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ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. επιθυµεί να σας 
ανακοινώσει τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2007 (01/01–31/12/2007), τα σηµαντικά γεγονότα, τα 
οποία συνέβησαν στην διάρκεια του έτους και να σας ενηµερώσει για την συνολική εικόνα της 
αγοράς της Αδριατικής Θάλασσας, όπου δραστηριοποιούνται τα πλοία της. 
 
Αποτελέσµατα χρήσεως 2007 
 
Η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ µέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιήθηκε και το 2007 µε τα πλοία 
SUPERFAST V, VI, XI και XII στην Αδριατική, συγκεκριµένα στις διαδροµές Πάτρα – Ανκώνα, 
Πάτρα – Ηγουµενίτσα – Ανκώνα και Πάτρα – Ηγουµενίτσα – Μπάρι. 
 
Κύρια χαρακτηριστικά της χρήσης 2007 υπήρξαν η διατήρηση του έντονου ανταγωνισµού στην 
συγκεκριµένη αγορά και η περαιτέρω αύξηση της τιµής των καυσίµων. Επίσης  παρατηρήθηκε 
µείωση στην επιβατική κίνηση ενώ ενισχύθηκε η ζήτηση σε φορτηγά οχήµατα. 
 
Οι ανωτέρω παράγοντες επέδρασαν αρνητικά στην κερδοφορία του Οµίλου παρά την σηµαντική 
αύξηση του συνολικού µας τζίρου σε ποσοστό 9,41% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
 
α) Ανταγωνισµός 
 
Η µικρή µείωση στην  επιβατική κίνηση, η αύξηση των εξόδων εκµετάλλευσης των πλοίων και η 
κατ’ επέκταση ανάγκη για αύξηση των φορτώσεων αύξησε τον ήδη έντονο ανταγωνισµό µεταξύ 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πλήρως απελευθερωµένη αγορά της Αδριατικής. 
 
Στην Αδριατική δραστηριοποιούνται περίπου 20 επιβατηγά πλοία εξυπηρετώντας στην Ελλάδα τα 
λιµάνια της Πάτρας , Ηγουµενίτσας και Κέρκυρας και στην Ιταλία τα λιµάνια Μπρίντιζι, Μπάρι, 
Ανκώνα και Βενετίας. 
 
Οι κύριοι ανταγωνιστές µας είναι οι Ναυτιλιακές εταιρείες ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,   
ΑΝΕΚ, HELLENIC SEA WAYS (µε Ro-Ro πλοία), VENTOURIS FERRIES, AGOUDIMOS LINES 
και ENDEAVOR LINES.  
 
Τα λιµάνια µε την υψηλότερη κίνηση είναι η Ανκώνα και το Μπάρι όπου δραστηριοποιείται  η 
SUPERFAST FERRIES και η ανήκουσα στον Όµιλο ATTICA, BLUE STAR N.A.E., µε το πλοίο 
BLUE HORIZON. 
 
β) Αύξηση της τιµής των καυσίµων 
 
Η περαιτέρω  αύξηση της πολύ υψηλής τιµής των καυσίµων του 2006 σε ποσοστό 9% περίπου 
επέδρασε στην στασιµότητα των κερδών µας παρά την αύξηση των εσόδων κατά € 12 εκ. 
περίπου. 
Η εταιρεία προκειµένου να καλύψει µέρος  από το υπερβάλλον κόστος των καυσίµων επανέφερε 
τον επίναυλο καυσίµου στα επίπεδα των € 40 ανά φορτηγό όχηµα στη γραµµή της Ανκώνα (€ 25 
ανά φορτηγό στη γραµµή του Μπάρι) και € 10 ανά επιβάτη και Ι.Χ. όχηµα µετά την µείωση στην 
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οποία είχε προχωρήσει λόγω της κάµψης που είχε επέλθει στα καύσιµα κατά τους πρώτους 4 
µήνες του 2007. 
Επιπρόσθετα προέβη σε αντιστάθµιση του κινδύνου περαιτέρω αύξησης των ναυτιλιακών 
καυσίµων καλύπτοντας ποσότητα 8.000 τόνων µηνιαίως (50% της µηνιαίας κατανάλωσης) στην 
τιµή των € 264,25 / τόνο από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2008. Η κίνηση µας 
αυτή περιόρισε σηµαντικά την επιβάρυνση του συγκεκριµένου κόστους για το συγκεκριµένο 
διάστηµα. 
Για το µέλλον έχουµε σχεδιάσει ένα πρόγραµµα αντιστάθµισης συγκεκριµένων ποσοτήτων σε 
συγκεκριµένη τιµή και θεωρούµε ότι θα µας διασφαλίσει από τις απρόβλεπτες µεταβολές της τιµής 
του πετρελαίου. 
     
γ) Κάµψη επιβατικής κίνησης 
 
Η αγορά της Αδριατικής είχε µια δύσκολη χρονιά το 2004 στην διακίνηση των επιβατών. Το 2005  
παρατηρήθηκε  αύξηση στους επιβάτες κατά 10% περίπου, αλλά στη συνέχεια είχαµε 
στασιµότητα το 2006 και µείωση 4% της κίνησης το 2007. Οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν 
την κίνηση των επιβατών είναι: 
 
- Η ανάπτυξη νέων φθηνών τουριστικών προορισµών µε πολύ καλές υπηρεσίες. 
- Τα γεγονότα του καλοκαιριού (φωτιές ανά την χώρα). 
- Η προσφορά  πολύ ελκυστικών πακέτων µε άλλα µέσα µεταφοράς και ο περιορισµένος 

χρόνος, τον οποίο διαθέτει πλέον ο τουρίστας – ταξιδιώτης. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους τα πλοία µας εκτέλεσαν συνολικά 1.372 δροµολόγια, εκ των οποίων 
τα 998 στην γραµµή Πάτρα–Ηγουµενίτσα–Ανκώνα, Πάτρα-Ανκώνα και τα 374 στην γραµµή 
Πάτρα – Ηγουµενίτσα – Μπάρι. 
 
Με τα 4 Superfast το 2007 καλύφθηκαν οι µεταφορικές ανάγκες της διαδροµής Πάτρα – 
Ηγουµενίτσα – Ανκώνα µε 3 πλοία και της διαδροµής Πάτρα – Ηγουµενίτσα – Μπάρι µε το 
τέταρτο πλοίο, το οποίο σε συνδυασµό µε το BLUE HORIZON της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε. προσέφεραν καθηµερινή εξυπηρέτηση στην αγορά του Μπάρι, η οποία έδειξε αυξηµένη 
δυναµική, ιδιαίτερα στην κίνηση των φορτηγών µε αποτέλεσµα τα τελευταία 2 –3  χρόνια να 
έχουµε σχεδόν διπλασιασµό του όγκου διακίνησης των φορτηγών. 
 
Το µεταφορικό έργο των πλοίων µας στις ανωτέρω γραµµές έχει ως εξής: 
Επιβάτες   590.387 Ποσοστό της συνολικής Αγοράς Ελλάδος-Ιταλίας         27,58%  
Φορτηγά           112.209    “                 27,04% 
Ι.Χ. οχήµατα     121.565    “                   25,41% 
 
Τα στοιχεία της κίνησης της συνολικής αγοράς προέρχονται από εκείνα τα οποία δηµοσιεύουν οι 
Ελληνικές Λιµενικές Αρχές. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Τα αποτελέσµατα της χρήσεως 1/1 – 31/12/2007 και η προτεινόµενη διανοµή των κερδών, τα 
οποία υποβάλλουµε προς έγκριση σας, έχουν ως ακολούθως: 

Α. Αποτελέσµατα Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου 
     (σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 Κύκλος Εργασιών       €  135.142,6 
 Μικτά Κέρδη Εκµεταλλεύσεως (προ αποσβέσεων)    “      42.783,2 
 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)   “      24.735,6 
 Καθαρά Κέρδη Χρήσεως (µετά από φόρους)    “           596,5 
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Τα καθαρά αποτελέσµατα προέρχονται από την Μητρική και τις Θυγατρικές Εταιρίες ως 
ακολούθως: 
 
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.   Κέρδη   €  17.129,32 
 
SUPERFAST ENA INC.    (εκκαθαρίστηκαν πλήρως) Κέρδη   €    5.318,82      
SUPERFAST DIO  INC.       “        “    “         13.302.96 
SUPERFAST TRIA INC.    “        “    “    6.834,46 
SUPERFAST TESSERA INC. “        “         “         17.784,45 
SUPERFAST PENTE INC.     Ζηµιά         “      (393.807,73) 
SUPERFAST EXI INC.           “                 “      (572.345,36) 
SUPERFAST ENDEKA INC.     Κέρδη    “        599.033,79 
SUPERFAST DODEKA INC.              “    “ 903.199,53 
 
    Σύνολο-Κέρδη (µετά από φόρους)        € 596.450,24 
 
Β. Τα κέρδη της Μητρικής ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. προέρχονται από  διανοµή 
κερδών προηγουµένων χρήσεων των θυγατρικών της που εισπράχθηκαν ως µερίσµατα στην 
χρήση 2007, ποσό € 16.690.090,95 και από κέρδη της ιδίας, ποσό € 63.928,76.  
Το καθαρό ποσό των κερδών προτείνεται να διανεµηθεί ως ακολούθως: 
 
Τακτικό Αποθεµατικό    €      628.275,74 
Πρώτο µέρισµα     “   5.627.630,59  
Έκτακτα αποθεµατικά     “   8.494.859,26 
Αµοιβές µελών ∆.Σ.     “        55.000,00 
Φόρος Εισοδήµατος     “        46.799,44 
Κάλυψη ζηµιάς υποτίµησης Συµµετοχής  “   1.901.454,68 
 

Σύνολο  €  16.754.019,71 
 
Γ. Το καθαρό µέρισµα προς την µητρική ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  € 5.627.630,59, 
αποτελείται από το υποχρεωτικό πρώτο µέρισµα των κερδών της χρήσεως 2007. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί σε µέρισµα € 0,18 ανά µετοχή. Ο αριθµός των µετοχών την 31/12/2007 είναι 
31.267.500. 
 
Πληροφορίες για την µητρική ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Τα έσοδα της µητρικής προέρχονται κατά κύριο λόγο από µερίσµατα των θυγατρικών της. 
Οι συµµετοχές της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ σε θυγατρικές εταιρείες την 31/12/2007 ανέρχονταν σε Ευρώ 
167,2 εκ. έναντι Ευρώ 197,7 εκ. την 31/12/2006. 
 
Η εταιρεία άλλαξε την µέθοδο αποτίµησης των συµµετοχών σε θυγατρικές Εταιρείες από την 
µέθοδο του κόστους αγοράς στην µέθοδο της εύλογης αξίας, θεωρώντας ότι µε την αλλαγή αυτή, 
παρέχεται ορθολογικότερη πληροφόρηση για την αξία των επενδύσεων της µητρικής εταιρείας. 
 
Η εκτίµηση έγινε από ανεξάρτητο σύµβουλο και η συγκεκριµένη αλλαγή επηρέασε το ύψος του 
λογαριασµού «Συµµετοχές σε Θυγατρικές εταιρείες» και την καθαρή θέση της µητρικής χωρίς 
καµιά επίδραση στα αποτελέσµατα. 
 
Τα βασικά στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου όπως περιουσιακά στοιχεία, 
καθαρή θέση,  υποχρεώσεις και Αποτελέσµατα χρήσης καθώς και οι λογιστικές αρχές που 
εφαρµόζονται περιγράφονται αναλυτικά στις «Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων», οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος την Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Σηµαντικά γεγονότα 
 
- Στις 8 Νοεµβρίου 2007 µε απόφαση ∆.Σ. οι εταιρείες: 
 

SUPERFAST ENA INC. 
SUPERFAST DIO INC. 
SUPERFAST TRIA INC. 
SUPERFAST TESSERA INC. 

επέστρεψαν το υπόλοιπο του Μετοχικού Κεφαλαίου και των αδιανέµητων κερδών στην 
µητρική ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία προέβη στην ακύρωση των 
µετοχών τις οποίες κατείχε. 
 
Οι ως άνω Εταιρείες, πρώην πλοιοκτήτριες των πλοίων SUPERFAST I, II, III και IV είχαν 
τεθεί υπό εκκαθάριση µετά την πώληση των πλοίων τους και µετά την επιστροφή των 
κεφαλαίων τους έπαψε η λειτουργία τους. 
 
Τα ποσά, τα οποία επεστράφησαν είναι ως κατωτέρω:                       

         
         €           € 
SUPERFAST ENA INC. Επιστροφή Κεφαλαίου 225.654,56  
 Αδιανέµητα κέρδη 5.318,82 230.973,38
    
SUPERFAST DIO INC. Επιστροφή Κεφαλαίου 564.136,41  
 Αδιανέµητα κέρδη 13.302,96 577.439,37
    
SUPERFAST TRIA INC. Επιστροφή Κεφαλαίου 217.640,16  
 Αδιανέµητα κέρδη 6.834,46 224.474,62
    
SUPERFAST TESSERA INC. Επιστροφή Κεφαλαίου 2.673.342,66  
 Μείον ζηµιές -1.901.454,68 771.887,98
   
Συνολικό επιστρεπτέο ποσό      1.804.775,35
    

 
- Στο παραπάνω κεφάλαιο «Αποτελέσµατα χρήσεως» αναφέραµε για την επιβάρυνση από την 

αύξηση του πετρελαίου, η οποία έφθασε το επίπεδο των 100 δολαρίων Η.Π.Α.  ανά βαρέλι 
προς το τέλος του 2007. 
Η εξέλιξη αυτή µας ανάγκασε να επαναφέρουµε τον επίναυλο καυσίµων στα επίπεδα των € 40 
για τα φορτηγά και € 10 για τους επιβάτες και Ι.Χ. στην διαδροµή της Ανκώνα και € 25 για τα 
φορτηγά και € 10 για τους επιβάτες και Ι.Χ. στη διαδροµή του Μπάρι. 
Η µέση τιµή των Ναυτιλιακών καυσίµων το 2007 διαµορφώθηκε σε € 274,73 ανά τόνο 
υψηλότερη κατά 8,56% σε σχέση µε το 2006 για το καύσιµο µε περιεκτικότητα 3,5% θειάφι 
κατά µάζα. 
Την 1η Οκτωβρίου 2007, σύµφωνα µε σχετική υπουργική απόφαση, έγινε υποχρεωτική η 
χρήση ναυτιλιακών καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο για τα επιβατικά πλοία 
τακτικών δροµολογίων, στα πλαίσια εναρµόνισης της Ελληνικής µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Το κόστος του νέου τύπου καυσίµου είναι υψηλότερο κατά Ευρώ 15-20 ανά µετρικό τόνο. 
Από την ανωτέρω απόφαση είχαµε επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος των καυσίµων.  
Η εταιρεία παρακολουθεί πολύ στενά τις τιµές του πετρελαίου και έχει σχεδιάσει ένα 
πρόγραµµα αντιστάθµισης του κινδύνου αυτού, ώστε να το ενεργοποιήσει όταν οι τιµές 
φθάσουν τα όρια – στόχους που έχουν τεθεί. 
 

- Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος µέχρι και τη χρήση 2006 της µητρικής και των 
θυγατρικών εταιριών του Οµίλου ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ. 
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Προέκυψαν φορολογικές διαφορές ποσού Ευρώ 82.013,60 οι οποίες επιβάρυναν τα 
αποτελέσµατα της χρήσης  2006, στην οποία είχε γίνει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού 
ελέγχου ύψους € 100.000. 

 
Αγορά Αδριατικής - Προοπτικές 
 
Λόγω της  δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας στην Ευρώπη και της ανάπτυξης των Αεροπορικών 
Εταιρειών χαµηλού κόστους,  παρατηρείται µια στασιµότητα στο µεταφορικό έργο τα τελευταία 2–
3 χρόνια στον επιβατηγό τοµέα. 
  
Το 2007 µειώθηκε ο αριθµός των πλοίων τα οποία ήταν δροµολογηµένα στην Αδριατική 
(µεταδροµολόγηση του πλοίου BLUE STAR 1 της   BLUE STAR FERRIES και πώληση του 
πλοίου ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΠΑΛΛΑΣ των Μινωικών), µε αποτέλεσµα να αυξηθούν σηµαντικά  οι 
πληρότητες  των πλοίων, ιδιαίτερα σε φορτηγά όπου στο συνολικό µεταφορικό έργο  
παρατηρούµε µια σταθερή άνοδο της τάξεως του 5% ανά έτος. 
 
Πιστεύουµε ότι η προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα µας 
προσφέρει µελλοντικά αύξηση του µεταφορικού έργου, το οποίο ήδη διαπιστώνεται στα φορτηγά 
οχήµατα και πιο συγκεκριµένα στην κίνηση της Ηγουµενίτσας µε τα λιµάνια από και προς την 
Ιταλία. 
 
Το σηµαντικό έργο της Εγνατίας οδού ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και εκτιµούµε 
σύντοµα να αποτελέσει την αιτία για σηµαντική αύξηση του µεταφορικού έργου γενικά καθότι θα 
µειώσει δραστικά τον απαιτούµενο χρόνο σύνδεσης των Αγορών της Ευρώπης µε την  αγορά της 
Τουρκίας και των λοιπών Βαλκανικών χωρών. 
 
Εκτιµούµε επίσης ότι η θαλάσσια οδός της Αδριατικής θα καρπωθεί τα οφέλη από την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ανάπτυξη των θαλάσσιων διαδρόµων “Motorways of 
the Seas” και τους περιορισµούς τους οποίους υιοθετούν τα Ευρωπαϊκά Κράτη για να µειώσουν 
τα φορτηγά από τα οδικά δίκτυα, λόγω αφενός της ανεπάρκειας των αυτοκινητοδρόµων να 
εξυπηρετήσουν τα χιλιάδες οχήµατα και αφετέρου της µείωσης των ατυχηµάτων και προστασίας 
του Περιβάλλοντος. 

Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Στην συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2008 συγκροτήθηκε σε σώµα τον νέο ∆.Σ. της µητρικής 
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ µετά την παραίτηση, την οποία υπέβαλαν τα έως τότε µέλη κ.κ. Π. Παναγόπουλος 
- Πρόεδρος, Χ. Ζαβιτσάνος - Σύµβουλος. 
Το νέο ∆.Σ. συγκροτήθηκε µε την εξής σύνθεση: 
 
Μιχάλης Γιαλούρης  Πρόεδρος 
 
Σπύρος Πασχάλης  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Ιωάννης Κρητικός  Σύµβουλος 
 
Θωµάς Οικονόµου  Σύµβουλος 
 
Μαρία Γκορίτσα  Σύµβουλος 
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Άλλες πληροφορίες  
 
α) ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης έως την ηµέρα 
υποβολής της Έκθεσης. 
β) Εφόσον υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο «Αγορά Αδριατικής – 
Προοπτικές» πιθανολογούµε την αύξηση  του µεταφορικού έργου και προσδοκούµε µεγαλύτερες 
πληρότητες στο µέλλον. 
γ) ∆εν επενδύθηκαν κεφάλαια στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης. 
δ) Η µητρική εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα. Υποκαταστήµατα έχουν ιδρύσει οι θυγατρικές της 
για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πλοίων τους. 
 
 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι το χρόνο υποβολής της 
έκθεσης που να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαµε παραπάνω καθώς και από τις οικονοµικές 
καταστάσεις που σας παραδόθηκαν για τη χρήση 2007, µπορείτε να διαµορφώσετε πλήρη εικόνα 
σε ότι αφορά τις εργασίες και τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την υπό κρίση 
περίοδο και να αποφασίσετε την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του 
Οµίλου. 
 
Βούλα, 20 Μαρτίου 2008 
 
 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
Σπύρος Χ. Πασχάλης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους κ. κ. Μετόχους της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε. (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των 
θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, 
και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 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 εταιρείας 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.   
 
 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 εταιρείας. 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. 
 

Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84A, 152 31 Χαλάνδρι 
    
Η DRM Στυλιανού ΑΕ  
είναι µέλος του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Τηλ: (210) 6717733 
Fax: (210) 6726099 

e-mail: 
drmstyl@drm.gr 
http://www.drm.gr 

H DRM Στυλιανού ΑΕ είναι 
ανεξάρτητο µέλος της        
RSM International, ενός 
διεθνούς οργανισµού  
ορκωτών ελεγκτών και 
συµβούλων επιχειρήσεων 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους 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 περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 
άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 και το περιεχόµενό  της είναι συνεπές µε τις 
συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.       

 
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Άθως Στυλιανού, FCCA 
A.M. ΣΟΕΛ 12311 

Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. 104) 
Ανεξάρτητο Μέλος της RSM International 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Για τη χρήση 1/1 - 31/12/2007 και 2006 και την περίοδο 1/10-31/12/2007 και 2006 
            
    ΟΜΙΛΟΣ 
    1/1-31/12/07 1/1-31/12/06 1/10-31/12/07 1/10-31/12/06 

Σύνολο κύκλου εργασιών (5.1) 135.142,6 123.895,5 27.517,4 26.269,6 
Κόστος πωληθέντων (5.2) (104.096,7) (94.232,7) (26.928,0) (21.416,3) 
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)   31.045,9 29.662,7 589,4 4.853,3 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (5.3) 729,7 291,5 0,0 166,3 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (7.563,3) (8.316,6) (2.622,5) (2.451,4) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) (11.213,9) (10.081,8) (2.455,5) (2.273,2) 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων    12.998,3 11.555,9 (4.488,6) 295,0 
Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων (5.6) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.6) 1.059,9 421,1 345,8 127,5 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.6) (11.253,1) (10.848,8) (3.238,8) (2.704,7) 
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.6) (2.100,3) 74,1 (1.563,4) 51,2 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα   (12.293,4) (10.353,5) (4.456,4) (2.526,0) 
Κέρδη/(ζηµίες) από πωλήσεις πλοίων   0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Κέρδη / (ζηµίες)  προ φόρων   704,9 1.202,3 (8.945,0) (2.231,0) 
Φόροι (5.7) (108,4) (100,6) (54,6) (59,2) 
Κέρδη / (ζηµίες)  µετά από φόρους   596,5 1.101,8 (8.999,6) (2.290,2) 
            
Κατανέµονται σε:          
Μετόχους εταιρίας   596,5 1.101,8 (8.999,6) (2.290,2) 
Μετόχους µειοψηφίας   0,0 0,0 0,0 0,0 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (5.8) 0,02 0,03  (0,29) (0,07) 
          
            

    ΕΤΑΙΡΙΑ 
  1/1-31/12/07 1/1-31/12/06 1/10-31/12/07 1/10-31/12/06 
Σύνολο κύκλου εργασιών (5.1) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Κόστος πωληθέντων (5.2) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)   0,0 0,0 0,0 0,0 
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (5.3) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (50,1) (41,3) (11,6) (4,6) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) (0,7) (0,2) 0,0 0,0 
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων    (50,8) (41,5) (11,6) (4,6) 
Έσοδα / κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων (5.6) 16.690,1 14.790,7 25,5 0,0 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.6) 114,7 86,0 31,4 19,3 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.6) (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.6) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα   16.804,8 14.876,6 56,8 19,3 
Κέρδη/(ζηµίες) από πωλήσεις πλοίων   0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Κέρδη / (ζηµίες)  προ φόρων   16.754,0 14.835,1 45,2 14,7 
Φόροι (5.7) (46,8) (47,3) (46,8) (47,3) 
Κέρδη / (ζηµίες)  µετά από φόρους   16.707,2 14.787,9 (1,6) (32,5) 
            
Κατανέµονται σε:          
Μετόχους εταιρίας   16.707,2 14.787,9 (1,6) (32,5) 
Μετόχους µειοψηφίας   0,0 0,0 0,0 0,0 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (5.8) 0,53 0,42  (0,00) (0,00) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 

  
      ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   31/12/2007 31/12/2006   31/12/2007 31/12/2006 
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία             
Ενσώµατα πάγια   (5.9)   355.315,9 366.895,7   0,0 0,0 
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία     0,0 0,0   0,0 0,0 
Άυλα πάγια (5.10)   696,1 856,2   0,0 0,0 
Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς εταιρίες (5.11)   0,0 0,0   167.214,7 197.698,9 
Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (5.6)   2.385,8 0,0   0,0 0,0 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις (5.12)   27,7 25,9   0,0 0,0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      0,0 0,0   0,0 0,0 
      358.425,5 367.777,7   167.214,7 197.698,9 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία             
Αποθέµατα (5.13)   2.217,0 1.940,5   0,0 0,0 
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών (5.14)   24.718,5 31.365,5   0,0 0,0 
Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (5.15)   295,8 373,8   30,4 30,7 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (5.17)   0,0 20.450,6   0,0 0,0 
Λοιπές απαιτήσεις (5.16)   555,2 715,3   0,0 0,0 
Χρηµατοοικονοµικά και πάγια περιουσιακά στοιχεία προς πώληση     0,0 0,0   0,0 0,0 
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (5.18)   24.920,7 18.455,4   4.462,2 2.622,0 
Έξοδα επόµενων χρήσεων (5.19)   2.329,9 2.360,7   0,0 0,0 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (5.19)   0,0 0,0   0,0 0,0 
      55.037,2 75.661,8   4.492,7 2.652,7 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων     413.462,7 443.439,5   171.707,4 200.351,7 
                
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
Καθαρή Θέση            
Μετοχικό κεφάλαιο (5.20)   45.963,2 45.963,2   45.963,2 45.963,2 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο (5.20)   0,0 0,0   0,0 0,0 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων (5.20)   0,0 0,0   0,0 0,0 
Λοιπά αποθεµατικά (5.20)   103.564,4 103.173,0   111.529,7 137.665,5 
Προτεινόµενα µερίσµατα  (5.20)   5.682,6 16.643,5   5.682,6 16.643,5 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέο (5.20)   10.546,0 14.197,7   8.494,9 40,1 
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας (β)     165.756,2 179.977,3   171.670,4 200.312,3 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)     0,0 0,0   0,0 0,0 
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)     165.756,2 179.977,3   171.670,4 200.312,3 
                
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις             
Ενυπόθηκα δάνεια (5.21)   194.122,4 217.997,3   0,0 0,0 
Μη ενυπόθηκα δάνεια     0,0 0,0   0,0 0,0 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (5.22)   0,0 0,0   0,0 0,0 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  (5.23)   0,0 0,0   0,0 0,0 
Προβλέψεις παροχών προσωπικού (5.24)   536,0 433,0   0,0 0,0 
Προβλέψεις (5.25)   0,0 0,0   0,0 0,0 
      194.658,4 218.430,3   0,0 0,0 
                
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις            
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις     0,0 0,0   0,0 0,0 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση (5.21)   23.874,8 23.874,8   0,0 0,0 
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές (5.26)   16.848,4 14.400,3   1,2 0,5 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (5.27)   1.928,4 0,0   0,0 0,0 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις (5.28)   2.774,4 0,0   0,0 0,0 
Φόροι-τέλη πληρωτέα (5.29)   490,2 553,0   35,8 38,8 
Έσοδα επόµενης χρήσεως (5.30)   1.940,1 1.932,7   0,0 0,0 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (5.30)   5.191,8 4.270,9   0,0 0,0 
      53.048,1 45.031,8   36,9 39,3 
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)     247.706,5 263.462,1   36,9 39,3 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α+δ)     413.462,7 443.439,5   171.707,4 200.351,7 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για τη χρήση 1/1-31/12/2007 

                  

Όµιλος Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών)   
σε νέο 

Προτεινόµενα 
Μερίσµατα 

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 

επιτοκίου 
δανεισµού 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 45.963,2 103.110,2 0,0 14.197,7 16.643,5 0,0 62,8 179.977,3 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Εισόδηµα καταχωρηµένο Απευθείας 
στην Καθαρή Θέση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.825,9 0,0 1.825,9 

Κέρδη/ζηµίες χρήσης  0,0 0,0 0,0 596,5 0,0 0,0 0,0 596,5 
Τακτικό Αποθεµατικό 0,0 628,3 0,0 (628,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αποθεµατικά προς διανοµή 0,0 (2.000,0) 0,0 2.062,8 0,0 0,0 (62,8) (0,0) 

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Μερίσµατα Πληρωθέντα και Αµοιβές 
∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 0 (16.643,5) 0,0 0,0 (16.643,5) 

Προτεινόµενα Μερίσµατα & Αµοιβές 
∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 (5.682,6) 5.682,6 0,0 0,0 0,0 

                  

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2007 45.963,2 101.738,5 0,0 10.546,0 5.682,6 1.825,9 (0,0) 165.756,2 

                  

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών)   
σε νέο 

Προτεινόµενα 
Μερίσµατα 

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 

επιτοκίου 
δανεισµού 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 45.963,2 139.630,5 (1.924,9) 40,1 16.643,5 0,0 (40,1) 200.312,3 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Εισόδηµα καταχωρηµένο Απευθείας 
στην Καθαρή Θέση 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Κέρδη/ζηµίες χρήσης  0,0 0,0 1.901,5 9.123,1 5.682,6 0,0 0,0 16.707,2 
Τακτικό Αποθεµατικό 0,0 628,3 0,0 (628,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αποθεµατικά προς διανοµή 0,0 0,0 0,0 (40,1) 0,0 0,0 40,1 0,0 

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία 0,0 (28.729,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (28.729,0) 

Μερίσµατα Πληρωθέντα και Αµοιβές 
∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 0 (16.643,5) 0,0 0,0 (16.643,5) 

Αποµείωση Συµµετοχών 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 
                  

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2007 45.963,2 111.529,7 (0,0) 8.494,9 5.682,6 0,0 0,0 171.670,4 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Για τη χρήση 1/1-31/12/2006 

