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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ATTICA PREMIUM A.E. 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το 2007 η Εταιρία παρουσίασε περαιτέρω µείωση µεγεθών κυρίως λόγω της διακοπής 
του υποκαταστήµατος της Φινλανδίας το 2006 και της συρρίκνωσης του κύκλου 
εργασιών του υποκαταστήµατος της Γερµανίας εξαιτίας της πώλησης των πλοίων του 
Οµίλου που δραστηριοποιούνταν στην Βαλτική. 
Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται για τη χρήση 1/1-31/12/2007 σε Ευρώ 6.901 χιλ. έναντι 
Ευρώ 10.210 για το 2006 παρουσιάζοντας µείωση 32,41%.  
Αντίστοιχη µείωση κατά 38,21% παρουσιάζει και το κόστος εκµετάλλευσης το οποίο 
ανέρχεται σε Ευρώ 3.116 χιλ. έναντι Ευρώ 5.043 χιλ. για το 2006 διαµορφώνοντας τα 
λειτουργικά κέρδη σε Ευρώ 3.785 χιλ. έναντι Ευρώ 5.167 χιλ. για το 2006. 
Τα καθαρά αποτελέσµατα όπως εµφανίζονται και στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 
2007, παρουσιάζουν ζηµία µετά από φόρους Ευρώ 127 χιλ. έναντι ζηµιών Ευρώ 33 χιλ. 
για τη χρήση 2006. 
Τα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 1/1 – 31/12/2007 παρουσιάζουν καθαρή θέση των 
Μετόχων της Εταιρίας Ευρώ 3.054 χιλ. έναντι Ευρώ 3.222 χιλ. για το 2006, ταµιακά 
διαθέσιµα Ευρώ  2.868 χιλ. έναντι Ευρώ 4.247 χιλ. για το 2006, απαιτήσεις από πελάτες  
Ευρώ 8.552 χιλ. έναντι Ευρώ 9.781 χιλ. για το 2006 και σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων Ευρώ 9.024 χιλ. έναντι Ευρώ 11.717 χιλ. για το 2006. 
 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.1. των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρίας το σύνολο του κύκλου εργασιών έχει ως ακολούθως: 
         
  2007  2006  
Υποκαταστήµατα Εσωτερικού 3.662  4.007   
Υποκαταστήµατα Εξωτερικού 3.239  6.203   
Σύνολο  6.901  10.210   
         

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

  
Υποκ/τα 

Εσωτερικού 
Υποκ/τα 

Εξωτερικού Σύνολο 
  2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Προµήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων Superfast Ferries 1.483 1.666 1.913 2.719 3.396 4.385 
Προµήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων Blue Star Ferries 965 984 13 5 978 989 
Προµήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων τρίτων 5 8 1.211 2.252 1.216 2.260 
Πωλήσεις Πακέτων 910 1.026 101 1.212 1.011 2.238 
Πωλήσεις Αεροπ. Εισ. 288 317 ---  --- 288 317 
Λοιπά 11 6 1 15 12 21 
Σύνολα 3.662 4.007 3.239 6.203 6.901 10.210 
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Το κόστος εκµεταλλεύσεως ανά υποκατάστηµα και είδος εξόδου έχουν ως ακολούθως: 

  
Υποκ/τα 

Εσωτερικού 
Υποκ/τα 

Εξωτερικού Σύνολο 
  2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Προµήθειες 
Πρακτορείων 928 932 849 1.500 1.777 2.432 
Kόστος Πακέτων 794 900 77 1.020 871 1.920 
Κόστος Αεροπ. Εισ. 216 247 --- --- 216 247 
Λοιπά 78 151 174 293 252 444 
Σύνολα 2.016 2.230 1.100 2.813 3.116 5.043 

 
Τα µετά από φόρους αποτελέσµατα χρήσεως 2007 ανά υποκατάστηµα έχουν ως εξής: 
           
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2007  2006   ∆
Αθήνας, Λ. Αµαλίας 30 (13)  (151)   138
Θεσσαλονίκης 4  130   (126)
Πειραιά (161)  (171)   10
Γερµανίας  93  189   (96)
Φινλανδίας  ---  44   (44)
Σκωτίας                                         115  85   30
Αποτέλεσµα Υποκαταστηµάτων 38  126   (88)
Αποτέλεσµα Έδρας (165)  (159)   (6)
Γενικό Αποτέλεσµα (127)  (33)   (94)

 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(παρ. 7 & 8, άρθρο 4 του ν. 3556/2007)  
 
1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.830.900,00 και διαιρείται σε 
1.321.000 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2,90 εκάστη. Από κάθε 
µετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 
καταστατικό της εταιρίας και το νόµο. 
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρίας 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος. ∆εν υπάρχουν 
περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών από το Καταστατικό της εταιρίας. 
3. Σηµαντικές  άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (άρθρα 9 έως 11 του ν. 3556/2007) 
Η Εταιρία ενοποιείται άµεσα µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστηµένη 
στην Ελλάδα και κατέχει το 100 % του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επίσης, 
ενοποιείται έµµεσα στον όµιλο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
4. Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
Η εταιρία δεν έχει εκδώσει µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
5. Περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου 
∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
6. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της εταιρίας 
Εξ’ όσων γνωρίζει η εταιρία δεν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ µετόχων που 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση 
δικαιωµάτων ψήφου. 
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7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθώς και τροποποίησης του καταστατικού 
Οι ρυθµίσεις του Καταστατικού της εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού 
δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, πριν την 
τροποποίησή του από το ν. 3604/2007. 
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την 
έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
κ.ν.2190/1920. 
∆εν υφίσταται. 
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρία και οι οποίες τίθενται 
σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας 
κατόπιν δηµόσιας πρότασης, εκτός των δανειακών της συµβάσεων που περιλαµβάνουν 
συνήθεις όρους για τυχόν αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό 
της εταιρίας 
∆εν υπάρχουν  συµφωνίες που η Εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας των 
συµβάσεων εργασίας προσώπων που εργάζονται στην Εταιρία µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας, ισχύουν οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το νόµο. 

