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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ATTICA PREMIUM 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙKH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 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 ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 



 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Attica Premium Α.Ε. χρήσεως 2010 
 

4

Θέμα Έμφασης 
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή 
σας στην Σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρεται στην παύση 
δραστηριοτήτων εντός της κλειόμενης χρήσης και την εν γένει μελλοντική εξέλιξη των 
εργασιών της εταιρείας. 
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 
 

                                       Αθήνα, 26 Απριλίου 2011 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Μανόλης Μιχαλιός 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 25131 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ATTICA PREMIUM A.E. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 

 
 
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν εντός του 2010,  
διέκοψαν την λειτουργία τους τα υποκαταστήματα της Αθήνας, Πειραιά και της 
Θεσσαλονίκης. Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εξετάσει εντός του 2011 
την σκοπιμότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων των λοιπών καταστημάτων.    
 
Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται για τη χρήση 1/1-31/12/2010 σε Ευρώ 1.655 χιλ. έναντι 
Ευρώ 5.077 χιλ.  
Το κόστος εκμετάλλευσης ανέρχεται σε Ευρώ 2.310 χιλ. έναντι Ευρώ 2.400 χιλ. για το 
2009 διαμορφώνοντας τις λειτουργικές ζημίες σε Ευρώ 656 χιλ. έναντι Ευρώ κερδών 
2.676 χιλ. για το 2009. 
 
Τα καθαρά αποτελέσματα όπως εμφανίζονται και στις Οικονομικές Καταστάσεις του 
2010, παρουσιάζουν ζημία μετά από φόρους Ευρώ 2.247 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 988 
χιλ. για τη χρήση 2009. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 1/1 – 31/12/2010 παρουσιάζουν καθαρή θέση των 
Μετόχων της Εταιρείας Ευρώ 1.350 χιλ. έναντι Ευρώ 1.598 χιλ. για το 2009, ταμειακά 
διαθέσιμα Ευρώ 400 χιλ. έναντι Ευρώ 972 χιλ. για το 2009, απαιτήσεις από πελάτες  
Ευρώ 2.241 χιλ. έναντι Ευρώ 7.587 χιλ. για το 2009 και σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων Ευρώ 1.848 χιλ. έναντι Ευρώ 7.967 χιλ. για το 2009.  
 
Στις 23/04/2010 πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρης κάλυψη της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους € 2.000 χιλ. Το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε σε € 5.831 χιλ. διαιρούμενο σε 2.010.660 κοινές ανώνυμες μετοχές, 
ονομαστικής αξίας € 2,90 η κάθε μία. 
 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.1. των Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας το σύνολο του κύκλου εργασιών έχει ως ακολούθως: 
 
  2010  2009
Υποκαταστήματα Εσωτερικού 1.276  4.241
Υποκαταστήματα Εξωτερικού 379  836

Σύνολο  1.655  5.077
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Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ανά υποκατάστημα και είδος εσόδου έχουν ως 
ακολούθως: 

Υποκ/τα 
Εσωτερικού 

Υποκ/τα 
Εξωτερικού Σύνολο 

  2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Προμήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων εσωτερικού 806 1.975 11 10 817 1.985 

Προμήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων εξωτερικού 394 1.680 353 633 747 2.313 

Προμήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων τρίτων   3 14 187 14 190 
Πωλήσεις Πακέτων 34 503 1 6 35 509 
Πωλήσεις Αεροπ. Εισ. 3 67 -- -- 3 67 
Λοιπά 39 13 -- -- 39 13 

Σύνολα 1.276 4.241 379 836 1.655 5,077 

 
Το κόστος εκμεταλλεύσεως ανά υποκατάστημα και είδος εξόδου έχουν ως ακολούθως: 
 

  
Υποκ/τα 

Εσωτερικού 
Υποκ/τα 

Εξωτερικού Σύνολο 

  2010 2009 2010 2009 2010 2009

Προμήθειες 
Πρακτορείων 553 1.516 120 307 673 1,823
Kόστος Πακέτων 31 444 -- -- 31 444
Κόστος Αεροπ. Εισ. -- 15 -- -- -- 15
Λοιπά 629 102 977 16 1.606 118

Σύνολα 1.213 2.077 1.097 323 2.310 2,400

 
Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως ανά υποκατάστημα έχουν ως εξής: 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2010  2009  Δ
Αθήνας, Λ. Αμαλίας 30 (100)  (56)  (44)
Θεσσαλονίκης (231)  (16)  (215)
Πειραιά (76)  (269)  193
Ηρακλείου (416)  (116)  (300)
Γερμανίας  (1.379)  (130)  (1.249)
Σκωτίας                                      -  (20)  20
Αποτέλεσμα 
Υποκαταστημάτων (2.202)  (607)  (1.595)
Αποτέλεσμα Έδρας (45)  (381)  336

