψήφου (άµεσο και έµµεσο) 89,14%. Εξ’ αυτού α) ποσοστό 7,47%  
αντιστοιχεί σε µετοχές που κατέχει άµεσα η MIG και β) ποσοστό 81,67% αντιστοιχεί 
σε µετοχές που κατέχει η MIG µέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας MIG 
SHIPPING S.A. 

- Ο κ. Πέτρος Βέττας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας, ο οποίος, µέσω 
ελεγχόµενου νοµικού προσώπου, κατέχει ποσοστό 5,0% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας. 
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4. Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
Η εταιρία δεν έχει εκδώσει µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
5. Περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου. 
∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
6. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της εταιρίας. 
Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρία δεν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ µετόχων που 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση 
δικαιωµάτων ψήφου. 
 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού. 
Οι ρυθµίσεις του Καταστατικού της εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού, 
δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, πριν την 
τροποποίησή του από το ν. 3604/2007. 
 
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την 
έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
κ.ν.2190/1920. 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12.02.2008, αποφάσισε τη θέσπιση 
προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαµβάνονται και πρόσωπα που 
παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση και η παροχή σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράµµατος και να 
ρυθµίζει κάθε άλλο σχετικό θέµα εντός των πλαισίων της αποφάσεως της Γενικής 
Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ορίστηκε, µεταξύ άλλων, αρµόδιο να εκδίδει και να παραδίδει µετοχές στους 
δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωµά τους αυξάνοντας το µετοχικό κεφάλαιο 
αντιστοίχως, να πιστοποιεί την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ανά ηµερολογιακό 
τρίµηνο κατ΄ ανώτατο όριο, καθώς και να προσαρµόζει κατά τον τελευταίο µήνα της 
εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, 
το άρθρο του Καταστατικού περί του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρία και οι οποίες τίθενται 
σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας 
κατόπιν δηµόσιας πρότασης, εκτός των δανειακών της συµβάσεων που περιλαµβάνουν 
συνήθεις όρους για τυχόν αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
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10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό 
της εταιρίας. 
∆εν υπάρχουν  συµφωνίες που η Εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας των 
συµβάσεων εργασίας προσώπων που εργάζονται στην Εταιρία µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας, ισχύουν οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το νόµο. 

   
Λοιπές πληροφορίες 
Η Εταιρία λόγω της φύσης των εργασιών της δεν διαθέτει υποκαταστήµατα ούτε 
επένδυσε κεφάλαια στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της 
χρήσης µέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής µας που να επηρεάζουν 
σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαµε παραπάνω καθώς και από τις  
οικονοµικές καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2007, µπορείτε να 
διαµορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες και τα πεπραγµένα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση 
των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Βούλα, 21 Μαρτίου, 2008 
 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
 
 
 
Πέτρος Μ. Βέττας 
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  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
  χρήση     68 
5.31.  Προµηθευτές - Λοιποί πιστωτές 69 
5.32.  Φόροι - τέλη πληρωτέα  69 
5.33.  Έσοδα επόµενης χρήσης - Έξοδα χρήσης δουλευµένα 70 
5.34.  Υποχρεώσεις που σχετίζονται άµεσα µε µη κυκλοφορούντα 
  περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα ως κατεχόµενα προς 
  πώληση    70 
5.35.  Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 70-71 
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5.36.  Κατάσταση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 παρ.10 που αφορά 
  την επίδραση στη καθαρή θέση της αλλαγής στη 
  λογιστική πολιτική   71  
5.36.1. Ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής της λογιστικής  
  πολιτικής, που αφορά την αποτίµηση των συµµετοχών, 
  επί των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας 71-89 
6. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 90 
7. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 91-92 
8. Προτεινόµενο Μέρισµα    92 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους κ. κ. Μετόχους της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 
31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά 
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και 
διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 
 
 
 
 
 
 

Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84A, 152 31 Χαλάνδρι 
 

    
Η DRM Στυλιανού ΑΕ  
είναι µέλος του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Τηλ: 210 6717733 
Fax: 210 6726099 

e-mail: drm@drm.gr H DRM Στυλιανού ΑΕ 
είναι ανεξάρτητο µέλος 
της        RSM 
International, ενός 
διεθνούς οργανισµού  
ορκωτών ελεγκτών και 
συµβούλων επιχειρήσεων 
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Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την 
εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης 
ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από 
τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 καθώς και από το άρθρο 11α του 
Ν.3371/2005 και το περιεχόµενό  της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 
καταστάσεις.       

 
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Άθως Στυλιανού, FCCA 
A.M. ΣΟΕΛ 12311 

Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. 104) 
Ανεξάρτητο µέλος της RSM International 
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1/1-31/12/07
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  

Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο
Κύκλος εργασιών (5.1) 316.313 308.537 18.060 326.597
Κόστος πωληθέντων (5.2) (221.652) (211.782) (19.435) (231.217)
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 94.661 96.755 (1.375) 95.380
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (5.3) 995 980 778 1.758
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (23.314) (24.092) (2.165) (26.257)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) (29.914) (26.476) (2.802) (29.278)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,   
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 42.428 47.167 (5.564) 41.603
Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων (5.6) 27.693 7.094 7.094
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.6) 6.111 2.452 841 3.293
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.6) (23.634) (24.353) (1.908) (26.261)
Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση συµµετοχών
και χρεογράφων (5.6) (124)
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.6) (2.750) 338 14 352
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 7.296 (14.469) (1.053) (15.522)
Κέρδη / (ζηµίες) από πωλήσεις πάγιων περουσιακών στοιχείων (5.7) 12.368 1.329 11.961 13.290
Κέρδη / (ζηµίες)  προ φόρων  62.092 34.027 5.344 39.371
Φόροι (5.8) (390) (1.713) (229) (1.942)
Κέρδη / (ζηµίες)  µετά από φόρους  61.702 32.314 5.115 37.429

 
Κατανέµονται σε:  
Μετόχους Εταιρίας 50.718 21.170 5.115 26.285
Μετόχους Μειοψηφίας 10.984 11.144 11.144
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)  0,49 0,20 0,05 0,25
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)  

 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

1/1-31/12/06

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006

ΟΜΙΛΟΣ
Σηµείωση
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Σηµείωση 1/1-31/12/07 1/1-31/12/06
Κύκλος εργασιών  
Κόστος πωληθέντων  
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (1.564) (1.235)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (1.564) (1.235)
Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων (4.1)+(5.6) 62.192 24.218
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.6) 2.261 858
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.6) (1.449) (1.988)
Κέρδη / (ζηµιές) από αποτίµηση συµµετοχών
και χρεoγράφων (5.6) (483) (906)
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.6) 22
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 62.543 22.182
Κέρδη / (ζηµίες) από πωλήσεις πάγιων περουσιακών στοιχείων  
Κέρδη / (ζηµίες)  προ φόρων 60.979 20.947
Φόροι (5.8) (43) (1.349)
Κέρδη / (ζηµίες)  µετά από φόρους 60.936 19.598

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 60.936 19.598
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,58  0,19
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,08
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 

ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατα πάγια (5.9) 690.455 719.549 5 2
Άϋλα πάγια (5.10) 2.185 2.660 69 80
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (5.11) 3.909
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες (5.12)+(5.33) 396.091 386.910
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες (5.13) 34.732 34.732
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις (5.14) 1.279 215  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (5.15) 189 127  

698.017 757.283 396.165 421.724
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία     
Αποθέµατα (5.16) 4.228 3.790
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών (5.17) 52.114 55.983
Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (5.18) 1.610 1.495 648 349
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις  
Λοιπές απαιτήσεις (5.19) 3.629 2.903 31
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση (5.20) 734 734
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (5.21) 171.873 105.449 76.878 13.888
Έξοδα επόµενων χρήσεων (5.22) 9.330 8.108
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (5.22) 695 138 66 30

243.479 178.600 77.592 15.032
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία κατατασσόµενα προς πώληση (5.23) 36.057 99.679
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 977.553 1.035.562 473.757 436.756

  
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Καθαρή Θέση  
Μετοχικό κεφάλαιο (5.24) 62.504 62.504 62.504 62.504
Αποθεµατικά (5.24)+(5.35) 229.261 259.077 349.237 316.620
Κέρδη/(ζηµίες) εις νέο (5.24) 97.353 22.713 61.345 21.738
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας 389.118 344.294 473.086 400.862
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 117.027 110.107
Σύνολο Καθαρής Θέσης 506.145 454.401 473.086 400.862

  
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
Ενυπόθηκα δάνεια (5.25) 358.883 399.465
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (5.26) 122 304
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (5.27) 319 329 267 267
Προβλέψεις παροχών προσωπικού (5.28) 1.342 1.131 76 54
Προβλέψεις (5.29) 1.088 321  

361.754 401.550 343 321
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις (5.30) 9.931  9.931
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση (5.30) 38.069 63.661 25.000
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές (5.31) 33.596 28.217 234 109
Υποχρεώσεις πρός συνδεδεµένες επιχειρήσεις  
Φόροι-τέλη πληρωτέα (5.32) 2.406 2.688 62 20
Έσοδα επόµενης χρήσης (5.33) 3.001 1.933
Έξοδα χρήσης δουλευµένα (5.33) 7.121 8.018 32 513

84.193 114.448 328 35.573
Υποχρεώσεις που σχετίζονται άµεσα µε µη κυκλοφορούντα  
περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα ως κατεχόµενα προς πώληση (5.34) 25.461 65.163
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 977.553 1.035.562 473.757 436.756

 

 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2006
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΟΜΙΛΟΣ

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 
εύλογης αξίας

Υπόλοιπο κερδών 
(ζηµιών) σε νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 207.648 51.429 22.713 344.294 110.107 454.401
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/12/2007 2.569 (89) 2.480 775 3.255
Ανακατάταξη κονδυλίων (35.812) 35.812 0 0
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού (41) (41) (41)
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/2007 3.427 47.291 50.718 10.984 61.702
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (4.839) (13.173)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 62.504 207.648 19.043 2.569 97.353 389.117 117.027 506.144

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 
εύλογης αξίας

Υπόλοιπο κερδών 
(ζηµιών) σε νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 1/1/2007 272.224 272.224 272.224
Νέα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 122.280 21.738 400.862 400.862
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/12/2007 9.588 (28) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 10.804 (10.804)
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 10.061 10.061 10.061
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού   
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/2007 2.163 58.773 60.936 60.936
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 62.504 194.340 154.897 61.345 473.086 473.086

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) 8.660
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 121.435
NORDIA N.E. 0 8.795
MARIN N.E. 0 255
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (1.019)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 138.126 282.286

Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για τη χρήση 1/1-31/12/2007

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-31/12/2007
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ΟΜΙΛΟΣ

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο κερδών 
(ζηµιών) σε  νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 239.244 50.400 5.680 389.080 102.726 491.806
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344) (344) (344)
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2006 91 8 99 99
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού 12 12 12
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/12/2006 938 25.347 26.285 11.144 37.429
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (3.763) (12.097)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2006 62.504 207.648 51.429 22.713 344.294 110.107 454.401

ΕΤΑΙΡΙΑ  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο κερδών 
(ζηµιών) σε  νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988 179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344) (344) (344)
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224 272.224 272.224
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2006 234 234 234
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/12/2006 445 19.153 19.598  19.598  
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2006 62.504 194.340 122.280 21.738 400.862 400.862

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) (27.205)
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 150.164
NORDIA N.E. 0 6.628
MARIN N.E. 0 (303)
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (1.219)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 128.065 272.224

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-31/12/2006

Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-31/12/06
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Σηµείωση 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/20071/1-31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 62.092 34.027 60.979 20.947
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις (5.9) 27.152 27.353 13 11
Αναβαλλόµενη φορολογία (5.8) (72) (22)
Προβλέψεις 1.832 923 483 906
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.6) 2.750 (338) (22)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας (47.478) (10.831) (64.288) (25.047)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.6) 23.635 24.353 1.449 1.988
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (439) (151)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 872 3.804 430 217
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (106) (6.972) (772) (28)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (22.704) (22.541) (1.851) (1.887)
Καταβληµένοι φόροι (418) (2.003) (1.440)
Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων (12.619)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 47.116 34.983 (3.579) (4.333)

 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και  
λοιπών επενδύσεων (5.13) (30.338) (8.089) (39.338) (8.089)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (5.9)+(5.10) (34.548) (24.429) (5) (8)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων στοιχείων (5.7)+(5.13)+(5.20) 207.776 28.525 112.460 75.925
Τόκοι εισπραχθέντες 6.046 2.422 2.195 829
Μερίσµατα εισπραχθέντα (4.1)+(5.6) 23 28 34.522 17.151
Επενδυτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων 301.462
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) 148.959 299.919 109.834 85.808

 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (5.25) 22.800 9.895
Εξοφλήσεις δανείων (5.21) (138.755) (53.589) (34.931)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) (5.21) (523) (593)
Μερίσµατα πληρωθέντα (5.21) (13.173) (12.097) (8.334) (8.334)
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους (62.504) (62.504)
Χρηµατοδοτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων (203.123)
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (129.651) (322.011) (43.265) (70.838)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 66.424 12.891 62.990 10.637
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 105.449 92.558 13.888 3.251
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 171.873 105.449 76.878 13.888

Η παραπάνω Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο.
Η ανάλυση των Ταµιακών διαθεσίµων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.21.
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 92 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σηµειώσεις επί των 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 Βούλας, Λεωφ. Κων/νου 
Καραµανλή 157, Τ.Κ. 16673. 

 
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου  
είναι 8 άτοµα για τη µητρική εταιρία και 1.274 άτοµα για τον Όµιλο, ενώ στις 
31/12/2006 ήταν 9 και 1.288 αντίστοιχα. 

 
Οι Μετοχές της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών µε κωδικό ATTICA. 
Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιµοποιεί το Bloomberg είναι ATTEN GA ενώ 
του Reuters είναι EPA.AT. 
Το σύνολο των κοινών ανώνυµων 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 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 570.872 χιλ. 
περίπου. 

  
 Ο Όµιλος ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται άµεσα 

στις οικονοµικές καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας το συνολικό ποσοστό 
συµµετοχής στην εταιρία (άµεσα και έµµεσα) στις 28/02/2008 ανέρχεται σε 
89,14%. 

 
 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του Οµίλου, της περιόδου 

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου την 21 Μαρτίου 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 1/1-31/12/2007 είναι ίδιες µε αυτές που εφάρµοσε ο Όµιλος κατά την 
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2006 
µε εξαίρεση τη µέθοδο αποτίµησης των συµµετοχών της σε θυγατρικές εταιρίες. 
 
Συγκεκριµένα η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφάσισε την αλλαγή της µεθόδου 
αποτίµησης των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες από τη µέθοδο του 
κόστους αγοράς, στη µέθοδο της εύλογης αξίας. 
 
Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι η αλλαγή αυτή συµβάλλει στη παροχή µιας 
ορθολογικότερης πληροφόρησης όσον αφορά την αξία των επενδύσεων της 
µητρικής εταιρίας. 
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Η συγκεκριµένη αλλαγή επηρεάζει ισόποσα το ύψος του λογαριασµού 
«Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες» καθώς και την καθαρή θέση της µητρικής 
εταιρίας ενώ δεν έχει επίδραση σε κανένα στοιχείο των οικονοµικών 
καταστάσεων του Οµίλου. Επίσης δεν υπάρχει επίδραση στα αποτελέσµατα 
της µητρικής εταιρίας και του Οµίλου. 

 
Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας, η εταιρία χρησιµοποίησε ανεξάρτητο 
εκτιµητή ο οποίος προσδιόρισε την εύλογη αξία των θυγατρικών εταιριών του 
Οµίλου. 
 
Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
είναι οι ακόλουθες: 
α) Ο Όµιλος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές 
που δραστηριοποιείται την 31/12/2007. 
β) Τα πλοία θα εκτελέσουν τον ίδιο αριθµό δροµολογίων. 
γ) Η ωφέλιµη ζωή και η υπολειµµατική αξία των πλοίων υπολογίζονται βάσει 
της ισχύουσας λογιστικής αρχής. 
δ) Οι ετήσιες αυξήσεις των εσόδων και των εξόδων έχουν υπολογιστεί βάσει 
των ιστορικών στοιχείων του Οµίλου. 
ε) Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο (WACC) προεξόφλησης των κερδών είναι 
9,8%. 
 
Η επίδραση της παραπάνω αλλαγής στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
εταιρίας εµφανίζεται στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στις 
παραγράφους: 
5.12 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες. 
5.36 Ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής της λογιστικής πολιτικής, που 
αφορά την αποτίµηση συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες, επί των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 

2.1.   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 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.   
 
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.   
 
Για τη χρήση 2007 δεν ισχύει η αρχή της συνέχισης της λειτουργίας για την 
κατά 100% θυγατρική εταιρία ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε., πλοιοκτήτρια του 
πλοίου SUPERFAST X, η οποία τον Φεβρουάριο 2007 επώλησε το παραπάνω 
πλοίο.   
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Επίσης δεν ισχύει η αρχή της συνέχισης της λειτουργίας για τις κατά 100% 
θυγατρικές εταιρίες MARIN N.E., ATTICA CHALLENGE LTD, ATTICA SHIELD 
LTD και NORDIA N.E. πλοιοκτήτριες των πλοίων MARIN, CHALLENGE, 
SHIELD και NORDIA αντίστοιχα.  Οι τρεις πρώτες εταιρίες επώλησαν τα πλοία 
τους εντός του Α’ τριµήνου 2008 ενώ η τέταρτη έχει συµφωνήσει να πωλήσει το 
πλοίο NORDIA, το οποίο θα παραδοθεί τον Απρίλιο 2008.  
 
Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ηµεροµηνία   
της συναλλαγής και όχι κατά την ηµεροµηνία τακτοποίησης. 

 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση την άµεση σχέση µεταξύ 
του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του συγκεκριµένου εσόδου που 
αποκτήθηκε. 

 
Ο Όµιλος κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που 
έληξε την 31/12/2007 έχει επιλέξει και εφαρµόζει λογιστικές πολιτικές που 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε όλες τις 
απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου ή ∆ιερµηνείας.  

 
Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα την οικονοµική θέση, την απόδοση και τις ταµιακές ροές της 
επιχείρησης. Όσον αφορά το δικαίωµα της τροποποίησης των οικονοµικών 
καταστάσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρίας, αυτό ανήκει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. 
 

2.1.1.  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 της Εταιρίας και οι οποίες έχουν την σηµαντικότερη 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες: 
 
Η ∆ιοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης της αξίας 
των συµµετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιµά το ύψος της, 
σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική της Εταιρίας 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 χρήση, στη βάση υποθέσεων και 
εκτιµήσεων, τα ακόλουθα:  
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- 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 την Εταιρία κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόµενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας 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 31/12/2007. 
 

2.2.  Ενοποίηση 
2.2.1.  Βάση ενοποίησης 

Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος της 
αγοράς. 
Η αγορά λογιστικοποιείται στο κόστος της, που είναι το ποσό των µετρητών ή 
των ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκε, ή η εύλογη αξία κατά την 
ηµεροµηνία της ανταλλαγής άλλου ανταλλάγµατος αγοράς που δόθηκε από την 
αγοράστρια για την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή περιουσία άλλης 
επιχείρησης.  Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε κόστος που αφορά άµεσα την 
αγορά. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες 
υπολογίζεται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας. 

 
2.2.2.  Θυγατρικές εταιρίες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από µια άλλη επιχείρηση.  
Έλεγχος είναι το δικαίωµα που έχει µια επιχείρηση να κατευθύνει την 
οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης.   

 
Η συµµετοχή σε θυγατρικές εταιρίες καταχωρείται αρχικά στο κόστος ενώ σε 
µεταγενέστερη περίοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία.  

 
2.2.3.  Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρία και τις 
θυγατρικές της.  Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την 
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να 
υφίσταται ο έλεγχος.   
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∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ 
των εταιριών του Οµίλου, διαγράφονται, εκτός αν η συναλλαγή αφορά 
περιουσιακό στοιχείο το οποίο παρέχει αποδείξεις αποµείωσης.   

 
Οι λογιστικές αρχές όλων των εταιριών του Οµίλου είναι οµοιόµορφες µε αυτές 
που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.   
 
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας επί των περιουσιακών στοιχείων των 
ενοποιούµενων θυγατρικών εταιριών απεικονίζονται χωριστά από το σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου. 
 

2.3.  Υπεραξία 
Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης µιας επιχείρησης και της 
εύλογης αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών 
εταιριών.  Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά στο τέλος κάθε χρήσης εξετάζεται 
εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης. 

 
Υπεραξία η οποία, πριν την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π., είχε καταχωρηθεί 
αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια δεν µεταφέρεται στο ενεργητικό.  Στην περίπτωση 
αυτήν αν η επιχείρηση διαθέσει όλη ή µέρος της επιχείρησης µε την οποία η 
υπεραξία σχετίζεται, τότε η υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζεται στο κέρδος ή τη 
ζηµία από τη διάθεση αυτή.  
 

2.4.     Επενδύσεις σε εταιρίες 
Ανάλογα µε το σκοπό της επένδυσης οι επενδύσεις αυτές χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες : 

 
        α)  Επενδύσεις που κατέχονται µε σκοπό την µόνιµη διακράτησή τους.   

Η επένδυση αυτή καταχωρείται στο κόστος πλέον τις άµεσες δαπάνες που 
αφορούν την συναλλαγή και εµφανίζεται σαν µη κυκλοφορούν περιουσιακό 
στοιχείο. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου εξετάζεται αν συντρέχει λόγος 
αποµείωσης της επένδυσης.  
Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει αποµείωση της επένδυσης το ποσό της 
αποµείωσης µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια. 

         β) Επενδύσεις που κατέχονται µε σκοπό την πώληση.   
Η επένδυση αρχικά καταχωρείται στο κόστος πλέον τις δαπάνες που αφορούν 
άµεσα τη συναλλαγή.  Οι επενδύσεις αυτές αποτιµώνται στην εύλογη αξία και 
τα κέρδη ή οι ζηµίες καταχωρούνται σε λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι 
να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένες.  Όταν οι επενδύσεις 
αυτές πωληθούν ή χαρακτηρισθούν αποµειωµένες τα κέρδη ή οι ζηµίες 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 
 

2.5.    Ενσώµατα Πάγια 
Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
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Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν άµεση σχέση µε την 
απόκτηση του παγίου.  
 
Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο µόνο όταν αναµένεται ότι θα προκύψουν 
µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη απ’ αυτά που αρχικά αναµένονταν µε την αρχική 
απόδοση του παγίου. 

 
Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν 
πραγµατοποιηθούν, στη κατάσταση αποτελεσµάτων διότι θεωρούνται κόστος 
επισκευών και συντήρησης. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µέθοδο, στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. 

 
Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων ανά κατηγορία έχει ως 
εξής : 
1. Πλοία συµβατικά    30 έτη 
2. Πλοία ταχύπλοα (τύπου catamaran)  15 έτη 
3. Κτίρια      60 έτη 
4. Λιµενικές εγκαταστάσεις   10 έτη 
5. Οχήµατα        5 έτη 
6. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
7. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός     3 έτη 
 
Η υπολειµµατική αξία των πλοίων είναι το 20% της τιµής κτήσης. 
 
Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. 
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος 
κάθε χρήσης. 
 
∆απάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται µε σκοπό την αύξηση των 
αναµενόµενων εσόδων των πλοίων ή την προσαρµογή των πλοίων µε 
κανονισµούς ασφαλείας και ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό 
πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. Επίσης, δαπάνες που αφορούν εκτεταµένες 
προσθήκες και βελτιώσεις των πλοίων θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και 
αποσβένονται σε 5 έτη. 

 
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πωλησής  
τους και της αναπόσβεστης αξίας τους, µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που 
έχουν άµεση σχέση µε το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στη 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   
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2.6. Άϋλα  Πάγια 
 Ο Όµιλος θεωρεί ότι η ωφέλιµη ζωή των άϋλων παγίων τα οποία κατέχει δεν 

είναι απεριόριστη. Τα άϋλα πάγια τα οποία κατέχει ο Όµιλος είναι τα εξής: 
 
         α)  Σήµατα  
 Τα σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις 

και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
 
 Στο κόστος κτήσεως των σηµάτων περιλαµβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης 

των σχεδίων και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των 
σηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
 Η ωφέλιµη ζωή των σηµάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 

βάση τη σταθερή µέθοδο. 
 
         β)  Λογισµικά προγράµµατα 
 Τα προγράµµατα λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 

σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
 
 Στο αρχικό κόστος κτήσεως περιλαµβάνονται εκτός από τις άδειες λογισµικού, 

οι δαπάνες εγκατάστασης, παραµετροποίησης και ανάπτυξης του λογισµικού. 
 

 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα 
από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη 
και προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. 

 
 Η ωφέλιµη ζωή του λογισµικού είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 

βάση τη σταθερή µέθοδο. 
 
2.7.    Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, 
αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο 
µπορεί να είναι αποµειωµένο.  
 
Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιµάται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών 
ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του 
πάγιου στοιχείου. 
 
Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό, 
µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος 
και της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας 
δηµιουργίας ταµιακών ροών.  
 
Ως µονάδα δηµιουργίας Ταµειακών Ροών ορίζεται η αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται κάθε πλοίο όπως αυτές αναφέρονται στη παράγραφο 2.16 
του παρόντος.  

 



Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 
21 

  

 

 
Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν 
προκύπτουν. 
 

2.8.    Επενδύσεις σε ακίνητα 
Η επένδυση σε ακίνητα αποτιµάται αρχικώς στο κόστος της.  
Οι δαπάνες συναλλαγής συµπεριλαµβάνονται στο αρχικό κόστος. ∆απάνες 
µεταγενέστερες της αρχικής καταχώρησης προστίθενται στη λογιστική αξία της 
επένδυσης µόνο όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην εταιρία, τα οποία θα είναι επιπλέον των αρχικώς 
εκτιµηθέντων.  

 
Η αποτίµηση σε περιόδους µετά την αρχική καταχώρηση, γίνεται µε τη µέθοδο 
του κόστους µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία 
αποµείωσης.  

 
2.9.  Αποθέµατα   

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης 
και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης µειωµένη µε 
τυχόν άµεσα έξοδα πώλησης. 
Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου 
σταθµισµένου κόστους. 

 
2.10.    Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε 
περίοδο µικρότερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης και 
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 
 
Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εµπορικές 
απαιτήσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. 

 
Ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο 
Όµιλος δεν µπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία του οφείλονται. 

 
Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας 
των εκτιµώµενων ταµειακών ροών που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν. 

 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
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2.11.    Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα  

Τα διαθέσιµα και τα ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στο 
ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσµίας υψηλής   
ρευστοποίησης µε διάρκεια ως τρεις µήνες καθώς και τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς υπερανάληψης. 

 
2.12    Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυµες ή ονοµαστικές µετοχές της 
εταιρίας και συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Τα άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος έκδοσης από τον 
λογαριασµό διαφορά υπέρ το άρτιο. 

 
Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που 
αποκτάται. 
 
Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια 
της εταιρίας µέχρι οι µετοχές να πωληθούν ή ακυρωθούν. Το κέρδος ή η ζηµία 
από την παραπάνω πράξη, καθαρό από τα άµεσα έξοδα της συναλλαγής 
εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 
2.13.    ∆ιανοµή µερισµάτων 

Τα πληρωτέα µερίσµατα εµφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και του Οµίλου όταν εγκριθούν από τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 

 
2.14.  Έσοδα 

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από ναύλους επιβατών, ναύλους οχηµάτων, 
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων καθώς και από τις 
παροχές τουριστικών υπηρεσιών.  Επίσης, ο Όµιλος έχει έσοδα από τόκους και 
µερίσµατα. 

 
2.14.1.  Έσοδα από ναύλους 

Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται : 
         α) Αν αφορούν ταξίδια γραµµών εξωτερικού, όταν ο πελάτης πραγµατοποιήσει το 

ταξίδι. 
         β) Αν αφορούν ταξίδια γραµµών εσωτερικού όταν εκδοθεί το εισιτήριο. 

 
Η παραπάνω διαφορά στην αναγνώριση του εσόδου µεταξύ των εσόδων από 
ναύλους εσωτερικού και από ναύλους εξωτερικού υπάρχει αφ’ ενός διότι µεν οι 
ναύλοι που αφορούν εισιτήρια γραµµών εσωτερικού που εκδίδονται σε έναν 
συγκεκριµένο µήνα και θα ταξιδεύσουν σε επόµενους µήνες δεν είναι σηµαντικοί 
σε σχέση µε το συνολικό κύκλο εργασιών, και αφ’ ετέρου διότι το κόστος 
παρακολούθησης των αλλαγών στα εισιτήρια στο χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ 
έκδοσης εισιτηρίων και εκτέλεσης του ταξιδιού για 4.500.000 εισιτήρια περίπου 
δεν αντισταθµίζει το πολύ µικρό όφελος που ίσως υπάρχει από αυτή την 
πληροφόρηση. 
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2.14.2.  Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων 

Για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όµιλος απ’ ευθείας στον πελάτη τα έσοδα 
αναγνωρίζονται µε την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον 
πελάτη.  
Για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όµιλος µέσω αναδόχων τα έσοδα 
αναγνωρίζονται µε την έκδοση Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον 
ανάδοχο, και αφορούν δεδουλευµένα έσοδα. 
 

2.14.3.  Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
Τα έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αφορούν προµήθειες που 
λαµβάνει ο Όµιλος από τις αεροπορικές εταιρίες για πωλήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων και αναγνωρίζονται µε την έκδοση του Τιµολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών προς αυτές και αφορά δεδουλευµένα έσοδα. 
 
Τα έσοδα από τουριστικά πακέτα αναγνωρίζονται µε την έκδοση του 
κατάλληλου φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη και αφορούν 
δεδουλευµένα έσοδα. 

 
Όλα τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 

 
2.14.4.  Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας µε τη 
χρήση του πραγµατικού συµφωνηµένου επιτοκίου χωρίς να συµψηφίζεται 
τυχόν παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος. 

 
2.14.5. Έσοδα από µερίσµατα 

Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο 
όργανο της εταιρίας που τα χορηγεί. 
 

2.15.     Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 
2.15.1.  Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 
 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές 

επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται  
   πρέπει να αγοράσει, ή να κατασκευάσει µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι: 
         α)  Η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν. 
         β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  απεικονίζονται 
ως έσοδο επόµενων χρήσεων και καταχωρούνται µε συστηµατική βάση στα 
έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

 
2.15.2.   Επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσµατα 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε αποτελέσµατα καταχωρούνται µε 
συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων µέσα στις οποίες 
πρέπει να γίνει ο συσχετισµός των επιχορηγήσεων αυτών µε τα αντίστοιχα 
κόστη. 

 



Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 
24 

  

 

 
2.16.    Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος της επιχείρησης που παρέχει 
ένα προϊόν ή µία υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών 
τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς 
άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 
 
Γεωγραφικός τοµέας είναι κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης το οποίο 
παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό 
περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν 
από εκείνες άλλων τοµέων που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. 

 
Ο Όµιλος έχει επιχειρηµατικό τοµέα την επιβατηγό ναυτιλία και 
δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 
Για το λόγο αυτό προτιµάται η πληροφόρηση κατά τοµέα να  πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το γεωγραφικό τοµέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας του Οµίλου για τη χρήση 2007 
γίνεται ως εξής : 

         α)  Ελληνικές Εσωτερικές Ακτοπλοϊκές Γραµµές 
         β)  Αδριατική Θάλασσα 
         γ)  Βόρεια Θάλασσα 
 

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. 
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. 

 
2.17.     Έξοδα 
2.17.1.   Κόστος ∆ανεισµού 
 Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαµβάνει ο 

Όµιλος λόγω δανεισµού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνονται : 

         α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια καθώς και τόκοι από 
τραπεζικούς λογαριασµούς υπεραναλήψεων. 

         β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης 
δανείων ανάλογα µε τη διάρκεια του δανείου. 

         γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων 
ανάλογα µε τη διάρκεια του δανείου. 
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         δ)  Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που 
παρακολουθούνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 

         ε) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο 
νόµισµα εφ’ όσον αυτές θεωρούνται συµπληρωµατικό ποσό του κόστους των 
τόκων. 

 
2.17.1.1.  Αναγνώριση του κόστους δανεισµού 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο την οποία αφορά 
εκτός αν το κόστος αυτό αφορά άµεσα την απόκτηση ή κατασκευή ενός 
περιουσιακού στοιχείου οπότε κεφαλαιοποιείται ως τµήµα κόστους του 
στοιχείου αυτού. 

 
2.17.1.2.  Έναρξη – αναστολή – παύση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού 

Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού : 
         α)  Αρχίζει όταν διενεργείται η επενδυτική δαπάνη και υπάρχει επιβάρυνση µε 

κόστος δανεισµού. 
         β)  Αναστέλλεται όταν η επένδυση αναστέλλεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 
         γ)  Παύει όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες προετοιµασίας του περιουσιακού 

στοιχείου για τη χρήση του ή την πώλησή του έχουν περατωθεί. 
 
2.17.2.  Παροχές στο προσωπικό 

2.17.2.1.  Βραχυπρόθεσµες παροχές 
 Οι βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους σε χρήµα ή σε είδος 

καταχωρούνται στα έξοδα όταν είναι δουλευµένες εκτός αν οι παροχές αυτές 
αφορούν υπηρεσίες που είναι άµεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός 
περιουσιακού στοιχείου.  
 

2.17.2.2. Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 
 Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών του οµίλου αφορά την νοµική 

υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’άπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζόµενου από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης. 
Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας 
(projected unit credit method).  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. 
 

2.17.3.  Μισθώσεις 
2.17.3.1.  Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. Το ποσό µε το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισµό κατά την 
έναρξη της µίσθωσης είναι ίσο µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας,  
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ή αν η εύλογη αξία είναι χαµηλότερη από την χρηµατοδοτική αξία τότε 
καταχωρείται µε την παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών µισθωµάτων. 
Η µέθοδος αποσβέσεων των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών 
στοιχείων, όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα παραµένει στην εταιρία, 
είναι όµοια µε τη µέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιµα περιουσιακά 
στοιχεία που ανήκουν στην επιχείρηση. Η καταχωρούµενη απόσβεση 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις» και ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Ισχύουν δηλαδή 
οι παράγραφοι 2.5. «Ενσώµατα Πάγια», 2.6. «Άϋλα Πάγια» και 2.7. 
«Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» του παρόντος. Όταν στο τέλος 
της µίσθωσης η κυριότητα δεν παραµένει στην εταιρία, τότε οι αποσβέσεις 
κατανέµονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της διάρκειας της µίσθωσης και 
της ωφέλιµης ζωής του παγίου.  