  
Λοιπές πληροφορίες 
Η Εταιρία µέσω των πέντε υποκαταστηµάτων της δραστηριοποιείται ως κεντρικός 
πράκτορας πωλήσεων των συγγενών Οµίλων Superfast και Blue Star Ferries στην 
Ελλάδα, Γερµανία και Σκωτία. Η Εταιρία δεν επένδυσε κεφάλαια στον τοµέα έρευνας και 
ανάπτυξης κατά το 2007. 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της 
χρήσης µέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής µας που να επηρεάζουν 
σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρίας. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαµε παραπάνω καθώς και από τις 
οικονοµικές καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2007, µπορείτε να 
διαµορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της Εταιρίας και τα πεπραγµένα 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την 
έγκριση των Οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 
 
 
Ευχαριστώ, 
 
Βούλα, 19 Μαρτίου 2008 
 
 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Νικόλαος Ταπίρης 
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                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 
 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 8-9 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  10 
Ισολογισµός 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 31ης ∆εκεµβρίου 2006 11 
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (χρήση 1/1-31/12/07) 12 
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (χρήση 1/1-31/12/06) 12 
Κατάσταση Ταµιακών Ροών (χρήσης 1/1-31/12 2007 και 2006) 13 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 14 
1. Γενικές πληροφορίες 14 
2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία 14 
 2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 14-15 
 2.2.  Ενσώµατα Πάγια 15-16 
 2.3.  Άυλα Πάγια 16 
 2.4.  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 16-17 
 2.5.  Απαιτήσεις από πελάτες 17 
  2.6.  Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 17 
 2.7.  Μετοχικό Κεφάλαιο 17-18 
           2.8.  ∆ιανοµή µερισµάτων 18 
 2.9.  Έσοδα 18 
 2.9.1    Έσοδα από προµήθειες πωλήσεων εισιτηρίων πλοίων 18 
           2.9.2             Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων  
   και τουριστικών πακέτων 18  
 2.9.3    Έσοδα από τόκους 18 
 2.10.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 18-19 
 2.11  Έξοδα 19 
 2.11.1  Κόστος ∆ανεισµού 19 
 2.11.1.1  Αναγνώριση του κόστους δανεισµού 19 
 2.11.1.2 Έναρξη – αναστολή – παύση κεφαλαιοποίησης  
   κόστους δανεισµού 19-20 
 2.11.2            Παροχές στο προσωπικό 20 
 2.11.2.1 Βραχυπρόθεσµες παροχές 20 
 2.11.2.2 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 20 
 2.11.3  Μισθώσεις 20 
 2.11.3.1 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 20 
 2.11.3.2 Λειτουργικές Μισθώσεις 20-21 
 2.11.4  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 21 
 2.12.  Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος 21 
 2.13.  Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος 21-22 
 2.14.  Χρηµατοοικονοµικά µέσα 22 
 2.15.  Κέρδη ανά µετοχή 22 
           2.16.             Εφαρµογή νέων ∆.Π.Χ.Π. και ∆ιερµηνειών από 1/1/2007          22 
           2.16.1  ∆.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα                                              22 
           2.16.2  ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του  

                      ∆.Λ.Π. 29 –  Οικονοµικές καταστάσεις σε  
                      υπερπληθωριστικές οικονοµίες 23 

           2.16.3  ∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2                                     23 
           2.16.4  ∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων    23 
           2.16.5  ∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση     23 
           2.16.6  ∆ιερµηνεία 11, Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2                             23-24 
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           2.17.            Εφαρµογή νέων ή αναθεωρηµένων προτύπων από 1/1/2008  
                       και αργότερα  24                         

2.17.1  ∆.Π.Χ.Π. 8  Λειτουργικοί τοµείς 24  
2.17.2  ∆.Λ.Π. 23 Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεωρηµένο) 24  
2.17.3  ∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης  24 

3.              ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 25 
 3.1.  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 25 
 3.1.1  Συναλλαγµατικός κίνδυνος 25 
 3.1.2  Πιστωτικός κίνδυνος 25 
 3.1.3  Κίνδυνος ρευστότητας 25 
4.              Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 26 
 4.1.  ∆ιεταιρικές συναλλαγές 26 
 4.2.  Συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   

 στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών                                     27 
5.            Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων 28 
 5.1.  Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τοµέων 28-29 
 5.2.  Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων 29 
 5.3.  Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 30 
 5.4.  Ανάλυση ∆ιοικητικών Εξόδων 30 
 5.5.  Ανάλυση Εξόδων ∆ιάθεσης 30 
 5.6.  Αποσβέσεις 30 
 5.7.  Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 30 
 5.8.  Φόροι Εισοδήµατος 31 
 5.9.  Ενσώµατα πάγια 32 
 5.10.  Άυλα Πάγια 33 
 5.11.  Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 34 
           5.12.  Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 34 
 5.13.  Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 35-36 
 5.14.  Απαιτήσεις από φόρους - τέλη 36 
 5.15.  Λοιπές απαιτήσεις 37 
 5.16.  Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα 37 
 5.17.  Έξοδα επόµενων χρήσεων – Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 38 
 5.18.  Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεµατικά 38 
 5.19.  Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 38-39 
 5.20.  Προβλέψεις παροχών προσωπικού 39 
 5.21.  Λοιπές προβλέψεις 39 
 5.22.  Προµηθευτές – Λοιποί πιστωτές 40 
 5.23.  Φόροι – τέλη πληρωτέα 40 
 5.24.  Έξοδα χρήσης δουλευµένα 40 
6.              Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 40-41 
7.              Προτεινόµενο µέρισµα 41 
8.              Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 41 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της ATTICA PREMIUM AE 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ATTICA PREMIUM AE, που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή 
λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και 
διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
 
 
 
 
 

Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84 Α, 152 31 Χαλάνδρι 
 
Η DRM Στυλιανού ΑΕ                                          Τηλ: 210 6717733      e-mail:                                  Η DRM Στυλιανού ΑΕ είναι 
είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών       Fax: 210 6726099      drm@drm.gr                      ανεξάρτητο µέλος της RSM 
Λογιστών                                                                                                                                 International, ενός διεθνούς 

οργανισµού ορκωτών    
ελεγκτών και συµβούλων 

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

∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµιακές της Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία παρατίθεται στις σελίδες 1 έως 4 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43 παράγραφος 3 και 
το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Άθως Στυλιανού 

A.M. ΣΟΕΛ 12311 

Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. 104) 

Ανεξάρτητο µέλος της RSM International 
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Σηµείωση 1/1-31/12/07
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) 
Υποκ/των Ελλάδος 3.662 4.007 4.007
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) 
Υποκ/των Εξωτερικού 3.239 4.675 1.528 6.203
Σύνολο κύκλου εργασιών (5.1) 6.901 8.682 1.528 10.210
Κόστος πωληθέντων (5.2) (3.116) (4.143) (900) (5.043)
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 3.785 4.539 628 5.167
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (5.3) 25 116 116
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (3.849) (4.195) (643) (4.838)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) (111) (433) (433)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (150) 27 (15) 12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.7) 46 37 21 58
Τόκοι και άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (5.7) (41) (58) (11) (69)
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.7) (1) (1) (1)
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 4 (22) 10 (12)
Κέρδη / (ζηµίες)  προ φόρων (146) 5 (5) 0
Φόροι (5.8) 19 (82) 49 (33)
Κέρδη / (ζηµίες)  µετά από φόρους (127) (77) 44 (33)