                  

Όµιλος Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεoγράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) 
σε  νέο 

Προτεινόµενα 
Μερίσµατα 

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 

επιτοκίου 
δανεισµού 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 2006 60.663,2 140.768,9 0,0 (163,1) 0,0 0,0 (733,1) 200.535,9 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (14.700,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (14.700,0) 
Αποθεµατικά 2006 0,0 12.361,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.361,5 
Κέρδη/ζηµίες χρήσης  0,0 0,0 0,0 (1.496,3) 0,0 0,0 0,0 (1.496,3) 
∆ιανεµηθέντα Αποθεµατικά 
2006 0,0 (20.251,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (20.251,0) 
Αποθεµατικά προς διανοµή 0,0 (29.769,2) 0,0 17.357,0 0,0 0,0 795,9 (11.616,3) 
Αποθεµατικά 
αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Μερίσµατα Πληρωθέντα και 
Αµοιβές ∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 (1.500,0) 0,0 0,0 0,0 (1.500,0) 

Προτεινόµενα Μερίσµατα  0,0 0,0 0,0 0,0 16.588,5 0,0 0,0 16.588,5 
Προτεινόµενες Αµοιβές ∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 55,0 
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης 
την 31η ∆εκεµβρίου 2006 45.963,2 103.110,2 0,0 14.197,7 16.643,5 0,0 62,8 179.977,3 

                  

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών) 
σε  νέο 

Προτεινόµενα 
Μερίσµατα 

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 

επιτοκίου 
δανεισµού 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 2006 60.663,2 33.492,0 (1.707,0) 40,1 5.055,0 0,0 (40,1) 97.503,2 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (14.700,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (14.700,0) 
Αποθεµατικά 2006 0,0 9.760,7 (217,8) 0,0 0,0 0,0 0,0 9.542,9 
Κέρδη/ζηµίες χρήσης  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
∆ιανεµηθέντα Αποθεµατικά 
2006 0,0 (6.960,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6.960,3) 
Αποθεµατικά προς διανοµή 0,0 (11.616,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (11.616,3) 
Αποθεµατικά 
αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία 

0,0 114.954,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114.954,4 

Μερίσµατα Πληρωθέντα και 
Αµοιβές ∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 0,0 (5.055,0) 0,0 0,0 (5.055,0) 

Προτεινόµενα Μερίσµατα  0,0 0,0 0,0 0,0 16.588,5 0,0 0,0 16.588,5 
Προτεινόµενες Αµοιβές ∆.Σ. 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 55,0 
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης 
την 31η ∆εκεµβρίου 2006 45.963,2 139.630,5 (1.924,9) 40,1 16.643,5 0,0 (40,1) 200.312,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Για τη χρήση 1/1 - 31/12/2007 και 2006 

  
            
    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

    1/1-31/12/07 1/1-31/12/06 1/1-31/12/07 1/1-31/12/06 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες          
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων   704,9 1.202,3 16.754,0 14.835,1 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :           
Αποσβέσεις  11.737,3 11.683,5 0,0 0,0 
Προβλέψεις   218,1 427,2 0,0 0,0 
Συναλλαγµατικές διαφορές (5.6) 2.100,3 (74,1) 0,0 0,0 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας   (1.059,9) (421,1) (16.804,8) (14.876,6) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (5.6) 11.253,1 10.848,8 0,0 0,0 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου           
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:           
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων   (276,5) (56,1) 0,0 0,0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   27.426,2 32.143,7 0,3 0,5 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   3.920,6 (3.116,6) (104,2) (101,2) 
Μείον :           
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   (10.004,8) (10.064,0) (0,0) 0,0 
Καταβεβληµένοι φόροι   (53,9) (41,4) 0,0 0,0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   45.965,3 42.532,3 (154,7) (142,2) 
            
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες          
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων   0,0 0,0 0,0 0,0 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων   (141,7) (325,5) (0,7) 0,0 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων   72,0 0,0 1.779,3 10.154,4 
Συνολικές καθαρές εισπράξεις από πωλήσεις πλοίων   0,0 0,0 0,0 0,0 
Τόκοι εισπραχθέντες (5.6) 1.059,9 421,1 114,7 86,0 
Μερίσµατα εισπραχθέντα   0,0 0,0 16.690,1 14.790,7 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   990,2 95,6 18.583,4 25.031,1 
            
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες          
Εισπράξεις/(πληρωµές) από αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου   0,0 (14.700,0) 0,0 (14.700,0) 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   0,0 0,0 0,0 0,0 
Εξοφλήσεις δανείων (5.21) (23.874,8) (30.225,1) 0,0 0,0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (5.22) (26,7) (53,5) 0,0 0,0 
Μερίσµατα πληρωθέντα   (16.588,5) (11.960,3) (16.588,5) (11.960,3) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)   (40.490,1) (56.938,9) (16.588,5) (26.660,3) 
            
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
(α)+(β)+(γ)   

6.465,4 (14.311,0) 1.840,2 (1.771,4) 
            
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   18.455,4 32.766,3 2.622,0 4.393,4 
            
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   24.920,7 18.455,4 4.462,2 2.622,0 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

για τη χρήση 1/1 – 31/12/2007 

1 Γενικές Πληροφορίες 
 

Η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε την 9η Νοεµβρίου, 1993 (Αρ. 
Φ.Ε.Κ. 6354,  της 25ης Νοεµβρίου 1993) µε έδρα το ∆ήµο Βούλας, Αττική, Λεωφ. Κ. 
Καραµανλή 157, Τ.Κ. 166 73. 

 
Η εταιρία ως αµιγώς Εταιρία Συµµετοχών δεν έχει επιχειρηµατική δραστηριότητα. Μέσω 
των θυγατρικών της εταιριών δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία σε διεθνείς 
γραµµές. 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της χρήσεως είναι  501 άτοµα για 
τον Όµιλο αντί 499 ατόµων την 31/12/2006. 

 
Η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι θυγατρική 100% της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε 
κωδικό ATTICA. 
Το σύνολο των κοινών µετοχών καθώς και ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των µετοχών 
της εταιρίας είναι 31.267.500 το 2007. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η συνολική 
κεφαλαιοποίηση του Οµίλου την 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 165.756,2 χιλ., 
και Ευρώ 171.670,4 χιλ. της Εταιρίας. 

 
Το ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία εκλέγει 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι πενταµελές. 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2007, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 20η Μαρτίου 
2008. 
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2 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο για την χρήση 01/01-
31/12/2007 είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων την χρήση που έληξε στις 31/12/2006 µε εξαίρεση τη µέθοδο αποτίµησης 
των συµµετοχών της σε θυγατρικές εταιρίες. 

 
Συγκεκριµένα η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφάσισε την αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των 
συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες από τη µέθοδο του κόστους αγοράς, στη µέθοδο της 
εύλογης αξίας. 

 
Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι η αλλαγή αυτή συµβάλλει στη παροχή µιας ορθολογικότερης 
πληροφόρησης όσον αφορά την αξία των επενδύσεων της µητρικής εταιρίας. 

 
Η συγκεκριµένη αλλαγή επηρεάζει ισόποσα το ύψος του λογαριασµού «Συµµετοχές σε 
θυγατρικές εταιρίες» καθώς και την καθαρή θέση της µητρικής εταιρίας ενώ δεν έχει 
επίδραση σε κανένα στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. Επίσης δεν 
επιδρά στα αποτελέσµατα και τις ταµιακές ροές της µητρικής εταιρίας και του Οµίλου. 

 
Η εταιρία χρησιµοποίησε ανεξάρτητο εκτιµητή ο οποίος προσδιόρισε την εύλογη αξία των 
θυγατρικών εταιριών του Οµίλου. 

 
Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι οι 
ακόλουθες: 
α) Ο Όµιλος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές που 
δραστηριοποιείται την 31/12/2007. 
β) Τα πλοία θα εκτελέσουν περίπου τον ίδιο αριθµό δροµολογίων. 
γ) Η ωφέλιµη ζωή και η υπολειµµατική αξία των πλοίων υπολογίζονται βάσει της 
ισχύουσας λογιστικής αρχής. 
δ) Οι ετήσιες αυξήσεις των εσόδων και των εξόδων έχουν υπολογιστεί βάσει των 
ιστορικών στοιχείων του Οµίλου. 
ε) Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο (WACC) προεξόφλησης των κερδών είναι 9,8%. 

 
Η επίδραση της παραπάνω αλλαγής στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας 
εµφανίζεται στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην παράγραφο 5.11. 

 
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 όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Επίσης οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές 
του ιστορικού κόστους, της συνέχισης λειτουργίας του Οµίλου, της αυτοτέλειας των 
χρήσεων, της οµοιοµορφίας παρουσίασης, της σηµαντικότητας των στοιχείων και της 
αρχής των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. 

 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη 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 του Οµίλου µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που 
έληξε την 31/12/2007. 
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2.1 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 1ης 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 και του 
Οµίλου, παρατίθεται παρακάτω: 

 
2.1.1 ∆.Π.Χ.Π. 7 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 
 

Οι αρχές του παρόντος ∆ΠΧΠ συµπληρώνουν τις αρχές αναγνώρισης, επιµέτρησης και 
παρουσίασης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών και χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων του ∆.Λ.Π. 32 – Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και του 
∆.Λ.Π. 39 – Αναγνώριση και επιµέτρηση. 

  
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. 

 
2.1.2  ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆.Λ.Π. 29 

Οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 
 

Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί, 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 στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
2.1.3. ∆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 στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
2.1.4. ∆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 στον Όµιλο και στην Εταιρία. 
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2.1.5. ∆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. 

 
2.1.6. ∆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. 

 
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 στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
 

2.2. Εφαρµογή νέων ή αναθεωρηµένων προτύπων από 1/1/2008 και αργότερα 
 
2.2.1 ∆.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί τοµείς 
 

Ο Όµιλος 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. 

 
2.2.2 ∆.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. 

 
Ο Όµιλος δεν θα επηρεαστεί από την αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 23 διότι εφαρµόζει τον 
εναλλακτικό χειρισµό αναγνώρισης του κόστους δανεισµού ο οποίος προβλεπόταν από 
την προηγούµενη έκδοση του ∆.Λ.Π. 23 και ο οποίος χειρισµός είναι όµοιος µε αυτόν που 
προβλέπει το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23. 

 
2.2.3 ∆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. 
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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 στον Όµιλο και στην Εταιρία. 

 
 
2.3 Ενοποίηση 
 
2.3.1 Βάση ενοποίησης 

 
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος της αγοράς. 
Η αγορά λογιστικοποιείται στο κόστος της και ως κόστος λογίζεται το ποσό των µετρητών 
ή των ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκε, ή η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της 
ανταλλαγής (άλλου ανταλλάγµατος αγοράς) που δόθηκε από την αγοράστρια για την 
απόκτηση του ελέγχου άλλης επιχείρησης.  Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε κόστος που 
αφορά άµεσα την αγορά. Ο Όµιλος από το 2007 ως βάση ενοποίησης χρησιµοποιεί την 
µέθοδο της εύλογης αξίας για την αποτίµηση των συµµετοχών. 

 
2.3.2 Θυγατρικές Εταιρίες 
 

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες οι οποίες διοικούνται και ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από τη 
µητρική εταιρία. Έλεγχος είναι η δυνατότητα να κατευθύνεται η οικονοµική και 
επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, έτσι ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις 
δραστηριότητες της. 

 
Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, είναι οι παρακάτω: 

 
Επωνυµία Έδρα Ποσοστά  Συµµετοχής 
 
SUPERFAST ENA INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST DIO INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST TRIA INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST TESSERA INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST PENTE INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST EXI INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST ENDEKA INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST DODEKA INC. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
SUPERFAST FERRIES S.A. ΛΙΒΕΡΙΑ 100,00% 
(διαχειρίστρια Ν.89/67) 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
2.3.3 Συγγενείς Εταιρίες 
 

Συγγενείς είναι οι εταιρίες επί των οποίων ασκείται ουσιώδης επιρροή χωρίς να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν θυγατρικές. Σε επίπεδο ενοποίησης 
οι συγγενείς εταιρίες απεικονίζονται µε τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους προς τον 
Όµιλο. 

 
2.3.4 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της.  
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος 
µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 
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∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιριών του Οµίλου, διαγράφονται, εκτός αν η συναλλαγή αφορά περιουσιακό στοιχείο 
το οποίο παρέχει αποδείξεις αποµείωσης. 

 
Οι λογιστικές αρχές όλων των εταιριών, οι οποίες ενοποιούνται είναι οµοιόµορφες µε 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας επί των περιουσιακών στοιχείων των ενοποιούµενων 
θυγατρικών εταιριών απεικονίζονται χωριστά από το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του 
Οµίλου. 

 
 
2.4 Υπεραξία 
 

Υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης µιας επιχείρησης και της εύλογης 
αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση 
θυγατρικών και συγγενών εταιριών. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά στο τέλος κάθε 
χρήσης εξετάζεται εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης. 

 
Υπεραξία η οποία, πριν την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π., είχε καταχωρηθεί αφαιρετικά στα 
ίδια κεφάλαια δεν µεταφέρεται στο ενεργητικό. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση 
διαθέσει το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης µε την οποία η υπεραξία σχετίζεται, τότε η 
υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζεται στο κέρδος ή τη ζηµία από τη διάθεση αυτή, αλλά 
παραµένει να εµφανίζεται ολόκληρη αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια. 
 

 
2.5 Επενδύσεις σε Εταιρίες 
 

Η εταιρία έως τώρα έχει επενδύσει σε µετοχές των πλοιοκτητριών εταιρειών, 100% 
θυγατρικών της. 
 

 Οι επενδύσεις αυτές κατέχονται µε σκοπό την µόνιµη διακράτησή τους. 
Η επένδυση αυτή καταχωρείται στο κόστος πλέον τις άµεσες δαπάνες που αφορούν την 
συναλλαγή και εµφανίζεται σαν µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο. Το 2007 λόγω 
αλλαγής της µεθόδου αποτίµησης των συµµετοχών στην εύλογη αξία, έγινε σχετική 
αναπροσαρµογή της αξίας των. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται αποτίµηση 
της εύλογης αξίας των συµµετοχών. 

 

2.6 Ενσώµατα Πάγια 
 

Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως 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. 
 
Άλλες µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγµατοποιηθούν, στη 
κατάσταση αποτελεσµάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και συντήρησης. 

 
Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή 
µέθοδο, στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. 
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Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων ανά κατηγορία έχει οριστεί ως 
εξής: 
1. Πλοία συµβατικά 30 έτη 
2. Λιµενικές εγκαταστάσεις 10 έτη 
3. Οχήµατα 5 έτη 
4. Έπιπλα – Σκεύη 5 έτη 
5. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 3 έτη 

 
Η υπολειµµατική αξία των πλοίων είναι το 20% της αξίας κτήσεως. 