 
2.17.3.2.   Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται 
σε βάρος των αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από 
το συµβόλαιο µίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που προήλθαν από την 
συνηθισµένη χρήση του µισθωµένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη 
χρήση κατά την οποία έληξε η µίσθωση. 
 

2.17.4. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : 

         α)  Ο Όµιλος έχει µια παρούσα δέσµευση, νοµική ή τεκµαιρόµενη, ως αποτέλεσµα 
ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 

         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη για το διακανονισµό της δέσµευσης. 

         γ)  Είναι δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η δέσµευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονοµικού οφέλους δεν είναι πιθανή. 

 
2.17.5. Περιοδική κατανοµή 

2.17.5.1.  Επιµερισµός των κοινών εσόδων και εξόδων 
  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, οι ενοποιούµενες 
στον Όµιλο κοινοπραξία και διαχειρίστρια εταιρία µεταφέρουν στις 
πλοιοκτήτριες εταιρίες τα έξοδα και τα έσοδα που πραγµατοποιούν για 
λογαριασµό τους.  Αυτό σηµαίνει ότι όταν τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν 
συγκεκριµένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι κοινά τότε αυτά µοιράζονται 
βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας του κάθε πλοίου. 
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2.17.5.2.   Περιοδική κατανοµή εξόδων 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων των πλοίων και τα έξοδα της 
ετήσιας επιθεώρησης των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µηνιαία 
βάση επειδή τα παραπάνω έξοδα αφορούν όλο το οικονοµικό έτος. 

 
2.18.  Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος   

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη 
του Οµίλου, διαχωρίζουµε τα κέρδη ανάλογα µε την προέλευσή τους. 
 

2.18.1.   Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 
Σύµφωνα µε τον νόµο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων µε 
Ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους, ανεξάρτητα αν έχουν 
κέρδη ή ζηµίες, βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας.  Ο φόρος αυτός 
ουσιαστικά είναι φόρος εισοδήµατος ο οποίος αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται από το παραπάνω νόµο. 
 
Με την πληρωµή του παραπάνω φόρου εξαντλείται κάθε υποχρέωση που έχει 
σχέση µε την φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

 
Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται µόνιµη διαφορά µεταξύ του λογιστικού και 
του φορολογητέου αποτελέσµατος και ως εκ τούτου η διαφορά αυτή δεν 
λαµβάνεται υπ’ όψη στον υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας. 
 

2.18.2.   Κέρδη από αφορολόγητα µη ναυτιλιακά έσοδα 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κέρδη από αφορολόγητα έσοδα 
κεφαλαίων τα οποία φορολογούνται όταν διανέµονται ή όταν 
κεφαλαιοποιούνται. Για το µέρος των κερδών αυτών που δεν θα διανεµηθούν, 
δηµιουργείται φορολογητέα προσωρινή διαφορά οπότε αναγνωρίζεται 
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, µέχρι την πλήρη διανοµή των κερδών 
αυτών.  
Εξαιρούνται : 

         α)  Οι τόκοι καταθέσεων οι οποίοι φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήµατος και  

         β) Τα εισπρακτέα µερίσµατα από ανώνυµες εταιρίες τα οποία σε κάθε περίπτωση 
δεν φορολογούνται και τα οποία δεν λαµβάνονται υπ’ όψη στον υπολογισµό 
αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 
2.18.3.   Κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες 

Στην περίπτωση αυτή τα κέρδη φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις της 
φορολογίας εισοδήµατος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος 
υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας θα γίνεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12. 
 

2.19.  Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος 
  Το νόµισµα λειτουργίας του Οµίλου είναι το Ευρώ. 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.   
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Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού : 

        α)  Τα χρηµατικά διαθέσιµα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας 
κλεισίµατος. 

        β)  Τα µη χρηµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µετατρέπονται 
µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά 
στο τέλος της περιόδου µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας 
κλεισίµατος.  

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω 
περιπτώσεις καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. 
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατικά στοιχεία 
εταιριών εξωτερικού αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

2.20. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου είναι : 
 

         α)  Τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 

 Επειδή τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι βραχυπρόθεσµης 
φύσεως, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται µε 
την αξία στην οποία εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου. 

 
         β)  Χρεόγραφα 
 Τα χρεόγραφα είναι τίτλοι οι οποίοι ενσωµατώνουν δικαίωµα σε ορισµένο 

περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι δυνατό να αποτιµηθεί σε χρήµα. 
 
 Τα χρεόγραφα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγµατική αξία 

του δοθέντος ανταλλάγµατος πλέον τα έξοδα συναλλαγής. 
  

  Τα χρεόγραφα κατέχονται από τον Όµιλο για εµπορικούς σκοπούς, θεωρείται 
δηλαδή ότι αγοράσθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίηση τους και την αποκόµιση 
κέρδους. 

 
Μετά την αρχική καταχώρηση τα χρεόγραφα αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
τους και το κέρδος ή η ζηµία της αποτίµησης καταχωρείται στα αποτελέσµατα 
της περιόδου. 

 Οι εύλογες αξίες των χρεογράφων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
οργανωµένες αγορές υπολογίζονται µε τις τρέχουσες τιµές. 

  
Για τα µη διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε 
διάφορες τεχνικές αποτίµησης, όπως ενδεικτικά η ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών συγκρίσιµων στοιχείων, η προεξόφληση ταµειακών ροών κ.τ.λ. 
 

         γ)  ∆άνεια τραπεζών 
 Η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα συµφωνηθέντα επιτόκια των 

αντληθέντων δανείων ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς 
και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής 
της αξίας στην οποία εµφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία του 
Οµίλου. 
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         δ)  Οµολογιακά ∆άνεια 
 Τα οµολογιακά δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η 

πραγµατική αξία του ληφθέντος ανταλλάγµατος συµπεριλαµβανοµένων και των 
εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει 
του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
 Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού, καθαρό από σχετικά έξοδα, 

και της εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 
         ε)  Χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης κινδύνου 
 Σε περίπτωση που ο Όµιλος χρησιµοποιήσει χρηµατοοικονοµικά µέσα για 

αντιστάθµιση κινδύνου, αποτιµά στο τέλος κάθε περιόδου την εύλογη αξία του 
µέσου αυτού και καταχωρεί αναλόγως στα αποτελέσµατα ή στην καθαρή θέση 
την διαφορά, η οποία προκύπτει από την αρχική καταχώρηση.  Για το κάθε 
µέσο κρίνεται εάν η σχέση αντιστάθµισης είναι εύλογης αξίας ή ταµιακών ροών. 

 
2.21.    Κέρδη ανά µετοχή 

Για τον υπολογισµό των βασικών κερδών ανά µετοχή που αναλογεί στους 
κοινούς µετόχους χρησιµοποιείται κλάσµα το οποίο στον µεν αριθµητή 
περιλαµβάνει το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου από την συνεχιζόµενη 
εκµετάλλευση µετά την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων αν 
υπάρχουν, στον δε παρανοµαστή, το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών 
µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 
Για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, ο αριθµητής του κλάσµατος περιλαµβάνει το κέρδος ή τη ζηµία 
που αναλογεί σε επίπεδο Οµίλου στη µητρική µετά την αφαίρεση των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας, στον δε παρανοµαστή το σταθµισµένο µέσο αριθµό 
των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 

 
2.22.    Εφαρµογή νέων ∆.Π.Χ.Π. και ∆ιερµηνειών από 1/1/2007 

 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η επιτροπή 
∆ιερµηνειών (IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και 
διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα πρότυπα, η εφαρµογή των 
οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η 
Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. 

               
Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την 
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου, παρατίθεται παρακάτω: 

 
2.22.1. ∆.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίησεις και συµπληρωµατική 

προσαρµογή στο ∆.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, 
Γνωστοποίησεις Κεφαλαίου. 
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 Το ∆.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις όσον αφορά: 
 α) τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική κατάσταση 

και την απόδοση της οικονοµικής οντότητας, 
 
 β) την ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους 

που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των 
καθορισµένων ελάχιστων γνωστοποιήσεων σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο, 
τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. 

 
 Το ∆.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του 

∆.Λ.Π. 32. 
 
 Οι απαιτήσεις παρουσίασης του ∆.Λ.Π. 32 παραµένουν αµετάβλητες. 
  
 Ο Όµιλος εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Π. 7 και την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 στις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που άρχισε την 1/1/2007. 
 

2.22.2.   ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆.Λ.Π. 29  –    
    Οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 

 
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρία 
διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος 
λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός την προηγούµενη 
περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε 
οικονοµία σε κατάσταση υπερπληθωρισµού.                          
                        
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
2.22.3.   ∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2 
 

Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆.Π.Χ.Π. 2, Παροχές που εξαρτώνται από την 
αξία των µετοχών, εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία 
παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή 
των µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται 
να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που 
παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. 
 
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή προς το παρόν στον Όµιλο και στην Εταιρία. 
 

2.22.4.   ∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων 
 

Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο 
περιέχει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του 
συµβολαίου και απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει 
µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις 
ταµιακές ροές. 

.  
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρία. 
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2.22.5. ∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση 

Η ∆ιερµηνεία 10 απαιτεί όπως σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζηµία 
αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε 
συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή σε χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο κόστος, αυτή η αποµείωση δεν µπορεί 
να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  

 
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2.22.6. ∆ιερµηνεία 11, πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2 
 Συναλλαγές µε Ίδιες µετοχές και µεταξύ εταιριών του Ιδίου Οµίλου. 
  
 Για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης, οι συναλλαγές µε τις οποίες 

παραχωρείται στους εργαζόµενους δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, 
θεωρούνται ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και 
διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους ακόµα και στη περίπτωση που η 
εταιρία επιλέξει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς 
τίτλους από τρίτους. 

 Το ίδιο συµβαίνει και στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής όταν οι 
εργαζόµενοι σε θυγατρικές εταιρίες λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών 
τίτλων της µητρικής. 

 
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή προς το παρόν στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
2.23.   Εφαρµογή νέων ή αναθεωρηµένων προτύπων από 1/1/2008 και αργότερα 
 
2.23.1   ∆.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τοµείς 
 Ο Όµιλος θα εφαρµόσει από 1/1/2009 το ∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί τοµείς», το 

οποίο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά Τοµέα» και 
απαιτεί, η πληροφόρηση που γνωστοποιείται προς τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να είναι ίδια µε εκείνη που η διοίκηση χρησιµοποιεί 
εσωτερικά για να αξιολογήσει τις κατά τοµείς επιδόσεις της εταιρίας. 

 
2.23.2    ∆.Λ.Π. 23 Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεωρηµένο) 

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 προβλέπει ότι κάθε οντότητα θα κεφαλαιοποιεί το 
κόστος δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί στην απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου και η κεφαλαιοποίηση αυτή να 
θεωρείται σαν ένα µέρος του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. 
Κάθε άλλο κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται σαν έξοδο µέσα στη περίοδο κατά 
την οποία πραγµατοποιήθηκε. 

 
Ο Όµιλος δεν θα επηρεαστεί από την αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 23 διότι 
εφαρµόζει  τον εναλλακτικό χειρισµό αναγνώρισης του κόστους δανεισµού ο 
οποίος προβλεπόταν από την προηγούµενη έκδοση του ∆.Λ.Π. 23 και ο οποίος 
χειρισµός είναι όµοιος µε αυτόν που προβλέπει το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23. 

 
2.23.3. ∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες   
 λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου  2008).  
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Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που 
παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται 
στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί 
αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια 
στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή 
ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο.  
 
Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
3.     ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
3.1.  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
 Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 

(απρόβλεπτες διακυµάνσεις ισοτιµιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο.  Γι’ 
αυτό το λόγο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών 
επιπτώσεων µέσω ενός προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων. 

 
 Η διαχείριση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίµηση και 

αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  ∆εν αποτελεί πολιτική του 
Οµίλου η εκτέλεση συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
 Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος είναι κυρίως 

καταθέσεις σε τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συµφωνίες 
επαναγοράς, χρηµατοδοτικές µισθώσεις και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα.  

 
3.1.1      Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 Το νόµισµα λειτουργίας του Οµίλου είναι το Ευρώ.   
 
 Ο Όµιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες διότι έχει πωλήσεις σε 

νόµισµα, διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του. Περίπου το 7% των 
πωλήσεων του Οµίλου είναι σε λίρες Αγγλίας λόγω της δραστηριοποίησης του 
Οµίλου, µέσω του πλοίου BLUE STAR 1 στη γραµµή Zebrugge (Βέλγιο) -  
Rosyth (Σκωτία), ενώ το σύνολο σχεδόν των εξόδων του Οµίλου, εκτός από τα 
έξοδα λιµένος της παραπάνω γραµµής, είναι σε Ευρώ.  Επειδή το ποσοστό 
των εσόδων όσο και των εξόδων σε ξένο νόµισµα είναι πολύ µικρό σε σχέση µε 
το σύνολο των εσόδων και των εξόδων, ο Όµιλος δεν έχει προβεί σε ενέργειες 
προκειµένου να αντισταθµίσει την έκθεσή του στο παραπάνω κίνδυνο (βλ. παρ. 
5.1.). 

 
 Επίσης ο Όµιλος θέλοντας να εξασφαλίσει διαθέσιµα σε δολάρια Αµερικής, 

νόµισµα που διαπραγµατεύεται διεθνώς η τιµή του πετρελαίου, προέβη σε 
αγορά παραγώγου, σύµφωνα µε το οποίο αγοράζει δολάρια Αµερικής σε 
προκαθορισµένη ισοτιµία και προκαθορισµένο χρόνο (βλ. παρ. 5.6). 
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 3.1.2.  Πιστωτικός κίνδυνος 
 Ο Όµιλος έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών. 
  
 Σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηµατοοικονοµικές 

απαιτήσεις, η έκθεση του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προκύπτει από 
αθέτηση του αντισυµβαλλόµενου σε µια µέγιστη έκθεση όµοια µε αυτή του 
τρέχοντος λογαριασµού των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων. 

 
 Ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής 

πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του. 
 
 Επίσης ο Όµιλος µε σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση του έχει λάβει εγγυητικές 

επιστολές τραπέζης από τους µεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης 
εισιτηρίων. 

 
 Ο Όµιλος εκτιµά ότι δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους 

πελάτες εκτός της ATTICA PREMIUM Α.Ε. η οποία είναι κατά 100% θυγατρική 
εταιρία του Οµίλου και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέµα πιστωτικού κινδύνου 
(βλ. παρ. 5.17) 

 
3.1.3.  Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο Όµιλος παρακολουθεί το κίνδυνο ρευστότητας µελετώντας προσεκτικά την 

ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων. 
 

 Ο αντικειµενικός σκοπός του Οµίλου είναι να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ της 
συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας µέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής 
ικανότητας του Οµίλου η οποία είναι πάρα πολύ καλή. 

 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι µηδενικός λόγω της υψηλής ρευστότητας του 

Οµίλου σε σχέση µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Συγκεκριµένα το 
σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων την 31/12/07 ανέρχεται σε € 84,2 
εκατ. ενώ τα χρηµατικά διαθέσιµα ανέρχονται σε € 171,9 εκατ. 

 
 Μέχρι σήµερα η πολιτική του Οµίλου είναι ότι δεν επιτρέπεται πάνω από 10 % 

των δανείων να λήγουν στην επόµενη 12µηνη περίοδο.                      
 
3.1.4.     Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων 
 Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων 

σχετίζεται κυρίως µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου. 
 
 Ο Όµιλος για την αντιστάθµιση του κινδύνου του επιτοκίου προέβη σε αγορά 

χρηµατοοικονοµικού µέσου που προβλέπει όταν τα επιτόκια κυµαίνονται, εντός  
ενός εύρους µεταξύ 3,5% και 5,5% ο Όµιλος έχει κέρδη, ενώ αντίθετα εάν τα 
επιτόκια είναι εκτός των ανωτέρω ορίων έχει ζηµία.   
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3.1.5.     ∆ιαχείριση Κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 Ο σκοπός του Οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 

ικανότητας του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει 
τις αποδόσεις για τους µετόχους και τα οφέλη των λοιπών µερών τα οποία 
σχετίζονται µε τον Όµιλο και να διατηρεί µια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση 
ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 

 
 Για να διασφαλίσει ή να προσαρµόσει τη σωστή διαχείριση κεφαλαίου, ο 

Όµιλος µπορεί να µεταβάλει ή να αφαιρέσει την πληρωµή µερίσµατος στους 
µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών 
στοιχείων.  Καµία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές ή διαδικασίες 
κατά την διάρκεια των ετών που έληξαν 31/12/2007 και 31/12/2006. 