Κέρδη µετά απο φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (0,10) (0,06) 0,03 (0,03)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,00 0,00 0,00 0,00

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

1/1-31/12/06

Για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2007 31/12/2006
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατα πάγια (5.9) 43 99
Άυλα πάγια (5.10) 82 121
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις (5.11) 105 123
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (5.12) 189 127

419 470
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών (5.13) 8,552 9,781
Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (5.14) 79 79
Λοιπές απαιτήσεις (5.15) 152 359
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (5.16) 2,868 4,247
Έξοδα επόµενων χρήσεων (5.17) 173 151
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (5.17) 97 109

11,921 14,726
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12,340 15,196

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό κεφάλαιο (5.18) 3,831 3,831
Αποθεµατικά (5.18) (726) (685)
Κέρδη/(ζηµίες) εις νέο (51) 76
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας 3,054 3,222
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης 3,054 3,222

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (5.12) 33 43
Προβλέψεις παροχών προσωπικού (5.20) 161 143
Λοιπές προβλέψεις (5.21) 68 71

262 257
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές - λοιποί πιστωτές (5.22) 2,797 2,398
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις (4.1) 5,872 8,651
Φόροι-τέλη πληρωτέα (5.23) 309 545
Έξοδα χρήσης δουλευµένα (5.24) 46 123

9,024 11,717
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 12,340 15,196

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2006
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο κερδών 
(ζηµιών) σε νέο

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π.
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 3.831 57 76 (742) 3.222
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού (42) (42)
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2007 1 1
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/12/2007 (127) (127)
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 3.831 57 (51) (783) 3.054

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Υπόλοιπο κερδών 
(ζηµιών) σε νέο

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π.
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2006 3.831 57 109 (759) 3.238
Συναλλαγµατικές διαφορές υποκαταστηµάτων εξωτερικού 12 12
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2006 5 5
Καθαρά Αποτελέσµατα για την περίοδο  1/1-31/12/2006 (33) (33)
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η ∆εκεµβρίου 2006 3.831 57 76 (742) 3.222

Για τη χρήση 1/1-31/12/2007

Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Για τη χρήση 1/1-31/12/2006

Κατάσταση  Μεταβολών Καθαρής Θέσης
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1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (146) 0
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 107 181
Αναβαλλόµενη φορολογία (72) (22)
Προβλέψεις 176 239
Συναλλαγµατικές διαφορές 1 1
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (46) (58)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 41 69
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογιαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1,446 5,179
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2,621) (7,212)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (41) (69)
Καταβεβληµένοι φόροι (224) (253)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1,379) (1,945)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (16) (86)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 227
Τόκοι εισπραχθέντες 46 58
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) 30 199

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (30) (59)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (30) (59)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (1,379) (1,805)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4,247 6,052
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2,868 4,247

Η παραπάνω Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο.
Η ανάλυση των Ταµιακών διαθεσίµων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.16.
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 14 έως 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Η Εταιρία ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ µε διακριτικό τίτλο 
“ATTICA PREMIUM” δραστηριοποιείται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 
 

 
Η έδρα της Εταιρίας είναι στο ∆ήµο Βούλας, Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 157, Τ.Κ. 
16673. 
Η Εταιρία µέσω των πέντε υποκαταστηµάτων της δραστηριοποιείται ως κεντρικός 
πράκτορας πωλήσεων των συγγενών Οµίλων Superfast και Blue Star Ferries 
στην Ελλάδα, Γερµανία και Σκωτία. 
 
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2007 είναι 67 
άτοµα, ενώ στις 31/12/2006 ήταν 76. 
 
Το σύνολο των κοινών ανώνυµων µετοχών καθώς και ο µέσος σταθµικός αριθµός 
µετοχών της εταιρίας την 31/12/2007 είναι 1.321.000. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα 
µίας ψήφου. Η λογιστική αξία της µετοχής της εταιρίας την 31/12/2007 ήταν  
€ 2,32. 
 
Η Εταιρία Attica Premium A.E. ενοποιείται άµεσα στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
της ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ενώ ενοποιείται έµµεσα στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
  
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, της περιόδου που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 20η 
Μαρτίου 2008. 
 
Τυχόν διαφορές των µονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν από την Εταιρία για την 
χρήση 2007 είναι ίδιες µε αυτές που εφάρµοσε η Εταιρία κατα την σύνταξη των 
Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2006 οι οποίες είναι 
οι παρακάτω: 
 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερµηνείες που συντάχθηκαν 
από τη µόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Επίσης οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις 

αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας, της 
αυτοτέλειας των χρήσεων, της οµοιοµορφίας της παρουσίασης και της αρχής των 
δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 
 
Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής και όχι κατά την ηµεροµηνία τακτοποίησης. 

 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση την άµεση σχέση µεταξύ του 
κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του συγκεκριµένου εσόδου που αποκτήθηκε. 
 
Η Εταιρία κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που 
έληξε την 31/12/2007 έχει επιλέξει και εφαρµόζει λογιστικές πολιτικές που 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε όλες τις 
απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου προτύπου ή ∆ιερµηνείας. 
 
Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
την οικονοµική θέση, την απόδοση και τις ταµιακές ροές της επιχείρησης. Όσον 
αφορά το δικαίωµα της τροποποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, αυτό ανήκει στην Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 
 
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 ∆ιοίκηση της Εταιρίας µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων 
της χρήσης που έληξε την 31/12/2007. 
 

2.2. Ενσώµατα Πάγια 
 

Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

 
Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν άµεση σχέση µε την 
απόκτηση του παγίου.  

 
Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο µόνο όταν αναµένεται ότι θα προκύψουν 
µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη απ’ αυτά που αρχικά αναµένονταν µε την αρχική 
απόδοση του παγίου. 
 
Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγµατοποιηθούν, 
στη κατάσταση αποτελεσµάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και 
συντήρησης. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή 
µέθοδο, στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. 

 
Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 
1. Οχήµατα        5 έτη 
2. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
3. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός     3 έτη 
 
Για τα ενσώµατα πάγια η υπολειµµατική αξία υπολογίζεται σε € 0,01. 
 