 
Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. 
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος κάθε 
χρήσης. 
 
∆απάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται µε σκοπό την αύξηση των αναµενόµενων 
εσόδων των πλοίων ή την προσαρµογή των πλοίων σε κανονισµούς ασφαλείας και 
ασφαλούς διαχείρισης θεωρούνται ξεχωριστό πάγιο και αποσβένονται σε 5 έτη. 
 
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της 
αναπόσβεστης αξίας τους , µετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν άµεση σχέση µε 
την πώληση, καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 
 
2.7 Άυλα Πάγια 
 
 α) Σήµατα 
 Τα σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε 

τυχόν σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
 
 Στο κόστος κτήσεως των σηµάτων περιλαµβάνονται οι δαπάνες εκπόνησης των σχεδίων 

και οι δαπάνες που απαιτούνται για την κατοχύρωση των σηµάτων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

 
 Η ωφέλιµη ζωή των σηµάτων είναι 15 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη 

σταθερή µέθοδο. 
 
 β) 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 των προγραµµάτων. 
 

 Οι δαπάνες που αυξάνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις 
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθεται 
στην αρχική αξία του παγίου. 

 Η ωφέλιµη ζωή των Λογισµικών Προγραµµάτων είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο. 

 
 
2.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, εάν και 
κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για πιθανή αποµείωση. 
Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη τότε εκτιµάται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών οι 
οποίες αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση του συγκεκριµένου 
παγίου στοιχείου. Ως µονάδα δηµιουργίας Ταµιακών Ροών ορίζεται η αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται κάθε πλοίο. 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2007  25

 
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, όταν προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

 
 
2.9 Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. 
Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης µειωµένη µε τυχόν 
άµεσα έξοδα πώλησης. 
Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµισµένου 
κόστους. 

 
2.10 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες, εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη 
των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης, και καταχωρούνται στην εύλογη αξία. 
 
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 πραγµατική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν 
µπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία του οφείλονται. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 
 
 

2.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα 
µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσµίας υψηλής   
ρευστοποίησης µε διάρκεια ως τρεις µήνες. 
 
 

2.12 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, η οποία 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 την 
παραπάνω πράξη, καθαρό από τα άµεσα έξοδα της συναλλαγής εµφανίζεται ως 
αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  
 
 

2.13 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Τα πληρωτέα µερίσµατα εµφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρίας και του Οµίλου όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
Έως την έγκριση τους αναφέρονται στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. 
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2.14 Έσοδα 
 

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από ναύλους φορτηγών οχηµάτων, επιβατών και Ι.Χ. 
οχηµάτων και από πωλήσεις άλλων υπηρεσιών επί των πλοίων. Επίσης ο Όµιλος έχει 
έσοδα από τόκους και µερίσµατα. 

 
2.14.1 Έσοδα από Ναυτιλιακή ∆ραστηριότητα 
 
2.14.1.1 Έσοδα από ναύλους 
 

Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης πραγµατοποιήσει το ταξίδι για 
το οποίο πλήρωσε τον ναύλο. 
 

2.14.1.2 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών επί των πλοίων 
 

Για υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται επί των πλοίων απ’ ευθείας στον πελάτη 
αναγνωρίζονται ως έσοδα µε την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 
Για τις υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται µέσω αναδόχων, τα έσοδα αναγνωρίζονται 
µε την έκδοση των Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο και αφορούν 
δεδουλευµένα έσοδα. 
Τα παραπάνω έσοδα αναγνωρίζονται όταν η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη. 

 
2.14.2 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. 
 

2.14.3 Έσοδα από µερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της 
εταιρίας που τα χορηγεί. 
 
 

2.15 Κρατικές Επιχορηγήσεις – Κρατική Υποστήριξη 
 
2.15.1 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

 
 Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που 

έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει ή 
κατασκευάσει µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι: 
 α)  Η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν. 
 β) Οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται µε συστηµατική βάση στα έσοδα για τον 
απόλυτο συσχετισµό τους µε τα σχετικά κόστη τα οποία πρέπει να αντισταθµιστούν, 
ανεξάρτητα από το πότε θα εισπραχθούν. 
 

 
2.15.2 Επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα καταχωρούνται µε συστηµατικό και 
ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των περιόδων µέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο 
συσχετισµός των επιχορηγήσεων αυτών µε τα αντίστοιχα κόστη. 
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2.16 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος της επιχείρησης που παρέχει ένα 
προϊόν ή µία υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζοµένων προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία 
υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς άλλων 
επιχειρηµατικών τοµέων. 
 
Γεωγραφικός τοµέας είναι κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει 
προϊόντα ή υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και το οποίο 
υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες άλλων τοµέων που 
λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. 

 
Για το λόγο αυτό η πληροφόρηση κατά τοµέα παρέχεται σύµφωνα µε την γεωγραφική 
περιοχή. 
 
Ο Όµιλος έχει κύριο επιχειρηµατικό τοµέα την επιβατηγό Ναυτιλία και προς το παρόν η 
γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας του Οµίλου γίνεται µόνο στην Αδριατική 
Θάλασσα. 
 
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. Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε 
υψηλότερη κίνηση τους µήνες Ιούλιο έως Σεπτέµβριο και χαµηλότερη τους µήνες 
Νοέµβριο έως Φεβρουάριο.  Αντίθετα, η εµπορευµατική κίνηση εµφανίζεται ισότιµα 
κατανεµηµένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρή εποχικότητα. 
 

 
2.17 Έξοδα 
 
2.17.1 Κόστος ∆ανεισµού 
 
 Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι και άλλα έξοδα που αναλαµβάνει ο Όµιλος λόγω 

δανεισµού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνονται: 

 α)  Οι τόκοι από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια. 
 β)  Η απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης 

δανείων ανάλογα µε τη διάρκεια αποπληρωµής του δανείου. 
 γ)  Η απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για την λήψη δανείων. 
 δ)  Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που 

παρακολουθούνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». 
 ε) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο 

νόµισµα εφ’ όσον αυτές θεωρούνται συµπληρωµατικό ποσό του κόστους των ∆ανείων 
(εάν υπάρχουν). 

 
2.17.1.1 Αναγνώριση του κόστους δανεισµού 
 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο 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. 

 
2.17.1.2 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. 
 γ)  Παύει όταν όλες οι αναγκαίες εργασίες προετοιµασίας του περιουσιακού στοιχείου 

για τη χρήση του ή την πώλησή του έχουν περατωθεί. 
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2.17.2 Παροχές στο προσωπικό 
 
2.17.2.1 Βραχυπρόθεσµες παροχές 
  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές στους εργαζόµενους σε χρήµα ή σε είδος καταχωρούνται 
στα έξοδα όταν είναι δουλευµένες εκτός αν οι παροχές αυτές αφορούν υπηρεσίες που 
είναι άµεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου. 

 
2.17.2.2 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 
  

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών του οµίλου αφορά την νοµική υποχρέωση για 
την καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου 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 αποτελέσµατα  που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

 
 
2.17.3 Μισθώσεις 
 
2.17.3.1 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 όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα παραµένει 
στην εταιρία. 
 
Για τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα των οποίων στο τέλος της 
µίσθωσης παραµένει στην εταιρία, η µέθοδος απόσβεσης είναι όµοια µε τη µέθοδο που 
ακολουθείται για τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην επιχείρηση. 
Όταν στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα δεν παραµένει στην εταιρία οι αποσβέσεις 
κατανέµονται στην µικρότερη περίοδο µεταξύ της διάρκειας µίσθωσης και της ωφέλιµης 
ζωής του παγίου. 
 

2.17.3.2 Λειτουργικές Μισθώσεις 
 

Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται σε βάρος 
των αποτελεσµάτων χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το 
συµβόλαιο µίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζηµιών οι οποίες προήλθαν από την 
συνηθισµένη χρήση του µισθωµένου παγίου, το κόστος επιβαρύνει την χρήση κατά την 
οποία έπαυσε η χρησιµοποίηση του παγίου. 

 
 
2.17.4 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις εάν ισχύουν τα κάτωθι δεδοµένα: 

 α)  Ανάληψη δέσµευσης (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος που 
συνέβη στο παρελθόν. 

 β)  Πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το 
διακανονισµό της δέσµευσης. 

 γ)  ∆υνατότητα να εκτιµηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσµευσης. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή οικονοµικού οφέλους 
δεν είναι εξασφαλισµένη. 

 
2.17.5 Περιοδική Κατανοµή 
 
2.17.5.1 Επιµερισµός των κοινών εσόδων και εξόδων 

 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 δ του παρόντος, οι ενοποιηµένες στον Όµιλο 
κοινοπραξία και διαχειρίστρια εταιρία µεταφέρουν στις πλοιοκτήτριες τα έσοδα και τα 
έξοδα που πραγµατοποιούν για λογαριασµό τους σε µηνιαία βάση.  Τα έσοδα και τα 
έξοδα, τα οποία δεν αφορούν συγκεκριµένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι κοινά, 
κατανέµονται βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας κάθε πλοίου. 

 
2.17.5.2 Περιοδική κατανοµή εξόδων 

 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα έξοδα ασφαλίστρων, ετήσιας επιθεώρησης και συντήρησης 
των πλοίων στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µηνιαία βάση, καθότι τα παραπάνω 
έξοδα αφορούν όλο το οικονοµικό έτος. 

 
 
2.18 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος 

 
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη του 
Οµίλου, διαχωρίζουµε τα κέρδη ανάλογα µε την προέλευσή τους. 

2.18.1 Κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες 
 
Σύµφωνα µε τον νόµο 27/1975 άρθρο 6, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων µε Ελληνική 
σηµαία πληρώνουν φόρο, ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες, βάσει των κόρων ολικής 
χωρητικότητας του πλοίου. Ο φόρος αυτός ουσιαστικά είναι φόρος εισοδήµατος ο 
οποίος αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από το παραπάνω νόµο. 
 
Με την πληρωµή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε υποχρέωση που έχει σχέση µε την 
φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

2.18.2 Κέρδη από αφορολόγητα µη ναυτιλιακά έσοδα 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κέρδη από αφορολόγητα έσοδα κεφαλαίων, 
επιδοτήσεις, κλπ, τα οποία φορολογούνται όταν διανέµονται ή όταν κεφαλαιοποιούνται. 
Για το µέρος των κερδών, που δεν θα διανεµηθούν, δηµιουργείται φορολογητέα 
προσωρινή διαφορά οπότε αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, µέχρι 
την πλήρη διανοµή των κερδών αυτών. 
 
Εξαιρούνται: 

 
Τα εισπρακτέα µερίσµατα από ανώνυµες εταιρίες τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν 
φορολογούνται  (ελεύθερα προς διανοµή) και τα οποία δεν λαµβάνονται υπ’ όψη στον 
υπολογισµό αναβαλλόµενης φορολογίας. 

2.18.3 Κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες 
 
Κέρδη από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες φορολογούνται σύµφωνα µε τις γενικές 
διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος και στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος 
υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας γίνεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12. 
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2.19 Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος 
   

Το νόµισµα λειτουργίας του Οµίλου είναι το Ευρώ. 
Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 

 
Την ηµεροµηνία ισολογισµού αποτιµούµε: 
 

 α) Τα χρηµατικά διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού. 
 

 β) Τα µη χρηµατικά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος, µε τη συναλλαγµατική 
ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά στο τέλος της χρήσεως 
αποτιµώνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. 

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα 
της χρήσεως την οποία αφορούν. 

 
2.20 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου είναι: 

 α) Τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 

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

 
 β) ∆άνεια τραπεζών 
 Η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα συµφωνηθέντα επιτόκια των αντληθέντων 

δανείων ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχουν λόγοι οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία εµφανίζονται οι 
υποχρεώσεις αυτές στα βιβλία του Οµίλου. 

 
 γ) Χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης κινδύνου 
 Σε περίπτωση που ο Όµιλος χρησιµοποιήσει χρηµατοικονοµικά µέσα για αντιστάθµιση 

κινδύνου, αποτιµά στο τέλος κάθε περιόδου την εύλογη αξία του µέσου αυτού και 
καταχωρεί αναλόγως στα αποτελέσµατα ή στην καθαρή θέση τη διαφορά, η οποία 
προκύπτει από την αρχική καταχώρηση. Για το κάθε µέσο κρίνεται εάν η σχέση 
αντιστάθµισης είναι εύλογης αξίας ή ταµιακών ροών. 

2.21 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 χρήσεως (µετά την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων αν 
υπάρχουν), στο δε παρανοµαστή, το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών 
που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 
 
Για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, ο αριθµητής του κλάσµατος περιλαµβάνει το κέρδος ή τη ζηµία µετά την 
αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας, στο δε παρανοµαστή το σταθµισµένο µέσο 
αριθµό των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και 
κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων 

 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς 
(απρόβλεπτες διακυµάνσεις ισοτιµιών και επιτοκίων) και πιστωτικό κίνδυνο. Για το λόγο 
αυτό επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων µέσω  
προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων. 
 
Η διαχείριση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την αναγνώριση, αποτίµηση και αντιστάθµιση 
των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. ∆εν αποτελεί πολιτική του Οµίλου η εκτέλεση 
συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος είναι κυρίως καταθέσεις σε 
τράπεζες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, δάνεια, συµφωνίες επαναγοράς, χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 
 
3.1.1 Κίνδυνοι αγοράς 
 
 α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρωζώνης (Ελλάδα – Ιταλία). 
 Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ανύπαρκτος καθ’ ότι ο κύκλος εργασιών σε νοµίσµατα 

εκτός του ΕΥΡΩ είναι µικρότερος του 1% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα τιµολόγια 
των ναύλων ακόµα και σε χώρες που χρησιµοποιούν άλλο νόµισµα από το Ευρώ 
(Ελβετία) είναι εκφρασµένα σε Ευρώ και εισπράττουµε Ευρώ. 
Επίσης, τα έξοδα του Οµίλου είναι σε Ευρώ σε ανάλογα ποσοστά. 
 

 β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 Υπάρχουν πλήρεις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

επισφαλειών. 
 
 Ο Όµιλος εκτιµά ότι δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε κάποιους πελάτες 

εκτός της συγγενούς εταιρίας ATTICA PREMIUM Α.Ε., 100% θυγατρικής της ATTICA 
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την οποία δεν υφίσταται θέµα πιστωτικού κινδύνου. 

 Ο Όµιλος έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριµένους όρους πιστωτικής πολιτικής για 
όλες τις κατηγορίες των πελατών του. 

 
 Επίσης, µε σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση του έχει λάβει εγγυητικές επιστολές 

τραπέζης από όλους τους κεντρικούς πράκτορες έκδοσης εισιτηρίων. 
 
