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Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της «ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ATTICA PREMIUM 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 
Δεκεμβρίου 2008, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με 
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και 
διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 
πόσο 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 Διοίκηση, 
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. 
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Γνώμη  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α, και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

 

 

   Αθήνα, 22 Απριλίου 2009 

 
   O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

  Βασίλης Καζάς 
   Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ATTICA PREMIUM A.E. 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το 2008 η Εταιρεία παρουσίασε περαιτέρω μείωση μεγεθών κυρίως λόγω της διακοπής 
του υποκαταστήματος της Σκωτίας τον Σεπτέμβριο του 2008 εξαιτίας της 
μεταδρομολόγησης του πλοίου Blue Star 1 από τη Βόρεια Θάλασσα σε άλλες γραμμές 
που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται για τη χρήση 1/1-31/12/2008 σε Ευρώ 5.620 χιλ. έναντι 
Ευρώ 6.901 χιλ. για το 2007 παρουσιάζοντας μείωση 18,56%.  
Αντίστοιχη μείωση κατά 21,66% παρουσιάζει και το κόστος εκμετάλλευσης το οποίο 
ανέρχεται σε Ευρώ 2.441 χιλ. έναντι Ευρώ 3.116 χιλ. για το 2007 διαμορφώνοντας τα 
λειτουργικά κέρδη σε Ευρώ 3.179 χιλ. έναντι Ευρώ 3.785 χιλ. για το 2007. 
Τα καθαρά αποτελέσματα όπως εμφανίζονται και στις Οικονομικές Καταστάσεις του 
2008, παρουσιάζουν ζημία μετά από φόρους Ευρώ 424 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 127 
χιλ. για τη χρήση 2007. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 1/1 – 31/12/2008 παρουσιάζουν καθαρή θέση των 
Μετόχων της Εταιρείας Ευρώ 2.501 χιλ. έναντι Ευρώ 3.054 χιλ. για το 2007, ταμειακά 
διαθέσιμα Ευρώ 1.331 χιλ. έναντι Ευρώ 2.868 χιλ. για το 2007, απαιτήσεις από πελάτες  
Ευρώ 6.333 χιλ. έναντι Ευρώ 8.552 χιλ. για το 2007 και σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων Ευρώ 5.914 χιλ. έναντι Ευρώ 9.092 χιλ. για το 2007. 
 
Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.1. των Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας το σύνολο του κύκλου εργασιών έχει ως ακολούθως: 
 
         
  2008  2007  
Υποκαταστήματα Εσωτερικού 3.417  3.662   
Υποκαταστήματα Εξωτερικού 2.203  3.239   

Σύνολο  5.620  6.901   

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

 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Προμήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων Superfast Ferries 1.601 1.483 1.623 1.913 3.224 3.396
Προμήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων Blue Star Ferries 989 965 9 13 998 978
Προμήθεια πωλήσεων 
εισιτηρίων τρίτων 4 5 554 1.211 558 1.216
Πωλήσεις Πακέτων 677 910 17 101 694 1.011
Πωλήσεις Αεροπ. Εισ. 138 288 --- --- 138 288
Λοιπά 8 11 --- 1 8 12
Σύνολα 3.417 3.662 2.203 3.239 5.620 6.901

Σύνολο
Υποκ/τα 

Εξωτερικού
Υποκ/τα 

Εσωτερικού
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Το κόστος εκμεταλλεύσεως ανά υποκατάστημα και είδος εξόδου έχουν ως ακολούθως: 
 

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Προμήθειες 
Πρακτορείων 1.078 928 625 849 1.703 1.777
Kόστος Πακέτων 587 794 5 77 592 871
Κόστος Αεροπ. Εισ. 83 216 --- --- 83 216
Λοιπά 37 78 26 174 63 252
Σύνολα 1.785 2.016 656 1.100 2.441 3.116

Υποκ/τα 
Εσωτερικού

Υποκ/τα 
Εξωτερικού Σύνολο

 
Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως ανά υποκατάστημα έχουν ως εξής: 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2008 2007 Δ
Αθήνας, Λ. Αμαλίας 30 10 (13) 23
Θεσσαλονίκης (60) 4 (64)
Πειραιά (250) (161) (89)
Γερμανίας (99) 93 (192)
Σκωτίας                                          41 115 (74)
Αποτέλεσμα Υποκαταστημάτων (358) 38 (396)
Αποτέλεσμα Έδρας (66) (165) 99
Γενικό Αποτέλεσμα (424) (127) (297)

 
  

Λοιπές πληροφορίες 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ίδρυση νέου υποκαταστήματος στο Ηράκλειο 
Κρήτης που θα λειτουργεί ως λιμενικός πράκτορας και ως κεντρικός πράκτορας 
πωλήσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ μετά τη 
μεταδρομολόγηση του πλοίου SUPERFAST XII από την γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-
Ανκόνα στη γραμμή Πειραιά-Ηράκλειο. 
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ ιδρύθηκε από τον Όμιλο 
για λόγους καλύτερης οργάνωσης των πωλήσεων σε αντικατάσταση των δύο που 
υπήρχαν. Στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ 
συμμετέχουν όλα τα πλοία του Ομίλου ανεξάρτητα εάν εκτελούν πλόες εσωτερικού ή 
εξωτερικού. 
 