Γενικό Αποτέλεσμα (2.247)  (988)  (1.259)

 
  

Λοιπές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία μέσω των πέντε υποκαταστημάτων της δραστηριοποιήθηκε ως κεντρικός 
πράκτορας πωλήσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ 
στην Ελλάδα και στη Γερμανία. 
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ ιδρύθηκε από τον Όμιλο 
για λόγους καλύτερης οργάνωσης των πωλήσεων σε αντικατάσταση των δύο που 
υπήρχαν. Στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ 
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συμμετέχουν όλα τα πλοία του Ομίλου ανεξάρτητα εάν εκτελούν πλόες εσωτερικού ή 
εξωτερικού. 
 
Η Εταιρεία δεν επένδυσε κεφάλαια στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης κατά το 2010. 
 
Δεν 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 Εταιρείας. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις 
οικονομικές καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2010, μπορείτε να 
διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της Εταιρείας και τα πεπραγμένα 
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την 
έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Επειδή η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες, ύψους περίπου 2.247 χιλ. προτείνεται στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων να μη γίνει οποιαδήποτε διανομή. 
 
 
 
 
 
Αθήνα, 22 Μαρτίου, 2011 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Νικόλαος Ταπίρης 
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I. ΕΤΗΣΙΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 
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1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) Υποκ/των 
Ελλάδος 

1.276 4.241

Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) Υποκ/των 
Εξωτερικού

378 836

Σύνολο κύκλου εργασιών 5.1. 1.655 5.077
Κόστος πωληθέντων 5.2. -2.310 -2.400
Μικτό Κέρδος -656 2.677
Έξοδα διοίκησης 5.2. -1.703 -3.418
Έξοδα διάθεσης 5.2. -4 -23
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3. 278 46
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-2.084 -718

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4. -82
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5. -16 -49
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6. 1 4
Κέρδη προ φόρων -2.099 -845
Φόρος εισοδήματος 5.7. -148 -143
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -2.247 -988

  
Κατανεμημένα σε:  
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας -2.247 -988
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -1,12 -0,75
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,00 0,00 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -2.247 -988
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -- --
  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου -- --
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού

-- 85

Αποτίμηση στην εύλογη αξία μεταφερόμενα στα 
αποτελέσματα χρήσης

-- --

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις

-- --

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων -- 85

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των 
λοιπών συνολικών εσόδων

-- --

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από 
φόρους

-- 85

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 
φόρων

-- -903

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της Εταιρείας -- -903

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για την περίοδο που έληξε την 31/12 2010 και 2009

 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2010 και 2009 
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Σημ. 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια 5.8. 3 126
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.9. -- 12
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 5.10. 415 61
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.11. -- 151
Σύνολο 418 350
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.12. 2.241 7.587
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.13. 139 862
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.14. 400 972
Σύνολο 2.780 9.421

Σύνολο Ενεργητικού 3.198 9.771

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.15. 5.831 3.831
Λοιπά αποθεματικά -770 -770
Αποτελέσματα εις νέον -3.711 -1.463
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  1.350 1.598
Δικαιώματα Μειοψηφίας -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.350 1.598
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.11. -- 3

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.17. -- 203

Σύνολο -- 206
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.18. 1.763 7.654
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι -- --
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.19. 85 313
Σύνολο 1.848 7.967

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.848 8.173

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 3.198 9.771

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Της 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009

 
 
 
 
 
  
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31ης Δεκεμβρίου 2010 και 2009 
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Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη (Ζημίες) εις Νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2010 1.321.000 3.831 -770 -1.463 1.598

Αλλαγή λογιστικών αρχών -- -- -- -- --

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 1.321.000 3.831 -770 -1.463 1.598

Αποτέλεσμα περιόδου -- -- -- -2.247 -2.247

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -- -- -- -- --

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα -- -- -- -- --

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 689.660 2.000 -- -- 2.000

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -- -- -- -- 2.000

Υπόλoιπο την  31/12/2010 2.010.660 5.831 -770 -3.711 1.350

Αριθμός Μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη (Ζημίες) εις Νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 1.321.000 3.831 -855 -475 2.501

Αλλαγή λογιστικών αρχών -- -- -- -- --

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 1.321.000 3.831 -855 -475 2.501

