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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2009) 

 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
ν. 3556/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά 
στοιχεία: 
 

- Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
- Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής πληροφόρησης 
- Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο, 1.1.2009-

30.6.2009, 
- Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και 
- Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, Ενοποιημένες και Ατομικές, 1.1.2009- 

30.6.2009. 
 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2009-30.6.2009 
καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας την 26η Αυγούστου 2009 και έχει δημοσιοποιηθεί με την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.attica-group.com 
καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του 
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και 
πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, 
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και 
των ταμιακών ροών της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής αναφοράς. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.3556/2007) 
 
 
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών: 
 

- Χαράλαμπος Σ. Πασχάλης, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος 
- Πέτρος Μ. Βέττας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος και  
- Σπύρος Χ. Πασχάλης, Εκτελεστικό Μέλος, 

 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με τη παρούσα ότι 
εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε. Συμμετοχών 
(εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρία») για την περίοδο 01.01.2009 – 
30.6.2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την  
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο κατά τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και 
 
β) η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 2009 απεικονίζει κατά 
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
 
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 
 
Οι δηλούντες, 

     
Ο Πρόεδρος  Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Το Ορισθέν Μέλος  του Δ.Σ.
     
     
     
     
     
Χαράλαμπος Σ. 
Πασχάλης 

 Πέτρος Μ. Βέττας  Σπύρος Χ. Πασχάλης 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 275083  Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063  Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 
Προς τους μετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 
 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη (εταιρική και ενοποιημένη)  συνοπτική κατάσταση 
οικονομικής θέσης της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η Εταιρεία) 
της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές (εταιρικές και ενοποιημένες) συνοπτικές 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 
έκθεσης του Ν. 3556/2007.  Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Oικονομική 
Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση 
ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης 
με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 

2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 

οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση 

πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το 

εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα 

τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με 

την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 

34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 

είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 
 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  

  

  
  
  

 Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου 
 

  
  
  

 Μανόλης Μιχαλιός 
 

  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131  
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2009 – 30.6.2009 
 

(άρθρο 5 του ν. 3556/2007) 
 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για 
λόγους συντομίας ως «Έκθεση») συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.3556/2007 
(άρθρο 5) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνεται μαζί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και 
τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική 
Έκθεση της περιόδου 1.1.2009 - 30.6.2009. 
 
Επειδή η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας και ως 
«Εταιρία» ή «Attica») συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα 
Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα 
της Εταιρίας και των θυγατρικών της και με αναφορά στα επί μέρους (μη ενοποιημένα) 
οικονομικά στοιχεία, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Ειδικότερα, στην Έκθεση περιγράφονται 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο 2009, σημαντικά 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περίοδο αυτή και τυχόν επίδρασή τους στις 
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη 
των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Επίσης γίνεται 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
ο Όμιλος το δεύτερο εξάμηνο και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 
καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.  
 
Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική 
ενότητα:  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009 – 
30.6.2009 
 
Η εξέλιξη και οι επιδόσεις του Ομίλου την περίοδο 1.1.2009 – 30.6.2009 έχουν ως 
ακολούθως: 
 
1. Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, το α΄ εξάμηνο 2009, ανήλθε σε Ευρώ 139,9 εκατ. 
έναντι Ευρώ 156,5 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση 
10,6%. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών προέρχεται από την Ελληνική Ακτοπλοΐα σε 
ποσοστό 55,7%, από την Αδριατική θάλασσα σε ποσοστό 44,1%, ενώ ο τομέας 
«λοιπά» αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,2%.  
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Η δραστηριοποίηση του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή έχει ως ακολούθως: 
 
Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις γραμμές των Κυκλάδων, 
όπου εκτελούν δρομολόγια τα πλοία Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki 
και Superferry II, στη γραμμή της Δωδεκανήσου, όπου εκτελούν δρομολόγια τα πλοία 
Blue Star 1, Blue Star 2 και Διαγόρας και από 12.3.2009, στη γραμμή Πειραιάς – 
Ηράκλειο, Κρήτης με το πλοίο Superfast XII, το οποίο μέχρι τότε δραστηριοποιείτο στην 
Αδριατική θάλασσα. Στην αγορά αυτή ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 
2009 αυξήθηκε κατά 16,5% (Ευρώ 77,9 εκατ. έναντι Ευρώ 66,9 εκατ. την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο) και οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της αγοράς με την δρομολόγηση 
των πλοίων Superfast XII και Blue Star 1, το οποίο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
δραστηριοποιοείτο στην αγορά της Σκωτίας. Στον προαναφερόμενο κύκλο εργασιών 
συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για εκτέλεση δρομολογίων γραμμών δημόσιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
συνολικού ύψους Ευρώ 3,7 εκατ. έναντι Ευρώ 2,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. 
 
Στην Αδριατική θάλασσα ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις γραμμές Πάτρα - 
Ηγουμενίτσα – Ανκώνα, όπου εκτελούν δρομολόγια τα πλοία Superfast V, Superfast VI, 
Superfast XI και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2009 το Superfast XII, και 
Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι όπου δρομολογούνται τα πλοία Superfast I και Blue 
Horizon. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2009 σημείωσε μείωση σε 
ποσοστό 18,8%, (Ευρώ 61,7 εκατ. έναντι Ευρώ 76,0 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο) και οφείλεται κυρίως στη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διανύουμε και είχε 
ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του συνολικού μεταφορικού έργου της συγκεκριμένης 
αγοράς καθώς και την άσκηση πιέσεων στις τιμές των ναύλων. Επισημαίνεται ότι στην 
αγορά αυτή η ποσοστιαία μείωση του μεταφορικού έργου του Ομίλου ήταν σημαντικά 
μικρότερη σε σχέση με την μέση μείωση του συνόλου της αγοράς πετυχαίνοντας 
παράλληλα αύξηση των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες εσόδων (επιβάτες, Ι.Χ. 
οχήματα και φορτηγά οχήματα). 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων έφθασαν τα Ευρώ 13,6 εκατ. έναντι Ευρώ 22,2 εκατ. την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο (μείωση 38,7%) και προέρχονται από την Ελληνική Ακτοπλοΐα (Ευρώ 
17,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2009 έναντι Ευρώ 19,2 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) ενώ 
εμφανίζουν αρνητικό υπόλοιπο η αγορά της Αδριατικής  (Ευρώ – 2,7 εκατ. έναντι Ευρώ 
4,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2008) και ο τομέας «λοιπά» (Ευρώ – 1,0 εκατ. έναντι Ευρώ - 1,0 
εκατ. το α΄ εξάμηνο 2008). Στον τομέα «λοιπά» περιλαμβάνονται η μητρική εταιρεία, η 
οποία ως εταιρεία συμμετοχών δεν έχει κύκλο εργασιών, η 100% θυγατρική Attica 
Premium Α.Ε. (πρακτορείο πώλησης εισιτηρίων) καθώς και πρώην πλοιοκτήτριες 
εταιρείες πλοίων οι οποίες πλέον δεν έχουν δραστηριότητα. Ειδικότερα, τα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, 
στην Ελληνική Ακτοπλοΐα διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα εάν ληφθούν υπόψη 
η δυσμενής οικονομική συγκυρία καθώς και η δραστηριοποίηση του Ομίλου σε μία νέα 
γραμμή (Πειραιάς – Ηράκλειο, Κρήτης) από τα μέσα της υπό εξέταση περιόδου. Η 
αρνητική επίδοση που σημειώθηκε στην αγορά της Αδριατικής οφείλεται κυρίως στη 
μείωση του μεταφορικού έργου σε συνδυασμό με την ανελαστικότητα βασικών μεγεθών 
που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων.  
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Τα έξοδα διοίκησης διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα (Ευρώ 13,9 εκατ. έναντι 
Ευρώ 13,2 εκατ.) ενώ η αύξηση κατά 8,8% περίπου (Ευρώ 13,6 εκατ. έναντι Ευρώ 12,5 
εκατ.) που εμφανίζεται στα έξοδα διάθεσης οφείλεται κυρίως στην προσθήκη στον 
στόλο του Ομίλου του νεότευκτου πλοίου Superfast I καθώς και σε έξοδα προώθησης 
της νέας γραμμής Πειραιάς – Ηράκλειο, Κρήτης. 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν σε Ευρώ 9,1 εκατ. έναντι Ευρώ 
11,5 εκατ. συνέπεια της πτώσης των επιτοκίων όπως επίσης μειώθηκαν και τα 
χρηματοοικονομικά έσοδα σε Ευρώ 1,2 εκατ. από Ευρώ 3,2 εκατ. στις 30.6.2008. 
Επίσης στο α΄ εξάμηνο 2009 ο Όμιλος είχε ζημίες (Ευρώ -2,7 εκατ.) από τη χρήση 
χρηματοοικονομικού μέσου που αφορά στην αντιστάθμιση κινδύνου του επιτοκίου. 
 
Συνολικά, την περίοδο 1.1.2009 – 30.6.2009 ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, Ευρώ – 11,4 εκατ., έναντι κερδών Ευρώ 5,5 εκατ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Διευκρινίζεται ότι στην περίοδο του α΄ εξαμήνου 2008 
ο Όμιλος είχε έκτακτα κέρδη Ευρώ 9,65 εκατ. από τις πωλήσεις τεσσάρων πλοίων 
RoRo. 
 
Σημειώνεται ότι για το α΄ εξάμηνο 2009 δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας στον 
Όμιλο αφού πλέον, μετά την ολοκλήρωση της τριπλής συγχώνευσης, το σύνολο των 
εταιρειών του Ομίλου ελέγχονται από τη μητρική εταιρεία με ποσοστό 100%. 
 
Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με 
αυτά του α΄ εξαμήνου 2008 αφού α) το πλοίο Superfast I δραστηριοποιήθηκε μόνο το α΄ 
εξάμηνο 2009, β) το πλοίο Blue Star 1 δραστηριοποιήθηκε το α΄ εξάμηνο 2009 στην 
Ελληνική Ακτοπλοΐα ενώ το α’ εξάμηνο του 2008 δραστηριοποιήθηκε στη Βόρεια 
θάλασσα, γ) το πλοίο Superfast XII δραστηριοποιείτο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του 
Μαρτίου 2009 στην Αδριατική και από 12.3.2009 δραστηριοποιείται πλέον στην 
Ελληνική Ακτοπλοΐα ενώ το α΄ εξάμηνο του 2008 δραστηριοποιείτο στην Αδριατική και 
δ) μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2008 επωλήθησαν τα τέσσερα οχηματαγωγά 
πλοία του Ομίλου (RoRo Marin, RoRo Nordia, RoRo Challenge, RoRo Shield).  
 
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ. 
οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους 
μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών οχημάτων 
εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη 
εποχικότητα. 
 
2. Άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και αριθμοδείκτες 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις Ευρώ 732,7 εκατ. έναντι Ευρώ 744,7 στις 31.12.2008 
αφορούν τα πλοία Superfast και Blue Star. Η διαφορά που εμφανίζεται μεταξύ των δύο 
περιόδων οφείλεται στις αποσβέσεις του α΄ εξαμήνου 2009. 
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Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εμφανίζουν αύξηση (Ευρώ 22,1 εκατ. 
έναντι Ευρώ 19,6 εκατ. στις 31.12.2008) η οποία οφείλεται στις απαιτήσεις από 
Δημόσιες αρχές. 
 
Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 486,1 εκατ. έναντι Ευρώ 502,8 εκατ. στις 
31.12.2008. 
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε Ευρώ 336,9 εκατ. έναντι 
Ευρώ 356,4 εκατ. στις 31.12.2008. 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) ανήλθε σε 
Ευρώ 376,0 εκατ. έναντι Ευρώ 395,6 εκατ. στις 31.12.2008. Εντός του α΄ εξαμήνου 
2009 ο Όμιλος κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 19,4 εκατ. περίπου για εξόφληση των 
δόσεων των δανείων των πλοίων. 
 
Η αύξηση στις «λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (Ευρώ 42,1 εκατ. έναντι Ευρώ 
18,3 εκατ. στις 31.12.2008) οφείλεται κυρίως στα έσοδα επόμενων χρήσεων που 
αφορούν εισιτήρια τα οποία εκδόθηκαν χωρίς οι κάτοχοί τους να έχουν ταξιδέψει μέχρι 
της 30.6.2009 καθώς και στα μερίσματα πληρωτέα χρήσεως 2008. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.06.2009 ανήλθαν σε Ευρώ 101,4 εκατ. 
έναντι Ευρώ 119,1 εκατ. στις 31.12.2008. 
 
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου εμφανίζουν υπόλοιπο Ευρώ 2,6 εκατ. έναντι 
αρνητικού υπολοίπου, Ευρώ -2,4 εκατ., στις 30.06.2008. 
 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες για τον Όμιλο: 
 
- Ο δείκτης Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων ανήλθε σε 1,07 στις 30.06.2009 
έναντι 1,13 στις 31.12.2008. 

- Ο δείκτης Ίδια Κεφάλαια προς συνολικό τραπεζικό δανεισμό ανήλθε σε 1,29 στις 
30.06.2009 έναντι 1,27 στις 31.12.2008.  

- Ο δείκτης ενσώματα πάγια προς μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθε σε 
2,17 στις 30.06.2009 έναντι 2,09 στις 31.12.2008.  

- Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων) ανήλθε σε 1,90 στις 30.06.2009 έναντι 2,41 στις 31.12.2008. 

- Ο συντελεστής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια) 
ανήλθε σε 36,1% στις 30.06.2009 έναντι ποσοστού 35,5% στις 31.12.2008. 
 
3. Μεταφορικό έργο και αγορές 

Αδριατική θάλασσα 
 
Στην αγορά αυτή και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκώνα και Πάτρα 
- Ηγουμενίτσα – Μπάρι δραστηριοποιήθηκαν τα πλοία Superfast I, Superfast V, 
Superfast VI, Superfast XI, Blue Horizon και, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου  
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2009, το Superfast XII, το οποίο στη συνέχεια μεταδρομολογήθηκε στην Ελληνική 
Ακτοπλοΐα. Βάσει στοιχείων της Εταιρίας, το μεταφορικό έργο των πλοίων το α΄ 
εξάμηνο 2009 ανήλθε σε 275.710 επιβάτες, 53.189 Ι.Χ. οχήματα και 67.696 φορτηγά 
οχήματα. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο  εκτελέστηκαν 3,9% 
περισσότερα δρομολόγια, ενώ το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά 4,3% στους επιβάτες, 
αυξήθηκε 6,9% στα Ι.Χ. οχήματα και μειώθηκε 13,0% στα φορτηγά οχήματα. 
 
Η αγορά της Αδριατικής παρουσίασε σημαντική μείωση των μεγεθών της σε σχέση με 
το α΄ εξάμηνο του 2008. Ειδικότερα παρουσιάζει μείωση 10,0% στους επιβάτες, 7,0% 
στα Ι.Χ. οχήματα και 20,9% στα φορτηγά οχήματα. 
 
Τα μερίδια αγοράς του Ομίλου Attica στην αγορά της Αδριατικής το α΄ εξάμηνο του 2009 
ανήλθαν σε 37,0% στους επιβάτες (έναντι 35,0% το α΄ εξάμηνο 2008), 32,3% στα Ι.Χ. 
οχήματα (έναντι 27,9% το α΄ εξάμηνο 2008) και 33,0% στα φορτηγά αυτοκίνητα (έναντι 
30,1% το α΄ εξάμηνο 2008).  
 
Τα ανωτέρω μερίδια αγοράς που αφορούν την αγορά της Αδριατικής και τον Όμιλο 
υπολογίζονται από τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών αρχών Πατρών και 
Ηγουμενίτσας. 
 
Ελληνική Ακτοπλοΐα 
 
Ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Ραφήνα-
Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και από 12.3.2009, στη νέα γραμμή Πειραιάς – 
Ηράκλειο, Κρήτης. Βάσει των στοιχείων της Εταιρίας στο α΄ εξάμηνο του 2009  
εκτελέστηκαν 20,8% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Αναλυτικά, στις γραμμές της Ακτοπλοΐας ο Όμιλος μετέφερε 1.759.735 
επιβάτες (αύξηση 10,2% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2008), 234.225 Ι.Χ. οχήματα 
(αύξηση 10,7% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2008) και 71.590 φορτηγά οχήματα (αύξηση 
22,7% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2008). 
 
4. 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. 
 
Κατά το α΄ εξάμηνο 2009 η Εταιρία εισέπραξε μερίσματα χρήσεως 2008 ύψους Ευρώ 
11,5 εκατ. από την 100% θυγατρική της Superfast Dodeka Inc. και Ευρώ 5,3 εκατ. από 
την 100% θυγατρική Nordia N.E. Επίσης έχει απαίτηση, από μέρισμα χρήσεως 2008, 
ύψους Ευρώ 18,8 εκατ. από την 100% θυγατρική εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή 
Α.Ε.  
Επίσης, στο α’ εξάμηνο 2009 η Εταιρία εισέπραξε τόκους Ευρώ 0,5 εκατ. 
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα διοίκησης και διάφορα 
άλλα έξοδα της Εταιρίας, τα κέρδη μετά από φόρους της Attica A.E. Συμμετοχών, στο α’  
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εξάμηνο 2009, ανήλθαν σε Ευρώ 33,7 εκατ. έναντι Ευρώ 15,2 εκατ. την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο.  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της μητρικής εταιρίας ανήλθαν στις 
30.06.2009 σε Ευρώ 50,6 εκατ. έναντι Ευρώ 51,4 εκατ. στις 31.12.2008. Από τα 
διαθέσιμα αυτά ποσό Ευρώ 7,9 εκατ. είναι δεσμευμένο λόγω της συναφθείσας 
συμφωνίας για την αγορά του πλοίου Superfast II. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο 
2009 η Εταιρία κατέβαλε ποσό Ευρώ 48,0 εκατ. για συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο 
της 100% θυγατρική της Attica Ferries Ναυτική Εταιρία.  
Επίσης, κατά το α΄ εξάμηνο 2009 έγινε επιστροφή κεφαλαίου στην Εταιρία ύψους Ευρώ 
31,6 εκατ. από 100% θυγατρικές της εταιρίες.  
 
Η Εταιρεία αποτίμησε τις θυγατρικές της εταιρίες στην εύλογη αξία, όπως και στη χρήση 
2008 κατόπιν κατάλληλων προσαρμογών για επιστροφές κεφαλαίων.  
Η μητρική εταιρία δεν έχει βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Επίσης δεν κατέχουν μετοχές της Attica Α.Ε. 
Συμμετοχών οι θυγατρικές της εταιρείες. 
 
Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, τα βασικά στοιχεία των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου καθώς και οι κυριότερες λογιστικές αρχές που 
εφαρμόζει ο Όμιλος περιγράφονται στις «Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων» οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής 
Έκθεσης. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 
1. Σημαντικά γεγονότα α΄ εξαμήνου 2009 
 
Στις 2.1.2009 άρχισε η διαπραγμάτευση των 37.440.020 νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της «BLUE STAR 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής από Ευρώ 0,60 σε Ευρώ 0,83. 
 