Ο Όµιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο ελλείµµατος κεφαλαίων µελετώντας και 
παρακολουθώντας προσεκτικά την ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των 
υποχρεώσεων. 
 

 γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας του Οµίλου βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα αφ’ ενός λόγω 

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

 Ο Όµιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο ελλείµατος κεφαλαίων µελετώντας προσεκτικά την 
ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων του. 
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 δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων 
 Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε το επιτόκιο της Κεντρικής 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας  (EURIBOR). 
 
 Ο Όµιλος για την καλύτερη αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού έχει προχωρήσει σε 

αντιστάθµιση επιτοκίου των µακροπρόθεσµων δανείων για τα επόµενα 2 έτη. 
 
 ε) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Τιµών Καυσίµων 
 Ο Όµιλος επηρεάζεται σηµαντικά από την διακύµανση των τιµών των καυσίµων. Για τον 

λόγο αυτό σχεδιάζει πρόγραµµα προαγοράς των καυσίµων για την κάλυψη των 
αναγκών των πλοίων σε συγκεκριµένο επίπεδο τιµής. 
 
στ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Σκοπός του Οµίλου είναι η διαχείριση των Κεφαλαίων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση 
της δραστηριότητας και η εξασφάλιση αποδόσεων για τους µετόχους και των λοιπών 
µερών, τα οποία σχετίζονται µε τον Όµιλο. Η διατήρηση της βέλτιστης κεφαλαιουχικής 
διάρθρωσης κρίνεται αναγκαία για την µείωση του κόστους κεφαλαίων. 

 
Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης και µε στόχο 
να διατηρείται ο συντελεστής αυτός στα επίπεδα του 25-45% περίπου. 
Ο συντελεστής µόχλευσης υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα 
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. 

 
Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο του δανεισµού (Βραχυπρόθεσµος και 
µακροπρόθεσµος) µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα. 
 
Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια όπως 
εµφανίζονται στον ισολογισµό πλέον τον καθαρό δανεισµό 

 
 31/12/2007 31/12/2006 

Σύνολο δανεισµού (σε χιλ. ευρώ) 217.997,20 241.872,10 
Μείον ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 24.920,70 18.455,40 
Χρηµ/κα στοιχεία διαθ. προς πώληση - - 
Καθαρός δανεισµός 193.076,50 223.416,70 
Ιδία κεφάλαια 165.756,20 179.670,40 
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 358.832,70 403.087,10 
Συντελεστής µόχλευσης 0,5381 0,5543 

 
ζ) Ανταγωνισµός 
Στην Αδριατική θάλασσα ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος και οι κύριοι 
ανταγωνιστές είναι: 
 

Γραµµή Ελλάδος – Ανκώνας ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
 ΑΝΕΚ 
Γραµµή Ελλάδος – Μπάρι AGOUDIMOS LINES 
 VENTOURIS FERRIES 
 ENDEAVOUR LINES 

 
η) Προσδιορισµός Εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία διαπραγµατεύονται σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις δηµοσιευµένες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 
Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς 
και του παθητικού η τιµή ζήτησης. 
Η ονοµαστική αξία των εµπορικών απαιτήσεων µετά την διενέργεια των προβλέψεων 
που τις αφορούν προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 
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3.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών 

εκτιµήσεων 
 

Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των 
λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες: 

 
- Η ∆ιοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης της αξίας 

των συµµετοχών σε θυγατρικές και εφόσον υφίσταται εκτιµά το ύψος της, 
σύµφωνα µε την υιοθετηµένη λογιστική πολιτική της Εταιρίας. 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. 

 
- Η ∆ιοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιµήσεων, τα 

ακόλουθα: 
 

• τις ωφέλιµες ζωές και τις ανακτήσιµες αξίες των πλοίων  
• το ύψος των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συµµόρφωσης µε 
την εργατική νοµοθεσία. 

 
- Πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρία κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόµενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, αφορούν: 

 
• τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας 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 παρ. 5.7. 

• τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των ενδεχόµενων ζηµιών από 
εκκρεµοδικίες   και επισφάλειες παρ. 5.14. 

 
Η ∆ιοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιµήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας. 
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4 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων µερών 
 
4.1 ∆ιεταιρικές συναλλαγές 
 

α) ∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της µητρικής εταιρίας και των 
θυγατρικών. 

  
 β)∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των δύο ναυτιλιακών οµίλων  

SUPERFAST και BLUE STAR οι οποίοι ελέγχονται κατά 100% και 48,795 % αντίστοιχα 
από την µητρική εταιρία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
 γ) ∆εν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ των πλοιοκτητριών εταιριών του 

Οµίλου SUPERFAST µε τις αντίστοιχες πλοιοκτήτριες εταιρίες του Οµίλου BLUE STAR. 
 
 δ) Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ και η 

SUPERFAST FERRIES S.A. βάσει συµβάσεων µε τις πλοιοκτήτριες εταιρίες του Οµίλου 
SUPERFAST, είναι υπεύθυνες για τα έσοδα από ναύλους και τα κοινά έξοδα πλοίων 
(διαφήµιση, προµήθειες, µισθοδοσία προσωπικού γραφείων κλπ). Επίσης, η 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ είναι βάσει συµβάσεων 
µε την BLUE STAR FERRIES, υπεύθυνη για τα έσοδα από ναύλους και τα κοινά έξοδα, 
των πλοίων που εκτελούν πλόες στην Αδριατική ή σε άλλη αγορά του εξωτερικού όπου 
δραστηριοποιούνται τα πλοία της. Στο τέλος κάθε µήνα η  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ µεταφέρει στις 
πλοιοκτήτριες τα έσοδα και έξοδα που έκανε για λογαριασµό τους βάσει της 
πραγµατικής κίνησης κάθε πλοίου και κατανέµει τα κοινά έξοδα βάσει προκαθορισµένων 
ποσοστών βασιζόµενα στους κόρους ολικής χωρητικότητας κάθε πλοίου. 

 
 ε) Η ATTICA PREMIUM Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ATTICA Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, είναι βάσει συµφωνητικού κεντρικός πράκτορας πωλήσεων εισιτηρίων, 
τόσο για την SUPERFAST FERRIES όσο και για την BLUE STAR FERRIES. Για τις 
πωλήσεις αυτές η ATTICA PREMIUM λαµβάνει προµήθειες, οι οποίες δεν δηµιουργούν 
διεταιρικές συναλλαγές µε τον Όµιλο ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ. 

 
Ποσά που αφορούν συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών όπως αυτά ορίζονται από το 
∆.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής: 

 
 Σε χιλιάδες €
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,0
γ) Απαιτήσεις 606.522,3
δ) Υποχρεώσεις 609.296,7
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 1.015,7
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,0
η) Μερίσµατα εισπραχθέντα 16.690,1
θ) Μερίσµατα πληρωθέντα 16.588,5
 
 

 
 
 

Ακολουθεί ανάλυση µε τα υπόλοιπα των ∆ιεταιρικών Συναλλαγών της 31/12/2007. 
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∆ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.       
                  

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SUPERFAST PENTE 
INC. 

SUPERFAST PENTE 
(HELLAS) INC. 

SUPERFAST EXI 
INC. 

SUPERFAST EXI 
(HELLAS) INC. 

  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

SUPERFAST PENTE INC. 0,0 0,0 0,0 34.841,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC. 34.841,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST EXI INC. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44.579,4 

SUPERFAST EXI (HELLAS) INC. 0,0 0,0 0,0 0,0 44.579,4 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST FERRIES S.A. 0,0 41.903,4 0,0 0,0 0,0 47.267,0 0,0 0,0 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ 0,0 0,0 35.497,7 0,0 0,0 0,0 45.256,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 34.841,3 41.903,4 35.497,7 34.841,3 44.579,4 47.267,0 45.256,0 44.579,4 

                  

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SUPERFAST 
ENDEKA INC 

SUPERFAST 
ENDEKA (HELLAS) 

INC. 

SUPERFAST 
DODEKA INC. 

SUPERFAST 
DODEKA (HELLAS) 

INC. 
  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

SUPERFAST ENDEKA INC. 0,0 0,0 0,0 46.579,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST ENDEKA ΗΕLLAS INC. 46.579,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST DODEKA INC. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.007,8 

SUPERFAST DODEKA HELLAS INC. 0,0 0,0 0,0 0,0 33.007,8 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST FERRIES S.A. 0,0 24.193,3 0,0 0,0 0,0 20.338,8 0,0 0,0 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ 0,0 0,0 47.543,7 0,0 0,0 0,0 34.371,9 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 46.579,7 24.193,3 47.543,7 46.579,7 33.007,8 20.338,8 34.371,9 33.007,8 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ SUPERFAST 
FERRIES S.A. 

Κ/ΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ 
∆Ω∆ΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & 

ΣΙΑ 

  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

SUPERFAST PENTE INC. 41.903,4 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST PENTE (HELLAS) INC. 0,0 0,0 0,0 35.497,7 

SUPERFAST EXI INC. 47.267,0 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST EXI (HELLAS) INC. 0,0 0,0 0,0 45.256,0 

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. 5,4 0,0 0,0 0,0 

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΟ Ν.Ε. 36,2 0,0 0,0 0,0 

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. 0,0 0,0 0,0 3.759,9 

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆ΕΚΑ Ν.Ε. 0,0 0,0 0,2 0,0 

SUPERFAST ENDEKA INC. 24.193,3 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST ENDEKA ΗΕLLAS INC. 0,0 0,0 0,0 47.543,7 

SUPERFAST DODEKA INC. 20.338,8 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST DODEKA HELLAS INC. 0,0 0,0 0,0 34.371,9 

ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. 299,1 0,0 0,0 0,0 

ΜΑΡΙΝ Ν.Ε. 0,0 0,0 0,0 44,3 

ATTICA GHALLENGE LTD 351,7 0,0 0,0 0,0 

ATTICA SHIELD LTD 337,3 0,0 0,0 0,0 

SUPERFAST FERRIES S.A. 0,0 0,0 150.112,5 0,0 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ 
(ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ. & ΣΙΑ 0,0 150.112,5 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 134.732,1 150.112,5 150.112,7 166.473,4 

          
Υπόλοιπο διεταιρικών 
συναλλαγών :         

Σύνολα χρέωσης 
(Απαιτήσεις) :   

€ 
606.522,3   

Σύνολα πίστωσης 
(Υποχρεώσεις) :   

€ 
609.296,7   

Υπόλοιπο : 
   

€ 
(2.774,4)   
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4.2 Συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
άλλων εταιριών 

 
Η κατωτέρω ενηµέρωση αφορά τα µέλη που κατείχαν θέση στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
των Εταιριών από 1/1 –31/12/2007. 

 
α) Το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος συµµετείχε στα 
∆ιοικητικά Συµβούλια όλων των εταιριών του Οµίλου SUPERFAST, της ATTICA Α.Ε. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, της ATTICA PREMIUM Α.Ε. καθώς και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
εταιριών του Οµίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
β) 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. 89/67. 

 Μεταξύ των αλλοδαπών αυτών εταιριών και της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 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 των εταιριών του Οµίλου. Τα ενοίκια που 
πλήρωσε ο Όµιλος για την περίοδο 01/01-31/12/2007 στις παραπάνω εταιρίες 
ανέρχονται στο ποσό των € 347.087,40 

 
γ) Οι σύµβουλοι κ.κ.  Χαράλαµπος Ζαβιτσάνος και Ιωάννης Κρητικός συµµετείχαν και  
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
δ) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Αλέξανδρος Παναγόπουλος απεχώρησε την 22/08/2007 
από το ∆.Σ. της εταιρίας και η θέση αναπληρώθηκε από τον κ. Μιχαήλ Γιαλούρη, ο 
οποίος συµµετέχει στα ∆.Σ. των εταιριών του Οµίλου SUPERFAST, καθώς και στα ∆.Σ. 
των εταιριών BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
Α.Ε. 

 
ε) Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου κ. Γ. Καρύδης συµµετέχει και στα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια των εταιριών του Οµίλου SUPERFAST. 
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5 Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων  
   
 Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
 
5.1 Έσοδα και παρουσίαση Γεωγραφικών τοµέων 
 

Ο Όµιλος όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.16, έχει επιλέξει η πληροφόρηση 
να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον γεωγραφικό τοµέα. Τα πλοία του Όµιλου 
δραστηριοποιούνται στην Αδριατική Θάλασσα. 
 
Στοιχεία πληροφόρησης κατά τοµέα για την χρήση 01/01 – 31/12/2007 και 2006: 

 
    Όµιλος     Εταιρία 
  01/01-31/12/2007   01/01-31/12/2007 

Αδριατική   Γεωγραφικός Τοµέας 
Θάλασσα 

Λοιπά Σύνολο 
  

Σύνολο 

Έσοδα από ναύλους 114.530,6 0,0 114.530,6   0,0 
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 20.612,0 0,0 20.612,0   0,0 
Λοιπά έσοδα 729,7 0,0 729,7   0,0 
Σύνολο 135.872,3 0,0 135.872,3   0,0 

           
           
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 31.045,9 0,0 31.045,9   0,0 
            
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,χρηµ/κων, 
επενδυτικών αποτ/των 13.053,9 (55,6) 12.998,3   (50,8) 
            
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (12.456,2) 162,8 (12.293,4)   16.804,8 
            
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων 597,7 107,2 704,9   16.754,0 
            
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 536,1 60,4 596,5   16.707,2 
           
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 366.433,1 0,0 366.433,1    0,0 
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα 
περίοδο 0,0 0,0 0,0    0,0 
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0,0 0,0 0,0    0,0 
Πωλήσεις πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0,0 0,0 0,0    0,0 
Αποσβέσεις περιόδου (11.406,5) 0,0 (11.406,5)    0,0 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2007 355.026,6 0,0 355.026,6    0,0 

           
Ενυπόθηκα δάνεια 194.122,4 0,0 194.122,4    0,0 
         
EBITDA 24.791,2 (55,6) 24.735,6   (50,8) 
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    Όµιλος     Εταιρία 
  01/01-31/12/2006   01/01-31/12/2006 

Αδριατική   Γεωγραφικός Τοµέας 
Θάλασσα 

Λοιπά Σύνολο 
  

Σύνολο 

Έσοδα από ναύλους 105.306,5 0,0 105.306,5   0,0 
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων 18.589,0 0,0 18.589,0   0,0 
Λοιπά έσοδα 291,5 0,0 291,5   0,0 
Σύνολο 124.187,0 0,0 124.187,0   0,0 

            
            
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 29.662,7 0,0 29.662,7   0,0 
            
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων,χρηµ/κων, 
επενδυτικών αποτ/των 12.484,7 (928,8) 11.555,9   (41,5) 
            
Xρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (10.462,8) 109,2 (10.353,5)   14.876,6 
            
Κέρδη/(ζηµίες) πρό φόρων 2.021,9 (819,6) 1.202,3   14.835,1 
            
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 1.968,6 (866,8) 1.101,8   14.787,9 
            
Αξίες πλοίων αρχής περιόδου 377.851,0 0,0 377.851,0   0,0 
Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα 
περίοδο 0,0 0,0 0,0   0,0 
Αγορές πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0,0 0,0 0,0   0,0 
Πωλήσεις πλοίων στη τρέχουσα περίοδο 0,0 0,0 0,0   0,0 
Αποσβέσεις περιόδου (11.418,0) 0,0 (11.418,0)    0,0 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2006 366.433,1 0,0 366.433,1   0,0 

            
Ενυποθηκα δάνεια 217.997,3 0,0 217.997,3   0,0 
            
EBITDA 24.168,2 (928,8) 23.239,4   (41,5) 
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5.2 Κόστος Πωληθέντων 
 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εµφανίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2007 και 
31/12/2006. 
 