Αποτέλεσμα περιόδου -- -- -- -988 -988

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -- -- -- -- --

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα -- -- -- -- --

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών -- -- 85 -- 85

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -- -- 85 -- 85

Υπόλoιπο την  31/12/2009 1.321.000 3.831 -770 -1.463 1.598

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2009

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2010

 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (χρήση 1/1-31/12/2010 και 2009) 
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1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.099 -845
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 24 44
Αναβαλλόμενη φορολογία 148 138
Προβλέψεις 1.378 19
(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων -61 --
Συναλλαγματικές διαφορές -- 82
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 15 -4
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16 48
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογιαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.960 -1.726
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -6.108 2.088
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -16 -38
Καταβεβλημένοι φόροι -31 -31
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- -8
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.774 -233

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -6 -130
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 207 --
Τόκοι εισπραχθέντες 1 4
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) 202 -126

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 2.000 --
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -- --
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.000 --

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) -572 -359

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 972 1.331
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -- --
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 400 972

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.14.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 13 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009

 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (χρήσης 1/1-31/12 2010 και 2009) 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

1.     Γενικές Πληροφορίες 
 

Η Εταιρεία ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 
“ATTICA PREMIUM” δραστηριοποιείται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 
3, Τ.Κ. 11745. 
 
Με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν εντός του 
2010,  διέκοψαν την λειτουργία τους τα υποκαταστήματα της Αθήνας, Πειραιά και 
της Θεσσαλονίκης. Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εξετάσει εντός 
του 2011 την σκοπιμότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων των λοιπών 
καταστημάτων.   
Η Εταιρεία μέσω των πέντε υποκαταστημάτων της δραστηριοποιήθηκε ως 
κεντρικός πράκτορας πωλήσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. στην 
Ελλάδα και στη Γερμανία. 
 
Το 2009 ιδρύθηκε υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης που λειτούργησε ως 
λιμενικός πράκτορας και ως κεντρικός πράκτορας πωλήσεων της 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ μετά τη 
μεταδρομολόγηση του πλοίου SUPERFAST XII από την γραμμή Πάτρα-
Ηγουμενίτσα-Ανκόνα στη γραμμή Πειραιά-Ηράκλειο. 
 
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2010 είναι 11 
άτομα, ενώ στις 31/12/2009 ήταν 57. 
 
Το σύνολο των κοινών ανώνυμων μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών της εταιρείας την 31/12/2010 είναι 2.010.660. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα 
μίας ψήφου. Η λογιστική αξία της μετοχής της εταιρείας την 31/12/2010 ήταν 
€0,67. 
 
Η Εταιρεία ενοποιείται άμεσα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία 
είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και κατέχει το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας και η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της 
οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσα και έμμεσα) ήταν 
88,81 την 31/12/2010.   
  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της περιόδου που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2010, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22η 
Μαρτίου 2011. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.    Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν από την Εταιρεία για την 
χρήση 2010 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά την σύνταξη των 
Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 οι οποίες είναι 
οι παρακάτω: 

 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. 
Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών 
αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο 
βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι 
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη 
σημείωση 2.1.1. 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε 
συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία 
εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης 
του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως 
"the IFRS Stable Platform 2005". H Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 
2005 από 1 Ιανουαρίου 2005. 

 
 Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 

τις αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας, της 
αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης και της αρχής των 
δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. 

 

 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. 
 
Η Εταιρεία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που 
έληξε την 31/12/2010 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου προτύπου ή Διερμηνείας. 
 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Όσον 
αφορά το δικαίωμα της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αυτό ανήκει στην Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
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2.1.1.    Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών   
 εκτιμήσεων 

 
Η Διοίκηση 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 Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
 
Η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η Διοίκηση 
μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 
31/12/2009. 
  
 

2.2.   Ενσώματα Πάγια 
 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
 
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. 
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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. Λιμενικές εγκαταστάσεις   10 έτη  
2. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός     3 έτη 
 
Για τα ενσώματα πάγια η υπολειμματική αξία υπολογίζεται σε € 0,01. 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος 
κάθε χρήσης. 
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης  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.    
 

2.3.    Άυλα Πάγια 
          
 Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων τα οποία κατέχει δεν 

είναι απεριόριστη.  
  
          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. 

 
2.4.       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 ταμειακών 
ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του παγίου 
στοιχείου. 
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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 ταμειακών ροών. 

 
Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν 
προκύπτουν. 
 

2.5.   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 η 
Εταιρεία δεν μπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία της 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. 

 
2.6.   Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 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. 

 
2.7.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας 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. 
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2.8.       Διανομή μερισμάτων 
 

Τα πληρωτέα μερίσματα εμφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 
2.9.   Έσοδα 
 

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από προμήθειες πωλήσεων εισιτηρίων 
πλοίων, από πωλήσεις υπηρεσιών διοργάνωσης περιηγήσεων, καθώς και από 
την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων.  Επίσης η Εταιρεία έχει έσοδα από τόκους. 
 
