
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 
 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ΕΥΡΩ 30,1 ΕΚΑΤ. (ΑΥΞΗΣΗ 36,9%) 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΕΥΡΩ 42,1 ΕΚΑΤ., ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Attica Α.Ε. Συµµετοχών 
(Attica Group) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα α΄ 
εξαµήνου 2007 του Οµίλου τα οποία παρουσιάζουν 
ενοποιηµένες Πωλήσεις Ευρώ 144,8 εκατ. (έναντι Ευρώ 
133,1 εκατ. το α΄ εξάµηνο 2006) και Ενοποιηµένα Κέρδη 
προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 30,1 
εκατ. (Ευρώ 22,0 εκατ.). 
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Attica Group στα 
οποία περιλαµβάνονται Έκτακτα κέρδη Ευρώ 12,5 εκατ. 
από την πώληση του Superfast X και Κέρδη Ευρώ 27,7 
εκατ. από συµµετοχές και χρεόγραφα που αφορούν την 
πώληση του ποσοστού συµµετοχής της Attica Group 
στο µετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραµµών, 
παρουσιάζουν Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους και 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας Ευρώ 42,1 εκατ. (έναντι Ευρώ 
1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006).  Θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι τα συγκριτικά στοιχεία του 2006 
αναφέρονται στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες και δεν 
περιλαµβάνουν αυτές τριών Superfast που ήταν 
δροµολογηµένα στις γραµµές της Βαλτικής θάλασσας 
και επωλήθησαν τον Απρίλιο 2006. 
 
Επίσης, τα οικονοµικά στοιχεία του α΄ εξαµήνου 2007 
δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε αυτά του 2006 λόγω 
µεταδροµολόγησης τριών πλοίων του Οµίλου και της 
προσθήκης ενός νεοαποκτηθέντος πλοίου της Blue Star 
Ferries τον Αύγουστο 2006. 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία του α΄ εξαµήνου 2007 ως και 
αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2006 απεικονίζονται 
µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Ιουνίου, 
2007, Καθαρή θέση των Μετόχων της Εταιρίας Ευρώ 
378,0 εκατ. (Ευρώ 344,3 εκατ. την 31η ∆εκεµβρίου 
2006), Ταµειακά ∆ιαθέσιµα Ευρώ 214,1 εκατ. (Ευρώ 
193,0 εκατ. την 30η Ιουνίου 2006) και Πάγια Στοιχεία 
αξίας Ευρώ 711,4 εκατ. (Ευρώ 757,3 εκατ.την 31η 
∆εκεµβρίου 2006).  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τα 

διαθέσιµα της 30ης Ιουνίου 2006, επεστράφη στους 
µετόχους της Attica Group το ποσόν των Ευρώ 62,5 εκατ. 
 
Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα του Οµίλου για την 
περίοδο 01.01-30.06.07 είναι: 
 
Σε εκατ. Ευρώ α΄εξαµ. 07  α΄ εξαµ. 06* ∆% 
 
Πωλήσεις 144,8 133,1 +8,8% 
Κέρδη προ Φόρων, Χρηµ/κών, Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 30,1 22,0 +36,9% 
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά  από φόρους 
και ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 42,1 1,9 - 
 
(*) Τα στοιχεία του 2006 αναφέρονται σε συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
 
Στα Καθαρά Αποτελέσµατα του α΄ εξαµήνου 2007 
περιλαµβάνονται Αποσβέσεις ύψους Ευρώ 13,3 εκατ. 
(Ευρώ 14,0 εκατ. το α΄ εξάµηνο 2006) και 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Ευρώ 9,6 εκατ. (έναντι Ευρώ 
10,2 εκατ. το α΄ εξάµηνο 2006). 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΛΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 
Στις αρχές του έτους 2007, το Blue Star 1 
µεταδροµολογήθηκε από τη γραµµή Πάτρα-Ηγουµενίτσα-
Μπάρι στη γραµµή Rosyth-Zeebrugge σε αντικατάσταση 
του Superfast X και το Φεβρουάριο 2007, µετά από διετή 
επιτυχή εκµετάλλευση στη σύνδεση Γερµανίας-Φινλανδίας, 
το RoRo Marin ξεκίνησε δροµολόγια στη γραµµή Πάτρα-
Βενετία (Porto Marghera)-Πάτρα.  Νωρίτερα, τον Νοέµβριο 
2006, η ∆ιοίκηση της Attica Group ήλθε σε συµφωνία µε τη 
γαλλική εταιρία Fret Cetam για τη ναύλωση του RoRo 
Nordia για δύο χρόνια. 
 