Η Εταιρεία μέσω των πέντε υποκαταστημάτων της δραστηριοποιείται ως κεντρικός 
πράκτορας πωλήσεων της ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Η Εταιρεία 
δεν επένδυσε κεφάλαια στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης κατά το 2008. 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της 
χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσής μας που να επηρεάζουν 
σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας. 
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Από τα στοιχεία που αναλυτικά σας εκθέσαμε παραπάνω καθώς και από τις 
οικονομικές καταστάσεις που σας παρεδόθησαν για τη χρήση 2008, μπορείτε να 
διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της Εταιρείας και τα πεπραγμένα 
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό κρίση περίοδο και να αποφασίσετε την 
έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
Επειδή η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες, ύψους περίπου 424 χιλ. προτείνεται στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων να μη γίνει οποιαδήποτε διανομή. 
 
 
 
Αθήνα, 18 Μαρτίου, 2009 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Νικόλαος Ταπίρης 
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I. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 
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Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) Υποκ/των 
Ελλάδος 

3,417 -- 3,417

Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) Υποκ/των 
Εξωτερικού

1,502 701 2,203

Σύνολο κύκλου εργασιών 5.1. 4,919 701 5,620
Κόστος πωληθέντων 5.2. -2,173 -268 -2,441
Μικτό Κέρδος 2,746 433 3,179
Έξοδα διοίκησης 5.2. -3,304 -429 -3,733
Έξοδα διάθεσης 5.2. -15 -- -15
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3. 16 -- 16
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-557 4 -553

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4. -- 4 4
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5. -32 -2 -34
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6. 14 9 23
Κέρδη προ φόρων -575 15 -560
Φόρος εισοδήματος 5.7. 110 26 136
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -465 41 -424

    
Κατανεμημένα σε:   
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0.35 0.03 -0.32
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0.00 0.00 0.00 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Για την περίοδο που έληξε την 31/12/2008 
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Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) Υποκ/των 
Ελλάδος 

3,662 -- 3,662

Κύκλος εργασιών (πωλήσεων υπηρεσιών) Υποκ/των 
Εξωτερικού

2,113 1,126 3,239

Σύνολο κύκλου εργασιών 5.1. 5,775 1,126 6,901
Κόστος πωληθέντων 5.2. -2,735 -381 -3,116
Μικτό Κέρδος 3,040 745 3,785
Έξοδα διοίκησης 5.2. -3,330 -519 -3,849
Έξοδα διάθεσης 5.2. -4 -107 -111
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.3. 25 -- 25
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-269 119 -150

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 5.4. -- -1 -1
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.5. -37 -4 -41
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.6. 28 18 46
Κέρδη προ φόρων -278 132 -146
Φόρος εισοδήματος 5.7. 36 -17 19
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -242 115 -127

    
Κατανεμημένα σε:   
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0.18 0.08 -0.10
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0.00 0.00 0.00 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Για την περίοδο που έληξε την 31/12/2007 
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Σημ. 31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια 5.8. 21 43
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.9. 31 82
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 5.10. 35 105
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.11. 296 189
Σύνολο 383 419
Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.12. 6,333 8,552
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5.13. 537 501
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.14. 1,331 2,868
Σύνολο 8,201 11,921

Σύνολο Ενεργητικού 8,584 12,340

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.15. 3,831 3,831
Λοιπά αποθεματικά 5.15. -855 -726
Αποτελέσματα εις νέον -475 -51
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  2,501 3,054
Δικαιώματα Μειοψηφίας -- --
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2,501 3,054
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.11. 9 33

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.17. 160 161

Σύνολο 169 194
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.18. 5,731 8,626
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.19. 35 93
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.20. 148 373
Σύνολο 5,914 9,092

Σύνολο Υποχρεώσεων 6,083 9,286

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 8,584 12,340

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και 2007
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Υπόλοιπο κερδών 
(ζημιών) σε νέο

Αποθεματικά 
προσαρμογής 

στα Δ.Λ.Π.
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008 3,831 57 -51 -783 3,054
Συναλλαγματικές διαφορές υποκαταστημάτων εξωτερικού -129 -129
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2008
Καθαρά Αποτελέσματα για την περίοδο  1/1-31/12/2008 -424 -424
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2008 3,831 57 -475 -912 2,501

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Υπόλοιπο κερδών 
(ζημιών) σε νέο

Αποθεματικά 
προσαρμογής 

στα Δ.Λ.Π.
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2007 3,831 57 76 -742 3,222
Συναλλαγματικές διαφορές υποκαταστημάτων εξωτερικού -42 -42
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2007 1 1
Καθαρά Αποτελέσματα για την περίοδο  1/1-31/12/2007 -127 -127
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2007 3,831 57 -51 -783 3,054

Για τη χρήση 1/1-31/12/2007

Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Για τη χρήση 1/1-31/12/2008

Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
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1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -560 -146
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 47 94
Αναβαλλόμενη φορολογία -131 -72
Προβλέψεις -3 174
Συναλλαγματικές διαφορές -- --
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -14 -28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 32 37
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογιαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1,589 2,000
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1,282 -2,154
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -23 -37
Καταβεβλημένοι φόροι -7 -208
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -576 -1,039
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1,542 -1,379

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -14 -15
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -- --
Τόκοι εισπραχθέντες 14 28
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 9 17
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστρηριότητες (β) 9 30

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -- -30
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -- --
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -- -30

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) -1,533 -1,379

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2,868 4,247
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -4 --
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1,331 2,868

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.14.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η Εταιρεία ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 
“ATTICA PREMIUM” δραστηριοποιείται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 
3, Τ.Κ. 11745. 
Η Εταιρεία μέσω των πέντε υποκαταστημάτων της δραστηριοποιείται ως 
κεντρικός πράκτορας πωλήσεων της ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ στην Ελλάδα και στη 
Γερμανία. 
 