 

2.9.1.   Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων εισιτηρίων πλοίων 
 

Τα έσοδα από προμήθειες πωλήσεων ναύλων επιβατών και οχημάτων 
αναγνωρίζονται με την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών προς τις 
ναυτιλιακές εταιρίες. 
 
 

2.9.2.    Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
 

Τα έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αφορούν προμήθειες που 
λαμβάνει η Εταιρεία 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. 
 

2.9.3.    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. 
 

2.10.   Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της Εταιρείας 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. 
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Η Εταιρεία έχει κύριο επιχειρηματικό τομέα την πώληση εισιτηρίων πλοίων και 
δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές μέσω των 
υποκαταστημάτων της. 
 
Για το λόγο αυτό προτιμάται η πληροφόρηση κατά τομέα να  πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας της Εταιρείας γίνεται για το 2010 ως 
εξής: 
 
Υποκαταστήματα Ελλάδος  
Υποκατάστημα Γερμανίας  

          
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. 

 
2.11.     Έξοδα 
 
2.11.1.   Παροχές στο προσωπικό 
 

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

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

2.11.1.2. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
 
 Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Εταιρείας 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. 
 

2.11.2.   Μισθώσεις 
 

2.11.2.1.  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. 
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2.11.3.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
         α)  Η Εταιρεία 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. 

 
2.12.   Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   

 
 Τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος 

κάθε χώρας  και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος υπολογισμού 
αναβαλλόμενης φορολογίας θα γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 

 
 

2.13.    Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
 
  Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. 
 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   
 
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 
εταιρειών εξωτερικού αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

 Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από χρηματικό στοιχείο που 
αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
καταχωρείται στα αποτελέσματα. 
Στις οικονομικές καταστάσεις οι παραπάνω συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρούνται αρχικά σε ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και όταν γίνει η 
διάθεση της επένδυσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
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2.14.    Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές 
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

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

 

2.15.    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.          

 
2.16.     Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα 

έναρξης ισχύος 2010) 
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 
για το 2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων.  

 

Ετήσιες βελτιώσεις 2008 
ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 
και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Διευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για 
πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η 
εταιρία, μετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί μη ελέγχουσα συμμετοχή στη 
θυγατρική. 
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες 
Εξαιρέσεις για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 
Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην 
επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη 
στις εργασίες της Εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών»  
Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον 
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 
μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της 
Εταιρείας.  
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Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και 
του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και 
λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της 
αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην 
οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά 
αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που 
σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην 
εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα 
αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή 
θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για 
τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την 
απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα 
εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να 
επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών 
περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις 
πραγματοποιηθούν.  

 

ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
λογιστικής αντιστάθμισης  
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και 
πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός 
αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  
 Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους 
Ιδιοκτήτες 
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την 
υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες 
της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα 
πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει 
να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική 
αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα 
πληρωτέα.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 
σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη 
της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό 
τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να 
αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή 
πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή 
ηλεκτρισμού ή νερού. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της 
τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή 
κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη 
παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 
ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του 
αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η 
εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με 
αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και 
τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.  

 
2.17. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία 

είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις 
παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά 
μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε 
εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του 
ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη 
διακοπή αναγνώρισης. 
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση 
των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για 
την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην 
εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και 
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει 
ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, 
μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση 
καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα 
από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες 
Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για 
πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε 
σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 
‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ. 
Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»   
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων 
μερών και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 
συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου.  

 
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να 
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με 
άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, 
των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και 
των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του 
αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών 
απαιτήσεων»  
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να 
αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές 
προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει 
τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ.  Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στην  Εταιρεία. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω 
Συμμετοχικών Τίτλων 
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων 
όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο 
επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους 
στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η 
συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.  Η Διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στην  Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 32- (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - 
Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές. 
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Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο 
ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή 
δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») 
ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα 
εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η 
παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». 
Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη 
αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα». Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου.  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της 
παύσης αναγνώρισης χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 
Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισμένης ημερομηνίας 
μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική 
ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί 
παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Υπερπληθωριστικές 
Οικονομίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από 
μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής 
Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις 
αναφορικά με πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» 
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των 
ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών 
επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική 
οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. 
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 Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα 
δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιούνται 
στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση 
στις  Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ 
για το 2010 –μια σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν 
εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2011, ενώ 
προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
 

Η Εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 
νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας από την 
εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν 
εφαρμόσιμα.  