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος 
κάθε χρήσης. 

 
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης  τους 
και της αναπόσβεστης αξίας τους , µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν 
άµεση σχέση µε το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στη Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων.    
 

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

απεριόριστη.  
  
         α)  Λογισµικά προγράµµατα 
 
 Τα προγράµµατα λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 

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

δαπάνες εγκατάστασης, παραµετροποίησης και ανάπτυξης του λογισµικού. 
 
 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα 

από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη 
και προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. 

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

βάση τη σταθερή µέθοδο. 
 
2.4.       Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

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

 
Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν 
προκύπτουν. 
 

2.5. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

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

 
Ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η 
Εταιρία δεν µπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία της οφείλονται. 

 
Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων ταµιακών ροών που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν. 
 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 
2.6. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
 

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

 
2.7.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

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

 
Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που 
αποκτάται. 

 
Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρίας µέχρι οι µετοχές να πωληθούν ή ακυρωθούν. Το κέρδος ή η ζηµία από 
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την παραπάνω πράξη καθαρό από τα άµεσα έξοδα της συναλλαγής εµφανίζεται 
ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  
 

2.8.   ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

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

 
2.9.   Έσοδα 
 

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

2.9.1   Έσοδα από προµήθειες πωλήσεων εισιτηρίων πλοίων 
 

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

2.9.2   Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
 

Τα έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αφορούν προµήθειες που 
λαµβάνει η Εταιρία από τις αεροπορικές εταιρίες για πωλήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων και αναγνωρίζονται µε την έκδοση του Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών 
προς αυτές και αφορά δεδουλευµένα έσοδα. 

 
Τα έσοδα από τουριστικά πακέτα αναγνωρίζονται µε την έκδοση του κατάλληλου 
φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη και αφορούν δεδουλευµένα έσοδα. 

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

2.9.3   Έσοδα από τόκους 
 

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

2.10. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος της Εταιρίας που παρέχει ένα 
προϊόν ή µία υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών τα 
οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων 
επιχειρηµατικών τοµέων. 

 
Γεωγραφικός τοµέας είναι κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και το 
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οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων 
τοµέων που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. 

 
Η Εταιρία έχει κύριο επιχειρηµατικό τοµέα την πώληση εισιτηρίων πλοίων και 
δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές µέσω των 
υποκαταστηµάτων της. 
 
Για το λόγο αυτό προτιµάται η πληροφόρηση κατά τοµέα να  πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε το γεωγραφικό τοµέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας της Εταιρίας γίνεται για το 2007 ως 
εξής: 
 
Υποκατάστηµατα Ελλάδος  
Υποκατάστηµα Γερµανίας  
Υποκατάστηµα Σκωτίας  

          
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε υψηλότερη κίνηση 
τους µήνες Ιούλιο έως Σεπτέµβριο και χαµηλότερη για τους µήνες Νοέµβριο έως 
Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εµπορευµατική κίνηση εµφανίζεται κατανεµηµένη καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρότερη εποχικότητα. 

 
 
2.11.     Έξοδα 
 
2.11.1    Κόστος ∆ανεισµού 
 
 Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι και άλλα συναφή έξοδα που αναλαµβάνει η 

Εταιρία λόγω δανεισµού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνονται: 
 

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

         β)  Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που 
παρακολουθούνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 

 
2.11.1.1   Αναγνώριση του κόστους δανεισµού 

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

 
 

2.11.1.2  Έναρξη – αναστολή – παύση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού 
 

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

δανεισµού. 
         β)  Αναστέλλεται όταν η επένδυση αναστέλλεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
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         γ)  Παύει όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου 
για τη χρήση του ή την πώλησή του έχουν περατωθεί. 

 
2.11.2   Παροχές στο προσωπικό 
 

2.11.2.1   Βραχυπρόθεσµες παροχές 
 
 Οι βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους σε χρήµα ή σε είδος 

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

2.11.2.2 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 
 
 Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρίας αφορά την νοµική 

υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ άπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζόµενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

 
Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας 
(projected unit credit method).  

 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. 
 

2.11.3  Μισθώσεις 
 

2.11.3.1    Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 
 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις. Το ποσό µε το οποίο καταχωρούνται στον ισολογισµό κατά την 
έναρξη της µίσθωσης είναι ίσο µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας, ή 
αν η εύλογη αξία είναι χαµηλότερη από την χρηµατοδοτική αξία τότε καταχωρείται 
µε την παρούσα αξία των ελαχίστων καταβολών µισθωµάτων. 

 
Η µέθοδος αποσβέσεων των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων 
όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα παραµένει στην Εταιρία, είναι όµοια µε 
την µέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία που 
ανήκουν στην επιχείρηση. Η καταχωρούµενη απόσβεση υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα από τα ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» και ∆.Λ.Π. 38 
«Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Ισχύουν δηλαδή οι παράγραφοι 2.2. «Ενσώµατα 
Πάγια», 2.3. «Άυλα Πάγια» και 2.4. «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» 
του παρόντος. Όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα δεν παραµένει στην 
Εταιρία, τότε οι αποσβέσεις κατανέµονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της 
διάρκειας της µίσθωσης και της οφέλιµης ζωής του παγίου. 
 

2.11.3.2    Λειτουργικές Μισθώσεις 
 

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

 
2.11.4     Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
         α)  Η Εταιρία έχει µια παρούσα δέσµευση, νοµική ή τεκµαιρόµενη, ως αποτέλεσµα 

ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 
         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 

οφέλη για το διακανονισµό της δέσµευσης. 
         γ)  Είναι δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η δέσµευση. 
 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
 
 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

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

 
2.12.  Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος   

 
 Τα κέρδη φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος 

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

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

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

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

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

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

 
 Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από χρηµατικό στοιχείο που 

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

 
2.14. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

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

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

 
2.15. Κέρδη ανά µετοχή 
 

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

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

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

 
2.16.1 ∆.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
  
 Το ∆.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις όσον αφορά: 
 α) τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική κατάσταση και 

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

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

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

∆.Λ.Π. 32. 
 Οι απαιτήσεις παρουσίασης του ∆.Λ.Π. 32 παραµένουν αµετάβλητες. 
  