Το υποκατάστημα της Σκωτίας διέκοψε τις δραστηριότητές του τον Σεπτέβριο του  
2008 και τελεί υπό εκκαθάριση εξαιτίας της μεταδρομολόγησης του πλοίου Blue 
Star 1 από τη Βόρεια Θάλασσα σε άλλες γραμμές που δραστηριοποιείται ο 
Όμιλος. 
 
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2008 είναι 43 
άτομα, ενώ στις 31/12/2007 ήταν 67. 
 
Το σύνολο των κοινών ανώνυμων μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών της εταιρείας την 31/12/2008 είναι 1.321.000. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα 
μίας ψήφου. Η λογιστική αξία της μετοχής της εταιρείας την 31/12/2008 ήταν 
€1,89. 
 
Η Εταιρεία ενοποιείται άμεσα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία 
είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και κατέχει το 100 % του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας και η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της 
οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσα και έμμεσα) ήταν 
86,4% την 28/02/2009.   
  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της περιόδου που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2008, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 21η 
Απριλίου 2009. 
 

Τυχόν διαφορές των μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν από την Εταιρεία για την 
χρήση 2008 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε η Εταιρεία κατα την σύνταξη των 
Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2007 οι οποίες είναι 
οι παρακάτω: 
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2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 
μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι 
υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, 
περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.1.1. 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB) μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα 
οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 
τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 
προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία 
αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". H Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS 
Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 2005. 

 
 Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 

τις αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας, της 
αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης και της αρχής των 
δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. 

 
 Για την χρήση 2008 δεν ισχύει η αρχή της συνέχισης της λειτουργίας για το 

υποκατάστημα της Σκωτίας που διέκοψε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 
2008. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του υποκαταστήματος της Σκωτίας 
παρουσιάζονται σε χωριστή στήλη με τον τίτλο «Διακοπείσες δραστηριότητες» 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 
 
Η αναγνώριση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής και όχι κατά την ημερομηνία τακτοποίησης. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την άμεση σχέση μεταξύ του 
κόστους που πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που αποκτήθηκε. 
 
Η Εταιρεία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που 
έληξε την 31/12/2008 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου προτύπου ή Διερμηνείας. 
 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Όσον 
αφορά το δικαίωμα της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αυτό ανήκει στην Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 
 

2.2. Ενσώματα Πάγια 
 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και κάθε τυχόν σωρευμένη ζημία απομείωσης. 
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την 
απόκτηση του παγίου.  
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Μεταγενέστερες δαπάνες αυξάνουν την λογιστική αξία του παγίου ή 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν αναμένεται ότι θα προκύψουν 
μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη απ’ αυτά που αρχικά αναμένονταν με την αρχική 
απόδοση του παγίου. 
 
Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται, όταν πραγματοποιηθούν, 
στη κατάσταση αποτελεσμάτων διότι θεωρούνται κόστος επισκευών και 
συντήρησης. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Οι αποσβέσεις των υπολοίπων ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή 
μέθοδο, στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

 
Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 
1. Οχήματα        5 έτη 
2. Έπιπλα – Σκεύη      5 έτη 
3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός     3 έτη 
 
Για τα ενσώματα πάγια η υπολειμματική αξία υπολογίζεται σε € 0,01. 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των παγίων επανεξετάζεται στο τέλος 
κάθε χρήσης. 
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης  τους 
και της αναπόσβεστης αξίας τους , μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων που έχουν 
άμεση σχέση με το πάγιο, καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στη Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων.    
 

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

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

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

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

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

 Η ωφέλιμη ζωή του λογισμικού είναι 8 έτη και οι αποσβέσεις διενεργούνται με 
βάση τη σταθερή μέθοδο. 

 
2.4.       Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

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

 
Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν 
προκύπτουν. 
 

2.5. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

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

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

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

 
2.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 

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

 
2.7.    Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας 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. 
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Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που 
αποκτάται. 

 
Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας 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.  
 

2.8.   Διανομή μερισμάτων 
 

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

 
2.9.   Έσοδα 
 

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

2.9.1   Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων εισιτηρίων πλοίων 
 

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

2.9.2   Έσοδα από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων 
 

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

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

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

2.9.3   Έσοδα από τόκους 
 

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

2.10. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της Εταιρείας που παρέχει ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τα 
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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. 
 
Η Εταιρεία έχει κύριο επιχειρηματικό τομέα την πώληση εισιτηρίων πλοίων και 
δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές μέσω των 
υποκαταστημάτων της. 
 
Για το λόγο αυτό προτιμάται η πληροφόρηση κατά τομέα να  πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το γεωγραφικό τομέα. 
 
Η γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας της Εταιρείας γίνεται για το 2008 ως 
εξής: 
 
Υποκατάστηματα Ελλάδος  
Υποκατάστημα Γερμανίας  
Υποκατάστημα Σκωτίας  

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

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

Εταιρεία λόγω δανεισμού κεφαλαίων. 
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται: 
 

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

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

 
2.11.1.1   Αναγνώριση του κόστους δανεισμού 

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

 
2.11.1.2  Έναρξη – αναστολή – παύση κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισμού 
 

 
Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού: 
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         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. 
 
2.11.2   Παροχές στο προσωπικό 
 

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

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

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

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

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

 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. 
 

2.11.3  Μισθώσεις 
 

2.11.3.1    Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 

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

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

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

 
2.11.4     Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

         α)  Η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα 
ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 

         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη για το διακανονισμό της δέσμευσης. 

         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 
 
 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

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

 
2.12.  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος   

 
 Τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος 

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

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

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

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

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

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

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

 
2.14. Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

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

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

 
2.15. Κέρδη ανά μετοχή 
 

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

2.16.     Εφαρμογή νέων Δ.Π.Χ.Π. και Διερμηνειών από 1/1/2008 
 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 
2008 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 

2.16.1    Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 : Δ.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας  
              Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου 
 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με 
μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 
Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 
απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. 