 
 

3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

3.1.     Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
         
3.1.1.    Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρωζώνης και το νόμισμα 

λειτουργίας είναι το Ευρώ. 
 

3.1.2.     Πιστωτικός κίνδυνος 
   
 Η Εταιρεία έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών και συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις 
κατηγορίες των πελατών. 

 
              Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηματοοικονομικές 

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

 
 Επίσης η Εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση της έχει λάβει εγγυητικές 

επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
 
              Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους                         

πελάτες.      
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3.1.3.     Κίνδυνος ρευστότητας 
 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω 

των ταμειακών διαθεσίμων που διαθέτει. 
 Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες. 
 
4.           Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
 
4.1.    Διεταιρικές συναλλαγές 
 
         α)  Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών 

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

         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 Εταιρεία λαμβάνει προμήθειες οι οποίες δημιουργούν 

διεταιρικές συναλλαγές.  
 
Attica Premium A.E.

Υπόλοιπο διεταιρικών συναλλαγών :

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Εταιρίες Superfast -- -- -- --

Εταιρίες Blue Star -- -- -- --

Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ & ΣΙΑ -- 1.631 -- 7.476

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -- -- -- --

-- 1.631 -- 7.476

Πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις :

Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές

Εταιρίες Superfast 1 -- 21 --

Εταιρίες Blue Star 1 -- 5 --

Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ & ΣΙΑ 1.566 13 4.927 173

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -- 5 -- 5

1.568 18 4.953 178

31/12/2010

1/1-31/12/2010

31/12/2009

1/1-31/12/2009

 
 

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

4.1.1.     Διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου MARFIN INVESTMENT  
GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
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Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές

HELLENIC CATERING Α.Ε. -- -- -- --

MIG REAL ESTATE S.A. -- 79 -- 93

-- 79 -- 93

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

 
4.1.2.      Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK 
 

                 

31/12/2010 31/12/2009
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 168 276

 
 

4.2.       Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο  άλλων εταιριών όπως αυτές ισχύουν την 31/12/2010 

 
α)    Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Βέττας συμμετέχει στα Διοικητικά 

Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου και επίσης είναι Πρόεδρος στις εταιρείες 
SIVET HOLDING INC και BARIBA CORPORATION και Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία 
CAPES INVESTMENT CORPORATION. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν 
επιχειρηματική ή άλλη σχέση με τον Όμιλο. 

 
β)     Ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Κρητικός συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια των 

εταιρειών του Ομίλου. 
 
γ)   Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σακέλλης  συμμετέχει στα 

Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου.   
 
δ)   Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Νικόλαος Ταπίρης συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου. 
 

 
5.     Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  

 
5.1.       Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 

 
Η Εταιρεία έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον γεωγραφικό τομέα. 
Οι τομείς που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 8 δεν διαφέρουν από 
αυτούς που προηγουμένως η Εταιρεία αναγνώριζε σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 14 και 
λόγω ότι δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές δεν υπάρχει 
επίπτωση στη παρουσίαση των γεωγραφικών τομέων. 
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  
κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες 
Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.   
 
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για τη χρήση 
1/1 – 31/12/10 έχουν ως εξής : 
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Γεωγραφικός Τομέας Ελλάδα Γερμανία Σκωτία Σύνολο

Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων εξωτερικού 394 366 -- 761
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων εσωτερικού 806 11 -- 818
Πωλήσεις περιηγήσεων 34 1 -- 35
Πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 3 -- -- 3
Λοιπά έσοδα 38 -- -- 38
Σύνολο κύκλου εργασιών 1.276 378 -- 1.655

Μικτά κέρδη 63 -719 -- -656
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -7 -8 -- -15
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -692 -1.368 -- -2.060
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -720 -1.379 -- -2.099
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -868 -1.379 -- -2.247

01/01 - 31/12/2010

Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των υποκαταστημάτων.   
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την χρήση 
1/1-31/12/09 έχουν ως εξής: 

Γεωγραφικός Τομέας Ελλάδα Γερμανία Σκωτία Σύνολο
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων εξωτερικού 1.680 820 -- 2.500
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων εσωτερικού 1.978 10 -- 1.988
Πωλήσεις περιηγήσεων 503 6 -- 509
Πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 67 -- -- 67
Λοιπά έσοδα 13 -- -- 13
Σύνολο κύκλου εργασιών 4.241 836 -- 5.077

Μικτά κέρδη 2.163 525 -11 2.677
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -25 -23 -1 -49

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -573 -90 -11 -674
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -707 -126 -12 -845