 Η Εταιρία θα εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Π. 7 και την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 στις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που αρχίζει την 1/1/2007. 
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2.16.2    ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆.Λ.Π. 29  –    
    Οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 
 

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

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

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

 
2.16.4    ∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων 
 

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

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

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

 
Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

στους εργαζόµενους δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται ως αµοιβές 
που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς 
τίτλους ακόµα και στη περίπτωση που η εταιρία επιλέξει ή έχει την υποχρέωση να 
αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους. 
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 Το ίδιο συµβαίνει και στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής όταν οι 

εργαζόµενοι σε θυγατρικές εταιρίες λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών 
τίτλων της µητρικής. 

 
   Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
 

2.17.     Εφαρµογή νέων ή αναθεωρηµένων προτύπων από 1/1/2008 και αργότερα 
 
2.17.1   ∆.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τοµείς 
 
 Η Εταιρία θα εφαρµόσει από 1/1/2009 το ∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί τοµείς», το 

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

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

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

   Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
 

2.17.3 ∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες   
 λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008)  
  

Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που 
παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται 
στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί 
αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια 
στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή 
ένα ασώµατο περιουσιακό στοιχείο.  
 
Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 
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3.     ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1.  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
         
3.1.1      Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
 Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρωζώνης και στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
             Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που µπορεί να υπάρχει λόγω της δραστηριοποίησης 

της Εταιρίας στην αγορά της Σκωτίας δεν είναι µεγάλος καθ’ ότι ο κύκλος 
εργασιών σε λίρες Αγγλίας είναι 16,3% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών 
της Εταιρίας. 

 
 Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε ενέργειες προκειµένου να αντισταθµιστεί η έκθεσή 
του στο παραπάνω κίνδυνο, επειδή το σύνολο περίπου των εσόδων, εξόδων, 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος είναι σε 
λίρες Αγγλίας. 
 

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

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

 
              Σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηµατοοικονοµικές 

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

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

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

πελάτες.                                                                                                                                             
 
3.1.3     Κίνδυνος ρευστότητας 
 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρίας βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα αφ’ ενός 

λόγω των ταµιακών διαθεσίµων που διαθέτει αφ’ ετέρου από το γεγονός ότι έχει 
πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

 
 Η Εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες. 
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4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 
 
4.1.    ∆ιεταιρικές συναλλαγές 
 
         α)  Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της µητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών 

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

         β)  Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, είναι βάσει συµφωνητικού πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων, 
τόσο για την SUPERFAST όσο και για την BLUE STAR. 

 
 Για τις πωλήσεις αυτές η Εταιρία λαµβάνει προµήθειες οι οποίες δηµιουργούν 

διεταιρικές συναλλαγές.  
 

Πωλήσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις:

1/1-31/12/07 1/1-31/12/06
Όµιλος Superfast 3,476 4,568   
Όµιλος Blue Star 1,070 1,002
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 4 4

4,550 5,574   

Χρεωστικό Πιστωτικό Χρεωστικό Πιστωτικό
Όµιλος Superfast 5,504 7,818
Όµιλος Blue Star 368 833
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

5,872 8,651

31/12/2007 31/12/2006

Πωλήσεις

Τα υπόλοιπα των διεταιρικών συναλλαγών µε τις άµεσα και έµµεσα συνδεδεµένες 
εταιρίες έχουν ως εξής:
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4.2.        Συµµετοχές  των  µελών  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
άλλων εταιριών όπως αυτές ισχύουν την 31/12/2007 

 
α)      Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος  

συµµετέχει σε όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια όλων των εταιριών του Οµίλου ATTICA 
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επιπρόσθετα ο κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος συµµετέχει 
στη διοίκηση διαφόρων αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο ναυτιλιακών εταιριών, τις 
οποίες εκπροσωπεί η εταιρία Magna Marine Inc., η οποία είναι εγκατεστηµένη 
στην Ελλάδα βάσει του Ν. 378/68. Μεταξύ των εταιριών αυτών και της Εταιρίας δεν 
υφίσταται επιχειρηµατική ή άλλη σχέση. Εξαίρεση αποτελούν οι εταιρίες 
ODYSSEY MARITIME INC. και PELLUCID TRADE INC. ιδιοκτήτριες των ακινήτων 
επί των οδών Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 157 και Β. Παύλου 139 στη Βούλα, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία του Οµίλου. Το ενοίκιο που πλήρωσε η Εταιρία για την 
χρήση 1/1-31/12/2007 στις παραπάνω εταιρίες ανέρχεται στο ποσό των € 4,6 χιλ. 

 
β)     Ο αντιπρόεδρος κ. Χαράλαµπος Ζαβιτσάνος συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο              

της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
γ)      Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Μιχάλης Γιαλούρης συµµετέχει σε 

∆ιοικητικά Συµβούλια εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και στα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των πλοιοκτήτριων εταιριών του Οµίλου SUPERFAST. 

 
δ)      Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου κ. Νικόλαος Ταπίρης συµµετέχει σε 

∆ιοικητικά Συµβούλια εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
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5.     Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων  
 

5.1.       Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τοµέων 
 
Η Εταιρία όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.10, έχει επιλέξει η 
πληροφόρηση κατά τοµέα να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον γεωγραφικό 
τοµέα. 
 
Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τοµέα για τη χρήση 
1/1 – 31/12/07 έχουν ως εξής : 
 

Γεωγραφικός Τοµέας Ελλάδα Γερµανία Σκωτία Σύνολο
Προµήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων 
εξωτερικού 1,483 1,998 1,126 4,607
Προµήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων 
εσωτερικού 970 13 983
Πωλήσεις περιηγήσεων 910 101 1,011

Πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 288 288
Λοιπά έσοδα 11 1 12
Σύνολο 3,662 2,113 1,126 6,901
Μικτά αποτελέσµατα 1,645 1,395 745 3,785
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (19) 10 13 4
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων (346) 172 131 (43)
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων (412) 135 131 (146)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (335) 93 115 (127)

01/01/2007 - 31/12/2007

 
∆εν υπάρχουν εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των υποκαταστηµάτων.   
 
Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 3.1.1 ο παρακάτω πίνακας αφορά την 
επίδραση της µεταβολής της ισοτιµίας µεταξύ Ευρώ και Λίρας Αγγλίας στα έσοδα 
λόγω της δραστηριοποίησης του υποκαταστήµατος της Σκωτίας. 
 