  Όµιλος   Εταιρία 
  1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006 

Κόστος πληρώµατος 16.262,3   15.065,7   0,0    0,0  

Κόστος Καυσίµων - Λιπαντικών 52.220,2   47.271,2   0,0    0,0  

Κόστος Ασφαλίστρων 1.230,6   1.252,4   0,0    0,0  

Έξοδα λιµένων 7.658,7   6.468,5   0,0    0,0  

Κόστος Επισκ.-Συντ/σεων  & Ανταλ/κών     9.647,1   7.820,8   0,0    0,0  
Κόστος επί των πλοίων πωληθέντων 
ειδών 5.671,4   4.936,2   0,0    0,0  

Λοιπά 0,0   0,0   0,0    0,0  

Αποσβέσεις 11.406,5   11.418,0   0,0    0,0  
Σύνολο 104.096,7   94.232,7   0,0    0,0  

 
 
 
5.3 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 
 
 
  Όµιλος   Εταιρία 
  1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006 
Επιδοτήσεις  ΥΕΝ 31,5   33,8   0,0   0,0 
Άλλες επιδοτήσεις 247,3   0,0   0,0   0,0 
Επιδότηση ∆ηµόκριτου-ΟΑΕ∆ 7,0   0,0   0,0   0,0 
Αποζηµιώσεις 0,0   0,0   0,0   0,0 
Λοιπά  443,8   257,8   0,0   0,0 
Σύνολο 729,7   291,5   0,0   0,0 

 
 
 
5.4 ∆ιοικητικά Έξοδα 

 
  Όµιλος   Εταιρία 
  1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006 
Κόστος προσωπικού 4.422,3   3.081,8   0,0   0,0 
Ενοίκια-Κοινόχρηστα 580,1   471,1   6,0   2,6 
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών 384,8   305,5   0,0   0,0 
Έντυπα-Γραφική ΄Υλη 124,2   140,2   0,0   0,0 
Επισκευές-Συντηρήσεις Γραφείων  441,2   396,1   0,0   0,0 
Έξοδα και Αµοιβές Τρίτων  188,7   216,5   26,8   26,9 
Λοιπά 1.091,1   3.439,9   17,3   11,8 
Αποσβέσεις 330,8   265,5   0,0   0,0 
Σύνολο 7.563,3   8.316,6   50,1   41,3 
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5.5 Έξοδα ∆ιάθεσης 
 
  Όµιλος   Εταιρία 

  1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006 
Έξοδα ∆ιαφήµισης 1.581,6   1.313,0   0,0   0,0 
Έξοδα Προώθησης πωλήσεων 116,5   155,3   0,0   0,0 
Προµήθειες πωλήσεων 8.856,0   7.878,4   0,0   0,0 
Λοιπά 659,9   735,1   0,7   0,2 
Σύνολο 11.213,9   10.081,8   0,7   0,2 

 
 
 
5.6 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 
 
  Όµιλος  Εταιρία 
  1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006 
Τόκοι µακροπρόθεσµων τραπεζικών 
δανείων (10.397,5)  (9.302,3)   0,0    0,0 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (49,3)  (55,4)  (0,0)    (0,0) 
Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων 1.059,9  421,1  114,7   86,0 
Έσοδα συµµετοχών 0,0  0,0  16.690,1   14.790,7 

Κέρδη / (ζηµίες) από αντιστάθµιση 
καυσίµων 1.178,7  0,0   0,0    0,0 

Κέρδη / (ζηµίες) από αντιστάθµιση 
ανταλλαγής νοµισµάτων (1.928,4)  0,0   0,0    0,0 
Συναλλαγµατικές διαφορές (2.100,3)  74,1   0,0    0,0 
Κέρδη / (ζηµίες) από αντιστάθµιση 
επιτοκίου δανείων (56,6)  (1.491,1)   (0,0)    (0,0) 
Σύνολο (12.293,4)  (10.353,5)  16.804,8   14.876,6 

 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα αναλύονται ως κάτωθι:  
 
α) Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 

Η µητρική Εταιρία έχει εισπράξει από τις εταιρίες µερίσµατα ως κατωτέρω: 
 
 € 

SUPERFAST ENA INC.  2.418,6 
SUPERFAST DIO INC.  1.897,5 
SUPERFAST TRIA INC.  460,1 
SUPERFAST PENTE INC. 2.734,6 
SUPERFAST DODEKA INC. 9.179,2 
 
Σύνολο 16.690,0 
 

β) Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων 
Ο Όµιλος επένδυσε τα διαθέσιµα του σε απλές προθεσµιακές καταθέσεις µε µέσο επιτόκιο 3%    
καθαρό από φόρους. 

 
γ) Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Αφορά διάφορα έξοδα τραπεζών και κόστος το οποίο καταχωρήθηκε για την εξυπηρέτηση 
των ληφθέντων δανείων αγοράς πλοίων. 

 
δ) Συναλλαγµατικές διαφορές. 

Προέκυψαν από την αποτίµηση χρηµατικών διαθεσίµων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 
διάρκεια  της χρήσης. 
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ε) Χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης κινδύνου 
 

Ο ‘Οµιλος έχει επενδύσει σε διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για την διασφάλιση 
συγκεκριµένων εξόδων από έντονες διακυµάνσεις, οι οποίες µε µεγάλη πιθανότητα θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων: 

 
- Αντιστάθµιση κινδύνου επιτοκίων 

Για την εξασφάλιση  από την αύξηση επιτοκίων των µακροπρόθεσµων δανείων των 
πλοίων SUPERFAST V, SUPERFAST VI, SUPERFAST XI & SUPERFAST XII. 
Από την ανωτέρω κίνηση προέκυψε ωφέλεια για το 2007 € 603,023.92, ποσό το οποίο 
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα. 

 
Η εύλογη αξία της 31/12/2007 € 1.825.920 για µελλοντικές θέσεις καταχωρήθηκε στις 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και στην καθαρή θέση. 

 
Το συµφωνηθέν επιτόκιο κυµαίνεται µεταξύ 3,80% – 5,50% και καλύπτει τα δάνεια των 
πλοίων για τα επόµενα δύο έτη από διακυµάνσεις υψηλότερες του 3,80% και έως 5,50% 
σε σχέση µε το EURIBOR. 

 
- Αντιστάθµιση κινδύνου τιµής καυσίµων 

Τον Αύγουστο η εταιρία προέβη σε αντιστάθµιση της τιµής των καυσίµων συµφωνώντας 
σταθερή τιµή € 264,25 / τόνο για το 50% περίπου της απαιτούµενης ποσότητας των 
αναγκών των πλοίων, ήτοι τόνοι 8.000 µηνιαίως. 
Η διάρκεια του ανωτέρω προϊόντος έληξε την 31/1/2008. 
Από την κίνηση αυτή ο Όµιλος ωφελήθηκε € 577.998 το 2007, το οποίο καταχωρήθηκε 
στα αποτελέσµατα. 

 
Η εύλογη αξία της 31/12/2007 € 559.894,71 για µελλοντικές θέσεις καταχωρήθηκε επίσης 
στις απαιτήσεις και στα αποτελέσµατα. 
 
Επίδραση κόστους καυσίµων στα αποτελέσµατα (σε δωδεκάµηνη βάση) 

 
Αύξηση/(µείωση) Επίδραση στα  

της τιµής κέρδη προ φόρων      
(σε χιλ.) 

+/- € 10 / µετρικό 
τόνο  +/- 1.879,5

 
 

- Παράγωγο ανταλλαγής Νοµισµάτων 
Η εταιρία θέλοντας να εξασφαλίσει διαθέσιµα σε δολλάρια Αµερικής, νόµισµα που 
αποτιµάται η τιµή του πετρελαίου, προέβει σε αγορά παραγώγου διαθέτοντας ποσό Ευρώ 
και εισπράττοντας δολλάρια Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής µε προκαθορισµένη ισοτιµία 
και χρόνο. 

 
Από την παραπάνω θέση δηµιουργήθηκαν ζηµιές στην χρήση 2007 € 1.029.821,34 λόγω 
της µεγάλης υποτίµησης του δολλαρίου. 
Η εύλογη αξία της 31/12/2007 € 1.928.379,87 για µελλοντικές θέσεις καταχωρήθηκε στις 
υποχρεώσεις και στα αποτελέσµατα. 

 
  2007   2006 
  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Από αντιστάθµιση κινδύνου 
επιτοκίων 1.825,9   0,0   0,0   0,0 

Από αντιστάθµιση κινδύνου τιµής 
καυσίµων 559,9   0,0   0,0   0,0 
Από παράγωγο ανταλλαγής 
νοµισµάτων 0,0   1.928,4   0,0   0,0 
Σύνολο 2.385,8   1.928,4   0,0   0,0 
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5.7 Φόροι Εισοδήµατος 

 
Όπως αναφέρεται και στη § 2.18 η φορολόγηση των κερδών του Οµίλου παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει µια καλύτερη 
απεικόνιση των φόρων. 
 
  Όµιλος  Εταιρία 
  1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006   1/1-31/12/2007   1/1-31/12/2006 
Φόρος διανοµής κερδών 54,6  59,2  46,8   47,3
Φόρος Ν 27/75 53,9  41,4  0,0   0,0
Σύνολο 108,4  100,6  46,8   47,3

 
 
Εντός του Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της Μητρικής 
και των Θυγατρικών της. Από τον έλεγχο προέκυψαν φορολογικές διαφορές ύψους € 
82.013,60, έναντι των οποίων είχαν σχηµατιστεί προβλέψεις για την εν λόγω χρήση, 
ύψους € 100.000. 

 
 
5.8 Κέρδη ανά µετοχή 
 

Για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκαν στον αριθµητή τα 
καθαρά κέρδη του Οµίλου και στον παρονοµαστή ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών ως 
κάτωθι: 

 
 Όµιλος  Εταιρία 
 2007  2006  2007  2006 
Καθαρά κέρδη (ευρώ) 596.450,24  1.101.773,22  16.707.220,27  14.787.873,12 
Σταθµισµένος αριθµός 
µετοχών  31.267.500         34.829.144   31.267.500   34.829.144 
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Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισµού 
 
 Περιουσιακά Στοιχεία 
 
5.9 Ενσώµατα πάγια 

 
Επί των πλοίων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες για εξασφάλιση των Ενυπόθηκων ∆ανείων 
συνολικού ποσού € 460,60 εκατ. 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης της αξίας των ενσώµατων παγίων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενοποιηµένα Στοιχεία 

  

Πλοία 
Έπιπλα  
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Εγκαταστάσεις 
σε ακίνητα 
τρίτων 

Μεταφορικά 
µέσα 

Ακιν/σεις Υπο 
εκτέλεση 

προκαταβολές 
Σύνολο 

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007   424.629,6 3.944,0 586,9 99,3 123,7 429.383,6 
Αγορές - Προσθήκες   13,7 49,9 1,0 0,0 0,0 64,6 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0 (82,7) 0,0 (82,7) 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007   424.643,4 3.993,8 588,0 16,5 123,7 429.365,4 
                
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2007   58.196,6 3.794,0 497,3 0,0 0,0 62.487,9 
Αποσβέσεις    11.406,5 88,7 49,9 16,5 0,0 11.561,6 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007   69.603,0 3.882,8 547,2 16,5 0,0 74.049,5 
                
Αναπόσβεση Αξία κατά την 31.12.2007   355.040,3 111,1 40,8 0,0 123,7 355.315,9 
                
                
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006   424.629,6 3.866,3 585,7 0,0 98,4 429.180,0 
Αγορές - Προσθήκες   0,0 77,7 1,3 99,3 71,6 249,8 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0 0,0 (46,2) (46,2) 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006   424.629,6 3.944,0 586,9 99,3 123,7 429.383,6 
                
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2006   46.778,6 3.673,6 419,8 0,0 0,0 50.872,0 
Αποσβέσεις    11.418,0 120,4 77,5 0,0 0,0 11.615,9 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006   58.196,6 3.794,0 497,3 0,0 0,0 62.487,9 
                
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006   366.433,1 149,9 89,6 99,3 123,7 366.895,7 
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Κατωτέρω παρουσιάζεται ανάλυση των ενσώµατων παγίων (δορυφορικές κεραίες 
πλοίων) που κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και τα οποία συµπεριλαµβάνονται 
στον πίνακα “Ενσώµατα Πάγια” § 5.9 και συγκεκριµένα στην κατηγορία ‘’Πλοία’’. 
 

Πάγια µε Χρηµατοδοτική Μίσθωση   Όµιλος   Εταιρία 
          
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007   546,8   0,0 
Αγορές - Προσθήκες   0,0   0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0   0,0 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση   0,0   0,0 
Αναπροσαρµογές-Αποµειώσεις που 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα   0,0   0,0 
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007   546,8   0,0 

          
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2007 393,5   0,0 
Αποσβέσεις περιόδου   97,8   0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0   0,0 
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007   491,3   0,0 

          
Αναπόσβεση Αξία κατά την 31.12.2007   55,5   0,0 

 
5.10 Άυλα Πάγια 

 
Στα Άυλα στοιχεία Ενεργητικού συµπεριλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα του 
συστήµατος κρατήσεων και του πληροφοριακού Συστήµατος του Οµίλου. 
Για τα ανωτέρω προγράµµατα δεν συνέτρεξε λόγος µείωσης της αξίας των. 
 
Ενοποιηµένα Στοιχεία 

  
Σήµατα Λογισµικά 

Προγράµµατα Σύνολο 

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007   0,0 2.487,7 2.487,7 
Αγορές - Προσθήκες   0,0 77,1 77,1 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0 
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2007   0,0 2.564,9 2.564,9
          
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2007   0,0 1.631,6 1.631,6 
Αποσβέσεις   0,0 237,2 237,2 
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0 
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2007   0,0 1.868,8 1.868,8
          
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2007   0,0 696,1 696,1
          
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006   0,0 2.365,9 2.365,9
Αγορές - Προσθήκες   0,0 121,9 121,9
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0
Αξία Κόστους κατά την 31.12.2006   0,0 2.487,7 2.487,7
          
Σωρευµένες Αποσβέσεις κατά την 01.01.2006   0,0 1.341,6 1.341,6
Αποσβέσεις   0,0 289,9 289,9
Πωλήσεις/αποσύρσεις   0,0 0,0 0,0
Σύνολο µειώσεων κατά την 31.12.2006   0,0 1.631,6 1.631,6
          
Αναπόσβεστη Αξία κατά την 31.12.2006   0,0 856,2 856,2
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5.11 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 
 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η λογιστική εξέλιξη των Συµµετοχών της Εταιρίας 
από 01/01 – 31/12/2007 και 01/01 – 31/12/2006. 
 