 
Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η 
εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται 
στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 
Παρόλο που η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό 
βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
άλλες παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι 
οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2008,ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή 
πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα 
διερμηνεία για μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2008,πρέπει 
να το γνωστοποιήσει. 
Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
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2.16.2    Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής  
              Υπηρεσιών 
 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις 
οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί 
συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού 
τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 
παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της 
παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη 
υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν 
καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Ο Οδηγός Εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές 
αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει 
πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον 
λόγο υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να 
προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας. 
Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να 
χειρίζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Α. . Συμφωνίες στις οποίες ο 
διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν μίσθωση 
(σύμφωνα με την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4). 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική 
εφαρμογή της απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή 
την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή είναι 
ανέφικτη. 
Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 

 
2.16.3   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14: Δ.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων  
             Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων 
απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και 
κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων 
παροχών Το θέμα μελέτης της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες 
περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την 
έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π. 19. Γενικά, η Διερμηνεία 
επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα 
ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον 
διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του 
στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον 
λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την 
επιχείρηση. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη 
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αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης 
περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. 

  Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 

2.16.4    Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόμηση  
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την 
επαναταξινόμηση από την κατηγορία επενδύσεων προς εμπορία σε άλλες 
κατηγορίες, μη παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς 
και την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την 
κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις 
στο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις οργανισμών που εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις 
στο Δ.Λ.Π. 39. 

  Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 

2.17.       Εφαρμογή νέων ή αναθεωρημένων προτύπων από 1/1/2009 και αργότερα 
 

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

 
Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

2.17.1    Δ.Λ.Π. 23: Κόστος Δανεισμού 
  

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν 
έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι 
απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση 
για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί 
τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 

 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισμού που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και 
αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 
συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 
προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή 
του επιτρέπεται. 

  Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 

2.17.2    Δ.Λ.Π. 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή 
παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από 
συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, 
αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. 
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αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου 
επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων. 
Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, 
μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων 
που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και 
στο Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». 
Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 εφαρμόζονται 
αναδρομικά (Δ.Λ.Π. 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το 
γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που 
συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 
Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που 
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και 
διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή 
της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Η 
εφαρμογή του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 23 δεν θα επηρεάσει την Εταιρεία. 
 

2.17.3    Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των          
               μετοχών 

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τις 
συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από 
τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν 
επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις 
του Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

2.17.4     Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  
 

Το αναθεωρημένο πρότυπο εφαρμόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που 
συμβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα και εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία αυτή και έπειτα. Το αναθεωρημένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις 
λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί 
την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς (Purchase Method) και έχει σημαντική 
επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συμβούν την 1 Ιουλίου 
2009 ή μεταγενέστερα. 
 

2.17.5     Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για   
               επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  
 

Το αναθεωρημένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που 
αφορούν την απώλεια ελέγχου σε μια θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν 
το χρηματοοικονομικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 
αναθεωρημένο πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.  
 

2.17.6    Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.Λ.Π.           
              1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
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Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
“puttable” 
Με βάση τη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον 
κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση 
μιας επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων 
Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με τα ανωτέρω μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων 
Κεφαλαίων.  
Η Εταιρεία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις 
οικονομικές του καταστάσεις. 
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της 
Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

  Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 

2.17.7     Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση 
               Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις   
               λογιστικής αντιστάθμισης  
 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής 
αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο 
ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009.  

  Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 

2.17.8     Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 
Η IASB προχώρησε μέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις 
τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή 
μεταγενέστερα. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 23 Κόστος 
Δανεισμού δεν θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό του κόστους δανεισμού σε σχέση με τη 
μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται την 1 
Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα. Μικρότερες τροποποιήσεις έχουν γίνει σε 
αρκετά Πρότυπα αλλά η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επίδραση δε θα είναι 
σημαντική στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

2.17.9    Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  
 
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να 
αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει 
προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα 
οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε 
μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να 
εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας 
πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας 
συναλλαγής πώλησης. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για 
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδρομική εφαρμογή 
της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται αρκεί το 
γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που 
συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

  Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 
2.17.10   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  
 

Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα 
δύο ζητήματα: 

 Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Δ.Λ.Π. 11 ή του Δ.Λ.Π. 18. 

 Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες 
κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων 
και των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την 
κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι οι 
συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού 
του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων 
αγαθών ή υπηρεσιών. 

              Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις 
επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. 
Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις 
λογιστικές πολίτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
Δ.Λ.Π. 8. 

              Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 
2.17.11   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική  
               Δραστηριότητα του Εξωτερικού 
 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να 
κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική 
της. Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη 
φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 
αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση 
αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια 
στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού. 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε 
επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις 
προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39. Η 
παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε 
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άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για 
αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών.  

              Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρμογή της 
Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

              Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 
2.17.12   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17. Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους  
               Ιδιοκτήτες 
 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την 
υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες 
της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 
Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα 
πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει 
να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική 
αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα 
πληρωτέα. 

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

              Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
 
2.17.13   Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
 

Η ΕΔΔΠΧΑ εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. 
σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα 
πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή 
εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο 
πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει 
συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα 
παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 

              Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες 
της τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή 
κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη 
παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 
ταυτόχρονα).  

              Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία. 
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3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
         
3.1.1      Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρωζώνης και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
 
             Ο συναλλαγματικός κίνδυνος που μπορεί να υπάρχει λόγω της δραστηριοποίησης 

της Εταιρείας στην αγορά της Σκωτίας δεν είναι μεγάλος καθ’ ότι ο κύκλος 
εργασιών σε λίρες Αγγλίας είναι 12,5% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών 
της Εταιρείας. 

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

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

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

 
              Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από άλλες χρηματοοικονομικές 

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

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

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

πελάτες.      
 
 
3.1.3     Κίνδυνος ρευστότητας 
 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω 

των ταμειακών διαθεσίμων που διαθέτει. 
 Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες. 
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4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
 
4.1.    Διεταιρικές συναλλαγές 
 
         α)  Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών 

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

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

 
 Για τις πωλήσεις αυτές η Εταιρεία λαμβάνει προμήθειες οι οποίες δημιουργούν 

διεταιρικές συναλλαγές.  
 

 
Attica Premium A.E.

Υπόλοιπο διεταιρικών συναλλαγών :

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Όμιλος Superfast 4,721 5,504

Όμιλος Blue Star 791 368

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

5,512 5,872

Πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις :

Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές

Όμιλος Superfast 3,258 207 3,476

Όμιλος Blue Star 1,045 14 1,070

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3 4

4,306 221 4,550

31/12/2008

1/1-31/12/2008

31/12/2007

1/1-31/12/2007

 
 

 
4.1.1        Διεταιρικές συναλλαγές με τον Όμιλο MARFIN POPULAR BANK 
 

                 

31/12/2008 31/12/2007
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18 0
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4.2.      Συμμετοχές  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  στο  Διοικητικό Συμβούλιο 
άλλων εταιριών όπως αυτές ισχύουν την 31/12/2008 

 
α)    Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Βέττας συμμετέχει στα Διοικητικά 

Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου και επίσης είναι Πρόεδρος στις εταιρείες 
SIVET HOLDING INC και BARIBA CORPORATION και Μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία 
CAPES INVESTMENT CORPORATION. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν 
επιχειρηματική ή άλλη σχέση με τον Όμιλο. 

 
β)     Ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Κρητικός συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια των 

εταιρειών του Ομίλου. 
 
γ)      Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Γκορίτσα Μαρία συμμετέχει σε Διοικητικά 

Συμβούλια εταιριών του Ομίλου.  
 
δ)   Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Νικόλαος Ταπίρης συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου. 
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5.     Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  

 
5.1.       Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων 

 
Η Εταιρεία όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2.10, έχει επιλέξει η 
πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον γεωγραφικό 
τομέα. 
 
Εποχικότητα Δραστηριοτήτων 
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη  
κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες 
Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.   
 
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για τη χρήση 
1/1 – 31/12/08 έχουν ως εξής : 
 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Γεωγραφικός Τομέας Ελλάδα Γερμανία Σύνολο Σκωτία Σύνολο
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων 
εξωτερικού 1,601 1,476 3,077 701 3,778
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων 
εσωτερικού 993 9 1,002 -- 1,002
Πωλήσεις περιηγήσεων 677 17 694 -- 694
Πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 138 138 -- 138
Λοιπά έσοδα 8 8 -- 8
Σύνολο κύκλου εργασιών 3,417 1,502 4,919 701 5,620

Μικτά κέρδη 1,634 1,112 2,746 433 3,179
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -19 1 -18 11 -7
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων -451 -59 -510 27 -483
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -497 -78 -575 15 -560
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -366 -99 -465 41 -424

01/01 - 31/12/2008

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

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

Μεταβολή της Επίδραση Επίδραση 
ισοτιμίας μεταξύ στα στα κέρδη προ

€ & ₤ έσοδα φόρων
+/- 5% +/- 33 +/- 2  
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Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την χρήση 
1/1-31/12/07 έχουν ως εξής: 
 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Γεωγραφικός Τομέας Ελλάδα Γερμανία Σύνολο Σκωτία Σύνολο
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων 
εξωτερικού 1,483 1,998 3,481 1,126 4,607
Προμήθεια απο πωλήσεις εισιτηρίων 
εσωτερικού 970 13 983 -- 983
Πωλήσεις περιηγήσεων 910 101 1,011 -- 1,011
Πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 288 288 -- 288
Λοιπά έσοδα 11 1 12 -- 12
Σύνολο κύκλου εργασιών 3,662 2,113 5,775 1,126 6,901

Μικτά κέρδη 1,645 1,395 3,040 745 3,785
Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -19 10 -9 13 4
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων -346 172 -174 131 -43
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων -412 135 -277 131 -146
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους -335 93 -242 115 -127

01/01 - 31/12/2007

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

 
 

(ΣΤΑΚΟΔ 79) 79.11-0 Κύκλος Εργασιών Υποκαταστημάτων Ελλάδος 3,417
(ΣΤΑΚΟΔ 79) 79.11-0 Κύκλος Εργασιών Υποκαταστημάτων Εξωτερικού 2,203

 Σύνολο 5,620

Ο Κύκλος Εργασιών των Οικονομικών Καταστάσεων προέρχεται από 
πωλήσεις ακτοπλοϊκών  εισιτηρίων, αεροπορικών  εισιτηρίων και από 
υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (Πακέτα Εκδρομών):
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5.2.   Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα Διοίκησης – Έξοδα Διάθεσης 
 

 
Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία 
εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 
που έληξε την 31/12 του 2008 και 2007. 
 

