
Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Αθήνας - Κεντρικός Τομέας
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.099 -845
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Αποσβέσεις 24 44
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 22 Μαρτίου 2011 Αναβαλλόμενη φορολογία 148 138
Νόμιμος ελεγκτής: Μανόλης Μιχαλιός - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131 Προβλέψεις 1.378 19
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. (Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων -61 --
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης Συναλλαγματικές διαφορές -- 82

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 15 -4

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ATTICA PREMIUM Α.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44681/01/B/99/3(08)

είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA PREMIUM Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Π. Βέττας - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,  Ι. 
Κρητικός - Αντιπρόεδρος, M. Σακέλλης  - Σύμβουλος, 
Ν. Ταπίρης - Σύμβουλος.

μ ( , ξ , ρ η ζημ ς) ής ρ ηρ η ς
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 :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2010 31/12/2009 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -16 -38
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3 126 Καταβεβλημένοι φόροι -31 -31
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -- 12 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- -8
Απαιτήσεις από πελάτες 2.241 7.587 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.774 -233
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 954 2.046
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.198 9.771 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -6 -130
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 207 --
Μετοχικό κεφάλαιο 5.831 3.831 Τόκοι εισπραχθέντες 1 4
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -4.481 -2.233 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 1.350 1.598 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) 202 -126
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) -- --
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 1.350 1.598 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -- 206 Έκδοση κοινών μετοχών 2.000 --
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.848 7.967 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -- --
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.848 8.173 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 3.198 9.771 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

Σύνολο κύκλου εργασιών Υποκ/των Ελλάδος 1.276 4.241 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 1.598 2.501
Σύνολο κύκλου εργασιών Υποκ/των Εξωτερικού 379 836 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -2.247 -903
Σύνολο κύκλου εργασιών 1.655 5.077 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 2.000 --
Μικτά κέρδη / (ζημίες) -656 2.677 Διανεμηθέντα μερίσματα  -- --
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων -2.084 -718

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών -- --

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.099 -845 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 1.350 1.598

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) -2.247 -988

Κατανέμονται σε :
Μετόχους Εταιρείας -2.247 -988
Μετόχους Μειοψηφίας -- --  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -- 85

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -2.247 -903

Κατανέμονται σε :

Μετόχους Εταιρείας -2.247 -903                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μετόχους Μειοψηφίας -- --                & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (1,12) (0,75)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) -- --
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -2.060 -674

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

                ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΚΡΗΤΙΚΟΣ
                  Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063 Α.Δ.Τ. Ρ 535959

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2009.

2. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2010 είναι 11 άτομα, ενώ στις 31/12/2009 ήταν 57.           Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

3. Η Εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2005. 

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ         ΙΩΣΗΦ Θ. ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
                    Α.Δ.Τ. Ν 255869              Α.Δ.Τ. Σ 484143

(ποσά σε χιλιάδες €)             Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α' Τάξης    Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 58737 Α' Τάξης    
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Υποχρεώσεις

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή αναφέρει:  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.   

9. 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.  

5. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα 
συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής:

1.631

1.568

6. 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.
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7. 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 της Διοίκησης είναι να εξετάσει εντός του 2011 
την σκοπιμότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων των λοιπών καταστημάτων.  