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -838 -130 -20 -988

01/01 - 31/12/2009

 
 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υποκ/τα 
Ελλάδος 

Υποκ/τα 
Εξωτερικού Σύνολο

79111101 Υπηρεσίες Πώλησης Αεροπορικών Εισιτηρίων 3 -- 3

79111901 Υπηρεσίες Πώλησης Ατμοπλοϊκών Εισιτηρίων Εσ/κού 806 11 818
79111902 Υπηρεσίες Πώλησης Ατμοπλοϊκών Εισιτηρίων Εξ/κού 394 366 761
79121101 Υπηρεσίες Διοργάνωσης Περιηγήσεων 34 1 35

52291904 Υπηρεσίες Ναυτιλιακών Πρακτόρων 38 -- 38
1.276 378 1.655

Ο Κύκλος Εργασιών των Οικονομικών Καταστάσεων προέρχεται από πωλήσεις 
ακτοπλοϊκών  εισιτηρίων, αεροπορικών  εισιτηρίων και από υπηρεσίες διοργάνωσης 
περιηγήσεων (Πακέτα Εκδρομών):
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5.2.    Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία 
εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 
που έληξε την 31/12 του 2010 και 2009. 
 

 
 

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές -- -- -- -- 35 -- 35
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους -- 1.067 -- 1.067 -- 2.433 -- 2.433
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο -- -- -- -- -- -- -- --
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων -- 19 -- 19 -- 25 -- 25
Αποσβέσεις ασώματων παγίων -- 5 -- 5 -- 19 -- 19
Αμοιβές και έξοδα τρίτων -- 52 -- 52 -- 36 -- 36
Αμοιβή ελεγκτών -- 44 -- 44 -- 49 -- 49
Παροχές τρίτων -- 41 -- 41 -- 69 -- 69
Έξοδα τηλεπικοινωνιών -- 53 -- 53 -- 71 -- 71
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων -- 258 -- 258 -- 465 -- 465
Φόροι και τέλη -- 30 -- 30 -- 16 -- 16
Καύσιμα - Λιπαντικά -- -- -- -- -- -- -- --
Προβλέψεις 1.585 -- -- 1.585 -- -- -- --
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων -- -- -- -- -- -- -- --
Ασφάλιστρα -- 6 -- 6 -- 9 -- 9
Έπισκευές και συντηρήσεις -- 43 -- 43 -- 72 -- 72
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης -- -- 4 4 -- -- 23 23
Προμήθειες πωλήσεων 673 -- -- 673 1.823 -- -- 1.823
Έξοδα λιμένων -- -- -- -- -- -- -- --
Λοιπά έξοδα 3 70 -- 72 67 79 -- 146
Δωρεές -- -- -- -- -- 2 -- 2
Έξοδα μεταφοράς -- 5 -- 5 -- 6 -- 6
Έξοδα ταξιδίων -- 2 -- 2 -- 5 -- 5
Αναλώσιμα -- 6 -- 6 -- 25 -- 25
Έξοδα δημοσιεύσεων -- 2 -- 2 -- 2 -- 2
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης -- -- -- -- -- -- -- --
Κόστος περιηγήσεων 31 -- -- 31 444 -- -- 444
Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων -- -- -- 15 -- -- 15
Προμήθειες πιστωτικών καρτών 18 -- -- 18 51 -- -- 51
Σύνολο 2.310 1.703 4 4.017 2.400 3.418 23 5.840

31/12/2010 31/12/2009

 
 
 

5.3.   Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
 

31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από Επιδοτήσεις -- 1

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 11 10

Λοιπά έσοδα -- --

Αναστροφή προβλέψεων 206 35

Κέρδη από την πώληση ενσώματων παγίων 61 --

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 278 46
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5.4.       Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 

31/12/2010 31/12/2009

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές -- --
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -- -82

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων

-- -82

 
 
 

5.5.       Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

31/12/2010 31/12/2009

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

-- 8

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 4 3
Λοιποί τόκοι έξοδα 12 38

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 16 49

 

5.6.        Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από τόκους καταθέσεων 1 4

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1 4

 
 

5.7.       Φόροι Εισοδήματος 
 
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για την Εταιρεία διαφέρει από τον 
Ελληνικό φορολογικό συντελεστή του 25% κυρίως λόγω των διαφορετικών 
συντελεστών που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των 
Υποκαταστημάτων της  και της μη έκπτωσης / αναγνώρισης συγκεκριμένων 
εξόδων / εσόδων.  
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε 
ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή 
κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 
2005. Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2006 έως 
2010 είναι πιθανόν να οριστούν φορολογικές διαφορές οι οποίες κατά την γνώμη 
μας και βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και 
προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων δεν θα υπερκαλύψουν τις 
ζημίες των ετών 2006 έως 2010 και για αυτό η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει 
σχετικές προβλέψεις. 
 