      Εταιρία 

        

Εύλογη Αξία κατά την 01.01.2007     197.698,9 
Αγορές - Προσθήκες     0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις     (1.778,6) 
Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση     23,4 

Αναπροσαρµογή Αξίας συµµετοχών στην 
εύλογη Αξία καταχωρηµένη στη καθαρή 
θέση 

    (28.729,0) 

Εύλογη Αξία κατά την 31.12.2007     167.214,7 
        
        
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006     93.116,8 
Αγορές - Προσθήκες     0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις     (10.154,4) 
Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση     (217,8) 

Αναπροσαρµογή Αξίας συµµετοχών στην 
εύλογη Αξία καταχωρηµένη στη καθαρή 
θέση 

    114.954,4 

Εύλογη Αξία κατά την 31.12.2006     197.698,9 

 
 

Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης: 
α) Οι θυγατρικές µε έδρα τη Λιβερία: 
SUPERFAST ENA INC., SUPERFAST DIO INC., SUPERFAST TRIA INC., 
SUPERFAST TESSERA INC., SUPERFAST PENTE INC., SUPERFAST EXI INC., 
SUPERFAST ENDEKA INC., SUPERFAST DODEKA INC., και SUPERFAST FERRIES 
S.A., (∆ιαχειρίστριας, εγκατεστηµένη στην Ελλάδα βάσει του Ν. 89/67) 
β) Η υπό ενιαία διοίκηση: 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ∆Ω∆ΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) INK & ΣΙΑ µε έδρα την Ελλάδα  
 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 
 

Εταιρία 
Ποσοστό 

Συµµετοχής 

Αξία 
Κόστους 

31/12/2006 

Αυξήσεις-
Μειώσεις 

Μ.Κ. 
Αναπροσαρµογές 

Εύλογης Αξίας 

Εύλογη  
Αξία  

31/12/2007 
SUPRFAST ENA INC. 100% 225,7 (225,7) 0,0 0,0 
SUPRFAST DIO INC. 100% 564,1 (564,1) 0,0 0,0 
SUPRFAST TRIA INC. 100% 217,6 (217,6) 0,0 0,0 
SUPRFAST TESSERA INC. 100% 748,5 (748,5) 0,0 0,0 
SUPRFAST PENTE INC. 100% 15.686,2 0,0 25.703,8 41.390,0 
SUPRFAST EXI INC. 100% 15.686,2 0,0 26.443,8 42.130,0 
SUPRFAST ENDEKA INC. 100% 24.733,6 0,0 13.320,4 38.054,0 
SUPRFAST DODEKA INC. 100% 24.882,6 0,0 20.757,4 45.640,0 
SUPERFAST FERRIES S.A 100% 0,0 0,7 0,0 0,7 

ΣΥΝΟΛΟ   82.744,5 (1.755,2) 86.225,4 167.214,7 
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5.12 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις ενοικίων γραφείων και εγγυήσεις 
προς ∆ηµόσιους Οργανισµούς όπως ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π. 
 
 

5.13 Αποθέµατα 
 

Στα αποθέµατα περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες αποθεµάτων: 
 

  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Τρόφιµα-Ποτά-Τσιγάρα 500,5   465,4   0,0   0,0 
Πετρέλαια-Λιπαντικά 1.116,9   835,7   0,0   0,0 
Υλικά Ξενοδοχείου 599,6   639,3   0,0   0,0 
Σύνολο 2.217,0   1.940,5   0,0   0,0 

 
Για τα παραπάνω αποθέµατα δεν συνέτρεξε λόγος αποµείωσης. 

 
 
5.14 Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 

 
  Όµιλος  Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Πελάτες 23.357,0  28.076,3  0,0   0,0 
Μεταχρονολογηµένες 
επιταγές 3.730,1  6.324,2  0,0   0,0 
Προβλέψεις επισφαλειών (3.222,2)  (3.225,0)  0,0   0,0 
Καθαρές εµπορικές 
απαιτήσεις πελατών 23.865,0  31.175,5  0,0   0,0 
Προκαταβολές σε 
προµηθευτές - πιστωτές 853,5  190,0  0,0   0,0 
Σύνολο 24.718,5   31.365,5  0,0   0,0 

 
 
 
Ο Όµιλος αναγνώρισε στη χρήση 2007 ζηµία € 204,4 χιλ για πρόβλεψη επισφαλών 
πελατών. Η ζηµία αυτή έχει συµπεριληφθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της 
χρήσεως. Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσεως εισπράχθηκε µέρος προβλέψεων 
επισφαλειών προηγουµένων χρήσεων € 158,6 χιλ. 
 
Πρόβλεψη Επισφαλών Πελατών  
 € 
Υπόλοιπο 31/12/2006 3.225,0
Πλέον: Νέες επισφάλειες 204,4
Μείον: Εισπραχθείσες επισφάλειες 158,6
Μείον: ∆ιαγραφές 48,6
Υπόλοιπο 31/12/2007 3.222,2
 
Μέρος των επισφαλειών (νέων ή εισπραχθεισών) επιµερίζεται και σε συγγενείς εταιρίες 
που δεν ανήκουν στον Όµιλο SUPERFAST. 
 
Η πιστωτική πολιτική του Οµίλου όσον αφορά τις απαιτήσεις από Ναύλους διαφέρει 
αναλόγως για τους πράκτορες του εξωτερικού και για τους πράκτορες του εσωτερικού 
ως εξής: 
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Πράκτορες εξωτερικού: Πληρωµή σε 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία εκδόσεως του 
χρεωστικού (τελευταία ηµέρα κάθε µήνα). 
Πράκτορες εσωτερικού: Πληρωµή σε 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία εκδόσεως του 
χρεωστικού για τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχηµάτων και 105 ηµέρες για τις 
φορτωτικές φορτηγών αυτοκινήτων. 
 

Ωρίµανση Υπολοίπων Πελατών 
  

 Σύνολο <30 ηµ. 30-60 ηµ.   60-90 ηµ.   πέραν των 90 ηµ.
Υπόλοιπο πελατών 
31/12/2007 23.357,0 10.289,3 8.601,4     1.105,2   3.361,1 
        
Υπόλοιπο πελατών 
31/12/2006 28.076,3 11.259,8 8.012,9  

          
5.488,8  3.314,8 

 
 

Μέγιστη έκθεση Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο 
  31/12/2007  31/12/2006 
Όµιλος      
Σύνολο απαιτήσεων 23.865,0  31.175,5 
       
Πλέον:      
∆οθείσες εγγυήσεις για κάλυψη υποχρεώσεων 0,0  0,0 
Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης συµφωνιών 0,0  0,0 
       
Μείον:      
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 3.222,2  3.225,0 
Επιταγές τρίτων 3.730,1  6.324,2 
Παράπλευρες εγγυήσεις 0,0  0,0 
Εγγυητικές επιστολές, υποθήκες, προσηµειώσεις 1.664,0  1.328,5 
Απαιτήσεις από εταιρίες Οµίλου 0,0  0,0 
       
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 15.248,7  20.297,8 
       

Μέγιστη έκθεση Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο 
       

  31/12/2007  31/12/2006 
Εταιρία      
Σύνολο απαιτήσεων 0,0  0,0 
       
Πλέον:      
∆οθείσες εγγυήσεις για κάλυψη υποχρεώσεων 0,0  0,0 
Ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης συµφωνιών 0,0  0,0 
       
Μείον:      
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,0  0,0 
Επιταγές τρίτων 0,0  0,0 
Παράπλευρες εγγυήσεις 0,0  0,0 
Εγγυητικές επιστολές, υποθήκες, προσηµειώσεις 0,0  0,0 
Απαιτήσεις από εταιρίες Οµίλου 0,0  0,0 
       
Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 0,0  0,0 
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5.15 Απαιτήσεις από φόρους – τέλη 
 

Οι απαιτήσεις από φόρους – τέλη αφορούν προκαταβολή φόρου και επιστρεπτέος 
Φ.Π.Α. των Εταιρειών του Οµίλου. 

 
  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Προκαταβολές Φόρου 
Εισοδήµατος 35,5   38,5   30,4   30,7 
Συµψηφιστέος - Επιστρεπτέος 
ΦΠΑ  255,4   313,3   0,0   0,0 
Παρακρατηθέντας Φόρος επί των 
τόκων καταθέσεων 0,0   0,0   0,0   0,0 

Επιστροφή Φόρου Εισοδήµατος 4,9   22,0   0,0   0,0 

Σύνολο 295,8   373,8   30,4   30,7 
 
 
5.16 Λοιπές απαιτήσεις 
 
 

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις για τις οποίες δεν 
απαιτείται προεξόφληση κατά τη λήξη της περιόδου. 

 
  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 

Προκαταβολές προσωπικού  2,0   3,0   0,0   0,0 

Απαιτήσεις από ασφαλιστές 94,6   133,2   0,0   0,0 

Ταµείο πλοίων 130,2   278,3   0,0   0,0 

Λοιπές απαιτήσεις  328,5   300,8   0,0   0,0 

Σύνολο  555,2   715,3   0,0   0,0 
 

 
 
5.17 Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 

Οι απαιτήσεις της εταιρίας προς τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν αφορούν πωλήσεις 
και σε επίπεδο ενοποιήσης στην µητρική ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ απαλείφονται 
(βλέπε παρ. 4.1). Το υπόλοιπο του λογαριασµού µειώθηκε δραστικά εντός του 2007 
λόγω πώλησης τεσσάρων SUPERFAST (SUPERFAST VII, VIII, IX και X) και 
εκκαθάρισης των πλοιοκτητριών εταιριών. 
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5.18 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα τα οποία ο Όµιλος µπορεί να 
ρευστοποιήσει εντός 3 µηνών. 

  
  Όµιλος  Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006  31/12/2007   31/12/2006 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο   71,8   44,3   0,2   0,4 

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 2.952,5   3.026,8   52,0   21,6 

Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις 21.896,4   15.384,3   4.410,0   2.600,0 

Σύνολο 24.920,7   18.455,4   4.462,2   2.622,0 
 
Τα διαθέσιµα ανά νόµισµα αναλύονται ως κατωτέρω: 
 
Ευρώ 7.921.452,03 
∆ολλάρια ΗΠΑ 13.315.750,16 
Λίρες Αγγλίας 5.832.863,71 
Λοιπά 222,86 
 
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για τα διαθέσιµα στις τράπεζες. 

 
 
5.19 Έξοδα επόµενων χρήσεων – Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
 

  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Ασφάλιστρα πλοίων 250,8   242,6   0,0   0,0 
Έξοδα ∆εξαµενισµού 1.895,1   1.932,2   0,0   0,0 
Λοιπά 184,0   185,9   0,0   0,0 
Σύνολο 2.329,9   2.360,7   0,0   0,0 
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Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις 

 
 
5.20 Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεµατικά – Κέρδη εις νέο 
 

Το  µετοχικό  κεφάλαιο  της Εταιρίας ανέρχεται  την 31/12/2007 στο ποσό  των  
€ 45.963.225 και  είναι  διαιρούµενο  σε  31.267.500 ανώνυµες µετοχές ,  
ονοµαστικής αξίας € 1,47 / µετοχή . 
 
Την 8η Νοεµβρίου επιστράφει στην µητρική ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  
το υπόλοιπο της καθαρής θέσης των θυγατρικών της ως εξής: 

        
Εταιρία            €  
SUPERFAST ENA INC. 225.654,56  
SUPERFAST DIO INC. 564.136,41  
SUPERFAST TRIA INC. 217.640,16  
SUPERFAST TESSERA INC. 771.887,98  
 1.779.319,11  
 
Σηµειώνουµε ότι οι ανωτέρω εταιρίες, πρώην πλοιοκτήτριες των πλοίων SUPERFAST I, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV είχαν τεθεί υπό καθεστώς πλήρους εκκαθάρισης καθότι έχουν πουλήσει τα 
πλοία τους και είναι άνευ αντικειµένου εκµετάλλευσης. Επιστρέφοντας όπως 
αναφέρουµε το υπόλοιπο της καθαρής θέσης τους, έπαψαν να είναι σε ισχύ. 
 
Τα αποθεµατικά εµφανίζονται στον πίνακα  Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
σελ. 13. 

 
5.21 Ενυπόθηκα δάνεια 
 

Ανάλυση υπολοίπων µακροπρόθεσµων ενυπόθηκων δανείων. 
 

  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
∆άνεια Τραπεζών 194.122,4  217.997,3  0,0   0,0
Λοιπά 0,0  0,0  0,0   0,0
Σύνολο  194.122,4  217.997,3  0,0   0,0

 
∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη 
λήξη τους και εκτιµάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωµή τους. 
 
Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ. 

 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια δανεισµού µε την λήξη της χρήσεως της 
31/12/2007 είναι euribor πλέον spread 0,65%. 

 
Παρουσίαση της εξέλιξης των πληρωµών των δανείων του Οµίλου. 
 
  Όµιλος 
  31/12/2007   31/12/2006 
Πληρωµές εντός διετίας 47.749,7   47.749,7 
Πληρωµές από 3 έως 5 έτη 71.624,5   71.624,5 
Πληρωµές πάνω από 5 έτη 98.623,0   122.497,9 
Σύνολο 217.997,3  241.872,1
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Στον παραπάνω πίνακα περιλαµβάνονται και οι Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση. 

 
5.22 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

 
Το πραγµατικό σταθµισµένο επιτόκιο των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι euribor 
πλέον spread 2,35%. 

 
Τα µισθώµατα τα οποία αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα χρήσεως ανέρχονται στο 
ποσό των € 26.733,34. 

 
 
5.23 Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Κατά πάγια τακτική ο Όµιλος πληρώνει σε κάθε χρήση τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος, ο οποίος προκύπτει από Φορολογητέα Έσοδα, άρα δεν υπάρχουν 
αναβαλλόµενες φορολογικές εκκρεµότητες. 