Μεταβολή της Επίδραση Επίδραση 
ισοτιµίας µεταξύ στα στα κέρδη προ

€ & ₤ έσοδα φόρων
+/- 5% +/- 56 +/- 56  
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Τα αποτελέσµατα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τοµέα για την χρήση 
1/1-31/12/06 έχουν ως εξής: 
 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Γεωγραφικός Τοµέας Ελλάδα Γερµανία Σκωτία Σύνολο (Φινλανδία) Σύνολο
Προµήθεια απο πωλήσεις 
εισιτηρίων εξωτερικού 1.666 3.185 1.061 5.912 725 6.637
Προµήθεια απο πωλήσεις 
εισιτηρίων εσωτερικού 991 6 997 997
Πωλήσεις περιηγήσεων 1.027 423 1.450 788 2.238

Πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 317 317 317
Λοιπά έσοδα 6 6 15 21
Σύνολο 4.007 3.614 1.061 8.682 1.528 10.210
Μικτά αποτελέσµατα 1.777 2.012 750 4.539 628 5.167
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (15) (17) 10 (22) 10 (12)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων (285) 345 122 182 11 193
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων (360) 253 112 5 (5) 0
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (352) 189 86 (77) 44 (33)

01/01 - 31/12/2006

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

 
 

(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 633.0 Κύκλος Εργασιών Υποκαταστηµάτων Ελλάδος 3.662
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) 633.0 Κύκλος Εργασιών Υποκαταστηµάτων Εξωτερικού 3.239

 Σύνολο 6.901

Ο Κύκλος Εργασιών των Οικονοµικών Καταστάσεων προέρχεται από 
πωλήσεις ακτοπλοϊκών  εισιτηρίων, αεροπορικών  εισιτηρίων και από 
υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (Πακέτα Εκδροµών):

 
5.2. Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων 

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

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Προµήθειες εισιτηρίων 1.777 2.326 106 2.432
Κόστος περιηγήσεων 871 1.156 763 1.919
Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων 216 247 247
Προµήθειες πιστωτικών καρτών 82 99 4 103
Λοιπά 170 315 27 342
Σύνολο 3.116 4.143 900 5.043

1/1-31/12/2006
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5.3.   Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 
 

Τα «Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης» αξίας 25 και 116 χιλιάδες για το 2007 και το 
2006 αντίστοιχα αφορούν κατά κύριο λόγο έσοδα των γραφείων εξωτερικού από 
διαφηµιστικές εταιρίες. 
  

5.4.       Ανάλυση ∆ιοικητικών Εξόδων 
 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Κόστος προσωπικού 2.636 3.066 407 3.473
Παροχές προσωπικού 68 60 33 93
Ενοίκια-Κοινόχρηστα 342 315 23 338
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών 79 66 16 82
Έντυπα-Γραφική ΄Υλη 41 54 3 57
Επισκευές-συντηρήσεις γραφείου 148 61 61
Έξοδα και αµοιβές τρίτων 203 186 25 211
Λοιπά 225 232 110 342
Αποσβέσεις γραφείου 107 155 26 181
Σύνολο 3.849 4.195 643 4.838

1/1-31/12/2006

 
5.5.       Ανάλυση Εξόδων ∆ιάθεσης 
 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Έξοδα Προώθησης πωλήσεων 111 433 0 433
Σύνολο 111 433 0 433

1/1-31/12/2006

 
 

5.6.        Αποσβέσεις 
 

1/1-31/12/2007

 
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 71 109 17 126
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 36 46 9 55
Σύνολο 107 155 26 181

1/1-31/12/2006

 
5.7.      Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 
 

1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων 46 37 21 58
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (41) (58) (11) (69)
Συναλλαγµατικές διαφορές (1) (1) (1)
Σύνολο 4 (22) 10 (12)

1/1-31/12/2006
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5.8.       Φόροι Εισοδήµατος 
 
Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 3296/2004, ο φορολογικός συντελεστής των 
Ανωνύµων εταιριών µειώθηκε σταδιακά από 35% που ήταν έως και το 2004, σε 
32% για τη χρήση 2005, 29% για τη χρήση 2006 ενώ από τη χρήση 2007 και 
µεταγενέστερα  διαµορφώθηκε στο 25%.  
 
Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής για την Εταιρία διαφέρει από τον 
Ελληνικό φορολογικό συντελεστή του 25% κυρίως λόγω των διαφορετικών 
συντελεστών που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρία µέσω των 
Υποκαταστηµάτων της  και της µη έκπτωσης / αναγνώρισης συγκεκριµένων 
εξόδων / εσόδων.  
 
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε 
ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος 
κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή 
κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 
2005. Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2006 και 
2007 είναι πιθανόν να οριστούν φορολογικές διαφορές οι οποίες κατά την γνώµη 
µας και βάσει των ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούµενων ετών και 
προγενέστερων διερµηνειών των φορολογικών νόµων δεν θα υπερκαλύψουν τις 
ζηµίες των ετών 2006 και 2007 και για αυτό η εταιρία δεν έχει σχηµατίσει σχετικές 
προβλέψεις. 
 
Ο τρόπος που ελέγχονται τα υποκαταστήµατα της Εταιρίας στο εξωτερικό από τις 
φορολογικές αρχές δεν είναι ίδιος µε αυτόν που ακολουθείται στην Ελλάδα. 
Τα υποκαταστήµατα του εξωτερικού έχουν ελεγχθεί µε προσωρινούς 
φορολογικούς ελέγχους και δεν έχουν προκύψει διαφορές.  
 
Η Εταιρία χρησιµοποιεί διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης από εκείνους που 
ορίζει η φορολογία. Η αναβαλλόµενη φορολογία που προέκυψε απο τους 
διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για την χρήση 1/1-31/12/2007 είναι 6 
χιλ. 
Η αναβαλλοµένη φορολογία που προέκυψε από την ζηµία της χρήσης είναι 78 χιλ. 
Ο φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
αναλύεται ως ακολούθως: 

 
1/1-31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Φόρος εισοδήµατος 53 95 7 102
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος για 
τις ανέλεγκτες χρήσεις (35) (35)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 69 69
Αναβαλλόµενη φορολογία (72) (82) (21) (103)
Σύνολο (19) 82 (49) 33

1/1-31/12/2006
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5.9.         Ενσώµατα πάγια 
 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των ενσώµατων παγίων. 
Η ανάλυση των αποσβέσεων εµφανίζεται στην παράγραφο 5.6.   