Ο τρόπος που ελέγχονται τα υποκαταστήματα της Εταιρείας στο εξωτερικό από τις 
φορολογικές αρχές δεν είναι ίδιος με αυτόν που ακολουθείται στην Ελλάδα. 
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
αναλύεται ως ακολούθως: 
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31/12/2010 31/12/2009

Φόρος εισοδήματος -- 40

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τις ανέλεγκτες χρήσεις -- -35

Διαφορές φορολογικού ελέγχου -- --

Αναβαλλόμενη φορολογία 148 138

Σύνολο 148 143

 
 

5.8.        Ενσώματα πάγια 
Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. 
Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στην παράγραφο 5.2.   

Κτίρια και  
εγκαταστάσεις

Επιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 -- 1.081 -- 1.081
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -- -1.060 -- -1.060

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 -- 21 -- 21

Προσθήκες 60 70 -- 130

Πωλήσεις /αποσύρσεις -- -- -- --

Αποσβέσεις περιόδου -6 -19 -- -25
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων -- -- -- --
Λογιστική Αξία την 31/12/2009 60 1.151 -- 1.211

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -6 -1.079 -- -1.085
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 54 72 -- 126

Κτίρια και  
εγκαταστάσεις

Επιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 60 1.151 -- 1.211
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -6 -1.079 -- -1.085

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 54 72 -- 126

Προσθήκες -- 6 -- 6
Πωλήσεις /αποσύρσεις -60 -654 -- -714

Αποσβέσεις περιόδου -7 -12 -- -19
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 13 591 -- 604

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 -- 503 -- 503
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -- -500 -- -500

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010 -- 3 -- 3
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5.9.    Άυλα Πάγια 
Λογισμικά 

Προγράμματα

Λογιστική Αξία την 1/1/2009 455

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -424

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2009 31

Προσθήκες --

Πωλήσεις /αποσύρσεις --

Αποσβέσεις περιόδου -19

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων --

Λογιστική Αξία την 31/12/2009 455

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -443

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2009 12

Λογισμικά 
Προγράμματα

Λογιστική Αξία την 1/1/2010 455

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -443

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2010 12

Προσθήκες --

Πωλήσεις /αποσύρσεις -182

Αποσβέσεις περιόδου -5

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 175

Λογιστική Αξία την 31/12/2010 273

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -273

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2010  -- 

  
 
Στα λογισμικά προγράμματα συμπεριλαμβάνεται το κόστος της αγοράς και 
ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος όλων των 
υποκαταστημάτων της εταιρείας. 

 
5.10.    Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 
 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ύψους Ευρώ 415 χιλ., αφορούν για το 2010, 
διακανονισμούς, εγγυήσεις ενοικίων γραφείων, εγγυήσεις προς Δημόσιους 
Οργανισμούς όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π. Το αντίστοιχο ποσό για το 2009 ήταν 
Ευρώ 61 χιλ.  

 
 
5.11.    Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. Υποχρεώση
Α.Φ. 

Απαίτηση
Α.Φ. Υποχρεώση

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -- -- -- 3
Ζημιές χρήσης -- -- 151 --

Σύνολα 0 0 151 3

31/12/200931/12/2010
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5.12.    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
  

31/12/2010 31/12/2009

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 4.221 6.363
Γραμμάτια Εισπρακτέα 20 --

Επιταγές Εισπρακτέες 299 1.918
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -2.382 -801
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 2.157 7.480

Προκαταβολές σε προμηθευτές 83 107

Σύνολα 2.241 7.587

  
Προβλέψεις απομείωσης

31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο ανοίγματος -801 -825

Πρόσθετες προβλέψεις -1.585 -10

Μειώσεις -- --

Εισπραχθείσες επισφάλειες 4 34

Υπόλοιπο κλεισίματος -2.382 -801

 
Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
 
Ελλάδα 
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 από 2 έως 4 μήνες 
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. 
 
Γερμανία  
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται έως την ημερομηνία 
ταξιδίου. 
β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός μηνός από την 
ημερομηνία ταξιδίου. 

 
Ωρίμανση Υπολοίπων Πελατών

Σύνολο <30 ημ. 30-60 ημ. 60-90 ημ. 90-120 ημ.