Κατά το α΄ εξάµηνο του 2007 η Attica Group 
δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα, στη Βόρειο 
θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα µε τέσσερα πλοία 
Superfast, οκτώ πλοία Blue Star και δύο φορτηγά-
οχηµαταγωγά πλοία (RoRo). 
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Την 19η Ιουνίου 2007, η Attica Group επώλησε το 
σύνολο του ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας Μινωικές Γραµµές ΑΝΕ. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Στις γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα 
τα πλοία Superfast V, Superfast VI, Superfast XI και 
Superfast XII µετέφεραν 243.231 επιβάτες (αύξηση 
29,3%), 59.946 φορτηγά οχήµατα (αύξηση 37,2%) και 
44.958 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 25,5%) και διατήρησαν 
σταθερά την πρώτη θέση σε επιβάτες, φορτηγά οχήµατα 
και Ι.Χ. οχήµατα µε µερίδιο αγοράς 30,5% στους 
επιβάτες, 26,2% στα φορτηγά οχήµατα και 26,3% στα 
Ι.Χ. οχήµατα επί του συνόλου των µεταφερθέντων 
επιβατών, φορτηγών οχηµάτων και Ι.Χ. οχηµάτων στις 
γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα το α΄ 
εξάµηνο του 2007.  Στην αύξηση του µεταφορικού έργου 
συνέβαλε τόσο η αύξηση της πληρότητας των πλοίων 
όσο και η κατά 13,5% αύξηση του αριθµού των 
δροµολογίων των πλοίων. 
 
Τα µερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των 
Ελληνικών Λιµενικών Αρχών. 
 
Ο Όµιλος Blue Star είχε παρουσία στην Αδριατική 
θάλασσα µε ένα πλοίο το Blue Horizon έναντι δύο 
πλοίων το αντίστοιχο διάστηµα 2006 µε αντίστοιχα 46% 
λιγώτερα δροµολόγια.  Το µεταφορικό έργο της Blue 
Star Ferries το α΄ εξάµηνο 2007 ανήλθε σε 55.052 
επιβάτες (µείωση 40,7% σε σχέση µε το α΄ εξάµηνο του 
2006), 7.076 Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 34,8%) και 13.799 
φορτηγά οχήµατα (µείωση 34,8%). 
 
Στη σύνδεση Σκωτίας-Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα, ο 
Όµιλος δραστηριοποιήθηκε µε το πλοίο Superfast X 
µέχρι τις 29 Ιανουαρίου, 2007 και στη συνέχεια µε το 
Blue Star 1 το οποίο µεταδροµολογήθηκε από τη 
γραµµή Πάτρα-Ηγουµενίτσα-Μπάρι.  Κατά το α΄ 
εξάµηνο του 2007 το µεταφορικό έργο στη γραµµή αυτή 
ανήλθε σε 48.538 επιβάτες (µείωση 1,4% σε σχέση µε 
το α΄ εξάµηνο του 2006), 16.342 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 
4,1%) και 11.546 φορτηγά οχήµατα (µείωση 20,3% 
λόγω µειωµένης χωρητικότητος του νέου πλοίου σε 
φορτηγά οχήµατα). 
 

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 
 
Στο α΄ εξάµηνο του 2007 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 
της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., στην οποία η Attica Group 
κατέχει ποσοστό 48,8%, ανήλθε σε Ευρώ 77,5 εκατ. έναντι 
Ευρώ 62,3 εκατ. το α΄ εξάµηνο του 2006 (αύξηση 24,4%). 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
στα Ευρώ 20,7 εκατ. έναντι Ευρώ 14,8 εκατ. (αύξηση 
39,9%) ενώ τα Κέρδη µετά από φόρους και ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 9,6 εκατ., έναντι Ευρώ 6,2 
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (αύξηση 53,2%). 
 
Στην αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής 
κερδοφορίας (EBITDA) του Οµίλου Blue Star στο α΄ 
εξάµηνο 2007, συνέβαλαν η αύξηση του µεταφορικού 
έργου στις γραµµές εσωτερικού και ιδιαίτερα στη γραµµή 
της ∆ωδεκανήσου µε τη δροµολόγηση και δεύτερου 
πλοίου, του επιβατηγού-οχηµαταγωγού ∆ιαγόρας τον 
Αύγουστο 2006. 
 
Το συνολικό µεταφορικό έργο του Οµίλου Blue Star για το 
α΄ εξάµηνο του 2007 ανήλθε σε 1.602.861 επιβάτες 
(αύξηση 2,2%), 218.603 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 6,0%) και 
81.751 φορτηγά οχήµατα (αύξηση 15,9%). 
 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Attica Group της 14ης Ιουνίου 2007 ενέκρινε την πρόταση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για την καταβολή 
µερίσµατος χρήσεως 2006, Ευρώ 0,08 ανά µετοχή. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
κ. Γ. Κρητικός, 
Attica Group, 
τηλ.: 210 891 9500, fax : 210 891 9509, 
e-mail: investorrelations@attica-group.com 
www.attica-group.com 
www.superfast.com 
www.bluestarferries.com  
 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου θα 
δηµοσιευθούν στον Τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας (www.attica-group.com) 
την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2007. 