 

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Σύνολο
Κόστος 

Πωληθέντων
Έξοδα 

διοίκησης
Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές -- 16 -- 16 -- 7 -- 7
Αμοιβές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους -- 2,394 -- 2,394 -- 2,314 -- 2,314
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο -- -- -- -- -- -- -- --
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων -- 23 -- 23 -- 67 -- 67
Αποσβέσεις ασώματων παγίων -- 24 -- 24 -- 26 -- 26
Αμοιβές και έξοδα τρίτων -- 91 -- 91 -- 143 -- 143
Αμοιβή ελεγκτών -- 60 -- 60 -- 49 -- 49
Παροχές τρίτων -- 65 -- 65 -- 66 -- 66
Έξοδα τηλεπικοινωνιών -- 58 -- 58 -- 58 -- 58
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων -- 334 -- 334 -- 320 -- 320
Φόροι και τέλη -- 15 -- 15 -- 12 -- 12
Καύσιμα - Λιπαντικά -- -- -- -- -- -- -- --
Προβλέψεις -- -- -- -- -- -- -- --
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων -- -- -- -- -- -- -- --
Ασφάλιστρα -- 11 -- 11 -- 19 -- 19
Έπισκευές και συντηρήσεις -- 91 -- 91 -- 122 -- 122
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης -- -- 15 15 -- -- 4 4
Προμήθειες πωλήσεων 1,452 -- -- 1,452 1,473 -- -- 1,473
Έξοδα λιμένων -- -- -- -- -- -- -- --
Λοιπά έξοδα -6 81 -- 75 120 70 -- 190
Δωρεές -- -- -- -- -- -- -- --
Έξοδα μεταφοράς -- 9 -- 9 -- 11 -- 11
Έξοδα ταξιδίων -- 8 -- 8 -- 12 -- 12
Αναλώσιμα -- 20 -- 20 -- 30 -- 30
Έξοδα δημοσιεύσεων -- 4 -- 4 -- 4 -- 4
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης -- -- -- -- -- -- -- --
Κόστος περιηγήσεων 592 -- -- 592 871 -- -- 871
Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων 83 -- -- 83 216 -- -- 216
Προμήθειες πιστωτικών καρτών 52 -- -- 52 55 -- -- 55
Σύνολα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2,173 3,304 15 5,492 2,735 3,330 4 6,069
Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες 268 429 -- 697 381 519 107 1,007

Σύνολο 2,441 3,733 15 6,189 3,116 3,849 111 7,076

31/12/2008 31/12/20007

 
5.3.   Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 
 

Τα «Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης» αξίας 16 και 25 χιλιάδες για το 2008 και το 2007 
αντίστοιχα αφορούν κατά κύριο λόγο έσοδα των γραφείων εξωτερικού από 
διαφημιστικές εταιρίες. 
  

5.4.       Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
 

31/12/2008 31/12/2007
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές -- --
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -- --
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

-- --

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες 4 -1

Σύνολο λοιπών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 4 -1
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5.5.       Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

31/12/2008 31/12/2007

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

7 6

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 2 5
Λοιποί τόκοι έξοδα 23 26
Χρηματοοικονομικά έξοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 32 37
Χρηματοοικονομικά έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες 2 4

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 34 41

 

5.6.        Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 14 28
Χρηματοοικονομικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 14 28
Χρηματοοικονομικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες 9 18

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 23 46

 
5.7.       Φόροι Εισοδήματος 

 
Σύμφωνα με το φορολογικό Νόμο 3296/2004, ο φορολογικός συντελεστής των 
Ανωνύμων εταιρειών μειώθηκε σταδιακά από 35% που ήταν έως και το 2004, σε 
32% για τη χρήση 2005, 29% για τη χρήση 2006 ενώ από τη χρήση 2007 και 
μεταγενέστερα  διαμορφώθηκε στο 25%.  
 
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για την Εταιρεία διαφέρει από τον 
Ελληνικό φορολογικό συντελεστή του 25% κυρίως λόγω των διαφορετικών 
συντελεστών που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των 
Υποκαταστημάτων της  και της μη έκπτωσης / αναγνώρισης συγκεκριμένων 
εξόδων / εσόδων.  
 
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε 
ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή 
κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 
2005. Σε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2006 έως 
2008 είναι πιθανόν να οριστούν φορολογικές διαφορές οι οποίες κατά την γνώμη 
μας και βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και 
προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων δεν θα υπερκαλύψουν τις 
ζημίες των ετών 2006 έως 2008 και για αυτό η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει 
σχετικές προβλέψεις. 
 
Το ποσό ύψους Ευρώ 35 χιλ. στην σημείωση 5.19. «Φόροι εισοδήματος 
πληρωτέοι» ως Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις αφορά το 
υποκατάστημα της Γερμανίας. 
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Ο τρόπος που ελέγχονται τα υποκαταστήματα της Εταιρείας στο εξωτερικό από τις 
φορολογικές αρχές δεν είναι ίδιος με αυτόν που ακολουθείται στην Ελλάδα. 
Τα υποκαταστήματα του εξωτερικού έχουν ελεγχθεί με προσωρινούς 
φορολογικούς ελέγχους και δεν έχουν προκύψει διαφορές.  
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης από εκείνους που 
ορίζει η φορολογία. Η αναβαλλόμενη φορολογία που προέκυψε απο τους 
διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για την χρήση 1/1-31/12/2008 είναι 24 
χιλ. 
Η αναβαλλομένη φορολογία που προέκυψε από την ζημία της χρήσης είναι 107 
χιλ. 
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
αναλύεται ως ακολούθως: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Φόρος εισοδήματος 21 36

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τις ανέλεγκτες χρήσεις -- --

Διαφορές φορολογικού ελέγχου -- --

Αναβαλλόμενη φορολογία -131 -72

Σύνολα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -110 -36

Σύνολα από διακοπείσες δραστηριότητες -26 17

Σύνολο -136 -19

 
5.8.         Ενσώματα πάγια 
 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. 
Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στην παράγραφο 5.2.   