 
Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης.  Ο εν 
λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα 
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια.  Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το 
«Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον 
«Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα» µείον «Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση». Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 
υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον 
καθαρό δανεισµό.  Σκοπός του Οµίλου είναι η βελτιστοποίηση των κεφαλαίων 
µέσω της σωστής διαχείρισης των πόρων της. 
 

 
Το 2007 όπως και το 2006, η στρατηγική της Εταιρίας ήταν να διατηρήσει το 
συντελεστή µόχλευσης µεταξύ 20%-45%.  Οι συντελεστές µόχλευσης στις 
31∆εκεµβρίου 2007 και 2006 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

 
31/12/2007 31/12/2006

Σύνολο δανεισµού 422.413 538.220
Μείον:Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 171.873 105.449
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Καθαρός δανεισµός 250.540 432.771
Ίδια κεφάλαια 506.145 454.401
 
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 756.685 887.172
Συντελεστής µόχλευσης 33% 49%

 
 
3.1.6.     Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Τιµών Καυσίµων 
 Ο Όµιλος επηρεάζεται σηµαντικά από την διακύµανση των τιµών των 

καυσίµων.  Για τον λόγο αυτό σχεδιάζει προγράµµατα προαγοράς των 
καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων σε συγκεκριµένο επίπεδο 
τιµής.  Η επίδραση της µεταβολής της τιµής των ναυτιλιακών καυσίµων στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου εµφανίζεται στη παράγραφο 5.2. των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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3.1.7.     Ανταγωνισµός  
      Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε γραµµές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισµός.   
 Παρατίθεται πίνακας στον οποίο περιέχονται οι γραµµές µε έντονο 

ανταγωνισµό στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος καθώς και οι 
σπουδαιότεροι ανταγωνιστές. 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Πάτρα - Ανκώνα Minoan Lines / Anek Lines
Πάτρα - Μπάρι Agoudimos Lines / Endeavor Lines / Ventouris Ferries 
Πειραιάς - Κυκλάδες Hellenic Seaways / NEL Lines / GA Ferries
Ραφήνα - Κυκλάδες Hellenic Seaways / Alpha Ferries / Agoudimos Lines / Fast Ferries 
Πειραιάς - ∆ωδεκάνησα GA Ferries  

 
3.2.    Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή 
προσφοράς για τα δε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η 
τιµή ζήτησης. 
 
Η ονοµαστική αξία των εµπορικών απαιτήσεων µετά τις προβλέψεις που τις 
αφορούν προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 

 
4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 
4.1. ∆ιεταιρικές συναλλαγές 
         α)  Στο Όµιλο ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιούνται δύο κοινοπραξίες 

πλοίων και δύο διαχειρίστριες οι οποίες δηµιουργούν διεταιρικές συναλλαγές µε 
τις πλοιοκτήτριες εταιρίες. 

 
Η Κοινοπραξία SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ και η 
SUPERFAST FERRIES SA οι οποίες βάσει συµβάσεων µε τις πλοιοκτήτριες 
εταιρίες του Οµίλου SUPERFAST είναι υπεύθυνες για τα έσοδα και τα κοινά 
έξοδα πλοίων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού. Επίσης η Κοινοπραξία 
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ, είναι υπεύθυνη βάσει 
συµβάσεων µε την BLUE STAR, για τα έσοδα και τα κοινά έξοδα των πλοίων 
που εκτελούν πλόες εξωτερικού.  Στο τέλος κάθε µήνα οι παραπάνω εταιρίες  
µεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες τα έσοδα – έξοδα που έκαναν για λογαριασµό 
τους. 

 
 Η Κοινοπραξία BLUE STAR FERRIES και η ∆ιαχειρίστρια BLUE STAR 

FERRIES SA οι οποίες βάσει συµβάσεων µε τις πλοιοκτήτριες εταιρίες του 
Οµίλου BLUE STAR είναι υπεύθυνες, η µεν κοινοπραξία για τα έσοδα και τα 
κοινά έξοδα πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, η δε ∆ιαχειρίστρια BLUE 
STAR FERRIES SA για τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού, µεταφέρουν  
στο τέλος κάθε µήνα στις πλοιοκτήτριες τα έσοδα και τα έξοδα που έκαναν για   
λογαριασµό τους.  
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         β) Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, είναι βάσει συµφωνητικού πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων, 
τόσο για την SUPERFAST όσο και για την BLUE STAR. 

 
 Για τις πωλήσεις αυτές η παραπάνω εταιρία λαµβάνει προµήθειες οι οποίες 

δηµιουργούν διεταιρικές συναλλαγές. 
 
         γ)  Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών 

αφορά αγορές τουριστικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια κ.λ.π.) από την 
κατά 100% θυγατρική εταιρία ATTICA PREMIUM Α.Ε. 

  
         δ) ∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των δύο ναυτιλιακών οµίλων  

SUPERFAST και BLUE STAR οι οποίοι ελέγχονται κατά 100% και 48,795 % 
αντίστοιχα από την µητρική εταιρία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
         ε)  ∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των πλοιοκτητριών εταιριών του 

Οµίλου SUPERFAST µε τις αντίστοιχες πλοιοκτήτριες εταιρίες του Οµίλου 
BLUE STAR. 

 
Κατά  τη περίοδο 1/1-31/12/2007  η  ATTICA  A.E.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  δεν  
παρουσίασε  συναλλαγή µε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 
42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 εκ της οποίας να απορρέει εµπορικό έσοδο, 
εκτός από την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων αξίας € 4 χιλ. από την κατά 
100% θυγατρική εταιρία ATTICA PREMIUM A.E. Το ανωτέρω ποσό στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
απαλείφεται. 

 
Η Εταιρία για την περίοδο 1/1-31/12/2007 εισέπραξε µερίσµατα από τον 100% 
θυγατρικό Όµιλο SUPERFAST ύψους € 29.887 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. 

 
Η µητρική εταιρία δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς όλες τις 
άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες εταιρίες. 
 
Η κατά 100% θυγατρική εταιρία ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε. επέστρεψε στην 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου ποσό 
ύψους € 19.110 χιλ. λόγω πώλησης περιουσιακών της στοιχείων. 
 
Η εταιρία συµµετείχε τον Σεπτέµβριο 2007 στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
των κατά 100% θυγατρικών εταιριών ATTICA CHALLENGE LTD και ATTICA 
SHIELD LTD µε το ποσό των € 4.500 χιλ. ανά εταιρία. 
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Τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2007 των εταιριών του Οµίλου εµφανίζονται 
στους παρακάτω πίνακες. 

 
∆ιεταιρικά υπόλοιπα Οµίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC. 34.841
SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC. 34.841
SUPERFAST EXI INC. 44.579
SUPERFAST EXI (HELLAS) INC. 44.579
SUPERFAST EPTA MC.
SUPERFAST OKTO MC.
SUPERFAST ENNEA MC.
SUPERFAST DEKA MC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.
NORDIA MC.
MARIN  MC.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
SUPERFAST FERRIES S.A. 41.903 47.267
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. & 
CO JOINT VENTURE 35.498 45.256
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ 34.841 41.903 35.498 34.841 44.579 47.267 45.256 44.579

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SUPERFAST EXI 
INC.

SUPERFAST EXI 
(HELLAS) INC.

SUPERFAST 
PENTE INC.

SUPERFAST 
PENTE (HELLAS) 

INC.
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∆ιεταιρικά υπόλοιπα Οµίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST EXI (HELLAS) INC.
SUPERFAST EPTA MC.
SUPERFAST OKTO MC.
SUPERFAST ENNEA MC.
SUPERFAST DEKA MC.
SUPERFAST ENDEKA INC.
SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC.
SUPERFAST DODEKA INC.
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.
NORDIA MC.
MARIN  MC.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
SUPERFAST FERRIES S.A. 5 36
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC.& 
CO JOINT VENTURE 3.760
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ 5 36 3.760

SUPERFAST DEKA 
MC.ΕΤΑΙΡΙΕΣ

SUPERFAST 
ENNEA MC.

SUPERFAST EPTA 
MC.

SUPERFAST 
OKTO MC.
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∆ιεταιρικά υπόλοιπα Οµίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC.
SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC.
SUPERFAST EXI INC.
SUPERFAST EXI (HELLAS) INC.
SUPERFAST EPTA MC.
SUPERFAST OKTO MC.
SUPERFAST ENNEA MC.
SUPERFAST DEKA MC.
SUPERFAST ENDEKA INC. 46.580
SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC. 46.580
SUPERFAST DODEKA INC. 33.008
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. 33.008
NORDIA MC.
MARIN  MC.
ATTICA CHALLENGE LTD
ATTICA SHIELD LTD
SUPERFAST FERRIES S.A. 24.193 20.339
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. & CO 
JOINT VENTURE 47.544 34.372
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ 46.580 24.193 47.544 46.580 33.008 20.339 34.372 33.008

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SUPERFAST 
DODEKA INC.

SUPERFAST DODEKA 
(HELLAS) INC.

SUPERFAST 
ENDEKA INC.

SUPERFAST 
ENDEKA 

(HELLAS) INC.
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∆ιεταιρικά υπόλοιπα Οµίλου SUPERFAST

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

SUPERFAST PENTE INC. 41.903
SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC. 35.498
SUPERFAST EXI INC. 47.267
SUPERFAST EXI (HELLAS) INC. 45.256
SUPERFAST EPTA MC. 5
SUPERFAST OKTO MC. 36
SUPERFAST ENNEA MC. 3.760
SUPERFAST DEKA MC.
SUPERFAST ENDEKA INC. 24.193

SUPERFAST ENDEKA (ΗΕLLAS) INC. 47.544
SUPERFAST DODEKA INC. 20.339

SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. 34.372
NORDIA MC. 299
MARIN  MC. 44
ATTICA CHALLENGE LTD 352
ATTICA SHIELD LTD 337
SUPERFAST FERRIES S.A. 299 352 337 150.113
SUPERFAST DODEKA (HELLAS) INC. 
& CO JOINT VENTURE 44 150.113
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ 299 44 352 337 134.732 150.113 150.113 166.473

 

Συµφωνία διεταιρικών υπολοίπων :

Σύνολα χρεώσεων : 610.326
Σύνολα πιστώσεων : 610.326
Υπόλοιπο  0

JOINT VENTURE

 
SUPERFAST

SUPERFAST  
DODEKA (HELLAS) 

INC. & CO 

NORDIA MC. MARIN MC.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

FERRIES S.A.
ATTICA CHALLENGE 

LTD ATTICA SHIELD LTD
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∆ιεταιρικά υπόλοιπα Οµίλου BLUE STAR
 

THELMO  WATERFRONT
ΕΤΑΙΡΙΑ MARINE S.A. NAVIGATION CO. SHIPPING LTD.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
BLUE STAR  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 68 1 84.503 108.797 10.935 798
THELMO MARINE S.A. 8
WATERFRONT NAVIGATION CO.
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 10.139 7
BLUE STAR FERRIES  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 149.442 90.018 10
BLUE STAR FERRIES S.A. 8 7 10.139
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 
BLUE ISLAND SHIPPING INC. 28

ΣΥΝΟΛΟ 76 1 244.120 198.822 10.942 10.947

BLUE STAR ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND
ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. SHIPPING INC.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
BLUE STAR  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 75.564 129.424
THELMO MARINE S.A. 68
WATERFRONT NAVIGATION CO. 1
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. 798 10.935 10
BLUE STAR FERRIES  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 268.753 194.076
BLUE STAR FERRIES S.A. 108.797 84.503 90.018 149.442 28
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 129.424 75.564 194.076 268.753
BLUE ISLAND SHIPPING INC.

ΣΥΝΟΛΟ 239.088 171.002 344.317 323.500 284.104 418.195 28

Συµφωνία διεταιρικών υπολοίπων 

Σύνολα χρεώσεων : 1.122.571
Σύνολα πιστώσεων : 1.122.571
Υπόλοιπο 0

BLUE STAR FERRIES

BLUE STAR  STRINTZIS LINES
FERRIES S.A.
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Attica Premium A.E.

Υπόλοιπο διεταιρικών συναλλαγών :

Χρεωστικό Πιστωτικό Χρεωστικό Πιστωτικό
Όµιλος Superfast 5.504 7.818  
Όµιλος Blue Star 368 833
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

5.872 8.651

Πωλήσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις :

Χρεωστικό Πιστωτικό Χρεωστικό Πιστωτικό
Όµιλος Superfast 3.476  4.568
Όµιλος Blue Star 1.070 1.002
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 4 4

4.550 5.574
.

31/12/2007 31/12/2006

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

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

 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SUPERFAST DODEKA (HELLAS) 
INC. & ΣΙΑ» και του Οµίλου BLUE STAR είναι ύψους € 6.573 χιλ. περίπου. 
 

ΟΜΙΛΟΣ Πωλήσεις Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 3.978 320
VIVARTIA 243

Αγορές Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς

ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε. 36 8
HELLENIC CATERING 237 50
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 778 63

Πίνακας ∆ιαιτερικών σχέσεων µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου MARFIN INVESTMENT GROUP

 
4.2. Συµµετοχές  των  µελών  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  στο  ∆ιοικητικό                                         

Συµβούλιο άλλων εταιριών όπως αυτές ίσχυαν την 31/12/07 
 

α) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος  συµµετέχει σε 
όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια όλων των εταιριών του Οµίλου ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επιπρόσθετα ο κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος συµµετέχει στη 
διοίκηση διαφόρων αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο ναυτιλιακών εταιριών, τις οποίες 
εκπροσωπεί η εταιρία Magna Marine Inc., η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα 
βάσει του Ν. 378/68.   
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 Μεταξύ των εταιριών αυτών και των εταιρίων του Οµίλου δεν υφίσταται επιχειρηµατική ή 
άλλη σχέση. 

 
 Εξαίρεση αποτελούν οι εταιρίες ODYSSEY MARITIME INC. και PELLUCID TRADE 

INC. ιδιοκτήτριες των ακινήτων επί των οδών Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 157 και Β. 
Παύλου 139 στη Βούλα, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Οµίλου. Το ενοίκιο που έχει 
πληρώσει ο Όµιλος στις εταιρίες ODYSSEY MARITIME INC. και PELLUCID TRADE 
INC. ανέρχεται στο ποσό των € 565 χιλ. περίπου. 

  
β) Ο αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Κρητικός συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 

γ) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Πέτρος Βέττας συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρίας BARIBA CORPORATION η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα σύµφωνα 
µε τον Ν.378/68. Η εταιρία αυτή εκπροσωπεί στην Ελλάδα διάφορες αλλοδαπές εταιρίες 
και δεν έχει καµµία επιχειρηµατική ή άλλη σχέση µε τον Όµιλο. 

  
δ) Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Χαράλαµπος Ζαβιτσάνος συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε. 

 
ε) Το µη εκτελεστικό µέλος κ. Αλέξανδρος Παναγόπουλος συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της SUPERFAST FERRIES S.A. καθώς και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια του 
Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
στ) Το µη εκτελεστικό µέλος κ. Χαράλαµπος Πασχάλης συµµετέχει επίσης ως Πρόεδρος – 

µη εκτελεστικό µέλος στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε. και BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  

 
ζ) Τα µη εκτελεστικά µέλη κ.κ. Γεώργιος Καρυστινός και Εµµανουήλ Καλπαδάκης 

συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 

η) Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου κ. Νικόλαος Ταπίρης συµµετέχει σε ∆ιοικητικά 
Συµβούλια θυγατρικών εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
4.3.  Εγγυήσεις 

Η µητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποληρωµή των δανείων των πλοίων του Οµίλου SUPERFAST. 
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4.4. Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

  
Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη

31/12/2007 31/12/2006
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 2.091 1.764
Αµοιβές ∆.Σ. 401 399
Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές
Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους
Σύνολο 2.492 2.163

31/12/2007 31/12/2006
Aριθµός Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών 16 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.

 
5.  Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων  

Τα µεγέθη της περιόδου 1/1-31/12/2007 δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα µεγέθη των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων της προηγούµενης περιόδου 
για τους εξής λόγους:  
α) ο Όµιλος δροµολόγησε το πλοίο ∆ΙΑΓΟΡΑΣ στις 12/8/2006 και όχι για όλη την 
περίοδο 1/1-31/12/2006, 

 
β) το πλοίο BLUE STAR 1 µεταδροµολογήθηκε από την Αδριατική θάλασσα στη 
Βόρεια θάλασσα σε αντικατάσταση του πωληθέντος, τον Φεβρουάριο 2007, πλοίου 
SUPERFAST X, 

 
γ) τα     οχηµαταγωγά πλοία NORDIA και MARIN δεν δραστηριοποιούνται στη γραµµή 
της Βαλτικής Θάλασσας αλλά το µεν πρώτο πλοίο έχει ναυλωθεί από 29/11/2006, στη 
γαλλική εταιρία Fret Cetam, το δε δεύτερο από 10/2/2007 δραστηριοποιείται στην 
Αδριατική θάλασσα και συγκεκριµένα στη γραµµή Πάτρα – Βενετία.  
 
δ) Από το ∆’ Τρίµηνο 2008 ο Όµιλος χρονοναύλωσε τα οχηµαταγωγά πλοία 
CHALLANCE και SHIELD τα οποία αγόρασε εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος. 
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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 καθώς και στη Βόρεια θάλασσα. 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. 

 
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. 
 