Τον Ιανουάριο του 2009 η Εταιρία ανακοίνωσε την ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής 
εταιρίας Attica Ferries Ναυτική Εταιρεία. Η συμμετοχή της Εταιρίας στο εταιρικό 
κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε Ευρώ 48,0 εκατ. Στην Attica Ferries Ναυτική 
Εταιρεία μεταβιβάστηκε, στη λογιστική του αξία, το πλοίο Superfast XII, το οποίο ανήκε 
στην 100% θυγατρική εταιρεία Superfast Dodeka Inc. 
 
Στις 12.3.2009 άρχισε η δραστηριοποίηση του Ομίλου στη νέα γραμμή Πειραιάς – 
Ηράκλειο, Κρήτης με τη δρομολόγηση του υπερσύγχρονου ταχύπλοου πλοίου 
Superfast XII.  
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Τον Απρίλιο 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Attica, χρήσης 2007, από 
τον οποίο δεν προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου. 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στις 16.6.2009 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 
- Τη διανομή καθαρού ποσού μερίσματος χρήσεως 2008 Ευρώ 9.912.959 που αναλογεί 
σε μέρισμα Ευρώ 0,07 ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος άρχισε στις 28.7.2009. 
- Τη σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν.3693/2008 αποτελούμενης από τους κ.κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, Μάρκο Φόρο και  Αρετή 
Σουβατζόγλου. 
Πριν λάβει την ανωτέρω απόφαση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε την 
απόφαση του Δ. Συμβουλίου να αντικαταστήσει δύο παραιτηθέντα μέλη Δ.Σ. 
επανεκλέγοντας τους. Συγκεκριμένα επανεξέλεξε τους κ.κ. Θεόφιλο – Αριστείδη 
Πριόβολο και Μάρκο Φόρο Μη εκτελεστικό Μέλος τον πρώτο και Ανεξάρτητο Μη 
εκτελεστικό Μέλος τον δεύτερο, για κανονιστικούς λόγους που θα διευκόλυναν 
ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου.  
- Αποφάσισε την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του 
Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο κ.ν. 
2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007 και την 
διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 
 
Στις 25.6.2009 η Attica ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για τη ναυπήγηση δύο 
υπερσύγχρονων επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων με τα ναυπηγεία Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering Co. (DSME) της Κορέας. Τα συνολικό κόστος της 
επένδυσης ανέρχεται σε Ευρώ 137,0 εκατ. περίπου για τα δύο πλοία. Η παράδοση του 
πρώτου πλοίου θα γίνει την άνοιξη του 2011 και του δεύτερου το α’ τρίμηνο του 2012. 
Τα νέα πλοία θα έχουν ταχύτητα 26 κόμβους, ολικό μήκος 145,5 μέτρα και μεταφορική 
ικανότητα 2.400 επιβάτες και 450 Ι.Χ. αυτοκίνητα, ή 50 φορτηγά και 150 Ι.Χ. αυτοκίνητα. 
 
2. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων 
 
Στις 13.7.2009 η Attica ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου των κατά 
100% θυγατρικών της Ναυτικών Εταιριών, «Blue Star Ναυτική Εταιρεία» και «Blue Star 
Ferries Ναυτική Εταιρεία», συνολικού ύψους Ευρώ 26,55 εκατ., οι οποίες θα είναι οι 
πλοιοκτήτριες εταιρίες των δύο παραγγελθέντων επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων 
από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. (DSME) της 
Κορέας. Η αύξηση θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για τη χρηματοδότηση της 
κατασκευής των δύο πλοίων. Το εταιρικό κεφάλαιο της Blue Star Ναυτική Εταιρεία και 
Blue Star Ferries Ναυτική Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ 13,305 εκατ. και Ευρώ 13,255 
εκατ. αντίστοιχα. 
 
Στις 14.7.2009 πραγματοποιήθηκε η εκποίηση των 4.573 κοινών ονομαστικών μετοχών 
της Attica, που προέκυψαν από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα λόγω της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας BLUE STAR 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των 
πάσης φύσης εξόδων και φόρων, ανήλθε σε Ευρώ 7.783,86 που αντιστοιχεί σε Ευρώ 
1,7021 για κάθε μετοχή και κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
(Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα) για διανομή στους δικαιούχους.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟ Β΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 
 
Η σημαντική οικονομική επιβράδυνση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στις 
χώρες της ευρωζώνης και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζει άμεσα τον 
τομέα του τουρισμού και των μεταφορών και δημιουργεί συνθήκες εντονότερου 
ανταγωνισμού στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.  
 
Για το β΄ εξάμηνο του 2009 αναμένεται μείωση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας, 
που ανάλογα με την έντασή της θα επηρεάσει και τη θαλάσσια διακίνηση επιβατών και 
Ι.Χ. οχημάτων και συνεπώς τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα του Ομίλου και 
γενικότερα της επιβατηγού ναυτιλίας. Από την παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία 
επηρεάζεται επίσης και η διακίνηση φορτηγών οχημάτων με ιδιαίτερα αισθητά 
αποτελέσματα στην αγορά της Αδριατικής, στην οποία η διακίνηση φορτηγών οχημάτων 
το α΄ εξάμηνο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών αρχών 
Πατρών και Ηγουμενίτσας, συρρικνώθηκε σε ποσοστό 20,9%.  
 
Η εξέλιξη της τιμής των καυσίμων αποτελεί επίσης έναν αστάθμητο παράγοντα που 
επηρεάζει σημαντικά το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων και συνεπώς τα 
αποτελέσματα του Ομίλου. Ειδικότερα στο α’ εξάμηνο 2009 σημειώθηκε μείωση της 
μέσης τιμής των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο της τάξεως 
του 29% με 32% περίπου, ανάλογα του τύπου καυσίμου που χρησιμοποιούν τα πλοία 
και των αγορών που προμηθεύονται το καύσιμο, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί ο Όμιλος 
κατά Ευρώ 11,4 εκατ. περίπου. Για το β΄ εξάμηνο του 2009 τα δεδομένα άλλαξαν και 
παρατηρείται μια συνέχιση των αυξητικών τάσεων στις τιμές των καυσίμων. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι η μέση τιμή τον μήνα Ιούλιο 2009 σε σχέση με τη μέση τιμή του α΄ 
εξαμήνου 2009, είναι υψηλότερη κατά 20% με 26% περίπου. 
 
Η εξέλιξη των προαναφερόμενων αστάθμητων και ταυτόχρονα πολύ σημαντικών για 
τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παραγόντων θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα 
αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
Απέναντι σε αυτή την παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία ο Όμιλός μας 
προετοιμάζεται μεθοδικά στοχεύοντας στη νέα οικονομική φάση ανάπτυξης. Ένα 
σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ποσού ύψους, μέχρι στιγμής, Ευρώ 293 εκατ. 
βρίσκεται σε εξέλιξη με την κατασκευή τεσσάρων νέων υπερσύγχρονων επιβατηγών – 
οχηματαγωγών πλοίων. Ήδη το πρώτο από τα τέσσερα πλοία (το Superfast I) 
παρελήφθη τον Οκτώβριο του 2008 και δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα – 
Ηγουμενίτσα - Μπάρι ενώ το δεύτερο (το Superfast II) αναμένεται να παραδοθεί τον 
προσεχή Σεπτέμβριο του 2009 και θα δρομολογηθεί επίσης στη γραμμή Πάτρα – 
Ηγουμενίτσα - Μπάρι. Τα άλλα δύο πλοία παραγγελθήκαν τον περασμένο Ιούνιο 2009 
στα Ναυπηγεία Daewoo, Κορέας και αναμένεται να παραδοθούν, το πρώτο, την άνοιξη 
του 2011 και το δεύτερο το α΄ τρίμηνο του 2012, ενισχύοντας την Ελληνική Ακτοπλοΐα.  
 
 
 



  Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/09 έως 30/6/09    
   

15 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τις 
δραστηριότητες του Ομίλου για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. 
 
Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων 
 
Ο Όμιλος, όπως το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό 
κλάδο, επηρεάζεται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων. 
Επισημαίνεται ότι το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι το 
σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για το α΄ εξάμηνο του 2009 το 
43% περίπου των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου Attica.  
 
Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά Ευρώ 10 ανά μετρικό τόνο, για 
περίοδο έξι μηνών, θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του 
Ομίλου κατά Ευρώ 1,7 εκατ. περίπου.  
 
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου είναι σε Ευρώ με κυμαινόμενο 
επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο 
επιτοκίου αφού σε περίπτωση ανόδου του Euribor ο Όμιλος θα επιβαρυνθεί με 
παραπάνω χρεωστικούς τόκους. Για παράδειγμα, μία μεταβολή σε ετήσια βάση κατά 
1% στο επιτόκιο θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου 
κατά Ευρώ 3,8 εκατ. περίπου.  
 
Για την αντιστάθμιση μέρους του κινδύνου του επιτοκίου ο Όμιλος έχει προβεί σε αγορά 
παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου, το οποίο σήμερα είναι ίσο με το 64% περίπου 
των δανειακών του υποχρεώσεων. Μέσω της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού 
μέσου, ο Όμιλος στοχεύει στην εξασφάλισή του από τις μεταβολές των επιτοκίων 
επιχειρώντας να μετατρέψει τις εκροές σε τόκους δανείων από κυμαινόμενες σε 
σταθερές.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες διότι: α) τα ναυτιλιακά καύσιμα 
που αγοράζει για τη λειτουργία των πλοίων του διαπραγματεύονται διεθνώς σε δολάρια 
Αμερικής, β) στα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου περιλαμβάνεται το ποσό των Δολαρίων 
ΗΠΑ ($) ύψους 41,5 εκατ.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τυχόν μεταβολή κατά 10% της ισοτιμίας του Δολαρίου ΗΠΑ 
έναντι του Ευρώ θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου 
κατά Ευρώ 4,1 εκατ. περίπου. 
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Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών, εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο και για 
το λόγο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ειδικότερα, έχει ορίσει πιστωτικά όρια και 
συγκεκριμένους όρους πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών του 
ενώ παράλληλα, με σκοπό την καλύτερη εξασφάλισή του, έχει λάβει εγγυητικές 
επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
Επίσης, ο Όμιλος παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών του και εξετάζει την 
περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. 
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος εκτιμά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος που διατρέχει είναι 
περιορισμένος αφού δεν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους 
πελάτες πλην της 100% θυγατρικής του εταιρείας Attica Premium A.E. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο Όμιλος παρακολουθεί τον 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. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30.6.2009 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 101,4 
εκατ. έναντι Ευρώ 119,1 εκατ. στις 31.12.2008. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 107,8 εκατ. εκ των οποίων ποσό Ευρώ 88,2 εκατ. 
αφορά υποχρεώσεις μέχρι έξι μήνες ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 19,6 εκατ. αφορά 
υποχρεώσεις μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών. 
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη 
λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους. 
 
Διαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου 
 
Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας 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 συντελεστής μόχλευσης στις 30.6.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα, έχει ως 
ακολούθως: 
 

30/06/2009 31/12/2008
Σύνολο δανεισμού 375.984 395.569
Μείον:Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 101.397 119.124
Καθαρός δανεισμός 274.587 276.445
Ίδια κεφάλαια 486.063 502.832
 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 760.650 779.277
Συντελεστής μόχλευσης 36,1% 35,5%
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Ανταγωνισμός 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται  σε γραμμές όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Στις 
περισσότερες γραμμές που δραστηριοποιούνται τα πλοία του Ομίλου υπάρχουν από 
δύο έως τέσσερις ανταγωνιστές. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές που 
πραγματοποίησε η Attica με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες κατά την περίοδο 01.01 
– 30.6.2009 όπως ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και οι οποίες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της 
Εταιρίας: 
 
- Η Εταιρία εισέπραξε μερίσματα συνολικού ύψους Ευρώ 16,8 εκατ από τις 100% 
θυγατρικές της εταιρίες Superfast Dodeka Inc. (Ευρώ 11,5 εκατ.) και Nordia N.E. (Ευρώ 
5,3 εκατ.) έναντι μερισμάτων συνολικού ύψους Ευρώ 8,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Επίσης έχει απαίτηση από μέρισμα χρήσεως 2008 ύψους Ευρώ 18,8 εκατ. 
από την 100% θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. έναντι 
απαίτησης από μερίσματα χρήσεως 2007 ύψους Ευρώ 6,6 εκατ. της αντίστοιχης 
περυσινής περίοδου η οποία εισπράχθηκε εντός της χρήσεως 2008.  
-  Οι 100% θυγατρικές εταιρίες Nordia N.E., Marin Ν.Ε, και Superfast Dodeka Inc. 
επέστρεψαν στην Attica, κατόπιν μειώσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου το ποσό των 
Ευρώ 31,6 εκατ. λόγω πώλησης των περιουσιακών τους στοιχείων. Δεν υπήρξε 
αντίστοιχη μείωση με επιστροφή κεφαλαίου στην Attica στη χρήση 2008. 
-  Η Εταιρία, λόγω της συγχώνευσης με την Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., έχει υποχρέωση 
έναντι εταιριών του Ομίλου Blue Star ύψους Ευρώ 29,4 εκατ. 
 
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών δεν έχει απαιτήσεις από τις συνδεδεμένες εταιρείες του 
Ομίλου. Εκτός της προαναφερόμενης υποχρέωσης η οποία προέκυψε λόγω της 
απορρόφησης της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., η Attica Α.Ε. Συμμετοχών δεν έχει άλλες 
υποχρεώσεις προς τις συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές την περίοδο 1.1.2009 – 30.6.2009 μεταξύ των εταιρειών των 
Ομίλων Superfast και Blue Star όπως και στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχουν 
διαχειριστικό και σε καμία περίπτωση ουσιαστικό χαρακτήρα και προκύπτουν από την 
ίδια τη δραστηριότητα του Ομίλου στο ναυτιλιακό τομέα και στην ανάγκη κοινής 
διαχείρισης των εσόδων και εξόδων των πλοίων μέσω κοινοπραξιών και διαχειριστριών 
εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν διεταιρικές συναλλαγές με τις άλλες εταιρείες του 
Ομίλου. 
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Οι διεταιρικές συναλλαγές εταιριών του Ομίλου Attica με εταιρίες του Ομίλου MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) δεν είναι 
σημαντικές ούτε επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας 
και του Ομίλου, προέρχονται δε κυρίως από τις ανάγκες εφοδιασμού των εστιατορίων 
και καταστημάτων επί των πλοίων. Επίσης ο Όμιλος Attica έχει καταθέσεις στην 
MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ με την οποία έχει συνάψει και σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 
 
Τέλος, οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης σε επίπεδο Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2009 έναντι Ευρώ 2,0 εκατ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις του Ομίλου 
προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.  
 
 
 
Αθήνα, 26 Αυγούστου, 2009 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 
Πέτρος Μ. Βέττας 
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 

της 30ης Ιουνίου 2009 
(1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2009) 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  
Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) 

 
 

(ποσά σε χιλιάδες €)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2009 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 26η Αυγούστου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:\\www.attica-group.com. 
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1.01-30.06.2009 1.01-30.06.2008 1.04-30.06.2009 1.04-30.06.2008 1.01-30.06.2009 1.01-30.06.2008 1.04-30.06.2009 1.04-30.06.2008

Πωλήσεις 5.1 139.925 156.479 86.684 93.069  
Κόστος πωληθέντων 5.2 -113.169 -121.685 -59.240 -66.084
Μικτό Κέρδος 26.756 34.794 27.444 26.985 0 0 0 0
Έξοδα διοίκησης -13.870 -13.240 -6.953 -6.887 -872 -944 -400 -617
Έξοδα διάθεσης -13.611 -12.487 -8.640 -7.458
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 456 217 290 139  127
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -269 9.284 12.141 12.779 -745 -944 -400 -617

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -2.744 -864 -4.166 925 -1.483 -651 -2.211 28
Χρηματοοικονομικά έξοδα -9.101 -11.543 -4.476 -5.827 -6 -5 -3 -1
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.159 3.215 325 1.507 553 1.531 159 729
Έσοδα από μερίσματα  35.656 15.239 24.121 15.239
Κέρδη /(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης   

Κέρδη /(Ζημιές) από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων   9.649 3.328

Κέρδη προ φόρων -10.955 9.741 3.824 12.712 33.975 15.170 21.666 15.378
Φόρος εισοδήματος -400 -120 -366 -74 -250 0 -250

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -11.355 9.621 3.458 12.638 33.725 15.170 21.416 15.378

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -11.355 5.509 3.458 6.547 33.725 15.170 21.416 15.378
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  4.112 6.091
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,0802 0,0529 0,0244 0,0629 0,2381 0,1456 0,1512 0,1476

1.01-30.06.2009 1.01-30.06.2008 1.04-30.06.2009 1.04-30.06.2008 1.01-30.06.2009 1.01-30.06.2008 1.04-30.06.2009 1.04-30.06.2008

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -11.355 9.621 3.458 12.638 33.725 15.170 21.416 15.378

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 5.6 -2.570 -1.655 -4.875 -1.055 -1.464 0 574 0
  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 5.6 7.064 0 7.714 1.163 1.163
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού

5 -33 5

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις -15.144 -55.334 -15.144 -55.334

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου πρό φόρων 4.499 -1.688 2.844 -1.055 -15.445 -55.334 -13.407 -55.334
Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων

 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους 4.499 -1.688 2.844 -1.055 -15.445 -55.334 -13.407 -55.334
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -6.856 7.933 6.302 11.583  18.280 -40.164 8.009 -39.956

Κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής -6.856 4.268 6.302 5.866 18.280 -40.164 8.009 -39.956
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 3.665 5.717

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2009 και 2008   

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για την περίοδο που έληξε την 30/06 2009 και 2008   
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 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.3 732.694 744.720 203 227
Υπεραξία  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.637 1.798 134 147
Επενδύσεις σε θυγατρικές  517.111 515.846
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 1.373 1.348 1.284 1.284
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 296 296
Σύνολο 736.000 748.162 518.732 517.504
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα 4.211 3.712
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 76.664 55.973 17
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.4 22.153 19.584  19.575 1.328
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.5 101.397 119.124 50.620 51.429
Σύνολο 204.425 198.393 70.195 52.774
Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση   

Σύνολο Ενεργητικού 940.425 946.555 588.927 570.278
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 117.539 117.539  117.539 117.539
Υπερ το άρτιο 266.560 266.560  266.560 266.560
Αποθεματικά εύλογης αξίας 5.6 -4.430 -8.924  113.367 128.812
Λοιπά αποθεματικά 87.206 62.250 3.221 -21.045
Αποτελέσματα εις νέον 19.188 65.407 43.675 44.129
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής 486.063 502.832 544.362 535.995
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 486.063 502.832 544.362 535.995
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 295 295 271 271
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

1.596 1.404 93 83

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 336.866 356.439
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.259 2.810 3.353 1.889
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 589 589 128 128
Σύνολο 346.605 361.537 3.845 2.371
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26.365 19.130  29.415 30.242
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 198 198 30 30
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 39.118 39.130
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 0 5.402
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.7 42.076 18.326 11.275 1.640
Σύνολο 107.757 82.186  40.720 31.912
Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού 
κατεχόμενα προς πώληση

  

Σύνολο Υποχρεώσεων 454.362 443.723 44.565 34.283

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 940.425 946.555 588.927 570.278

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Της 30ης Ιουνίουι 2009 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



  Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/09 έως 30/6/09    
   

22 

ΟΜΙΛΟΣ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 141.613.700 117.539 266.560 -8.924 62.250 65.407 502.832
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 141.613.700 117.539 266.560 -8.924 62.250 65.407 502.832

Αποτέλεσμα περιόδου -11.355 -11.355

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -2.570 -2.570

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 7.064 7.064

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών 5 5

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0  4.494 5 -11.355 -6.856

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης  -9.913 -9.913

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 24.951 -24.951 0

Υπόλoιπο την  30/6/2009 141.613.700 117.539 266.560 -4.430 87.206 19.188 486.063

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2009
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ΕΤΑΙΡEΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 141.613.700 117.539 266.560 130.701 -1.889 -21.045 44.129 535.995
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 117.539 266.560 130.701 -1.889 -21.045 44.129 535.995

 

Αποτέλεσμα περιόδου 33.725 33.725

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -1.464 -1.464

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα  1.163 1.163
Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:
  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Αποτίμηση στην εύλογη αξία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις -15.144 -15.144

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -15.144 -301 33.725 18.280

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -9.913 -9.913

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 24.266 -24.266 0

Υπόλoιπο την  30/6/2009 141.613.700 117.539 266.560 115.557 -2.190 3.221 43.675 544.362

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2009
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ΟΜΙΛΟΣ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 

χρημ/κών μέσων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους μετόχους 
της μητρικής

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 104.173.680 62.504 207.648 2.569 15.603 100.794 389.118 117.027 506.145
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 62.504 207.648 2.569 15.603 100.794 389.118 117.027 506.145

Αποτέλεσμα περιόδου 5.509 5.509 4.112 9.621

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

-κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια -1.208 -1.208 -447 -1.655

-αναταξινόμηση στα αποτελέσματα  

Διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού:

-κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια
-αναταξινόμηση στα αποτελέσματα

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών -33 -33 -33

Φόρος στοιχείων απευθείας μεταφερόμενων στα ίδια κεφάλαια

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για τη περίοδο 0 0 -1.208 -33 5.509 4.268 3.665 7.933

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -8.334 -8.334 -4.839 -13.173

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 69.595 -69.595

Υπόλοιπο την  30/6/2008 104.173.680 62.504 207.648 1.361 85.165 28.374 385.052 115.853 500.905

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2008
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ΕΤΑΙΡΙΑ

Αριθμός 
Μετοχών

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπερ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά εύλογης 
αξίας από αποτίμηση 
πάγιων περουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους μετόχους 
της μητρικής

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2008 104.173.680 62.504 194.340 123.982 30.915 61.345 473.086 473.086
Αλλαγή λογιστικών αρχών

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 62.504 194.340 123.982 30.915 61.345 473.086 473.086

Αποτέλεσμα περιόδου 15.170 15.170 15.170

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποθεματικά αναπροσαρμογής συμμετοχών στην εύλογη αξία -55.334 -55.334 -55.334
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών:

-κέρδη /(ζημιές) μεταφερόμενα στα ίδια κεφάλαια

- αναταξινόμση στα αποτελέσματα

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών
Φόρος στοιχείων απευθείας μεταφερόμενων στα ίδια κεφάλαια

Σύνολο αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων για τη περίοδο 0 0 -55.334 0 15.170 -40.164 0 -40.164

Μερίσματα προηγούμενης χρήσης -8.334 -8.334 -8.334
Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών και κερδών εις νέον 50.418 -50.418

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

Υπόλoιπο την  30/6/2008 104.173.680 62.504 194.340 68.648 81.333 17.763 424.588 0 424.588

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για την περίοδο 1/1 - 30/6/2008
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1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -10.955 9.741 33.975 15.170
Πλέον / μείον προσαρμογές για:  
Αποσβέσεις 13.914 12.926 37 7
Αναβαλλόμενη φορολογία  
Προβλέψεις 178 123 -108 7
Συναλλαγματικές διαφορές 61 2.111 320 651
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής    
δραστηριότητας 1.524 -14.336  -35.047 -8.159
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.042 11.543 6 5
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -500 -394  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -22.241 -28.788 554 -1.266
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 21.947 16.433 -1.235 -8.689
Μείον :   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -10.336 -11.685 -2 -2
Καταβλημένοι φόροι -56 -66 -5  
Λειτουργικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 2.578 -2.392  -1.505 -2.276

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και   
λοιπών επενδύσεων  -48.015  
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -1.727 -3.906   
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων   
παγίων στοιχείων  52.475  
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  
Τόκοι εισπραχθέντες 1.159 3.215 553 1.531
Μερίσματα εισπραχθέντα 16.872 8.611
Επενδυτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές      
δραστηριότητες (β) -568 51.784 -30.590 10.142

 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 31.606
Εξοφλήσεις δανείων -19.387 -55.273  
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -270 -135
Μερίσματα πληρωθέντα  -4.865  -26
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους  
Χρηματοδοτικές ροές διακοπεισών δραστηριοτήτων
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -19.657 -60.273  31.606 -26

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -17.647 -10.881  -489 7.840

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 119.124 171.873  51.429 76.877
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

-80 -2.105 -320 -651

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 101.397 158.887  50.620 84.066

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 27 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για την περίοδο 1/1-30/6 2009 και 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
1.  Γενικές Πληροφορίες 

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

 

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

 
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στo τέλος της τρέχουσας περιόδου 
είναι 6 άτομα για τη μητρική εταιρία και 1.409 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 
30/06/2008  ήταν 6 και 1.274. 

 
Οι Μετοχές της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATTICA. 
Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιμοποιεί το Bloomberg είναι ATTICA GA ενώ 
του Reuters είναι EPA.AT. 
Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός 
αριθμός των μετοχών της εταιρίας είναι 141.613.700. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα 
μίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 
30/06/2009 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 313 εκατ. περίπου. 
 

Ο Όμιλος ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενοποιείται με τη 
μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής 
στην εταιρία την 30/06/2009 (άμεσα και έμμεσα) ανέρχεται σε 87,4%.   

  

 Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου, της 
περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2009, εγκρίθηκαν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου την 26η Αυγούστου 2009. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης 
Ιουνίου 2009 (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά».  
 
Επίσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 
γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 
και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων  
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των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του 
αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.  
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν 
περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008. 
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών του ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 
μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι 
υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.2. 
 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, 
είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια 
σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 

 
2.1.  Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 
2.1.1.  Ανασκόπηση Μεταβολών 

Ο Όμιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» (το 
Δ.Π.Χ.Α. 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν από ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 
2009 ενώ είναι δυνατή η προγενέστερη υιοθέτηση του). Το πρότυπο έχει 
εφαρμοσθεί αναδρομικά με προσαρμογή δηλαδή στους λογαριασμούς και την 
παρουσίαση των στοιχείων του 2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 
2008 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά 
που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31.12.2008. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου υιοθετήθηκε το Δ.Λ.Π. 1 
«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». 
 
Στην παράγραφο 2.1.2 αναλύονται οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν 
επέλθει στα ανωτέρω Πρότυπα. Δεν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και 
Διερμηνείες κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Οι επιδράσεις που 
προκύπτουν από την πρώτη εφαρμογή των προτύπων στην τρέχουσα, στις 
προηγούμενες και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω 
προτύπων και αφορούν στην αναγνώριση, αποτίμηση και παρουσίαση 
αναλύονται στην συνέχεια στις σημειώσεις 2.1.2.-2.1.3. Στην σημείωση 2.1.4. 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που θα υιοθετήσει ο 
Όμιλος σε μεταγενέστερες περιόδους.  
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2.1.2.  Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα 
έναρξης ισχύος 2009) 
 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 
 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το Δ.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τομείς, το οποίο  αντικαθιστά το 
Δ.Λ.Π. 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα». Παρά το γεγονός ότι η 
υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο 
Όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς του τομείς για τον σκοπό της παροχής 
πληροφόρησης, τα αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα παρουσιάζονται με βάση 
τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής 
πληροφόρησης.  
 

Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 
 

Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε 
ξεχωριστού τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων 
δεν περιλαμβάνονται, το χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά 
έσοδα, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 
επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και τα αποτελέσματα από 
φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες. 
 

Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που 
αφορούν στην κατανομή των πόρων στους γεωγραφικούς της τομείς αλλά και 
για τον σκοπό της μέτρησης της αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνει 
υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισμό των 
συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους. Η παρουσίαση των 
γεωγραφικών τομέων παρουσιάζεται στην σημείωση 5.1. 
 
Υιοθέτηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή 
παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από 
συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. 
μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης 
(π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου 
επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες 
αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και 
άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Η αναθεώρηση 
του Δ.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο Δ.Λ.Π. 8 
«Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές 
από την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (Δ.Λ.Π. 8.19 (β)). 
 



Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/09 έως 30/6/09 

 

30 
  

  

 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 
Η I.A.S.B. προχώρησε μέσα στο 2008 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2008». Οι περισσότερες 
από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2009 ή 
μεταγενέστερα.  
 
Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» 
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν 
έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι 
απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να επέλθει σε 
κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να 
κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 
 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισμού που σχετίζεται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και 
αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 
συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 
προκειμένου να επέλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ο Όμιλος εξετάζει 
τυχόν προσαρμογές αυτού του προτύπου. 
 

2.1.3.  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο 
 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος 
το 2009 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. 
 

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να 
αγοράζουν   προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει 
προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» 
τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή 
σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών.  
 
Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή 
από τρίτο μέρος. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award 
credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να 
χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. 
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Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται 
ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να 
γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της επιχείρησης. 
 