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2007 1,343 66 1,409
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1,248 -62 -1,310

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2007 95 4 99

Προσθήκες 16 -- 16

Πωλήσεις /αποσύρσεις -220 -66 -286
Αναταξινομήσεις -- -- --
Αποσβέσεις περιόδου -67 -4 -71
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 219 66 285
Λογιστική Αξία την 31/12/2007 1,139 -- 1,139
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1,096 -- -1,096

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2007 43 -- 43

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Επιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 1,139 -- 1,139
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1,096 -- -1,096

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 43 43

Προσθήκες 14 -- 14

Πωλήσεις /αποσύρσεις -72 -- -72
Αποσβέσεις περιόδου -25 -- -25
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 61 -- 61
Λογιστική Αξία την 31/12/2008 1,081 -- 1,081
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1,060 -- -1,060

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 21 -- 21
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5.9.    Άυλα Πάγια 

Λογισμικά 
Προγράμματα

Λογιστική Αξία την 1/1/2007 748

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -627

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2007 121

Προσθήκες

Πωλήσεις /αποσύρσεις -144

Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στην 
Καθαρή Θέση

-4

Αποσβέσεις περιόδου -36

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 145

Λογιστική Αξία την 31/12/2007 600

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -518

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2007 82

Λογισμικά 
Προγράμματα

Λογιστική Αξία την 1/1/2008 600

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -518

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2008 82

Προσθήκες

Πωλήσεις /αποσύρσεις -145

Αποσβέσεις περιόδου -45

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 139

Λογιστική Αξία την 31/12/2008 455

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -424

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2008 31
 

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

 
5.10.    Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 
 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ύψους Ευρώ 35 χιλ., αφορούν για το 2008 
εγγυήσεις ενοικίων γραφείων, εγγυήσεις προς Δημόσιους Οργανισμούς όπως 
Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π. Το αντίστοιχο ποσό για το 2007 ήταν Ευρώ 105 χιλ. και 
συμπεριλάμβανε εκτός από τις εγγυήσεις και προκαταβολές ενοικίων των 
υποκαταστημάτων της Αθήνας και Θασσαλονίκης.  

 
 
5.11.    Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. Υποχρεώση
Α.Φ. 

Απαίτηση
Α.Φ. Υποχρεώση

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -- 9 -- 33
Ζημιές χρήσης 296 -- 189 --

Σύνολα 296 9 189 33

31/12/200731/12/2008
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5.12.    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
  

31/12/2008 31/12/2007
Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 5,292 8,277
Γραμμάτια Εισπρακτέα -- --
Επιταγές Εισπρακτέες 1,798 1,099
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -825 -885
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 6,265 8,491
Προκαταβολές σε προμηθευτές 68 61

Σύνολα 6,333 8,552

  
Προβλέψεις απομείωσης

31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο ανοίγματος -885 -727

Πρόσθετες προβλέψεις -- -158

Μειώσεις 48 --

Εισπραχθείσες επισφάλειες 12 --

Υπόλοιπο κλεισίματος -825 -885

 
Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες έχει 
ως εξής: 
 
Ελλάδα 
 
α) Τα εισιτήρια επιβατών, Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 
β) Τα εισιτήρια που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εξοφλούνται εντός 3 ή 4 μηνών 
από την ημέρα έκδοσης των παραστατικών (τελευταία ημερομηνία κάθε μήνα). 
 
Η παραπάνω πολιτική ισχύει τόσο για τους πράκτορες του εσωτερικού όσο και για 
τους πράκτορες του εξωτερικού. 
 
Γερμανία  
 
α) Τα εισιτήρια επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων εξοφλούνται έως την ημερομηνία 
ταξιδίου. 
β) Τα εισιτήρια φορτηγών αυτοκινήτων εξοφλούνται εντός μηνός από την 
ημερομηνία ταξιδίου. 

 
Ωρίμανση Υπολοίπων Πελατών

Σύνολο <30 ημ. 30-60 ημ. 60-90 ημ. 90-120 ημ.

Υπόλοιπο πελατών 31/12/2007 8,491 7,140 739 269 343

Υπόλοιπο πελατών 31/12/2008 6,265 4,368 405 507 985

 
Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου.  Η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος παρουσιάζει μεγάλη 
διασπορά.  
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Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1.2. 
 
 

 5.13.      Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

               

31/12/2008 31/12/2007

Χρεώστες Διάφοροι 287 138

Απαιτήσεις από Δημόσιες Αρχες 70 79

Λοιπές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη -- --

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη -- --

Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό 18 14

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 38 97

Προπληρωθέντα έξοδα 124 173

Απαιτήσεις από ασφαλιστές -- --

Λοιπές Απαιτήσεις -- --

Σύνολα 537 501

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -- --

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 537 501

 
5.14.     Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 
 

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

31/12/2008 31/12/2007
Μετρητά στο ταμείο 24 27
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα 1,307 2,841

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1,331 2,868

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 1,319 2,229
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ξένο νόμισμα 12 639

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1,331 2,868

  
 

5.15.       Μετοχικό Κεφάλαιο – Αποθεματικά 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 3.830.900,00 και 
διαιρείται σε 1.321.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,90 
έκαστη. Εντός του 2008 δεν έγινε καμία αλλαγή στον αριθμό των μετοχών ή στο 
μετοχικό κεφάλαιο. 
 