Υπόλοιπο πελατών 31/12/2010 2.241 1.302 275 237 427

Υπόλοιπο πελατών 31/12/2009 7.480 5.635 159 805 881

 
Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου.  Η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος παρουσιάζει μεγάλη 
διασπορά.  
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Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 
 
 

 5.13.      Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

               

31/12/2010 31/12/2009

Χρεώστες Διάφοροι 9 616

Απαιτήσεις από Δημόσιες Αρχες 120 113

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη -- --

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη -- --

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό -- 29

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 10 12

Προπληρωθέντα έξοδα -- 92

Απαιτήσεις από ασφαλιστές -- --

Λοιπές Απαιτήσεις -- --

Σύνολα 139 862

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -- --

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 139 862

 
5.14.     Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα τα οποία η Εταιρεία 
μπορεί να ρευστοποιήσει εντός 3 μηνών.   
 

31/12/2010 31/12/2009

Μετρητά στο ταμείο 9 22
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 392 950

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και  ισοδύναμα 400 972

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 400 972

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα -- --

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και  ισοδύναμα 400 972

  
 

5.15.       Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 5.830.914,00 και 
διαιρείται σε 2.010.660 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,90 
έκαστη.  
 
β) Αποθεματικά  
Τα αποθεματικά εμφανίζοναι στον πίνακα της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων. 
Η φύση και ο σκοπός κάθε αποθεματικού έχει ως εξής: 
 
 
1. Λοιπά Αποθεματικά  
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Αφορούν αποθεματικά από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα.  
2. Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. 
Αφορά αποθεματικά που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 
καθώς και από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού 
υποκαταστήματος εξωτερικού. 
 

5.16.     Xρηματοδοτικές – Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
α) Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
β) Λειτουργικές Μισθώσεις  
 
Η Εταιρεία κατέβαλε για λειτουργικές μισθώσεις εντός του 2010 το ποσό των  
€ 258 χιλ. Τα συμφωνητικά των λειτουργικών μισθώσεων αφορούν ενοίκια 
γραφείων.  
 

5.17.      Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.1. του παρόντος η Εταιρεία 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 
Δ.Λ.Π. 19. 
Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών 
προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 
 

2010 2009
Επιτόκιο προεξόφλησης 4,00% 6,10%

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις 4,00% 6,10%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων 4,00% 4,00%

Αναλογία εργαζομένων που επιλέγουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση -- --

 
 

Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής: 
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

31/12/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης -- 203
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης -- --
Σύνολο -- 203

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -- -- -- 35 -- 35

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών -- -- -- 8 -- 8
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις -203 -- -203 -- -- --
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων -203 -- -203 43 -- 43

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών που είναι πλήρως μη χρηµατοδοτούµενες -- -- -- 203 -- 203
Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον 
ισολογισμό -- -- -- 203 -- 203

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο
Προγράμματα μη 

χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 
παροχών

Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 203 -- 203 160 -- 160
Κόστος απασχόλησης -- -- -- 35 -- 35

Κόστος τόκων -- -- -- 8 -- 8
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) -- -- -- -- -- --
Ζημιές/ (κέρδη) από περικοπές -203 -- -203 -- -- --
Υπόλοιπο τέλους χρήσης -- -- -- 203 -- 203

01/01 -31/12/2010 01/01 -31/12/2009

01/01 -31/12/2010 01/01 -31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

 
5.18.    Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 31/12/2010 31/12/2009

Προμηθευτές 49 71
Γραμμάτια Πληρωτέα -- --

Επιταγές Πληρωτέες -- --
Προκαταβολές πελατών 83 107

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 1.631 7.476
Λοιπές υποχρεώσεις -- --

Σύνολο 1.763 7.654

 
 
5.19.      Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
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31/12/2010 31/12/2009

Ασφαλιστικοί οργανισμοί -- 88

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους -11 90

Μερίσματα πληρωτέα -- --

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό -- --

Δεδουλευμένα έξοδα 83 132

Λοιπές υποχρεώσεις 13 3

Δεδουλευμένοι τόκοι -- --

Σύνολο 85 313

 
6.           Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

  
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας 
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές έναντι της Εταιρείας   
 
β) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 
Βλ. παρα. 5.7. «Φόρος Εισοδήματος» 
 
γ) Δοθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε ισχύ στις 31/12/2010 και στις 31/12/2009, αναλύονται ως εξής:  
 
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2010 31/12/2009

Δοθείσες εγγυήσεις 254 254

 
 

δ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από 
συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους -- --

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών -- --

Άνω των  5 ετών -- --

Λοιπές Δεσμεύσεις

Εντός 1 έτους 9 290

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών -- 1.080

Άνω των  5 ετών -- 1.114  
 
Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά ενοίκια γραφείων, βλ παρα. 
5.16. β.  

 
 
7.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 

Δεν υπάρχουν. 
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8.           Προτεινόμενο  μέρισμα 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή 
μερίσματος λόγω των ζημιών της χρήσης 1/1-31/12/2010. 
 
 
 
 

         Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011  
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