
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη προ φόρων -1 1
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 19/3/2010 Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Αποσβέσεις
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Αναβαλλόμενη φορολογία

Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2009 31.12.2008 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία επενδυτικής δραστηριότητας 0 -4
Επενδύσεις σε ακίνητα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
Αποθέματα δραστηριότητες:

Απαιτήσεις από πελάτες Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 172 173 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 78 -80
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -41
προοριζόμενα για πώληση Μείον :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172 173 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0

Καταβεβλημένοι φόροι 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 44 44 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -12 -11 δραστηριότητες (α) 77 -124

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 32 33

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ)=(α)+(β) 32 33 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις λοιπών επενδύσεων
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 140 140 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παγίων στοιχείων
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση Αγορά - Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 140 140 θυγατρικής)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 172 173 Τόκοι εισπραχθέντες 0 4
Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
Κύκλος εργασιών δραστηριότητες (β) 0 4

Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων -1 -3 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -1 1 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -1 1 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Κατανέμονται σε : Εξοφλήσεις δανείων

- Ιδιοκτήτες μητρικής -1 1
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)

- Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα πληρωθέντα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -1 1

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0 0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 77 -120

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,0827 0,0950 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 14 134
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 91 14

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -1 -3

31.12.2009 31.12.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2009 και 
01/01/2008 αντίστοιχα) 33 32
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1 1
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα 

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Αύξηση / (μείωση) δικαιωμάτων μειοψηφίας από εξαγορά ποσοστού 
θυγατρικών 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2009 και 31/12/2008 
αντίστοιχα) 32 33

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφόρος Συγγρού 123 - 125 & Τορβά 3, 117 45, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί 

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Π. Βέττας - Πρόεδρος, Σ. Πασχάλης - Αντιπρόεδρος, Μ. Γκορίτσα - 

Γραμματέας, N. Ταπίρης - Ταμίας 

Μιχαλιός Μανόλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μητρώο Ναυτικών Εταιριών

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2010

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063   Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327 Α.Δ.Τ. Ν 255869

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης