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών 
Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τις 
συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα 
από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους 
δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές 
του Ομίλου. 
 
Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και 
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
“puttable” Με βάση την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν 
πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα 
διαθέσιμα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά 
την ρευστοποίηση μιας επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος 
των Ιδίων Κεφαλαίων. 
 
Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με τα ανωτέρω μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων 
Κεφαλαίων. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν 
τις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 εφαρμόζεται 
από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009.  
 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων 
Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα 
δύο ζητήματα: 
- Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Δ.Λ.Π. 11 ή του Δ.Λ.Π.18. 
- Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες 
κατασκευής ακινήτων. 
 
Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων 
και των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν 
την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 
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Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι 
οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, 
αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και 
άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 
 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις 
επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. 
Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 8. 
 

2.1.4.  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 
διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν 
είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις 
οποίες ο όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 
 

  Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
 

 Η επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» σχετίζεται με:  
- Την επιλογή της εταιρείας όσον αφορά στην επιμέτρηση των μη ελεγχουσών 
συμμετοχών.  
- Την αλλαγή της αναγνώρισης σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
Σύμφωνα με την προηγούμενη πολιτική του Προτύπου ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονταν την ημερομηνία της εξαγοράς μόνο αν 
πληρούνταν τα κριτήρια όπως της αξιόπιστης επιμέτρησης και της πιθανότητας 
να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ενδεχόμενη υποχρέωση.  
 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρότυπο, κατά την εξαγορά εταιρειών θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται προβληματισμός για την αναγνώριση ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία. Καθώς η εύλογη αξία ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία εξαγοράς προσδιορίζεται, μεταγενέστερες 
προσαρμογές γίνονται στην υπεραξία μόνο στην έκταση που αυτές αφορούν την 
εύλογη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και συμβαίνουν εντός της περιόδου 
επιμέτρησης (μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία εξαγοράς).  
 
Σύμφωνα με την προηγούμενη πολιτική του Προτύπου οι προσαρμογές όσον 
αφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις γίνονταν στην υπεραξία. Όπου η συνένωση 
επιχειρήσεων πραγματοποιείται από μια προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ του 
Ομίλου και της εξαγορασθείσας εταιρείας, απαιτείται η αναγνώριση κέρδους ή 
ζημιάς, επιμετρημένου στην εύλογη αξία των μη συμβατικών αυτών σχέσεων. 
- Τα κόστη τα οποία σχετίζονται με την εξαγορά να λογιστικοποιούνται 
ανεξάρτητα από τη συνένωση των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια να 
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. Ο 
προηγούμενος λογιστικός χειρισμός των εξόδων αυτών ήταν η αναγνώριση τους 
ως μέρος του κόστους της εξαγοράς. 
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Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 απαιτεί επίσης, πρόσθετες γνωστοποιήσεις όσον 
αφορά στις συνενώσεις επιχειρήσεων.  
 

Τα αποτελέσματα των επόμενων περιόδων είναι πιθανό να επηρεασθούν από 
την απομείωση της υπεραξίας και από πιθανές αλλαγές λόγω αναγνώρισης 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων.  
 

Το αναθεωρημένο πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική αντιμετώπιση 
συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων αλλά η επίδραση αυτή θα 
εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν. 
 

Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή όσον αφορά στην 
λογιστική πολιτική σχετικά με την αύξηση ή μείωση της συμμετοχής σε 
θυγατρικές. Σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων 
απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συμμετοχή των θυγατρικών είχαν 
τον ίδιο λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με 
αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη μείωση μιας 
συμμετοχής σε θυγατρική που δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν 
στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιούνταν.  
 
Σύμφωνα, με το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις 
συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια με καμία επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσματα της 
περιόδου. 
Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα μιας 
συναλλαγής, το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί ο Όμιλος να προχωρήσει στην 
αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και 
των μη ελεγχουσών συμμετοχών, στην τρέχουσα αξία τους.  
 
Οποιοδήποτε δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, 
αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου 
της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζημιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα της περιόδου ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων, αν 
υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρμογών. 
 
Το αναθεωρημένο πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική αντιμετώπιση 
συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, ενώ η  επίδραση αυτή θα 
εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν. 
 
Δ.Λ.Π. 28 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε συγγενείς 
Λόγω της αναθεώρησης του Δ.Λ.Π. 27 (βλέπε ανωτέρω) υπήρξαν 
τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 28, σχετικά με την απώλεια ελέγχου σε μια θυγατρική 
και την επιμέτρηση στην εύλογη αξία μιας συμμετοχής που κατέχει ο Όμιλος και 
ήταν προηγούμενα θυγατρική. 
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Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για 
στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης. 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης 
και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός 
αντισταθμιζόμενου στοιχείου. 
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα του Εξωτερικού 
Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να 
κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική 
της. Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη 
φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 
αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση 
αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού.  
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε 
επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις 
προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39. Η 
παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε 
άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για 
αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της 
Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 
 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 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 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα 
πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα  
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πρέπει να τα επιμετρά 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. 
 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους 
Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας 
επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να 
εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το Δ.Λ.Π. 27 (όπως 
τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το Δ.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε 
από την παρούσα Διερμηνεία). Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν 
επιτρέπεται. 
 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. είναι να αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των 
Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από 
ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές 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). 
 
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 την 
παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα 
δύο ταυτόχρονα). 
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 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. 
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» 
εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/07/2009. 

 
Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις 
Διερμηνείες νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και 
διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 

 



Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/09 έως 30/6/09 

 

36 
  

  

 

 
 

 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερμηνείες που συντάχθηκαν 
από τη μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα προβλεπόμενα από το Δ.Λ.Π. 34 
«Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». 

 
Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 
τις αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου, της 
αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της 
σημαντικότητας των στοιχείων και της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και 
εξόδων.   
 
Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της 
επιχείρησης.  

 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων 
και υποθέσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικά αποδεκτές 
λογιστικές αρχές.  Οι ανωτέρω εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις γνώσεις και τις 
πληροφορίες που είχε η Διοίκηση του Ομίλου μέχρι την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/06/2009. 

 

  2.2.  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 του Ομίλου και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου είναι οι ακόλουθες: 
 
Η Διοίκηση εξετάζει εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της αξίας των 
συμμετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιμά το ύψος της, σύμφωνα 
με τη λογιστική πολιτική του Ομίλου για το θέμα αυτό. Το ανακτήσιμο ποσό της 
εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών εισροών προσδιορίζεται στη βάση 
της αξίας χρήσεως (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισμός βασίζεται σε 
εκτιμήσεις και υποκείμενες υποθέσεις.  
 
Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε περίοδο, στη βάση υποθέσεων και 
εκτιμήσεων, τα ακόλουθα:  
- τις ωφέλιμες ζωές και  τις ανακτήσιμες αξίες των πλοίων  
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- το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την 
εργατική νομοθεσία. 
 
Οι πηγές αβεβαιότητας για τον Όμιλο κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόμενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των Εταιριών του Ομίλου στο βαθμό που 
είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από 
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν 
στο παρόν στάδιο με εύλογη ακρίβεια. 

 

- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από 
εκκρεμοδικίες και επισφάλειες. 
  

Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η 
Διοίκηση του Ομίλου μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
περιόδου που έληξε την 30/06/2009. 

 
3.     Ενοποίηση 

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

Επωνυμία Θυγατρικής Αξία Συμμετοχής % συμμετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Είδος 

Συμμετοχής
Μέθοδος 

Ενσωμάτωσης

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις **

SUPERFAST ONE INC 18.634 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008 - 2009
SUPERFAST TWO INC 60 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008 - 2009
SUPERFAST FERRIES S.A. 1 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
SUPERFAST PENTE INC. 32.352 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
SUPERFAST EXI INC. 31.694 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
SUPERFAST ENDEKA INC. 34.878 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
SUPERFAST DODEKA INC. 5.820 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ 48.005 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009
BLUE STAR NE 5 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009
BLUE STAR FERRIES NE 5 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2009
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 316.028 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2009
ATTICA PREMIUM A.E. 1.930 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2009
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ 100% ΕΛΛΑΔΑ

Υπό ενιαία 
διεύθυνση ΟΛΙΚΗ

2007 - 2009

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ & ΣΙΑ 100%
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό ενιαία 
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ 2009

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 100% ΕΛΛΑΔΑ
Υπό ενιαία 
διεύθυνση

ΟΛΙΚΗ 2006 - 2009

BLUE STAR FERRIES S.A. 3.614 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2009
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY * 1 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
THELMO MARINE S.A. * 77 100% ΛΙΒΕΡΙΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
BLUE ISLAND SHIPPING INC. * 29 100% ΠΑΝΑΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. * 22 100% ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2009
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.* 50 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.* 33 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.* 4.767 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε.* 4.268 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε.* 14 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε.* 2.324 100% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2009
ATTICA CHALLENGE LTD* 6.286 100% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -
ATTICA SHIELD LTD* 6.214 100% ΜΑΛΤΑ ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ -

30/06/2009
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*Eταιρείες σε αδράνεια για τις οποίες η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν 
υφίσταται λόγος απομείωσης των συμμετοχών της.  
**Για τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του 
Ομίλου, οι οποίες έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση 
φορολογικού ελέγχου. 

 

Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εκ των εταιριών του 
Ομίλου.   

 

Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ATTIΚA ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. καθώς και η 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ATTIΚA ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & ΣΙΑ, ενοποιούνται για πρώτη φορά 
στον Όμιλο από το Α΄τρίμηνο 2009 ενώ οι  κατά 100% θυγατρικές εταιρείες 
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε. και ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. ενοποιούνται  για πρώτη 
φορά από το Β΄τρίμηνο 2009. Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες SUPERFAST 
ONE INC και SUPERFAST TWO INC, ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά από το 
Γ΄τρίμηνο 2008. 
 
Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως 
προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, 
με εξαίρεση τις απορροφηθείσες από τη μητρική, θυγατρικές εταιρείες 
SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  

 

Δεν υπάρχουν εταιρίες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

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

  Οι συναλλαγές που πραγματοποίησε η μητρική εταιρία με τις συνδεδεμένες 
εταιρίες του Ομίλου κατά την παρούσα περίοδο αφορούν αγορά τουριστικών 
υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια κ.λ.π.) από τη 100% θυγατρική της εταιρία 
ATTICA PREMIUM Α.Ε. αξίας € 1 χιλ. 
 Η μητρική εταιρεία εισέπραξε τα παρακάτω μέρισματα από τις θυγατρικές 
εταιρείες ως εξής: 
- To ποσό των € 11.535 χιλ. από την 100% θυγατρική της SUPERFAST 
DODEKA INC.  
 -  Το ποσό των € 5.337 χιλ. από την 100% θυγατρική NORDIA N.E.  
 

Επίσης, έχει απαίτηση η οποία αφορά μέρισμα χρήσεως 2008 ύψους € 18.784 
χιλ. από την 100% θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες NORDIA Ν.Ε., MARIN Ν.Ε. και 
SUPERFAST DODEKA INC. επέστρεψαν στην ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
με μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου ποσό ύψους € 31.606 χιλ. λόγω 
πώλησης περιουσιακών της στοιχείων. 

 

Η μητρική εταιρεία έχει υποχρέωση έναντι των εταιρειών BLUE STAR το ποσό 
των € 29.405 χιλ. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές την 30/06/2009 μεταξύ των εταιριών του Ομίλου οι 
οποίες προκύπτουν από την δομή του Ομίλου (βλ. παρ. 4.1. των οικονομικών 
καταστάσεων της 31/12/08) έχουν ως εξής 
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α) Μεταξύ των εταιρειών SUPERFAST ανέρχονται στο ποσό των € 561.849 χιλ. 
οι οποίες σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 
β) Μεταξύ των εταιρειών BLUE STAR ανέρχονται στο ποσό των € 33.998 χιλ. οι 
οποίες σε ενοποιημένη βάση απαλείφονται. 
γ) Οι διεταιρικές πωλήσεις καθώς και οι υποχρεώσεις της ATTICA PREMIUM 
Α.Ε. προς τις ναυτιλιακές εταιρείες του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των           
€ 2.189  χιλ. και € 12.646 χιλ. αντίστοιχα. 

 

δ) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SUPERFAST DODEKA 
(HELLAS) INC. & ΣΙΑ και του Ομίλου BLUE STAR είναι ύψους € 16.610 χιλ. 
 
ε) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. & 
ΣΙΑ και των Ομίλων SUPERFAST και BLUE STAR ανέρχονται στα ποσά € 
21.836 χιλ. και € 39.026 χιλ. αντίστοιχα.  
 

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

 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
από προς

ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε. 3.095 19 859   
VIVARTIA Α.Ε. 47  
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 8 9
HELLENIC CATERING Α.Ε. 46 49 42
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 294 182
SINGULAR LOGIC A.E. 20 21
SINGULAR LOGIC INTERGRATOR A.E. 25 15

3.188 415 859 269

 
 

4.1.2. Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK   
 

 Ο Όμιλος Η Εταιρία 

 
30η Ιουνίου 

2009 

30η Ιουνίου 
2009 

   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 69.798     40.432     
Δανειακές Υποχρεώσεις     748        0 
   
Χρηματοοικονομικά έσοδα     928       342  
Χρηματοοικονομικά έξοδα       55             2 
  

  
4.2.  Εγγυήσεις 

Η μητρική εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις προς τις δανείστριες τράπεζες για την 
αποπληρωμή των δανείων των πλοίων του Ομίλου SUPERFAST και του 
Ομίλου BLUE STAR ύψους € 205.953 χιλ. ύψους € 200.000 χιλ. αντίστοιχα. 
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4.3. Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη

30/06/2009 30/06/2008
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.479 1.583
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 69 66
Αμοιβές Δ.Σ.  401
Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους
Σύνολο 1.548 2.050

Aριθμός Βασικών Διευθυντικών Στελεχών 13 14

Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον 
σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή 
έμμεσα και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οικονομικής οντότητας 
αυτής.

Ποσά σε χιλ.  €

 
 

5.  Γενικές παρατηρήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 
1/1-30/06/2009 
Τα μεγέθη της περιόδου 1/1-30/06/2009 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα 
αντίστοιχα μεγέθη των δραστηριοτήτων της προηγούμενης περιόδου για τους 
εξής λόγους:  
α) το πλοίο BLUE STAR 1 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Βόρειας 
Θάλασσας για όλη την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ στην παρούσα 
περίοδο δραστηριοποιείται στην Ελληνική ακτοπλοΐα και συγκεκριμένα στη 
γραμμή της Δωδεκανήσου.  
 

 

β) το πλοίο SUPERFAST XII δραστηριοποιείται από 12/03/2009 στην Ελληνική 
ακτοπλοΐα και συγκεκριμένα στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο-Πειραιάς, ενώ την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο δραστηριοποιείτο για όλο το διάστημα στις 
γραμμές της Αδριατικής.   
 
γ) το πλοίο SUPERFAST ONE δραστηριοποιείται στη παρούσα περίοδο ενώ 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο δεν ήταν στην κατοχή του Ομίλου. 
 

δ) δεν δραστηριοποιούνται εντός του Α’ εξαμήνου 2009 τα παρακάτω 
πωληθέντα οχηματαγωγά πλοία, ενώ εντός του 2008 δραστηριοποιήθηκαν το α’ 
εξάμηνο του 2008 ως εξής: 
Ο/Γ MARIN 1/1-7/2/2008 
O/Γ NORDIA 1/1-31/3/2008 
Ο/Γ CHALLENGE έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2008 
Ο/Γ SHIELD έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2008 
   

5.1.    Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 
Ο Όμιλος έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον γεωγραφικό τομέα. 
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Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές και στις 
γραμμές της Αδριατικής 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 Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  
κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες 
Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται 
κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. 
 

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

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την 
περίοδο 1/1 – 30/6/2009 έχουν ως εξής : 

 

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Ναύλοι 73.358 53.780 127.138
Πωλήσεις επί των πλοίων 4.529 7.954 12.483
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση)  2.493 2.493
Απαλειφές ενδοτομεακών πωλήσεων -2.189 -2.189
Σύνολο κύκλου εργασιών 77.887 61.734 304 139.925

Λειτουργικά έξοδα πλοίων -53.377 -59.654 -1.178 -114.209
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης -14.791 -11.284 -2.554 -28.629
Απαλειφές ενδοτομεακών εξόδων 2.189 2.189
Αλλα έσοδα/έξοδα 245 51 160 456
Λειτουργικό αποτέλεσμα 9.964 -9.153 -1.079 -268

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -3.710 -6.024 -952 -10.686
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 17.321 -2.653 -1.022 13.646
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 6.253 -15.177 -2.031 -10.955
Φόρος εισοδήματος -10 -119 -271 -400
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 6.243 -15.296 -2.302 -11.355
Περιουσιακά Στοιχεία     
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 212.728 526.322  739.050
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 664 70 734
Μεταδρομολόγηση πλοίων 169.764 -169.764  0
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο   0
Πωλήσεις πλοίων    0
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -7.364 -6.097  -13.461
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/06 375.792 350.531 0 726.323
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις 1.670 2.533 2.168 6.371
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 377.462 353.064 2.168 732.694
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 181.354 193.901 729 375.984

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 125.685    
Ευρώπη 14.045    
Τρίτες Χώρες 195
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 139.925  

 

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2009
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Όλα τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες.   
Οι τομείς που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Δ.Χ.Π.Α. 8 δεν διαφέρουν από 
αυτούς που προηγουμένως ο Όμιλος αναγνώριζε σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 14 και 
λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές δεν 
υπάρχει επίπτωση στην παρουσίαση γεωγραφικών τομέων. 

 

Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Ομίλου της 30/06/2009 
Αναπόσβεστη αξία πλοίων                                € 732.694 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 207.731 
Σύνολο ενεργητικού      € 940.425 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις       € 375.984 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού          €   78.378 
Σύνολο υποχρεώσεων             € 454.362  

 

Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 723.060 χιλ. 
περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων. 
 

Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για 
εκτέλεση δρομολογίων γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνολικού ύψους € 
3.700 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/6/2009 και € 2.621 χιλ. για την περίοδο 1/1-
30/6/2008. 

 

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την 
περίοδο 1/1-30/6/2008 έχουν ως εξής: 
 

 

Γεωγραφικός Τομέας
Eλληνική 
Ακτοπλοϊα

Αδριατική 
Θάλασσα

Βόρεια 
Θάλασσα

Λοιπά* Σύνολο

Ναύλοι 62.852 65.976 10.276 2.185 141.289
Πωλήσεις επί των πλοίων 4.019 10.006 645 4 14.674
Τουριστικές υπηρεσίες(ενδοτομεακή πώληση) 3.089 3.089
Απαλειφές ενδοτομεακών πωλήσεων -2.573 -2.573
Σύνολο κύκλου εργασιών 66.871 75.982 10.921 2.705 156.479

Λειτουργικά έξοδα πλοίων -41.314 -67.411 -11.371 -2.631 -122.727
Έξοδα Διοκησης & Διάθεσης -11.301 -10.341 -1.907 -3.709 -27.258
Απαλειφές ενδοτομεακών εξόδων 2.573 2.573
Αλλα έσοδα/έξοδα 141 53 10 13 217
Λειτουργικό αποτέλεσμα 14.397 -1.717 -2.347 -1.049 9.284

Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -2.730 -5.912 -1.169 619 -9.192
Έκτακτα Έσοδα (Πωλήσεις Πλοίων)    9.650 9.650
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 19.157 4.705 -702 -950 22.210
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 11.666 -7.630 -3.516 9.221 9.741
Φόρος εισοδήματος -14 -40 -12 -54 -120
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 11.653 -7.670 -3.528 9.166 9.621
Περιουσιακά Στοιχεία      
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 221.144 380.979 86.833 36.937 725.893
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 1.114 2.705  3.819
Μεταδρομολόγηση πλοίων   
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο   
Πωλήσεις πλοίων  -6.768  -36.057 -42.825
Αποσβέσεις πλοίων περιόδου -4.521 -6.266 -1.587 -51 -12.425
Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/06 217.737 370.650 85.246 829 674.462
Λοιπές αναπόσβεστες ενσώματες  ακινητοποιήσεις    481 481
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ομίλου 217.737 370.650 85.246 1.310 674.943
Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 103.813 219.993 43.807 60 367.673

Γεωγραφική κατανομή πελατών
Ελλάδα 130.963     
Ευρώπη 25.218     
Τρίτες Χώρες 298
Σύνολο ναύλων & τουριστικων υπηρεσιων 156.479

ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/06/2008
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Πίνακας συμφωνίας Συνόλου Ενεργητικού και Συνόλου Υποχρεώσεων του 
Ομίλου της 30/6/2008 
 

Αναπόσβεστη αξία πλοίων                                   €  674.943 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία ενεργητικού    €  267.487  
Σύνολο ενεργητικού                 €  942.430 
 

Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις     €  367.673 
Μη κατανεμηθέντα λοιπά στοιχεία παθητικού       €    73.852 
Σύνολο υποχρεώσεων                  €  441.525 

 
  5.2.   Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζεται μειωμένο κατά € 8.516 χιλ. περίπου σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
μείωση της μέσης τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων το οποίο έχει επηρεάσει 
ανάλογα και τα «Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» καθώς και τα κέρδη προ φόρων και μετά από 
φόρους. 

 
 5.3.   Ενσώματα Πάγια 
 Τα Ενσώματα Πάγια παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις 31/12/2008 η οποία 
 οφείλεται στις αποσβέσεις της περιόδου  1/1-30/6/2009.  

 

  5.4.   Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
 Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζουν αύξηση σε  σχέση 
 με τις 31/12/2008 η οποία οφείλεται στις απαιτήσεις από το Δημόσιο.   

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας η μεταβολή οφείλεται στην απαίτηση μερίσματος 
ύψους € 18.784 χιλ. από την 100% θυγατρική εταιρεία BLUE STAR FERRIES 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

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

7.923 χιλ. το οποίο είναι δεσμευμένο.  Η δέσμευση του ανωτέρου ποσού αφορά 
την συμφωνία που έχει συνάψει ο Όμιλος για την αγορά ενός πλοίου. Επίσης, 
κατά το Α’ εξάμηνο ο Όμιλος κατέβαλε το ποσό των € 19.387 χιλ. για την 
εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου. 

 

5.6. Αποθεματικά εύλογης αξίας  
 Η μεταβολή που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αφορά την 

αντιστάθμιση ταμιακών ροών των επιτοκίων των δανείων που έχει συνάψει ο 
Όμιλος.  

  
 5.7.    Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 Η αύξηση στις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στα «Έσοδα επόμενων χρήσεων» που αφορούν εισιτήρια τα οποία έχουν 
εκδοθεί και τα οποία δεν έχουν ταξιδέψει μέχρι 30/6/2009 € 9.795 χιλ  και στα 
μερίσματα πληρωτέα € 9.913 χιλ. της μητρικής εταιρείας.  
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   6.        Άλλες πληροφορίες 
 6.1      Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 Η μητρική εταιρία ελέγχθηκε εντός του α’ τριμήνου 2009 μέχρι και τη χρήση 

2007.  Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν φορολογικές επιβαρύνσεις.   
 

Οι εταιρείες SUPERFAST έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη 
χρήση 2006.   
Οι εταιρείες της BLUE STAR και η εταιρεία ATTICA PREMIUM Α.Ε. έχουν 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2005, ενώ σε εξέλιξη 
ευρίσκεται ο έλεγχος των εταιρειών BLUE STAR για τις χρήσεις 2006 και 2007. 
Οι εταιρίες του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχουν σχηματίσει συνολική 
πρόβλεψη € 198 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Δεν έχει 
σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη για την μητρική εταιρία. Για τις εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες 
δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικού 
ελέγχου.   
  

 

6.2. Δικαιώματα προαίρεσης 
 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 12η Φεβρουαρίου 2008 

απεφάσισε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού 
της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα δικαιώματα 
αφορούν μετοχές η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του 
μετοχικού καφαλαίου με τιμή διάθεσης € 6,20 ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια 
του προγράμματος είναι 5 έτη. 

 
 

6.3.   Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων 
 Ο Όμιλος κατέβαλε εντός της παρούσας περιόδου το ποσό των € 19.387 χιλ. για 

την εξόφληση των δόσεων των δανείων των πλοίων. 
 Επίσης ο Όμιλος κατέβαλε την ίδια περίοδο το ποσό των € 270 χιλ. για την 

εξόφληση των χρηματοδοτικών μισθώσεων.  
 

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

αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/2009 , ανέρχεται στο ποσό των € 211 
χιλ. Το ύψος των λειτουργικών μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου ανέρχεται στο ποσό των € 836 χιλ. 

 
 Τα συμφωνητικά των λειτουργικών μισθώσεων αφορούν ενοίκια γραφείων τα 

οποία έχουν συναφθεί με όρους αγοράς, με εξαίρεση τα συμβόλαια ενοικίων της 
ATTICA PREMIUM A.E. στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, για τα οποία έχουν 
προκαταβάλει ενοίκια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 και τον Μάιο του 2010 
αντίστοιχα. 

 

Η μητρική εταιρία δεν έχει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές    
υποχρεώσεις. 
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6.5.   Προβλέψεις  
Ο Όμιλος SUPERFAST έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 462 χιλ., η οποία 
αφορά αποζημιώσεις ναυτικών, οι οποίοι εργάζονταν στα πλοία τα οποία  ήταν 
δρομολογημένα στη γραμμή της Βαλτικής Θάλασσας. Η υπόθεση βρίσκεται στα 
δικαστήρια.  

 

6.6.   Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  
α) Δοθείσες Εγγυήσεις, 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του 
Ομίλου και της Εταιρίας και ήταν σε ισχύ στις 30/06/2009, αναλύονται ως εξής:  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2009 30/06/2009

Δοθείσες Εγγυήσεις 1.501 ---  
 

β) Συμβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών 
Οι συμβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την 30/06/2009, 
αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2009 30/06/2009

Συμβάσεις αγορών 84.799 ---  
 

Στα ανωτέρω κατά κύριο λόγο περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη υποχρέωση του 
Ομίλου για την αγορά του υπό ναυπήγηση πλοίου SUPERFAST II. 
 
γ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις 
Κατά την 30 Ιουνίου 2009 ο Όμιλος/η Εταιρία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις 
από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2009 30/06/2009

Εντός 1 έτους 1.393 245
Μεταξύ 2 και 5 ετών 5.585 982
Πάνω από 5 έτη 9.108 1.718

16.086 2.945

 
δ) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Κατά την 30 Ιουνίου 2009 ο Όμιλος/η Εταιρία είχε δεσμεύσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/06/2009 30/06/2009

Εντός 1 έτους 343 0
Μεταξύ 2 και 5 ετών 445 0
Πάνω από 5 έτη

788 0

 
 
 

7.      Σημαντικά  Γεγονότα 
α) Ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών εταιρειών BLUE STAR ΝΕ και BLUE STAR 
FERRIES ΝΕ, συμφώνησε με τα ναυπηγεία DAEWOO SHIPBUILDING & 
MARINE ENGINEERING (DSME) της Κορέας για τη ναυπήγηση δύο νέων 
επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων συνολικού κόστους επένδυσης € 137 εκατ. 
περίπου. 
β) Μετά την απόφαση της Διοίκησης του Ομίλου το πλοίο SUPERFAST XII 
δραστηριοποιείται από τη 12η Μαρτίου 2009 στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο-
Πειραιά, ενώ προγενέστερα δραστηριοποιείτο στην Αδριατική θάλασσα, 
συγκεκριμένα στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα. 
γ) Η μητρική εταιρεία ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με εταιρικό κεφάλαιο € 48.005.000.  Στην ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβιβάστηκε, στη λογιστική του αξία, το πλοίο 
SUPERFAST XII το οποίο ανήκε στη κατά 100% θυγατρική εταιρεία 
SUPERFAST DODEKA INC. 
δ) Ο Όμιλος ίδρυσε για λόγους καλύτερης οργάνωσης των πωλήσεων μια νέα 
ναυτιλιακή κοινοπραξία σε αντικατάσταση των δύο που υπήρχαν, με το όνομα 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα πλοία του Ομίλου ανεξάρτητα εάν εκτελούν πλόες 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 
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8.      Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 
Η μητρική εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου των κατά 100% 
θυγατρικών της εταιρειών ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ Ν.Ε. και ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ N.E. 
με το ποσό των € 13,30 εκατ. και € 13,25 εκατ. αντίστοιχα. 
 
Επίσης, η μητρική εταιρεία κατέβαλε στις 28/07/2009 το ποσό των € 9.913 χιλ.   
στους μετόχους της εταιρείας ως μέρισμα χρήσης 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ                            Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                               Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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