Ο Όµιλος έχει χρονοναυλώσει: 
α) από 29/11/2006 το Oχηµαταγωγό NORDIA στη γαλλική εταιρία Fret Cetam µε 
ηµερήσιο ναύλο € 11 χιλ. 
 
β) το Οχηµαταγωγό πλοίο CHALLENGE στην εταιρία Seatruck Ferries LTD από 
22/10/2007 µε ηµερήσιο ναύλο € 14.425.   
 
γ) το Οχηµαταγωγό πλοίο SHIELD στην εταιρία Norfolk από 22/10/2007 µε ηµερήσιο 
ναύλο € 9.650.  
 
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 
– 31/12/07 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τοµέας Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Βόρεια 
Θάλασσα Λοιπά* Σύνολο

 
Έσοδα από ναύλους 111.820 137.145 25.395 5.317 279.677
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 8.990 23.669 1.957 5 34.620
Έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες 2.016 2.016
Σύνολο κύκλου εργασιών 120.810 160.814 27.353 7.337 316.313

 
Μικτά κέρδη 48.098 36.948 5.738 3.877 94.661
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (5.328) (13.197) (2.268) 28.090 7.296

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 35.650 28.369 4.627 934 69.580
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων 20.598 1.637 11.569 28.287 62.092
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 20.536 1.539 11.422 28.205 61.702

Αξίες πλοίων αρχής περιόδου** 228.139 476.349 98.002 13.340 815.830
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα 
περίοδο 2.180 84 1.346 30.400 34.010
Αλλαγή δροµολόγησης πλοίων (82.410) 88.620 (6.210)
Πωλήσεις πλοίων (98.002) (98.002)
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου (9.174) (13.045) (3.132) (593) (25.944)
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 221.144 380.979 86.833 36.937 725.894

    
Ενυπόθηκα ∆άνεια 106.851 210.250 42.014 25.230 384.345

 

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

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2007

* Στα Λοιπά συµπεριλαµβάνονται η µητρική εταιρία και οι πλοιοκτήτριες των χρονοναυλωµένων πλοίων  

 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά την επίδραση της µεταβολής της ισοτιµίας µεταξύ Ευρώ 
και Λίρας Αγγλίας στα έσοδα λόγω της δραστηριοποίησης του πλοίου BLUE STAR 1 
στη Βόρεια Θάλασσα (βλ. παρ. 3.1.1) 
 

Μεταβολή της Επίδραση Επίδραση 
ισοτιµίας µεταξύ στα στα κέρδη προ

€ & ₤ έσοδα φόρων
+/- 10% -/+ 338 -/+ 338  

 
Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συµπεριλαµβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση 
δροµολογίων γραµµών ∆ηµόσιας Υπηρεσίας των Υπουργείων Εµπορικής Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνολικού ύψους € 4.329 χιλ. για την περίοδο 
1/1-31/12/2007 και € 1.975 χιλ. για την περίοδο 1/1-31/12/2006. 

 
∆εν υπάρχουν εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των τοµέων.   
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Ως πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται οι αξίες των πλοίων που 
δραστηριοποιούνται σε κάθε γεωγραφικό τοµέα. 
 
Ως ενυπόθηκα δάνεια παρουσιάζονται τα δάνεια που έχει λάβει ο Όµιλος για την 
αγορά-κατασκευή των πλοίων. 
 
Το σύνολο του Κύκλου Εργασιών των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου της
περιόδου 1/1-31/12/2007 ανήκει στις κατηγορίες Οικονοµικών δραστηριοτήτων:
 
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 611.0 "Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές" 279.677
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 553.1 "Εστιατόρια επί των πλοίων" 9.945
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 554.1 "Μπαρς επί των πλοίων" 17.145
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 927.1 "Τυχερά παιχνίδια επί των πλοίων" 5.022
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 521.4 "Καταστήµατα γενικών πωλήσεων επί των πλοίων 2.508
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 633.0 "∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων" 2.016
Σύνολο 316.313

 
Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τοµέα για την περίοδο 
1/1-31/12/06 έχουν ως εξής: 

 
 

Γεωγραφικός Τοµέας Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Βόρεια 
Θάλασσα Λοιπά Γενικό 

Σύνολο

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

 
Έσοδα από ναύλους 96.861 136.591 8.480 17.380 28.325 270.257 17.380 287.637
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 7.575 24.028 680 2.041 33.644 680 34.325
Έσοδα από τουριστικές υπηρεσίες 4.636 4.636 4.636
Σύνολο κύκλου εργασιών 104.436 160.619 8.480 18.060 30.366 4.636 308.537 18.060 326.597

      
Μικτά αποτελέσµατα 44.529 36.250 1.646 (1.375) 11.861 2.469 96.755 (1.375) 95.380  
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (4.820) (12.817) (332) (1.053) (2.562) 6.061 (14.469) (1.053) (15.522)

 
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών,       
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 35.884 29.118 1.497 (2.987) 9.983 (1.961) 74.520 (2.987) 71.534  
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων 23.601 388 561 5.344 5.571 3.906 34.026 5.344 39.370
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 23.490 242 546 5.115 5.559 2.477 32.314 5.115 37.429

       
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου* 217.972 492.019 13.920 291.107 99.785 823.696 291.107 1.114.803
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη 
τρέχουσα περίοδο 21.992 21.992 21.992
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο
Πωλήσεις πλοίων (3.815) (288.661) (3.815) (288.661) (292.476)
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου (8.010) (15.690) (580) (2.446) (1.784) (26.064) (2.446) (28.510)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 31/12 228.139 476.329 13.340 0 98.001 815.809 0 815.809
        

Ενυπόθηκα ∆άνεια 115.745 277.934 5.786  65.163  464.628 464.628

 
* Συµπεριλαµβάνεται το πωληθέν πλοίο SUPERFAST X το οποίο δραστηριοποιείτο στη Βόρεια Θάλασσα.

ΟΜΙΛΟΣ

Βαλτική Θάλασσα Σύνολο

1/1-31/12/2006
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5.2. Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία εξόδου 
όπως αυτά εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου που έληξε την 
31/12 2007 και 2006. 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Κόστος πληρώµατος 46.103 43.118 3.767 46.885
Καύσιµα-Λιπαντικά 94.575 91.770 9.030 100.800
Ασφάλιστρα 3.381 3.840 272 4.112
Επισκευές-Συντηρήσεις &  
Ανταλλακτικά 26.898 20.560 1.587 22.147
Έξοδα Λιµένων 16.333 17.022 2.301 19.323
Κόστος πωληθέντων αγαθών επί    
των πλοίων 7.413 7.241 32 7.273
Αποσβέσεις πλοίων 25.944 26.064 2.446 28.510
Κόστος τουριστικών υπηρεσιών 1.005 2.167 2.167
Σύνολο 221.652 211.782 19.435 231.217

1/1-31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ

 Η επίδραση της µεταβολής της τιµής των ναυτιλιακών καυσίµων στα αποτελέσµατα του 
Οµίλου εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Αύξηση/(µείωση) Επίδραση στα 
της τιµής κέρδη προ φόρων

+/- € 10 / µετρικό τόνο -/+ 3.240  
                                                                        

Για την αντιστάθµιση του παραπάνω κινδύνου ο Όµιλος προέβη σε αντιστάθµιση της 
τιµής των καυσίµων συµφωνώντας σταθερή τιµή € 264,25 / τόνο για το 25% περίπου 
της απαιτούµενης ποσότητας των αναγκών των πλοίων, ήτοι τόνοι 8.000 µηνιαίως. 
 
Η διάρκεια του ανωτέρω παραγώγου έληξε την 31/01/2008.  Από το παράγωγο αυτό ο 
Όµιλος ωφελήθηκε € 577.998, το οποίο καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα.   
                                      
Η αποτίµηση της εύλογης αξίας την 31/12/2007 € 559.894,71 για µελλοντικές θέσεις 
καταχωρήθηκε επίσης στις απαιτήσεις και στα αποτελέσµατα. 
 
Για την µητρική εταιρία δεν παρουσιάζεται ανάλυση κόστους πωληθέντων διότι είναι 
εταιρία συµµετοχών. 
 

5.3. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης           
Τα «Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης» ποσού € 995 χιλ. αφορούν κατά κύριο λόγο 
εισπράξεις από ασφαλιστές πλοίων και διάφορες επιδοτήσεις. 
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5.4. Ανάλυση ∆ιοικητικών Εξόδων 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Κόστος προσωπικού 13.866 12.840 1.328 14.168
Ενοίκια-Κοινόχρηστα 1.744 1.534 104 1.638
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών 645 604 115 719
Έντυπα-Γραφική ΄Υλη 286 320 33 353
Επισκευές-συντηρήσεις γραφείου 1.231 954 174 1.128
Έξοδα και αµοιβές τρίτων 1.645 1.601 28 1.629
Λοιπά 2.689 4.950 251 5.201
Αποσβέσεις γραφείου 1.208 1.289 132 1.421
Σύνολο 23.314 24.092 2.165 26.257

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Κόστος προσωπικού 459 377
Ενοίκια-Κοινόχρηστα 21 18
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών 8 11
Έντυπα-Γραφική ΄Υλη 40 39
Επισκευές-συντηρήσεις γραφείου 11 9
Έξοδα και αµοιβές τρίτων 608 600
Λοιπά 404 170
Αποσβέσεις γραφείου 13 11
Σύνολο 1.564 1.235

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ

 
5.5. Ανάλυση Εξόδων ∆ιάθεσης 
 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Έξοδα ∆ιαφήµισης 5.394 3.705 1.233 4.938
Έξοδα Προώθησης πωλήσεων 321 723 169 892
Προµήθειες πωλήσεων 22.001 19.448 1.329 20.777
Λοιπά 2.198 2.600 71 2.671
Σύνολο 29.914 26.476 2.802 29.278

1/1-31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ

Για την µητρική εταιρία δεν παρουσιάζεται ανάλυση εξόδων διάθεσης διότι είναι εταιρία 
συµµετοχών. 
 

5.6. Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 
 
   α)    Έσοδα / Κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων 

Τα έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων αφορούν µερίσµατα που εισέπραξε η µητρική 
εταιρία από τις εταιρίες του Οµίλου SUPERFAST και BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
ύψους € 29.887 χιλ. και € 4.611 χιλ. αντίστοιχα καθώς και µερίσµατα εισπραχθέντα € 
23 χιλ  από την εταιρία SCIENS INTERNATIONAL INVESTMENTS AND HOLDING. 
Επίσης συµπεριλαµβάνεται το κέρδος ύψους € 27.670 χιλ. το οποίο προήλθε από την 
πώληση του  συνόλου των  µετοχών  της  πρώην  συγγενούς  εταιρίας ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε το οποίο αναλύεται ως εξής: 
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Αριθµός µετοχών Αξία Σύνολο

Έσοδα από πώληση µετοχών 15.781.380 6,0000 94.688
Μείον: Κόστος κτήσης 15.781.380 4,1123 64.898
Μείον: Άµεσα έξοδα πώλησης 2.120
Κέρδος 27.670

 
 
Επισηµαίνεται ότι το κέρδος από πώληση µετοχών ναυτιλιακών εταιριών απαλλάσσεται 
της φορολογίας εισοδήµατος βάσει του Ν. 27/75. 
 

          β)      Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
Ο Όµιλος επένδυσε τα διαθέσιµα του σε προθεσµιακές καταθέσεις µε µέσο επιτόκιο 
4,1% καθαρό από φόρους. 

 
   γ)  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Αφορούν τους τόκους των δανείων που έχει λάβει ο Όµιλος για την κατασκευή ή την 
αγορά πλοίων, καθώς και τους τόκους των δανείων που έχει λάβει η µητρική εταιρία. 

 
   δ)      Συναλλαγµατικές διαφορές 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές δηµιουργήθηκαν από την αποτίµηση, την 31/12/2007, 
των υπολοίπων των διαθεσίµων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο 
νόµισµα. 
 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.1.1 ο Όµιλος έχει προβεί σε αγορά 
παραγώγου ανταλλαγής νοµισµάτων.   
 
Από την παραπάνω θέση δηµιουργήθηκαν ζηµιές στην χρήση 2007 € 1.029.821,34 
λόγω της µεγάλης υποτίµησης του δολαρίου.  Η αποτίµηση της εύλογης αξίας καθώς 
και το αποτέλεσµα αυτής την 31/12/2007 € 1.928.379,87 για µελλοντικές θέσεις 
καταχωρήθηκε στις υποχρεώσεις και στα αποτελέσµατα. 
Κατωτέρω παρουσιάζεται πίνακας µε τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των 
παραγώγων: 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Από αντιστάθµιση κινδύνου 
επιτοκίων 3.349

Από αντιστάθµιση κινδύνου
τιµής καυσίµων 560

Από παράγωγο ανταλλαγής
νοµισµάτων 1.928
Σύνολο 3.909 1.928 0 0

2007 2006

 
 

 Ο Όµιλος έχει αντισταθµίσει τον κίνδυνο του επιτοκίου (βλ. Παρ. 3.1.4) και ως εκ τούτου 
δεν προκύπτει ανάγκη ανάλυσης της επίδρασης της µεταβολής του επιτοκίου στα 
αποτελέσµατα του. 
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 Ο Όµιλος για την καλύτερη αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού έχει προχωρήσει σε 
hedging επιτοκίου που αφορά το µεγαλύτερο µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων.  

 
Από το χρηµατοοικονοµικό αυτό µέσο ο Όµιλος είχε το 2007 κέρδος ύψους € 1.466 χιλ. 
το οποίο συµπεριλαµβάνεται στους τόκους των µακροπρόθεσµων δανείων. 
 
Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα έχουν επιβαρυνθεί µε το ποσό € 115 χιλ. περίπου 
το οποίο αφορά το κόστος hedging του πετρελαίου που έχει συνάψει ο Όµιλος, ενώ το 
κέρδος από το hedging του πετρελαίου έχει καταχωρηθεί στα έσοδα από τόκους 
κεφαλαίων. 

 
Ακολουθεί ανάλυση χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων. 

 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Τόκοι µακροπροθέσµων τραπεζικών  
δανείων (13.460) (13.293) (1.682) (14.975)
Τόκοι οµολογιακών δανείων (9.425) (8.331) (8.331)
Τόκοι βραχυπροθέσµων τραπεζικών  
δανείων (476) (476)
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (750) (2.254) (225) (2.479)
Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων 6.112 2.452 841 3.293
Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων 27.693 7.094 7.094
Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση συµµετοχών  
και χρεογράφων (124)  
Συναλλαγµατικές διαφορές (2.750) 338 14 352
Σύνολο 7.296 (14.469) (1.053) (15.522)

 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Τόκοι µακροπροθέσµων τραπεζικών    
δανείων (1.201) (1.289)
Τόκοι οµολογιακών δανείων
Τόκοι βραχυπροθέσµων τραπεζικών  
δανείων (476)
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (248) (223)
Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων 2.261 858
Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων 62.192 24.218
Κέρδη / (ζηµίες) από αποτίµηση συµµετοχών 
και χρεογράφων (483) (906)
Συναλλαγµατικές διαφορές 22  
Σύνολο 62.543 22.182

1/1-31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.7. Κέρδη / (ζηµίες) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων  
 Αφορούν το αποτέλεσµα:  
 α) της πώλησης του πλοίου SUPERFAST X το οποίο επωλήθη το Φεβρουάριο του 

2007, έναντι € 112.000 χιλ. 
 Αναλυτικότερα: 

 
Τίµηµα πώλησης πλοίου 112.000
Μείον: Αναπόσβεστο υπόλοιπο 97.981
Μείον: Άµεσα έξοδα πώλησης 1.515
Κέρδος 12.504

 
 β) Την πώληση εντός του Σεπτεµβρίου 2007, από την κατά 48,795% θυγατρική εταιρία 
 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. των κτιρίων που ευρίσκονται στις  πόλεις της Ρόδου και 
 του Πειραιά αξίας € 1.698 χιλ. και € 825 χιλ. αντίστοιχα τα οποία είχαν καταχωρηθεί 
 σε προηγούµενες περιόδους ως ¨Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 κατατασσόµενα προς πώληση¨. Το συνολικό τίµηµα εκ των ανωτέρω πωλήσεων 
 ανήλθε στο ποσό των € 2.400 χιλ. 

 
5.8. Φόροι εισοδήµατος 

Η φορολόγηση των κερδών του Οµίλου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και για το λόγο αυτό 
πιστεύουµε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει µια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. 

 
 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Φόρος διανοµής κερδών 322 1.043 200 1.243
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας 23
Φόρος Ν. 27/75 117 122 29 151
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 651 651
Αναβαλλόµενη φορολογία (72) (103) -103
Σύνολο 390 1.713 229 1.942

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Φόρος διανοµής κερδών 43 878
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας
Φόρος Ν. 27/75   
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 470
Αναβαλλόµενη φορολογία
Σύνολο 43 1.348

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ
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Η σύγκριση των ετήσιων συντελεστών φορολόγησης δεν είναι δυνατή, διότι όπως 
εξηγείται και στην παράγραφο 2.18 ο φόρος εισοδήµατος εξαρτάται από το ύψος των 
µη ναυτιλιακών κερδών. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης 
από εκείνους που ορίζει η φορολογική νοµοθεσία. Η διαφοροποίηση αυτή δεν 
δηµιουργεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση λόγω του γεγονότος ότι 
οι σπουδαιότερες εταιρίες του οµίλου είναι αµιγώς ναυτιλιακές εταιρίες. 
 
Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2006.  
Συγκεκριµένα εντός του Μαρτίου 2008 η εταιρία ελέγχθηκε για την χρήση 2006.  Από 
τον έλεγχο η εταιρία πλήρωσε το ποσό των € 1,9 χιλ. µε το οποίο επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα του Α’ τριµήνου 2008. 
 
Επίσης εντός του Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 
2006 όλων των εταιριών SUPERFAST.  Από τον έλεγχο προέκυψαν φορολογικές 
διαφορές ύψους € 84.779,60 έναντι των οποίων οι παραπάνω εταιρίες είχαν σχηµατίσει 
πρόβλεψη € 100.000.  Η διαφορά των € 15.220,40 θα καταχωρηθεί εντός του Μαρτίου 
2008 ως έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις.   
 
Οι εταιρίες του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. έχουν ελεγχθεί µέχρι και τη 
χρήση 2005.  

 
5.9.       Ενσώµατα πάγια 

Επί των πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 682 εκατ. περίπου 
για εξασφάλιση των ενυπόθηκων δανείων. 
 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των ενσώµατων παγίων. 
 
Η ανάλυση των αποσβέσεων εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.   
 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Αποσβέσεις πλοίων 25.944 26.064 2.446 28.510
Αποσβέσεις κόστους  
διοίκησης 1.208 1.289 132 1.421
Σύνολο 27.152 27.353 2.578 29.931

   

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Αποσβέσεις πλοίων
Αποσβέσεις κόστους  
διοίκησης 13 11
Σύνολο 13 11

1/1-31/12/2006
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.9 Ενσώµατα Πάγια

Ενοποιηµένα Στοιχεία Πλοία Οικόπεδα Κτίρια 
Ιδιόκτητα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός

Εγκαταστάσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων

Μεταφορικά 
µέσα

Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση & 
προκαταβολές

Σύνολο

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2007 835.201 274 765 7.363 973 201 123 844.899
Αγορές - Προσθήκες 34.010 216 1 29 34.256
Πωλήσεις/αποσύρσεις (37.150) (274) (765) (220) (148) (38.558)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007 832.061 0 0 7.359 974 82 123 840.597
  
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2007 117.373 205 6.925 779 67 125.349
Αποσβέσεις περιόδου 25.944 11 295 108 27 26.385  
Πωλήσεις/αποσύρσεις (1.093) (216) (219) (66) (1.594)
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007 142.224 0 7.001 887 28 150.141
  
Αναπόσβεση Αξία κατά την 31.12.2007 689.837 0 0 358 87 54 123 690.456
 
σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2006 1.260.193 274 765 7.259 972 129 97 1.269.688
Αγορές - Προσθήκες 21.992 170 1 200 72 22.435
Πωλήσεις/αποσύρσεις (446.984) (66) (128) (46) (447.224)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006 835.201 274 765 7.363 973 201 123 844.899
 
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2006 145.389 179 6.517 644 43  152.773
Αποσβέσεις περιόδου 26.749 26 408 135 24  27.341
Πωλήσεις/αποσύρσεις (54.765) (54.765)
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006 117.373 205 6.925 779 67 125.349

Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006 717.828 274 560 438 194 134 123 719.550
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Στοιχεία µητρικής Πλοία Οικόπεδα Κτίρια 
Ιδιόκτητα

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός

Εγκαταστάσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων

Μεταφορικά 
µέσα

Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση & 
προκαταβολές

Σύνολο

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2007    79  6  85
Αγορές - Προσθήκες  5 5
Πωλήσεις/αποσύρσεις  
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007  84 6 90
  
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2007   77  6 83
Αποσβέσεις περιόδου    2   2
Πωλήσεις/αποσύρσεις  
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007  79 6 85
  
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2007   6 0 6

 

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2006    77 6  83
Αγορές - Προσθήκες  2 2
Πωλήσεις/αποσύρσεις  
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση  
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006  79 6 85
 
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2006   77 6 83
Αποσβέσεις περιόδου   
Πωλήσεις/αποσύρσεις   
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006  77 6 83
  
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006  2 0 2
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5.10.      Άϋλα Πάγια 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των Άϋλων Παγίων. 
 
 

Ενοποιηµένα Στοιχεία Σήµατα Λογισµικά 
Προγράµµατα Σύνολο

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2007 150 9.985 10.135
Αγορές - Προσθήκες 295 295
Πωλήσεις/αποσύρσεις (144) (144)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση (4) (4)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία κόστους κατά την 31.12.2007 150 10.132 10.282
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2007 72 7.401 7.473
Αποσβέσεις περιόδου 10 757 767
Πωλήσεις/αποσύρσεις (144) (144)
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007 82 8.014 8.096
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2007 68 2.118 2.186

 
 
 

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2006 150 9.750 9.900
Αγορές - Προσθήκες 327 327
Πωλήσεις/αποσύρσεις (39) (39)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα (53) (53)
Αξία κόστους κατά την 31.12.2006 150 9.985 10.135
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2006 61 6.595 6.656
Αποσβέσεις περιόδου 11 806 817
Πωλήσεις/αποσύρσεις    
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006 72 7.401 7.473
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006 78 2.584 2.662
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Στοιχεία µητρικής Σήµατα Λογισµικά 
Προγράµµατα Σύνολο

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2007 9 105 114
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία κόστους κατά την 31.12.2007 9 105 114
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2007 2 31 33
Αποσβέσεις περιόδου 1 10 11
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007 3 41 44
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2007 6 64 70

σε Αξία Κόστους κατά την 1.1.2006 9 99 108
Αγορές - Προσθήκες 6 6
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία κόστους κατά την 31.12.2006 9 105 114
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 1.1.2006 1 21 22
Αποσβέσεις περιόδου 1 10 11
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006 2 31 33
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006 7 74 81

.
 
Στα άϋλα πάγια του Οµίλου συµπεριλαµβάνονται : 

α) Τα σήµατα,  τα  οποία  αφορούν το  κόστος  µελετών και το κόστος 
καταχώρησης  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των σηµάτων της µητρικής 
εταιρίας ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  καθώς και  των σηµάτων της  
SUPERFAST FERRIES  και  της  BLUE STAR FERRIES. 

 

  β) Τα λογισµικά  προγράµµατα,  στα  οποία  συµπεριλαµβάνεται  το  κόστος  των   
συστηµάτων  κρατήσεων  εισιτηρίων,   καθώς και  το  κόστος της αγοράς  και  
 ανάπτυξης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Οµίλου.  

 

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση των ενσώµατων και άϋλων παγίων που 
κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και τα οποία συµπεριλαµβάνονται στον 
πίνακα 5.9 «Ενσώµατα Πάγια» και στον πίνακα 5.10 «Άϋλα Πάγια». 
 
Πάγια µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 1.113  
Προσθήκες 1/1-31/12/07 69  
Πωλήσεις 1/1-31/12/07
Αποσβέσεις 1/1-31/12/07 (462)  
Αναπόσβεστη αξία 31/12/07 720

.  



Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 
58 

  

 

 
 

Οι σπουδαιότερες χρηµατοδοτικές µισθώσεις που έχει συνάψει ο Όµιλος 
αφορούν: την αγορά κεραιών πλοίων € 1.444 χιλ., την αγορά λογισµικών 
προγραµµάτων € 571 χιλ. και την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού € 243 χιλ. 
 

5.11.    Χρηµατοοικονοµικά περουσιακά στοιχεία 
Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η εύλογη αξία, την 31/12/2007, που αφορά 
το µέσο αντιστάθµισης του κινδύνου του επιτοκίου. Το ίδιο ποσό έχει 
καταχωρηθεί στη καθαρή θέση του οµίλου. 

 
5.12.      Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η λογιστική εξέλιξη των συµµετοχών. 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224
σε Νέα Αξία κατά την 01.01.2007 386.911
Αγορές - Προσθήκες 9.000
Πωλήσεις/αποσύρσεις * (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση ** 9.589
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία*** 10.061
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 31.12.2007 396.091

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434
Αγορές - Προσθήκες  
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.928)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση 87
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία*** 272.224
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα (906)
Αξία κατά την 31.12.2006 386.911
 .

   καταχωρηθεί στη καθαρή θέση.
*** Αφορά την απεικόνιση όλων των συµµετοχών της µητρικής εταιρίας στην εύλογη αξία.
    (βλ.παράγραφο 2 και 5.36).

Εταιρίες 31/12/2006 31/12/2007
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 116.303 152.168
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 150.164 121.435
NORDIA N.E. 6.628 8.795
MARIN N.E. (303) 255
ATTICA PREMIUM Α.Ε. (568) (368)
ΣΥΝΟΛΟ 272.224 282.286 10.061

* Αφορά την επιστροφή κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε. (βλ.§4.1).

Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία

** Αφορά την αντιστροφή ζηµιάς αποµείωσης της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε. η οποία είχε 

 
 
 
Οι παρακάτω άµεσα θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο ολικής    
ενσωµάτωσης. 
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Επωνυµία
Αξία την 

31/12/2006 Προσθήκες
Επιστροφή 
Κεφαλαίου

(Αποµείωση) 
/ Αναστροφή 
αποµείωσης

Αναπροσαρµογή 
Συµµετοχών     

στην εύλογη αξία
Τελική       
Αξία

Χώρα 
Εγκατάστασης

Ποσοστό 
Συµµετοχής

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Α.Ε. 45.779 121.435 167.214 ΕΛΛΑ∆Α 100%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.** 44 44 ΕΛΛΑ∆Α 100%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.** 44 44 ΕΛΛΑ∆Α 100%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.** 4.823 4.823 ΕΛΛΑ∆Α 100%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε.** 10.625 (19.110) 9.589 1.104 ΕΛΛΑ∆Α 100%
ATTICA CHALLENGE LTD 4.500 4.500 ΜΑΛΤΑ 100%
ATTICA SHIELD LTD 4.500 4.500 ΜΑΛΤΑ 100%
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 4.005 8.795 12.800 ΕΛΛΑ∆Α 100%
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 3.620 (360) 256 3.516 ΕΛΛΑ∆Α 100%
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.* 42.525 143.508 8.660 194.693 ΕΛΛΑ∆Α 48,79%
ATTICA PREMIUM A.E. 3.222 (368) 2.854 ΕΛΛΑ∆Α 100%
Σύνολο 114.686 9.000 (19.110) 152.737 138.778 396.091

* Η εταιρία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιεί την BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., αν και η συµµετοχή της στην παραπάνω εταιρία είναι µικρότερη
 του 50% του µετοχικού της κεφαλαίου, διότι η εταιρία ελέγχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
** Εταιρίες χωρίς δραστηριότητα για τις οποίες δεν έγινε µελέτη για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας.

,
 

Οι εταιρίες SUPERFAST ENA INC., SUPERFAST DIO INC., SUPERFAST TRIA 
INC., SUPERFAST TESSERA INC., SUPERFAST EPTA INC., SUPERFAST 
OKTO INC., SUPERFAST ENNEA INC. και SUPERFAST DEKA INC. µε έδρα τη 
Λιβερία, δεν ενοποιούνται το 2007 στον Όµιλο, λόγω πλήρους εκκαθάρισής τους. 
Η µη ενοποίηση των θυγατρικών αυτών δεν έχει καµία σηµαντική επίδραση στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου. 
Οι νεοϊδρυθείσες θυγατρικές εταιρίες ΑΤΤΙCA CHALLENGE LTD και ATTICA 
SHIELD LTD που ενοποιούνται για πρώτη φορά στον Όµιλο από τον Σεπτέµβριο 
2007, παρέλαβαν τον Οκτώβριο 2007 τα πλοία CHALLENGE και SHIELD 
αντίστοιχα. 

 

Επίσης στον Όµιλο ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιούνται έµµεσα µε τη 
µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης οι παρακάτω εταιρίες οι οποίες είναι 
θυγατρικές: 
1. Κατά 100% θυγατρικές εταιρίες της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε.: 
α) Με έδρα την Λιβερία : 
SUPERFAST PENTE INC., SUPERFAST EXI INC., SUPERFAST ENDEKA 
INC., SUPERFAST DODEKA INC και SUPERFAST FERRIES S.A. 
β) Η υπό ενιαία διεύθυνση εταιρία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) INK & ΣΙΑ µε έδρα την Ελλάδα. 
 

2. Κατά 100% θυγατρικές εταιρίες της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.: 
α) Με έδρα την Ελλάδα : 
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και η υπό ενιαία διεύθυνση εταιρία 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES. 

 

β) Με έδρα την Κύπρο : 
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.* 
γ) Με έδρα την Λιβερία : 
BLUE STAR FERRIES S.A., WATERFRONT NAVIGATION COMPANY*, 
THELMO MARINE S.A.* 
δ) Με έδρα τον Παναµά : 
BLUE ISLAND SHIPPING INC.* 
 

*εταιρίες σε αδράνεια 
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5.13.      Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες  

Ο Όµιλος εντός του Α΄ Τριµήνου του 2007 επένδυσε το ποσό  των € 30 εκατ. 
περίπου  για την αγορά 5.681.000 µετοχών της εταιρίας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΝΕ. 
Ακολούθως, ο Όµιλος εντός του Β΄ Τριµήνου του 2007 επώλησε, έναντι € 94.688 
χιλ. µείον τα άµεσα έξοδα πώλησης (βλ. § 5.6), τη συµµετοχή του στην πρώην 
συγγενή εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Το κέρδος από την πώληση αυτή 
ανήλθε στο ποσό των € 27.670 χιλ. 

 
5.14.    Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν: 
α) Η κατά 49,795% θυγατρική εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. έχει εντάξει 
το επενδυτικό σχέδιό της, σχετικά µε την παροχή καινοτοµικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίµακος στο νοµό Αττικής 
συνολικής δαπάνης € 3.600 χιλ., σε πρόγραµµα επιχορήγησης των ανωτέρω 
δαπανών, από το Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
Για το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο η θυγατρική εταιρία έχει λάβει έγκριση για 
επιχορήγηση δαπανών ύψους € 1.080 χιλ. δηλαδή ποσοστό 30%.  Η 
επιχορήγηση αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών την 29/06/2007 µε 
αρ. πρωτ. 28347/ΥΠΕ/4/1195/Ε/Ν3299/2000 και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται από ∆.Λ.Π. 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και 
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».  
 
β) Εγγυήσεις ενοικίων γραφείων και εγγυήσεις προς ∆ηµόσιους Οργανισµούς 
όπως ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π. 
 
γ) Προκαταβολή ενοικίου γραφείου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ATTICA 
PREMIUM A.E. 
 
Παρατίθεται ανάλυση των Μακροπρόθεσµων απαιτήσεων. 
 
Επιχορήγηση αγοράς παγίων € 1.080
Εγγυήσεις € 129
Ενοίκιο Attica Premium AE € 70

€ 1.279

  
 

5.15. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Από ζηµίες θυγατρικής εταιρίας 181
Από προβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Από αφορολόγητα αποθεµατικά 8
Σύνολο 189

31/12/2007
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5.16. Αποθέµατα 

Ο λογαριασµός «Αποθέµατα» περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τρόφιµα-Ποτά-Τσιγάρα 741  727  
Πετρέλαια-Λιπαντικά 2.431  1.906  
Υλικά Ξενοδοχείου 1.056  1.157  
Σύνολο 4.228 3.790

.

31/12/2007 31/12/2006

 
 
Για τα παραπάνω αποθέµατα δεν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης. 

 
 

5.17.     Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Πελάτες 41.345  
Μεταχρονολογηµένες επιταγές 16.758  
Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών - αποµείωσης 8.085  
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις πελατών 50.018
Προκαταβολές σε προµηθευτές - πιστωτές 2.096  
Σύνολο 52.114

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Πελάτες 41.832 41.832  
Μεταχρονολογηµένες επιταγές 20.203 20.203  
Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών - αποµείωσης 7.790 7.790  
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις πελατών 54.245 54.245
Προκαταβολές σε προµηθευτές - πιστωτές 1.736 2 1.738  
Σύνολο 55.981 2 55.983

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

31/12/2007

 
 

Ο Όµιλος αναγνώρισε κατά την περίοδο 1/1-31/12/2007 ζηµία € 295 χιλ. για 
πρόβλεψη επισφαλειών. Η ζηµία έχει συµπεριληφθεί στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων της παρούσας περιόδου. 
 
Επισφαλείς Πελάτες         € 
 

Υπόλοιπο 31/12/2006   7.790 
Πλέον: Νέες επισφάλειες      474   
Μείον: Εισπραχθείσες επισφάλειες    179 
 
Υπόλοιπο 31/12/2007   8.085 
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Η πιστωτική πολιτική του Οµίλου όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
Ελληνική Ακτοπλοΐα  
α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχηµάτων εξοφλούνται εντός 2 µηνών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ηµεροµηνία κάθε µήνα). 
 
β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται εντός 2 ή 3 
µηνών από την ηµέρα έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ηµεροµηνία κάθε 
µήνα). 
 

Η παραπάνω πολιτική ισχύει τόσο για τους πράκτορες του εσωτερικού όσο και 
για τους πράκτορες του εξωτερικού. 
 
Αδριατική  
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχηµάτων εξοφλούνται εντός 1,5 µήνα από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 2 µηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού. 
 

β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός 1,5 µήνα από τους 
πράκτορες του εξωτερικού και εντός 3,5 µηνών από τους πράκτορες του 
εσωτερικού από την ηµεροµηνία έκδοσης των παραστατικών. 
 

Βόρεια Θάλασσα 
Τα εισιτήρια των επιβατών, Ι.Χ. οχηµάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 
εξοφλούνται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού 
(τελευταία ηµεροµηνία κάθε µήνα). 
 

Σύνολο <30 ηµ. 30-60 ηµ. 60-90 ηµ. πέραν των 90 ηµ.
Υπόλοιπο πελατών 31/12/2007 50.018 20.706 10.631 12.042 6.639

Υπόλοιπο πελατών 31/12/2006 54.245 21.628 15.025 10.735 6.857

Ωρίµανση Υπολοίπων Πελατών

 
Στα υπόλοιπα πελατών πέραν των 90 ηµερών περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο € 2.095 χιλ. και € 1.835 χιλ. για το 2007 και 2006 
αντίστοιχα. 
 
Για τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου. Ο Όµιλος έχει µεγάλο αριθµό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ µικρός.  
 
Οι διαδικασίες για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 
 
Η µέγιστη έκθεση τόσο της εταιρίας όσο και του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο 
παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες : 
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31/12/2007 31/12/2006
Όµιλος
Σύνολο απαιτήσεων 41.345 41.832

Πλέον:
∆οθείσες εγγυήσεις για κάλυψη υποχρεώσεων 699 1.340
Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης συµφωνιών

Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 8.084 7.790
Επιταγές τρίτων 16.758 20.203
Παράπλευρες εγγυήσεις 324 539
Εγγυητικές επιστολές, υποθήκες, προσηµειώσεις 6.538 5.700
Απαιτήσεις από εταιρίες Οµίλου

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 10.340 8.940

Μέγιστη έκθεση Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο

 
 
 

5.18  Απαιτήσεις από φόρους – τέλη 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 160
Συµψηφιστέος - Εισπρακτέος ΦΠΑ 456
Παρακρατηθείς Φόρος επί των τόκων  
καταθέσεων 171 74
Επιστροφή Φόρου Εισοδήµατος 823 574
Σύνολο 1.610 648

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 192 130 322
Συµψηφιστέος - Εισπρακτέος ΦΠΑ 512 224 736
Παρακρατηθείς Φόρος επί των τόκων   
καταθέσεων 183 183 139
Επιστροφή Φόρου Εισοδήµατος 233 21 254 210
Σύνολο 1.120 375 1.495 349

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

31/12/2007
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5.19.      Λοιπές απαιτήσεις 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις για τις 
οποίες δεν απαιτείται προεξόφληση κατά τη λήξη της περιόδου.  
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προκαταβολές προσωπικού 161
Απαιτήσεις από ασφαλιστές 394
Ταµείο πλοίων 232
Λοιπές απαιτήσεις* 2.842
Σύνολο 3.629

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Προκαταβολές προσωπικού 159 159
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 590 590
Απαιτήσεις από ασφαλιστές 379 28 407
Ταµείο πλοίων 426 426
Λοιπές απαιτήσεις 1.321 1.321 31
Σύνολο 2.875 28 2.903 31

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

31/12/2007

 
* Συµπεριλαµβάνεται ποσό ύψους € 2.160 χιλ. που αφορά προκαταβολή αγοράς 
µηχανών πλοίου από την έµµεσα θυγατρική BLUE STAR FERRIES N.A.E. 

 

5.20.      Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονταν οι 388.381 µετοχές της SCIENS 
INTERNATIONAL INVESTMENTS AND HOLDING τις οποίες ο Όµιλος επώλησε 
έναντι €511 χιλ. Το αποτέλεσµα από την πώληση αυτή και την αποτίµηση του 
χρεογράφου είναι ζηµία ύψους €222 χιλ, η οποία καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα.       

 

5.21. Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα τα οποία ο Όµιλος 
µπορεί να ρευστοποιήσει εντός 3 µηνών.   
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  156 3
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 10.569 192
Βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές 
τραπεζικές καταθέσεις 161.148 76.683
Σύνολο 171.873 76.878

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  138 3 141 8
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 12.056 34 12.090 98
Βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές  
τραπεζικές καταθέσεις 67.078 26.140 93.218 13.782
Σύνολο 79.272 26.177 105.449 13.888

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

31/12/2007
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Ο Όµιλος κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 126.036 χιλ. 
για την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων, καθώς και για την 
εξόφληση των δανείων της µητρικής εταιρίας. 

 Επίσης ο Όµιλος κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 523 χιλ. για την 
εξόφληση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων, καθώς και το ποσό των € 13.173 
χιλ. ως µέρισµα χρήσης 2006. 

 
 Κατωτέρω παρουσιάζονται τα ποσά των ξένων νοµισµάτων τα οποία έχει στη 

κατοχή του ο Όµιλος και η εταιρία και των οποίων τα υπόλοιπα είναι αξιόλογα. 
 
ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ποσά σε χιλιάδες δολάρια Αµερικής
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Χρηµατικά διαθέσιµα 22.834 2.875 7.394 0

Ισοτιµία Ευρώ µε ∆ολάρια Αµερικής 1,4721 1,3173 1,4721 1,3173 
Έκθεση στον συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω µεταβολής της ισοτιµίας κατά +/- 10% 

Μεταβολή κατά +/- 10% -/+ €1.416 -/+ €458

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ποσά σε χιλιάδες Λίρες Αγγλίας
1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Χρηµατικά διαθέσιµα 6.259 6.598 0 0

Ισοτιµία Ευρώ µε Λίρα Αγγλίας 0,73335 0,67115 
Έκθεση στον συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω µεταβολής της ισοτιµίας κατά +/- 10% 

Μεταβολή κατά +/- 10% -/+ € 776

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
     ∆εν υφίσταται λόγος αποτίµησης των διαθεσίµων στην εύλογη αξία. 
 

5.22.      Έξοδα επόµενων χρήσεων – Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω :  
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ασφάλιστρα 534
Έξοδα ∆εξαµενισµού 7.983
Λοιπά 813
Σύνολο 9.330

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Ασφάλιστρα 581 581  
Έξοδα ∆εξαµενισµού 6.371 6.371  
Λοιπά 1.156 1.156
Σύνολο 8.108 8.108

31/12/2007

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
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Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν τόκους κεφαλαίων. 
 

5.23.      Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατασσόµενα προς πώληση 
    Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία των πλοίων MARIN,  
    CHALLENGE και SHIELD τα οποία επωλήθησαν σε αλλοδαπούς εντός του Α’    
    τριµήνου 2008. 
 
5.24.      Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεµατικά 

α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 62.504.208 και 
διαιρείται σε 104.173.680 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,60 
έκαστη. 
 
β) Αποθεµατικά  
Ως πίνακας Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 

 
5.25.      Ενυπόθηκα δάνεια 

Ανάλυση υπολοίπων µακροπρόθεσµων ενυπόθηκων δανείων. 
 

   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
∆άνεια Τραπεζών 196.552 223.783  
Οµολογιακά δάνεια 162.331 175.682
Σύνολο 358.883 399.465

.

31/12/2007 31/12/2006

 
Ο Όµιλος εντός του ∆’ τριµήνου 2007 αγόρασε τα οχηµαταγωγά πλοία 
CHALLENGE και SHIELD για την αγορά των οποίων έλαβε δάνειο ύψους € 22,8 
εκατ. 
 
∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν 
στη λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωµή τους. 

 
Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ. Τα οµολογιακά δάνεια παρουσιάζονται 
προεξοφληµένα.   

 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια δανεισµού µε την λήξη της περιόδου την 
31/12/2007 έχουν ως εξής : 
 

Οµολογιακά δάνεια Euribor  πλέον 1,31%
∆άνεια τραπεζών Euribor  πλέον 0,65%

BLUE STARSUPERFAST
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Παρουσίαση της εξέλιξης των πληρωµών των δανείων του Οµίλου. 
 

∆άνεια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Πληρωµές εντός διετίας 76.138  
Πληρωµές από 3 έως 5 έτη 113.860
Πληρωµές πάνω από 5 έτη 208.373

31/12/2007

 
Με την πώληση του πλοίου SUPERFAST Χ εξωφλήθη πλήρως το δάνειο του 
παραπάνω πλοίου. 
 
Στον παραπάνω πίνακα περιλαµβάνονται και οι Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση. 

 
5.26.      Χρηµατοδοτικές - Λειτουργικές Μισθώσεις 

 
Το πραγµατικό σταθµισµένο επιτόκιο των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι 
euribor πλέον 2,35%. 

 
Παρουσίαση της εξέλιξης των Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων του Οµίλου. 

 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Πληρωµές εντός 1 έτους 270  
Πληρωµές από 2 έως 5 έτη 122
Πληρωµές πάνω από 5 έτη

31/12/2007

 
 

Το ύψος των χρηµατοδοτικών µισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/2007, ανέρχεται στο ποσό των € 321 
χιλ.  
Το ύψος των λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα 
της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 816 χιλ. 

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

 
5.27.      Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν τα αφορολόγητα και τα 
ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά τα οποία θα φορολογηθούν όταν 
διανεµηθούν. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αφορολόγητα αποθεµατικά 317 265
Ειδικώς φορολογηθέντα 2 2
Σύνολο 319 267

31/12/2007
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5.28.      Προβλέψεις παροχών προσωπικού 
Αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
Ο Όµιλος έχει την νοµική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ 
αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης.   

 
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε 
το ∆.Λ.Π. 19. 
 
Οι παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών 
προσωπικού είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη χρήση 2006. 

 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1.130 54 1.018 54
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 167 102
Κόστος τόκων 56 17 42  
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (17) 5 (31)
Προβλέψεις πλέον της 
αναλογιστικής µελέτης 5   
Σύνολο 1.342 76 1.131 54

######### 70.883,99 54.000,00

31/12/2007 31/12/2006

 
5.29.      Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αφορούν: 
α) Τον Όµιλο SUPERFAST ο οποίος έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 463 
χιλ., η οποία αφορά αποζηµιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα 
πωληθέντα πλοία που ήταν δροµολογηµένα στη γραµµή της Βαλτικής 
Θάλασσας.  Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. 
   
β) Την κατά 48,795% θυγατρική εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία 
έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 550 χιλ., η οποία αφορά απαίτηση για 
αποζηµίωση της αγοράστριας εταιρίας του πλοίου BLUE AEGEAN. Η υπόθεση 
βρίσκεται σε διαιτησία. 

 
5.30.      Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις – Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

πληρωτές στην επόµενη χρήση 
Η εταιρία εντός του Ιουλίου 2007 εξόφλησε τόσο τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό 
ύψους € 9,9 εκατ. περίπου όσο και τη µακροπρόθεσµη υποχρέωσή της ποσού € 
25 εκατ.  
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5.31.   Προµηθευτές – Λοιποί πιστωτές 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προµηθευτές - πιστωτές 28.066 173
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 385 3
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο 1.123
Εισφορά ΝΑΤ ασφάλισης επιβατών -  
οχηµάτων 921
Μεσίτες ασφαλειών 255
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.901
Λοιπά 945 58
Σύνολο 33.596 234

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Προµηθευτές - πιστωτές 22.824 15 22.839 50
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 367 367 4
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο 1.150 2 1.152
Εισφορά ΝΑΤ ασφάλισης επιβατών -  
οχηµάτων 863 863
Μεσίτες ασφαλειών 432 432
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.598 1.598
Λοιπά 965 1 966 55
Σύνολο 28.199 18 28.217 109

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

31/12/2007

 
5.32. Φόροι - τέλη πληρωτέα 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Φόρος προστιθέµενης αξίας 936
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 487 27
Φόρος εισοδήµατος 230
Φόροι - τέλη πληρωµάτων 340
Λοιποί 413 35
Σύνολο 2.406 62

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Φόρος προστιθέµενης αξίας 921 921
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 327 327 11
Φόρος εισοδήµατος 288 290 578
Φόροι - τέλη πληρωµάτων 760 12 772
Λοιποί 90 90 9
Σύνολο 2.386 302 2.688 20

31/12/2007

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

 



Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 
70 

  

 

 
5.33.      Έσοδα επόµενης χρήσης – Έξοδα χρήσης δουλευµένα 

Τα έσοδα επόµενης χρήσης αφορούν κατά κύριο λόγο εισιτήρια γραµµών 
εξωτερικού, τα οποία έχουν εκδοθεί µέχρι την 31/12/2007 και οι κάτοχοι των 
οποίων θα ταξιδέψουν µετά την 31/12/2007, καθώς και την επιχορήγηση που 
έχει λάβει ο Όµιλος BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. σε σχέση µε την παροχή 
καινοτοµικών ηλεκτρονικών ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 
Ανάλυση εξόδων χρήσης δουλευµένων. 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προβλέψεις τόκων 4.478  
Προβλέψεις προµηθειών πρακτόρων 1.630
Πρόβλεψη φόρων προηγούµενων χρήσεων 250 20
Προβλέψεις εξόδων εκµετάλλευσης 763 12
Σύνολο 7.121 32

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες  
δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο

Προβλέψεις τόκων 5.246 5.246 501
Προβλέψεις προµηθειών πρακτόρων 1.456 1.456
Πρόβλεψη φόρων προηγούµενων χρήσεων 130 130
Προβλέψεις εξόδων εκµετάλλευσης 845 341 1.186 12
Σύνολο 7.677 341 8.018 513

31/12/2007

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

 
 

5.34. Υποχρεώσεις που σχετίζονται άµεσα µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
              κατατασσόµενα ως κατεχόµενα προς πώληση  

Αφορά τα δάνεια των πλοίων MARIN, CHALLENGE και SHIELD τα οποία ο 
Όµιλος επώλησε εντός του Α’ τριµήνου 2008. 

 
5.35.      Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις    
 Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη λήξη των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 µε βάση τις συµβατικές µη προεξοφληµένες  
πληρωµές και δεν συµπεριλαµβάνει τα προς πώληση πάγια ή τις διακοπείσες 
δραστηριότητες όταν υπάρχουν. 
 

Σε περίοδο Από Από Μετά από
µικρότερη των 3-12 1-5 5 χρόνια ΣΥΝΟΛΟ

3 µηνών µήνες χρόνια
∆άνεια 63.530 151.929 206.954 422.413
Εµπορικές και άλλες υποχρεώσεις 33.207 33.207
Λοιπές υποχρεώσεις 2.406 2.406
Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 268 122 390

31/12/2007
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Σε περίοδο Από Από Μετά από
µικρότερη των 3-12 1-5 5 χρόνια ΣΥΝΟΛΟ

3 µηνών µήνες χρόνια
∆άνεια 138.755 154.642 244.823 538.220
Εµπορικές και άλλες υποχρεώσεις 27.401 27.401
Λοιπές υποχρεώσεις 2.688 2.688
Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 512 304 816

31/12/2006

 
Ο Όµιλος έχει ταµιακά διαθέσιµα για να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις του. 
 