 
 
5.24 Προβλέψεις παροχών προσωπικού 
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.17.2  του παρόντος ο Όµιλος έχει την νοµική 
υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζηµίωσης κατά την 
ηµεροµηνία εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 19. 
 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτή έχει ως εξής: 
 
  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Κόστος έναρξης περιόδου  433,0   412,2   0,0   0,0 
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (17,4)   (30,8)   0,0   0,0 
Κόστος Τόκων 30,4   17,2   0,0   0,0 
Κόστος τρέχουσας 
απασχόλησης  89,9   34,5   0,0   0,0 
Σύνολο 536,0   433,0   0,0   0,0 

 
 

 
Οι παραδοχές οι οποίες ελήφθησαν υπ΄όψιν για τον προσδιορισµό της εν λόγω 
υποχρέωσης είναι οι ακόλουθες: 
 
 2007  2006 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,80%  4,30% 
Μακροχρόνια αύξηση µισθολογίου 4,00%  4,00% 
Κινητικότητα προσωπικού 1,00%  1,00% 

 
 
5.25 Προβλέψεις 
 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου 
καθ’ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι καλύπτονται ασφαλιστικά. 
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5.26 Προµηθευτές – Λοιποί Πιστωτές 
 
 

  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Προµηθευτές - πιστωτές 14.964,4   12.642,6   1,2   0,5 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 169,4   164,6   0,0   0,0 
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο 509,3   582,3   0,0   0,0 
Εισφορά ΝΑΤ επιβατών - 
οχηµάτων 0,0   0,0   0,0   0,0 
Μεσίτες ασφαλειών  186,5   229,6   0,0   0,0 
Αποδοχές προσωπικού 
πληρωτέες 723,8   577,9   0,0   0,0 
Λοιπά 295,0   203,4   0,0   0,0 
Σύνολο  16.848,4   14.400,3   1,2   0,5 

 
 
 Αναφορά της πολιτικής πληρωµών 

Η πιστωτική πολιτική του Οµίλου για προµηθευτές και πιστωτές είναι 60 ηµέρες πληρωµής 
κατά µέσο όρο από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού. 
Για τους υπόλοιπους πιστωτές (ΝΑΤ – Ασφάλειες) ακολουθείται η πολιτική που ορίζεται 
από κάθε φορέα. 
Οι πληρωτέες αποδοχές του προσωπικού αφορούν αµοιβές πληρωµάτων, οι οποίες 
καλύπτονται την 5η ηµερολογιακή ηµέρα του επόµενου µηνός. 
Ο Όµιλος έχει διαθέσιµα για να καλύψει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 
 
5.27 Παράγωγα χρηµατοικονοµικά στοιχεία 

Αφορά παράγωγο ανταλλαγής Νοµισµάτων (βλέπε § 5.6) 
 
 
5.28 Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

 
Οι υποχρεώσεις  από συνδεδεµένες επιχειρήσεις ύψους € 2.774,4 χιλ. δεν αφορούν 
πωλήσεις. (βλ. § 4.1). 

 
 
5.29 Φόροι - τέλη πληρωτέα 
 

  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007   31/12/2006   31/12/2007   31/12/2006 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 113,9   102,2   0,0   0,0 
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 214,4   127,7   0,0   0,0 
Φόρος εισοδήµατος 35,0   49,4   35,0   38,2 
Φόροι πλοίων 120,6   266,2   0,0   0,0 
Λοιποί 6,3   7,6   0,8   0,6 
Σύνολο 490,2   553,0   35,8   38,8 
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5.30 Έσοδα επόµενης χρήσεως  -  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
 

Τα έσοδα επόµενης χρήσεως αφορούν εκδοθέντα εισιτήρια, των οποίων οι κάτοχοι θα 
ταξιδεύσουν το 2008. 

 
  Όµιλος   Εταιρία 
  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2007   31/12/2006
Προυπολογισµένα Εσοδα 1.940,1  1.932,7  0,0   0,0
Λοιπά 0,0  0,0  0,0   0,0
Σύνολο 1.940,1  1.932,7  0,0   0,0

 
Τα δεδουλευµένα έξοδα χρήσεως αφορούν, µη τιµολογηθέντα κόστη έως 31/12/2007, 
πληρωτέα το 2008 και πρόβλεψη για τυχόν διαφορές φορολογικών ελέγχων των χρήσεων 
2006 και 2007. 

 
  Όµιλος  Εταιρία 
  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2007   31/12/2006
Προβλέψεις τόκων 3.973,4  3.474,8  0,0   0,0
Προβλέψεις προµηθειών 
πρακτόρων 686,3  620,1  0,0   0,0
Προβλέψεις διαφορών 
Φορολογικών Ελέγχων 200,0  100,0  0,0   0,0
Λοιπά 332,1  76,0  0,0   0,0
Σύνολο 5.191,8  4.270,9  0,0   0,0

 
 
 
5.31 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
 

- Εµπράγµατα Βάρη 
 

SUPERFAST V, VII  € 247,6 εκ. 
SUPERFAST XI, XII € 213,0 εκ. 

 
  (βλ. § 5.9) 
 

- Επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές της Εταιρίας 
 
  ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές. 
 

- Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 

Ανέλεγκτη είναι η χρήση του 2007 για την οποία έχει γίνει πρόβλεψη € 100 χιλ. για 
πιθανές φορολογικές διαφορές. 

 
- ∆οθείσες Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις του Οµίλου 
και της Εταιρίας και ήταν σε ισχύ στις 31/12/2007 και στις 31/12/2006, αναλύονται 
ως εξής:  

  
  Όµιλος  Εταιρία 
  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2007   31/12/2006
 
Υπουργείο Οικονοµικών USD 10.000,0  USD 10.000,0  0,0   0,0
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- Συµβάσεις Αγορών και Κεφαλαιουχικών ∆απανών 
 

Οι συµβάσεις αγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την 31/12/2007 και 
31/12/2006, αναλύονται ως εξής:  

 
  

  Όµιλος  Εταιρία 
  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2007   31/12/2006
Συµβάσεις 
κεφαλαιουχικών 
δαπανών € 630.000  0,0  0,0   0,0

 
 

Η ανωτέρω σύµβαση αφορά την αγορά παταριών από την εταιρία Mac Grecor για 
την τοποθέτηση τους στα γκαράζ των πλοίων  SUPERFAST XI & XII. Η 
τοποθέτηση τους θα γίνει τον Οκτώβριο – Νοέµβριο του 2008 και θα αυξήσουν την 
µεταφορική ικανότητα των πλοίων σε οχήµατα και επιβάτες. Το συνολικό κόστος 
της εν λόγω µετασκευής υπολογίζεται σε € 2,5 εκ / πλοίο. 

 
 
 

- Λειτουργικές µισθώσεις 
 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 ο Όµιλος / η Εταιρία δεν είχε αναληφθείσες 
δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων. 
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5.32 Ανάλυση της επίδρασης από τη µεταβολή της λογιστικής πολιτικής, που αφορά την 

αποτίµηση των συµµετοχών, επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
5.32.1 Μεταβολή λογιστικής πολιτικής 
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 η ∆ιοίκηση αποφάσισε την αλλαγή της µεθόδου 
αποτίµησης των συµετοχών στις Θυγατρικές το 2007. 
Η επίδραση από την αλλαγή της πολιτικής στα Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1, 
παρουσιάζεται στην κατάσταση κατωτέρω: 

 
 
 
 

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών)   
σε νέο 

Προτεινόµενα 
Μερίσµατα 

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 

επιτοκίου 
δανεισµού 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα Καθαρής 
Θέσης την 1/1/2006 

(Προ 
αναπροσαρµογής) 

60.663,2 33.492,0 (1.707,0) 40,1 5.055,0 0,0 (40,1) 97.503,2 

Αποθεµατικά 
αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία 

0,0 114.954,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114.954,4 

Υπόλοιπα Καθαρής 
Θέσης  

(µετά την 
αναπροσαρµογή) 

60.663,2 148.446,4 (1.707,0) 40,1 5.055,0 0,0 (40,1) 212.457,6 

 
 
 
 
 

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποµείωση 
Συµµετοχών 

& 
χρεογράφων 

Υπόλοιπο 
κερδών 

(ζηµιών)   
σε νέο 

Προτεινόµενα 
Μερίσµατα 

Αποθεµατικά 
αντιστάθµισης 

επιτοκίου 
δανεισµού 

Αποθεµατικά 
προσαρµογής 

στα ∆.Λ.Π. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα Καθαρής 
Θέσης την 1/1/2007 

(Προ 
αναπροσαρµογής) 

45.963,2 139.630,5 (1.924,9) 40,1 16.643,5 0,0 (40,1) 200.312,3 

Αποθεµατικά 
αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία 

0,0 (28.729,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (28.729,0) 

Υπόλοιπα Καθαρής 
Θέσης  

(µετά την 
αναπροσαρµογή) 

45.963,2 110.901,5 (1.924,9) 40,1 16.643,5 0,0 (40,1) 171.583,3 
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5.32.2 Επίδραση στις συµµετοχές  

 
Για την περίοδο 01/01-31/12/2006 

 
      Εταιρία 

(προ µεταβολής )       

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006     93.116,8 
Αγορές - Προσθήκες     0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις     (10.154,4) 
Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση     (217,8) 

Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα     0,0 

Αξία κατά την 31.12.2006     82.744,5 

        
        
( µετά τη µεταβολή )       
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2006     93.116,8 
Αγορές - Προσθήκες     0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις     (10.154,4) 
Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση     114.736,6 

Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα     0,0 

Αξία κατά την 31.12.2006     197.698,9 
 

Για την περίοδο 01/01-31/12/2007 
 
      Εταιρία 

(προ µεταβολής )       

σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007     82.744,5 
Αγορές - Προσθήκες     0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις     (1.778,6) 
Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση     23,4 

Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα     0,0 

Αξία κατά την 31.12.2007     80.989,3 

        
        
( µετά τη µεταβολή )       
σε Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007     82.744,5 
Αναπροσαρµογή συµµετοχών στην εύλογη αξία  114.954,4 
σε Νέα Αξία Κόστους κατά την 01.01.2007     197.698,9 
Αγορές - Προσθήκες     0,0 
Πωλήσεις/αποσύρσεις     (1.778,6) 
Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση     (28.705,6) 

Αναπροσαρµογές - Αποµειώσεις πού 
καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα     0,0 

Αξία κατά την 31.12.2007     167.214,7 
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5.32.3 Επιδράσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις  λόγω της αλλαγής της  

Λογιστικής Πολιτικής 
 

 
Η αλλαγή της πολιτικής αποτίµησης των συµµετοχών στη Μητρική, δεν είχε καµµία  
επίδραση στα αποτελέσµατα των χρήσεων, 2006 και 2007. 

 
Χρήση 2007 
 

Επιδράσεις στα Αποτελέσµατα Χρήσης 01.01 - 31.12.2007 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Εφαρµογή 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής  

Επίδραση 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής  

Ως 
προηγούµενη 
λογιστική 
πολιτική 

 0  0  0 

 0  0  0 

Αποτελέσµατα χωρίς επίδραση από την αλλαγή 
της λογιστικής πολιτικής 0  0  0 

Κέρδη περιόδου προ φόρων 0  0  0 

Φόρος εισοδήµατος  0  0  0 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από φόρους 0  0  0 

 
 
 
Επιδράσεις στον Ισολογισµό της 31.12.2007 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  
Εφαρµογή 

νέας 
λογιστικής 
πολιτικής  

Επίδραση 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής  

Ως 
προηγούµενη 
λογιστική 
πολιτική 

Πάγιο Ενεργητικό  167.214,7  86.225,4  80.989,3 
εκ των οποίων συµµετοχές       

σε θυγατρικές:       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4.492,7  0,0   4.492,7 

Σύνολο Ενεργητικού  171.707,4  86.225,4  85.482,0 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  0,0  0,0  0,0 

       

       

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  36,9  0,0  36,9 

       

       

Σύνολο Υποχρεώσεων  36,9  0,0  36,9 

Καθαρή Θέση  171.670,5  86.225,4  85.445,1 
εκ των οποίων:       
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής εύλογης 
αξίας  0,0  0,0  0,0 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής 
Θέσης  171.707,4  86.225,4  85.482,0 
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Χρήση 2006 
 

Επιδράσεις στα Αποτελέσµατα Χρήσης 01.01 - 31.12.2006 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Εφαρµογή 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής  

Επίδραση 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής  

Ως 
προηγούµενη 
λογιστική 
πολιτική 

 0  0  0 

 0  0  0 

Αποτελέσµατα χωρίς επίδραση από την αλλαγή 
της λογιστικής πολιτικής 0  0  0 

Κέρδη περιόδου προ φόρων 0  0  0 

Φόρος εισοδήµατος  0  0  0 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από φόρους 0  0  0 

 
 
 
Επιδράσεις στον Ισολογισµό της 31.12.2006 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  
Εφαρµογή 

νέας 
λογιστικής 
πολιτικής  

Επίδραση 
νέας 

λογιστικής 
πολιτικής  

Ως 
προηγούµενη 
λογιστική 
πολιτική 

Πάγιο Ενεργητικό  197.698,9  114.954,4  82.744,5 
εκ των οποίων συµµετοχές       

σε θυγατρικές:       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  2.652,7  0,0   2.652,7 

Σύνολο Ενεργητικού  200.351,7  114.954,4  85.397,2 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  0,0  0,0  0,0 

       

       

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  39,3  0,0  39,3 

       

       

Σύνολο Υποχρεώσεων  39,3  0,0  39,3 

Καθαρή Θέση  200.312,3  114.954,4  85.357,9 
εκ των οποίων:       
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής εύλογης 
αξίας  0,0  0,0  0,0 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής 
Θέσης  200.351,7  114.954,4  85.397,2 

       
 
 
 
 
 
 



ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 01/01 - 31/12/2007  60

 
5.32.4 Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής 
 

Αναπροσαρµογή συµµετοχών λόγω αλλαγής λογιστικής αρχής για τη χρήση 
1/1-31/12/2007 

 
 

Εταιρίες     Προ    Μετά  

      Μεταβολής  
Αναπροσαρµογή 

SUPERFAST PENTE INC.     15.686,2   41.390,0 25.703,8 

SUPERFAST EXI INC.     15.686,2   42.130,0 26.443,8 

SUPERFAST ENDEKA INC.     24.733,6   38.054,0 13.320,4 

SUPERFAST DODEKA INC.     24.882,6   45.640,0 20.757,4 

      80.988,6   167.214,0 86.225,4 

 
 

Με την αξία της µεταβολής των Συµµετοχών στη Μητρική Εταιρία € 86.225,4 χιλ.  
έγινε ανάλογη αναπροσαρµογή και στην Καθαρή Θέση της Μητρικής. 
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6 Προτεινόµενο µέρισµα 

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην Γ.Σ των µετόχων την διανοµή µερίσµατος      
€ 5.627.630,59 συνολικά το οποίο αντιστοιχει σε € 0,18 ανά µετοχή. 
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7 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 

Εκλογή Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Μετά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2008 
παραιτήθηκαν τα µέλη του ∆.Σ. και εξελέγει νέο ∆.Σ., η σύνθεση του οποίου είναι ως 
εξής: 
 
Μ. Γιαλούρης Πρόεδρος 
 
Σ. Πασχάλης  Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Ι. Κρητικός Σύµβουλος 
 
Θ. Οικονόµου Σύµβουλος 
 
Μ. Γκορίτσα Σύµβουλος 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Βούλα, 20 Μαρτίου 2008 
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