
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Λεωφ. Κ. Καραµανλή 157, 16673, Βούλα 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 44681/04/B/99/139 Λειτουργικές δραστηριότητες
Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (146) 0
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 107 181
Αναβαλλόµενη φορολογία (72) (22)

20/03/2008 Προβλέψεις 176 239
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Άθως Στυλιανού - Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311 Συναλλαγµατικές διαφορές 1 1
Ελεγκτική εταιρία: DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε. Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (46) (58)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 41 69
∆ιεύθυνση διαδικτίου Εταιρίας: www.attica-group.com 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 :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (41) (69)
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού 125 220 Καταβεβληµένοι φόροι (224) (253)
Απαιτήσεις από πελάτες 8,552 9,781 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1,379) (1,945)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3,663 5,195
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12,340 15,196 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (16) (86)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 227
Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 262 257 Τόκοι εισπραχθέντες 46 58
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9,024 11,717 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) 30 199
Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 9,286 11,974
Μετοχικό κεφάλαιο 3,831 3,831 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (777) (609) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (30) (59)
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β) 3,054 3,222 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (30) (59)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 3,054 3,222
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) (1,379) (1,805)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 12,340 15,196 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4,247 6,052
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2,868 4,247

31/12/2007 31/12/2006

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα) 3,222 3,238
Σύνολο κύκλου εργασιών Υποκ/των Ελλάδος 3,662 4,007 Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους (127) (33)
Σύνολο κύκλου εργασιών Υποκ/των Εξωτερικού 3,239 6,203 3,095 3,205
Σύνολο κύκλου εργασιών 6,901 10,210 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου ---- ----
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 3,785 5,167 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  [κέρδη] ---- ----
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (43) 193 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (41) 17
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (150) 12 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών ---- ----
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (146) 0 Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα) 3,054 3,222
Μείον φόροι 19 (33)
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (127) (33)
Κατανέµονται σε :  
Μετόχους Εταιρίας ---- ----
Μετόχους Μειοψηφίας ---- ----
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (0.10) (0.03)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) 0.00 0.00                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

               & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31/12/2006.

                 ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 
(ποσά σε χιλιάδες €)                    Α.∆.Τ. ΑΕ 024063 Α.∆.Τ. Π 064229

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Κύκλος εγασιών 0 1,528

0 11
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 0 (5)           Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 0 44
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2007 είναι 67 άτοµα, ενώ στις 31/12/2006 ήταν 76.

Κύκλος Εργασιών Υποκαταστηµάτων Ελλάδος :                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ         
Κύκλος Εργασιών Υποκαταστηµάτων Εξωτερικού :                       Α.∆.Τ. Ν 255869              
Σύνολο Κύκλου Εργασιών:            Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α' Τάξης    
5. Η Εταιρία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2005. 

(ποσά σε χιλιάδες €)
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Υποχρεώσεις

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ATTICA PREMIUM Α. Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Π. Βέττας - Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Μ. 
Γιαλούρης - Αντιπρόεδρος, Ι. Κρητικός - Σύµβουλος, Μ. 
Γκορίτσα - Σύµβουλος.

καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ATTICA PREMIUM Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

8. 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.

3,662
3,239
6,901

(ΣΤΑΚΟ∆ 03)  633.0
(ΣΤΑΚΟ∆ 03)  633.0
(ΣΤΑΚΟ∆ 03)  633.0

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

4,550
5,872

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της Εταιρίας περιλαµβάνονται "∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες" των οποίων τα 
βασικά µεγέθη έχουν ως ακολούθως:

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

4. Ο Κύκλος Εργασιών των Οικονοµικών Καταστάσεων προέρχεται απο πωλήσεις ατµοπλοϊκών εισιτηρίων, αεροπορικών 
εισιτηρίων και απο υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (Πακέτα Εκδροµών):

6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.

Βούλα, 19 Μαρτίου 2008 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