5.36    Κατάσταση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 παρ.10 που αφορά την επίδραση στη 
              καθαρή θέση της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής 
   
 

Ως 
προηγούµενη 
λογιστική 
πολιτική

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 
συµµετοχών

Εφαρµογή 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής

Υπόλοιπο 31/12/2006 128.638 272.224 400.862

Υπόλοιπο 31/12/2007 190.801 282.285 473.086  
 
5.36.1.   Ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής της λογιστικής πολιτικής, που αφορά την    
              αποτίµηση των συµµετοχών, επί των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής  
    εταιρίας 
 

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση της επίδρασης στις επενδύσεις σε 
θυγατρικές καθώς και στα ίδια κεφάλαια λόγω της αλλαγής της λογιστικής αρχής 
όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2. 
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Εφαρµογή νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Επίδραση νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Ως προηγούµενη 
λογιστική πολιτική

    
   

Αποτελέσµατα χωρίς επίδραση από     
την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής
Κέρδη περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος  
Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από φόρους 0 0 0

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  

Εφαρµογή νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Επίδραση νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Ως προηγούµενη 
λογιστική πολιτική

Πάγιο Ενεργητικό 396.165 282.286 113.879

    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 77.592   77.592
Σύνολο Ενεργητικού 473.757 282.286 191.471

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 343 343
 

     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 328  328

  
Σύνολο Υποχρεώσεων 671 0 671
Καθαρή Θέση 473.086 282.286 190.800

 
 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης 473.757 282.286 191.471

Επιδράσεις στα Αποτελέσµατα Χρήσης 01.01 - 31.12.2007

Επιδράσεις στον Ισολογισµό της 31.12.2007
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Εφαρµογή νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Επίδραση νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Ως προηγούµενη 
λογιστική πολιτική

    
   

Αποτελέσµατα χωρίς επίδραση από     
την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής
Κέρδη περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος  
Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από φόρους 0 0 0

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  

Εφαρµογή νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Επίδραση νέας 
λογιστικής 
πολιτικής

Ως προηγούµενη 
λογιστική πολιτική

Πάγιο Ενεργητικό 421.724 272.225 149.499

    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 15.032 0 15.032
Σύνολο Ενεργητικού 436.756 272.225 164.531

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 321 321
 

     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 35.573  35.573

  
Σύνολο Υποχρεώσεων 35.894 0 35.894
Καθαρή Θέση 400.862 272.225 128.637

 
 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης 436.756 272.225 164.531

Επιδράσεις στα Αποτελέσµατα Χρήσης 01.01 - 31.12.2006

Επιδράσεις στον Ισολογισµό της 31.12.2006
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Επίδραση της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις συµµετοχές 
 
1. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-31/12/2007  
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(προ µεταβολής)  
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αγορές - Προσθήκες 9.000
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 31.12.2007 113.805
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224
σε Νέα Αξία κατά την 01.01.2007 386.911
Αγορές - Προσθήκες 9.000
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 10.061
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 31.12.2007 396.091
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 194.693
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 167.214
NORDIA N.E. 4.005 12.800
MARIN N.E. 3.261 3.516
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.222 2.854
ΣΥΝΟΛΟ 98.791 381.077 282.286

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-31/12/2007
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2. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-30/9/2007  
 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

(προ µεταβολής)  
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αγορές - Προσθήκες 9.000
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 30.09.2007 113.805
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224
σε Νέα Αξία κατά την 01.01.2007 386.911
Αγορές - Προσθήκες 9.000
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη 
καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 12.110
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 30.09.2007 398.140
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 196.742
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 167.214
NORDIA N.E. 4.005 12.800
MARIN N.E. 3.261 3.516
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.222 2.854
ΣΥΝΟΛΟ 98.791 383.126 284.335

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-30/09/2007
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3. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-30/6/2007  

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(προ µεταβολής)  
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 30.06.2007 104.805
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224
σε Νέα Αξία κατά την 01.01.2007 386.911
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 55.673
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα (360)  
Αξία κατά την 30.06.2007 432.702
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 215.187
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 189.958
NORDIA N.E. 4.005 15.671
MARIN N.E. 3.620 3.257
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.222 2.975
ΣΥΝΟΛΟ 99.151 427.048 327.897

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-30/06/2007
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4. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-31/3/2007  
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(προ µεταβολής)  
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αγορές - Προσθήκες  
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα   
Αξία κατά την 31.03.2007 105.165
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 114.686
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224
σε Νέα Αξία κατά την 01.01.2007 386.911
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (19.110)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 9.589
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία (4.160)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα  
Αξία κατά την 31.03.2007 373.229
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 173.174
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 170.108
NORDIA N.E. 4.005 16.410
MARIN N.E. 3.620 4.346
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.222 3.177
ΣΥΝΟΛΟ 99.151 367.215 268.064

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-31/03/2007
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5. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-31/12/2006  
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(προ µεταβολής)   
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434  
Αγορές - Προσθήκες  
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.928)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 87
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα (906)  
Αξία κατά την 31.12.2006 114.686  
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.928)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 87
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα (906)  
Αξία κατά την 31.12.2006 386.911
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 158.829
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 195.943
NORDIA N.E. 4.005 10.633
MARIN N.E. 3.620 3.317
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.222 2.654
ΣΥΝΟΛΟ 99.151 371.376 272.224

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-31/12/2006
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6. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-30/9/2006  
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(προ µεταβολής)   
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434  
Αγορές - Προσθήκες  
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.929)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα   
Αξία κατά την 30.09.2006 115.505  
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.929)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση  
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 243.646
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα  
Αξία κατά την 30.09.2006 359.150
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 164.977
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 161.605
NORDIA N.E. 4.005 10.440
MARIN N.E. 3.805 3.238
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.135 2.635
ΣΥΝΟΛΟ 99.249 342.895 243.646

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-30/09/2006
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7. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-30/6/2006  
 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
(προ µεταβολής)   
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434  
Αγορές - Προσθήκες  
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.929)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα   
Αξία κατά την 30.06.2006 115.505  
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (52.929)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση 
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 222.732
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα  
Αξία κατά την 30.06.2006 338.237
 .

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 148.069
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 45.779 155.909
NORDIA N.E. 4.005 11.252
MARIN N.E. 3.805 4.179
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.135 2.572
ΣΥΝΟΛΟ 99.249 321.981 222.732

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-30/06/2006
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8. Επίδραση στις συµµετοχές για την περίοδο 1/1-31/3/2006  
 
 
(προ µεταβολής) ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434
Αγορές - Προσθήκες  
Πωλήσεις/αποσύρσεις 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα   
Αξία κατά την 31.03.2006 168.434 0
 

(µετά τη µεταβολή)
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 168.434
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση  
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία 237.273
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις πού καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα  
Αξία κατά την 31.03.2006 405.706

Εταιρίες Προ µεταβολής Μετά τη µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 42.525 125.526
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 60.479 203.943
NORDIA N.E. 4.005 13.217
MARIN N.E. 3.805 5.964
ATTICA PREMIUM Α.Ε. 3.135 2.572
ΣΥΝΟΛΟ 113.949 351.222 237.273

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Περίοδο 1/1-31/03/2006
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Επίδραση της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στη Καθαρή Θέση

ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/12/2007 9.588 (28) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 10.804 (10.804) 0 0
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού   
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/2007 2.163 58.773 60.936 60.936
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 62.504 194.340 (127.388) 61.345 190.800 190.800

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224 272.224 272.224
Νέα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 122.280 21.738 400.862 400.862
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/12/2007 9.588 (28) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 10.804 (10.804) 0 0

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 10.061 10.061 10.061
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού   
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/12/2007 2.163 58.773 60.936 60.936
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2007 62.504 194.340 154.897 61.345 473.086 473.086

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) 8.660
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 121.435
NORDIA N.E. 0 8.795
MARIN N.E. 0 255
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (1.019)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 138.126 282.285

1. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-31/12/2007

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-31/12/2007
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ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-30/9/2007 9.588 (28) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 10.804 (10.804) 0 0
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού   
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-30/9/2007 60.783 60.783 60.783
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Σεπτεµβρίου 2007 62.504 194.340 (129.552) 63.355 190.647 190.647

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224 272.224 272.224
Νέα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 122.280 21.738 400.862 400.862
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-30/9/2007 9.588 (28) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 10.804 (10.804) 0 0

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 12.110 12.110 12.110
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού   
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-30/9/2007 60.783 60.783 60.783
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Σεπτεµβρίου 2007 62.504 194.340 154.782 63.355 474.981 474.981

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) 10.709
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 121.435
NORDIA N.E. 0 8.795
MARIN N.E. 0 255
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (1.019)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 140.176 284.335

2. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-30/9/2007

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-30/9/2007
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ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-30/6/2007 20.393 (10.833) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 0 0
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού 0 0
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-30/6/2007 55.639 55.639 55.639
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Ιουνίου 2007 62.504 194.340 (129.551) 58.210 185.503 185.503

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224 272.224 272.224
Νέα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 122.280 21.738 400.862 400.862
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-30/6/2007 20.393 (10.833) 9.560 9.560
Ανακατάταξη κονδυλίων 10.804 (10.804) 0 0

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 56.031 56.031 56.031
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού   
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-30/6/2007 55.639 55.639 55.639
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Ιουνίου 2007 62.504 194.340 209.508 47.406 513.758 513.758

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) 29.154
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 144.179
NORDIA N.E. 0 11.666
MARIN N.E. 0 (4)
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (898)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 184.097 328.256

3. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-30/6/2007

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-30/6/2007
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ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε νέο

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης και 

εύλογης αξίας

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 0 128.638  128.638
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/03/2007 9.589 410 9.998 9.998
Ανακατατάξεις κονδυλίων 0 0
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/03/2007 29.165 29.165 29.165
Μερίσµατα  
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η Μαρτίου 2007 62.504 194.340 (140.355) 50.903 410 167.801 167.801

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε νέο

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης και 

εύλογης αξίας

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 (149.944) 21.738 0 128.638 128.638
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224 272.224 272.224
Νέα υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 62.504 194.340 122.280 21.738 400.862 400.862
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/03/2007 9.589 410 9.998 9.998
Ανακατατάξεις κονδυλίων 0 0

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία (4.160) (4.160) (4.160)
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-31/03/2007 29.165 29.165 29.165
Μερίσµατα  
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η Μαρτίου 2007 62.504 194.340 127.708 50.903 410 435.865 435.865

Προ µεταβολής
Μετά τη 

µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) (12.859)
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 124.329
NORDIA N.E. 12.405
MARIN N.E. 726
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (696)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 123.905 268.064

4. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-31/03/2007

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-31/3/2007
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ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών (ζηµιών) 

σε  νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988  179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344)  (344) (344)
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2006 234 234 234
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/12/2006 445 19.153 19.598  19.598
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2006 62.504 194.340 (149.944) 21.738 128.638 128.638

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών (ζηµιών) 

σε  νέο

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης µετόχων 

εταιρίας
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988  179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344)  (344) (344)
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2006 234 234 234
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 272.224 272.224 272.224
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/12/2006 445 19.153 19.598  19.598
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η ∆εκεµβρίου 2006 62.504 194.340 122280 21.738 400.862 400.862  

Προ µεταβολής
Μετά τη 

µεταβολή
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) (27.205)
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 150.164
NORDIA N.E. 0 6.628
MARIN N.E. 0 (303)
ATTICA PREMIUM A.E. (651) (1.219)
ΣΥΝΟΛΟ (144.159) 128.065 272.224

5. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για τη χρήση 1/1-31/12/2006

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-31/12/2006
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ΕΤΑΙΡΙΑ  
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988 179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344) (344) (344)
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-30/9/2006 22.084 22.084  22.084
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Σεπτεµβρίου 2006 62.504 194.340 (150.623) 24.669 130.890 130.890

ΕΤΑΙΡΙΑ  
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988 179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344) (344) (344)
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 243.646 243.646 243.646
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-30/9/2006 22.084 22.084  22.084
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)  
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Σεπτεµβρίου 2006 62.504 194.340 93.023 24.669 374.536  374.536

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) (21.057)
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 115.826
NORDIA N.E. 0 6.435
MARIN N.E. 0 (567)
ATTICA PREMIUM A.E. (738) (1.238)
ΣΥΝΟΛΟ (144.246) 99.400 243.646

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
Για την περίοδο 1/1-30/9/2006

6. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-30/9/2006
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ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988 179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344) (344) (344)
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-30/6/2006 22.702 22.702  22.702
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Ιουνίου 2006 62.504 194.340 (150.623) 25.287 131.508  131.508

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.623) 10.919 179.988 179.988
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 31.252 31.252 31.252
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (62.504) (31.252) (93.756) (93.756)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου (344) (344) (344)

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 222.732 222.732 222.732
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-30/6/2006 22.702 22.702  22.702
Μερίσµατα (8.334) (8.334) (8.334)  
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 30η Ιουνίου 2006 62.504 194.340 72109 25.287 354.240  354.240

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) (37.964)
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 110.130
NORDIA N.E. 0 7.247
MARIN N.E. 0 374
ATTICA PREMIUM A.E. (738) (1.301)
ΣΥΝΟΛΟ (144.246) 78.486 222.732

Για την περίοδο 1/1-30/6/2006

7. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-30/6/2006

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
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ΕΤΑΙΡΙΑ
(προ µεταβολής)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.643) 10.939 179.988 179.988
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/03/2006
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/03/2006 6.049 6.049 6.049
Μερίσµατα 
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η Μαρτίου 2006 93.756 225.936 (150.643) 16.988 186.037 186.037

ΕΤΑΙΡΙΑ
(µετά τη µεταβολή)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) σε 
νέο

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

µετόχων 
εταιρίας

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 93.756 225.936 (150.643) 10.939 179.988 179.988
Μεταβολή Καθαρής Θέσης για την περίοδο 1/1-31/03/2006
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής συµµετοχών στην εύλογη αξία 237.273 237.273 237.273
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/03/2006 6.049 6.049 6.049
Μερίσµατα 
Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης την 31η Μαρτίου 2006 93.756 225.936 86.630 16.988 423.310 423.310

Προ 
µεταβολής

Μετά τη 
µεταβολή

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (143.508) (60.508)
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0 143.464
NORDIA N.E. 0 9.212
MARIN N.E. 0 2.159
ATTICA PREMIUM A.E. (738) (1.301)
ΣΥΝΟΛΟ (144.246) 93.027 237.273

Για την περίοδο 1/1-31/3/2006

8. Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Για την περίοδο 1/1-31/03/2006

Κατάσταση µεταβολής αποθεµατικού αποτίµησης συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής
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6.  Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
     α) Εµπράγµατα βάρη 

Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 5.9 επί των πλοίων του Οµίλου έχουν 
εγγραφεί υποθήκες αξίας € 682 εκατ. για εξασφάλιση των ενυπόθηκων 
δανείων. 
 
β) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Οµίλου 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εκκρεµούν αγωγές έναντι του Οµίλου που αφορούν 
εργατικά, αστικά, ναυτιλιακά θέµατα τα οποία αναµένεται ότι δεν θα έχουν 
σηµαντική επίδραση στον Όµιλο καθώς η πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών 
καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρίες.  
∆εν υπάρχουν εκκρεµείς αγωγές έναντι της µητρικής εταιρίας   
γ) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 
Βλ. παρα. 5.8 «Φόρος Εισοδήµατος» 
 
δ) ∆οθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του 
Οµίλου και της Εταιρίας και ήταν σε ισχύ στις 31/12/2007 και στις 31/12/2006, 
αναλύονται ως εξής:  
 
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

∆οθείσες εγγυήσεις 699 1.340 0 0
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
ε) Συµβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών 
Οι συµβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την 31/12/2007 και 
31/12/2006, αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Συµβάσεις αγορών 10.799 --- --- ---
Συµβάσεις κεφαλαιουχικών εξόδων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
στ) Αναληφθείσες ∆εσµεύσεις 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 ο Όµιλος/η Εταιρία είχε αναληφθείσες 
δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες 
ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Εντός 1 έτους 189 183
Μεταξύ 2 και 5 ετών 402 529
Πάνω από 5 έτη 176 258

767 970 0 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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7.           Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 12η Φεβρουαρίου 2008 
απεφάσισε: 
 
- Ενέκρινε την µετατροπή του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από 
κοινές ανώνυµες σε κοινές ονοµαστικές. 
 

        - Την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία έχει ως εξής:  
        Χαράλαµπος Σ. Πασχάλης – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανδρέας   

Βγενόπουλος – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πέτρος Μ. Βέττας-
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μιχάλης Γ. Σακέλλης – Εκτελεστικό 
Μέλος, Σπύρος Χ. Πασχάλης – Εκτελεστικό Μέλος, Μάρκος Φόρος – Μη 
Εκτελεστικό Μέλος,  Αρετή  Σουβατζόγλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
Θεόφιλος-Αριστείδης Πριόβολος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος και 
Αλέξανδρος Εδιπίδης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
- 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 κεφαλαίου µε τιµή διάθεσης € 6,20 ανά µετοχή. Η  χρονική διάρκεια 
του προγράµµατος είναι 5 έτη. 
 
2.  Στις 4 Ιανουαρίου 2008 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της Υποχρεωτικής 
∆ηµόσιας Πρότασης της MIG SHIPPING S.A. προς τους µετόχους της ATTICA 
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, βάσει των οποίων η MIG SHIPPING S.A. και η MARFIN 
INVESTMENT GROUP (MIG) κατείχαν συνολικά µετοχές που 
αντιπροσώπευαν ποσοστό 91,1% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας. Βάσει ενηµέρωσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2008, το συνολικό ποσοστό 
συµµετοχής της MIG (άµεσο και έµµεσο), επί του µετοχικού κεφαλαίου και 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας ανήρχετο σε 89,14%.  
 
3. Στις 4 Ιανουαρίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για την πώληση του 
οχηµαταγωγού πλοίου (RoRo) Marin που δραστηριοποιούνταν στην Αδριατική 
θάλασσα. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και απόφερε στον Όµιλο 
λογιστικό κέρδος Ευρώ 2,3 εκατ. περίπου ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα 
ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 5,9 εκατ. περίπου. 
 
4. Στις 10 Ιανουαρίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για την πώληση των 
οχηµαταγωγών πλοίων (RoRo) Shield και Challenge τα οποία ήταν 
χρονοναυλωµένα σε γραµµές της Βορείου Ευρώπης. Η πώληση των RoRo 
Shield και Challenge ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και απέφερε στον Όµιλο 
λογιστικό κέρδος Ευρώ 3,98 εκατ. περίπου ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα 
ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 11,26 εκατ. περίπου. 
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5.  Στις 27 Φεβρουαρίου 2008 ανακοινώθηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου να προχωρήσει η εταιρία στην απορρόφηση της κατά 48,795% 
θυγατρικής εισηγµένης στο Χ.Α. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. µε ηµεροµηνία 
µετασχηµατισµού το αργότερο την 30η Ιουνίου 2008. 
 
6. Ο Όµιλος µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
προέβη σε πώληση των οχηµαταγωγών πλοίων (RoRo) Marin, Challenge και 
Shield.  Από την πώληση των ανωτέρω πλοίων ο Όµιλος είχε κέρδος € 6,3 
εκατ. περίπου ενώ τα διαθέσιµα του ενισχύθηκαν κατά € 17,2 εκατ. περίπου. 
 

 7. Στις 7 Μαρτίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για την πώληση του 
οχηµαταγωγού πλοίου NORDIA το οποίο αναµένεται να παραδοθεί στον 
αγοραστή εντός του Απριλίου 2008. 

 
8.            Προτεινόµενο Μέρισµα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την από 21 Μαρτίου 2008 απόφαση του 
θα   προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων το ύψος του 
µερίσµατος ανά µετοχή να ανέρχεται στο ποσό των € 0,08. 
 

Βούλα, 20 Μαρτίου 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 