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Σύνολο

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 1.343 66 1.409
Αγορές - Προσθήκες 16 16
Πωλήσεις/αποσύρσεις (220) (66) (286)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007 1.139 1.139
 
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2007 1.248 62 1.310
Αποσβέσεις περιόδου 67 4 71
Πωλήσεις/αποσύρσεις (219) (66) (285)
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007 1.096 1.096
 
Αναπόσβεση Αξία κατά την 31.12.2007 43 43

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 1.394 123 1.517
Αγορές - Προσθήκες 15 71 86
Πωλήσεις/αποσύρσεις (66) (128) (194)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006 1.343 66 1.409
 
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2006 1.144 40 1.184
Αποσβέσεις περιόδου 104 22 126
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006 1.248 62 1.310
 
Αναπόσβεση Αξία κατά την 31.12.2006 95 4 99

Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση των ενσώµατων παγίων που κατέχονται µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση και τα οποία συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα 5.9 «Ενσώµατα 
Πάγια». 

Πάγια µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση

Αναπόσβεστη αξία 2005 95
Προσθήκες/αποσύρσεις 01/01-31/12/06 (18)
Αποσβέσεις 01/01 - 31/12/06 42
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 35

Αναπόσβεστη αξία 2006 35
Προσθήκες/αποσύρσεις 01/01-31/12/07
Αποσβέσεις 01/01 - 31/12/07 31
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007 4
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5.10.    Άυλα Πάγια 

Λογισµικά 
Προγράµµατα

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007 748
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (144)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση (4)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007 600

 
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2007 627
Αποσβέσεις περιόδου 36
Πωλήσεις/αποσύρσεις (145)
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007 518

 
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2007 82

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006 787
Αγορές - Προσθήκες
Πωλήσεις/αποσύρσεις (39)
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στη καθαρή θέση
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που καταχωρήθηκαν 
στα αποτελέσµατα
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006 748

 
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2006 571
Αποσβέσεις περιόδου 56
Πωλήσεις/αποσύρσεις
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006 627

 
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006 121

 
Στα λογισµικά προγράµµατα συµπεριλαµβάνεται  το  κόστος της  αγοράς  και  
ανάπτυξης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (SAP) όλων των 
υποκαταστηµάτων της εταιρίας. 
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5.11.    Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις ενοικίων γραφείων, εγγυήσεις 
προς ∆ηµόσιους Οργανισµούς όπως ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π., καθώς και 
προκαταβολή ενοικίων των υποκαταστηµάτων της Αθήνας και Θασσαλονίκης 
ύψους Ευρώ 105 χιλ. 

 
5.12.    Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 
Aναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Στις 1 Ιανουαρίου 2006 43
Χρέωση/(πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρέωση/(πίστωση) στα ίδια 
κεφάλαια
Στις 31 Ιανουαρίου 2006 43

Στις 1 Ιανουαρίου 2007 43
Χρέωση/(πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων (10)
Χρέωση/(πίστωση) στα ίδια 
κεφάλαια
Στις 31 Ιανουαρίου 2007 33

Aναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Στις 1 Ιανουαρίου 2006 10 24 34
Χρέωση/(πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων (103) (103)
Χρέωση/(πίστωση) στα ίδια 
κεφάλαια 10 10
Στις 31 Ιανουαρίου 2006 103 24 127

Στις 1 Ιανουαρίου 2007 103 24 127
Χρέωση/(πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων (78) 16 (62)
Χρέωση/(πίστωση) στα ίδια 
κεφάλαια
Στις 31 Ιανουαρίου 2007 181 8 189

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Ζηµιές φορολογικές 
και αποµείωσης

Επιβραδυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις Σύνολο
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5.13.    Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 
 

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Πελάτες 8.277 8.631 8.631
Μεταχρονολογηµένες επιταγές 1.098 1.776 1.776
Μείον:Προβλέψεις επισφαλειών -
αποµείωσης 885 727 727
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις 
πελατών 8.490 9.680 9.680
Προκαταβολές σε προµηθευτές - 
πιστωτές 62 101 101
Σύνολο 8.552 9.781 9.781

31/12/2006

 
Η Εταιρία αναγνώρισε κατά την χρήση 1/1-31/12/2007 ζηµία € 158 χιλ. περίπου 
για πρόβλεψη επισφαλειών. Η ζηµία έχει συµπεριληφθεί στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων της χρήσης. 
 
Επισφαλείς Πελάτες         € 
 
Υπόλοιπο 31/12/2006      727 
Πλέον: Νέες επισφάλειες      158 
 
Υπόλοιπο 31/12/2007      885 
 
Η πιστωτική πολιτική της Εταιρίας όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
 
Ελλάδα 
α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχηµάτων εξοφλούνται εντός 2 µηνών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ηµεροµηνία κάθε µήνα). 
β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται εντός 2 ή 3 µηνών 
από την ηµέρα έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ηµεροµηνία κάθε µήνα). 
 
Η παραπάνω πολιτική ισχύει τόσο για τους πράκτορες του εσωτερικού όσο και για 
τους πράκτορες του εξωτερικού. 
 
Γερµανία  
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχηµάτων εξοφλούνται έως την ηµεροµηνία 
ταξιδίου. 
β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός µηνός από την 
ηµεροµηνία ταξιδίου. 
 
Σκωτία 
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχηµάτων εξοφλούνται έως την ηµεροµηνία 
ταξιδίου. 
β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός 3 µηνών από την 
ηµεροµηνία ταξιδίου. 
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Σύνολο <30 ηµ. 30-60 ηµ. 60-90 ηµ. πέραν των 90 ηµ. 
Υπόλοιπο πελατών 31/12/2007 8.490 7.139 739 269 343

Υπόλοιπο πελατών 31/12/2006 9.680 7.440 798 242 1.200

Ωρίµανση Υπολοίπων Πελατών

 
 
Για τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου.  Η Εταιρία έχει µεγάλο αριθµό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος παρουσιάζει µεγάλη 
διασπορά.  
 
Οι διαδικασίες για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 
 
Η µέγιστη έκθεση τόσο της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

31/12/2007 31/12/2006

Σύνολο απαιτήσεων 8,552 9,781

Πλέον:
∆οθείσες εγγυήσεις για κάλυψη υποχρεώσεων 104 511
Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης συµφωνιών

Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 885 727
Επιταγές τρίτων 1,099 1,776
Παράπλευρες εγγυήσεις 324 539
Εγγυητικές επιστολές, υποθήκες, προσηµειώσεις 2,856 2,870
Απαιτήσεις από εταιρίες Οµίλου

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 3,492 4,380

Μέγιστη έκθεση Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο

 
 
 

 5.14.      Απαιτήσεις από φόρους - τέλη 
 

               

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Προκαταβολές Φόρου 
Εισοδήµατος 47 35 14 49
Συµψηφιστέος - Επιστρεπτέος 
ΦΠΑ 31 29 29
Παρακρατηθέντας Φόρος επί 
των τόκων καταθέσεων 1 1 1
Σύνολο 79 65 14 79

31/12/2006
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  5.15.     Λοιπές απαιτήσεις 
 
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις για τις 
οποίες δεν απαιτείται προεξόφληση κατά τη λήξη της χρήσης. 
 

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Προκαταβολές προσωπικού 14 16 16
Λοιπές απαιτήσεις 138 341 2 343
Σύνολο 152 357 2 359

31/12/2006

 
 
 
   5.16.   Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα 

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

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  27 49 49
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 2.841 4.102 96 4.198
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις
Σύνολο 2.868 4.151 96 4.247

31/12/2006

 
∆εν υφίσταται λόγος αποτίµησης των διαθέσιµων στην εύλογη αξία. 
 
Κατωτέρω παρουσιάζονται τα ποσά των ξένων νοµισµάτων τα οποία έχει στην 
κατοχή της η Εταιρία και των οποίων τα υπόλοιπα είναι αξιόλογα. 
 
Αξίες σε Ξένο Νόµισµα

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

Χρηµατικά διαθέσιµα 469 1.095
Απαιτήσεις 2.920 2.301
Υποχρεώσεις (3.342) (3.362)
Καθαρή απαίτηση / (υποχρέωση) 47 34

Ισοτιµία Ευρώ µε Λίρα Αγγλίας 0,73335 0,67115  
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  5.17.    Έξοδα επόµενων χρήσεων – Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
 

Έξοδα επόµενων χρήσεων :

31/12/2007 31/12/2006
Ενοίκια 146 101
Λοιπά 27 50
Σύνολο 173 151

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα :

31/12/2007 31/12/2006

Έσοδα Αεροπορικών εισιτηρίων 97 109
Σύνολο 97 109

 
 
5.18.       Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεµατικά 

 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 3.830.900,00 και 
διαιρείται σε 1.321.000 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 2,90 
έκαστη. Εντός του 2007 δεν έγινε καµία αλλαγή στον αριθµό των µετοχών ή στο 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 
β) Αποθεµατικά  
Τα αποθεµατικά εµφανίζοναι στον πίνακα της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων. 
Η φύση και ο σκοπός κάθε αποθεµατικού έχει ως εξής: 
1. Λοιπά Αποθεµατικά  
Αφορούν αποθεµατικά από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα.  
 
2. Αποθεµατικά προσαρµογής στα ∆.Λ.Π. 
Αφορά τα αποθεµατικά που προέκυψαν από την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. 
 
 

5.19.    Xρηµατοδοτικές – Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
Το πραγµατικό σταθµισµένο επιτόκιο των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι 
euribor πλέον 2,35%. 

             Παρουσίαση της εξέλιξης των πληρωµών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης της            
Εταιρίας. 

31/12/2007
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Πληρωµές εντός διετίας 2
Πληρωµές από 3 έως 5 έτη

 
Τα µισθώµατα που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης ανέρχονται στο 
ποσό των € 32 χιλ. 
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β) Λειτουργικές Μισθώσεις  
 
Η Εταιρία κατέβαλε για λειτουργικές µισθώσεις εντός του 2007 το ποσό των € 342 
χιλ.. Τα συµφωνητικά των λειτουργικών µισθώσεων αφορούν ενοίκια γραφείων.Τα 
παραπάνω συµφωνητικά έχουν συνταχθεί µε όρους αγοράς, µε εξαίρεση τα 
συµβόλαια των καταστηµάτων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τα οποία η 
Εταιρία έχει προκαταβάλλει τα ενοίκια έως 30.09.2009 και 31.05.2009 αντίστοιχα.    
 

5.20.   Προβλέψεις παροχών προσωπικού 
 

Αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.2 του παρόντος η Εταιρία έχει την νοµική 
υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ άπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.   
 
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 19. 
Οι παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών                        
προσωπικού, είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη χρήση 2006. 
 
 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής: 
 

31/12/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης  περιόδου 143 114
Παροχές που πληρώθηκαν
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7 24
Κόστος τόκων 6 5
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις  
Προβλέψεις πλέον της αναλογιστικής µελέτης 5
Σύνολο 161 143

 
 
          5.21.  Λοιπές προβλέψεις 

 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της 
Εταιρίας. 
Ανάλυση υπολοίπου λογαριασµού προβλέψεων: 

 

            

31/12/2007 31/12/2006
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
υποκαταστηµάτων εξωτερικού 68 71
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο 68 71
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5.22.   Προµηθευτές – Λοιποί πιστωτές 
 
              

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Προµηθευτές - πιστωτές 2,732 2,328 2,328
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 61 57 57
Λοιπά 4 13 13
Σύνολο 2,797 2,398 2,398

31/12/2006

 
5.23. Φόροι - τέλη πληρωτέα 
 

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Φόρος προστιθέµενης αξίας 231 260 260
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 53 47 47
Φόρος εισοδήµατος 25 236 236
Λοιποί 2 2
Σύνολο 309 545 545

31/12/2006

 
5.24      Έξοδα χρήσης δουλευµένα 
 

Ανάλυση εξόδων χρήσης δουλευµένων. 
 

31/12/2007
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Προβλέψεις προµηθειών 
πρακτόρων 28 53 53
Προβλέψεις εξόδων 
εκµετάλευσης 18 70 70

46 123 123

31/12/2006

Η Εταιρία έχει ταµιακά διαθέσιµα για να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της. 
 

6.          Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 . 
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας 
∆εν υπάρχουν εκκρεµείς αγωγές έναντι της Εταιρίας   
 
β) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 
Βλ. παρα. 5.8 «Φόρος Εισοδήµατος» 
 
γ) ∆οθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της 
Εταιρίας σε ισχύ στις 31/12/2007 και στις 31/12/2006, αναλύονται ως εξής:  
 
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2007 31/12/2006
∆οθείσες εγγυήσεις 104 511
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δ) Αναληφθείσες ∆εσµεύσεις 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 η Εταιρία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από 
συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

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

767 970

 
 

7.           Προτεινόµενο  µέρισµα 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεν θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την διανοµή 
µερίσµατος λόγω των ζηµιών της χρήσης 1/1-31/12/2007. 
 
 

8.           Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 

Την 12η Φεβρουαρίου 2008 υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους από τo ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρίας οι κ.κ. Περικλής Παναγόπουλος και Χαράλαµπος 
Ζαβιτσανος, οι οποίοι αντικατεστάθησαν από τους κ.κ. Πέτρο Βέττα και Ιωάννη 
Κρητικό. 

 
 

 
         Βούλα, 19 Μαρτίου 2008  
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