β) Αποθεματικά  
Τα αποθεματικά εμφανίζοναι στον πίνακα της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων. 
Η φύση και ο σκοπός κάθε αποθεματικού έχει ως εξής: 
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1. Λοιπά Αποθεματικά  
Αφορούν αποθεματικά από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα.  
2. Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. 
Αφορά αποθεματικά που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 
καθώς και από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού 
υποκαταστήματος εξωτερικού. 
 

5.16.     Xρηματοδοτικές – Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
α) Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
β) Λειτουργικές Μισθώσεις  
 
Η Εταιρεία κατέβαλε για λειτουργικές μισθώσεις εντός του 2008 το ποσό των € 
334 χιλ.. Τα συμφωνητικά των λειτουργικών μισθώσεων αφορούν ενοίκια 
γραφείων.Τα παραπάνω συμφωνητικά έχουν συνταχθεί με όρους αγοράς, με 
εξαίρεση τα συμβόλαια των καταστημάτων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά 
για τα οποία η Εταιρεία έχει προκαταβάλλει τα ενοίκια έως 30.09.2009, 31.05.2009 
και 30.04.2009 αντίστοιχα.    
 

5.17.      Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.2 του παρόντος η Εταιρεία έχει την 
νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ άπαξ αποζημίωσης κατά 
την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης.   
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 19. 
Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών 
προσωπικού είναι οι ακόλουθες: 
 

2008 2007
Επιτόκιο προεξόφλησης 5.60% 5.60%

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις 5.60% 5.60%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων 4.00% 4.00%

Αναλογία εργαζομένων που επιλέγουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση -- --

 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής: 
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

31/12/2008 31/12/2007
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 160 161
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης -- --
Σύνολο 160 161

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 16 16 12 12
Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 7 7 6 6
Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις -24 -24 -- --
Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων -1 -1 18 18

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι:

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων 
παροχών που είναι πλήρως μη χρηµατοδοτούµενες 160 160 161 161

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στον 
ισολογισμό 160 160 161 161

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα μη 
χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 161 161 143 143
Κόστος απασχόλησης 16 16 12 12
Κόστος τόκων 7 7 6 6
Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη) -- -- -- --
Ζημιές/ (κέρδη) από περικοπές -24 -24 -- --
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 160 160 161 161

01/01 -31/12/2008 01/01 -31/12/2007

01/01 -31/12/2008 01/01 -31/12/2007

31/12/2008 31/12/2007

           
5.18.   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

            

 31/12/2008 31/12/2007
Προμηθευτές 151 2,692
Γραμμάτια Πληρωτέα -- --
Επιταγές Πληρωτέες -- --
Προκαταβολές πελατών 68 62
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 5,512 5,872
Λοιπές υποχρεώσεις -- --

Σύνολο 5,731 8,626

 
5.19.   Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 

 31/12/2008 31/12/2007

Φόρος εισοδήματος -- 25

Πρόβλεψη για έξοδο φόρου από ανέλεγκτες χρήσεις 35 68

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου -- --

Σύνολο 35 93

 
5.20.      Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Ο λογαριασμός «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνει τις 
παρακάτω κατηγορίες. 
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31/12/2008 31/12/2007

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 61 61

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους 33 284

Μερίσματα πληρωτέα -- --

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό -- --

Δεδουλευμένα έξοδα 53 46

Λοιπές υποχρεώσεις 1 -18

Δεδουλευμένοι τόκοι -- --

Σύνολο 148 373

 
6.          Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

  
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας 
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές έναντι της Εταιρείας   
 
β) Ανέλεγκτες Φορολογικές χρήσεις 
Βλ. παρα. 5.7. «Φόρος Εισοδήματος» 
 
γ) Δοθείσες Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε ισχύ στις 31/12/2008 και στις 31/12/2007, αναλύονται ως εξής:  
 
Ποσά σε χιλιάδες €

31/12/2008 31/12/2007

Δοθείσες εγγυήσεις 104 104

 
 

δ) Αναληφθείσες Δεσμεύσεις 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από 
συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

31/12/2008 31/12/2007

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους -- --

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών -- --

Άνω των  5 ετών -- --

Λοιπές Δεσμεύσεις

Εντός 1 έτους 147 189

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 329 402

Άνω των  5 ετών 90 176  
 
Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά ενοίκια γραφείων, βλ παρα. 
5.16. β.  

 
7.            Παρουσίαση και επεξήγηση της ανακατάταξης κονδυλίων της  
               περιόδου  1/1-31/12/2007 
 

Έγινε ανακατάταξη σε κονδύλια του δημοσιευμένου Ισολογισμού της 31/12/2007 
ώστε να είναι συγκρίσιμα με αυτά της περιόδου 1/1-31/12/2008.  Από την 
ανακατάταξη αυτή δεν προέκυψε κάποια διαφορά στα σύνολα του Ενεργητικού, 
της Καθαρής Θέσης και των Υποχρεώσεων.  
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Αναλυτικά: 
1. Οι “Απαιτήσεις από φόρους-τέλη”, € 79 χιλ., οι “Λοιπές απαιτήσεις”, € 152 χιλ., 

τα “Έξοδα επόμενων χρήσεων”, € 173 χιλ. και τα “Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα”, € 97 χιλ. της 31/12/2007, παρουσιάστηκαν την 31/12/2008 ως 
“Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού”, € 501 χιλ. 

2. Από το στοιχείο “Φόροι- τέλη πληρωτέα”, € 309 χιλ. της 31/12/2007 
παρουσιάζεται την 31/12/2008  το ποσό € 25 χιλ. ως “Φόροι εισοδήματος 
πληρωτέοι” και το υπόλοιπο μέρος, € 284 χιλ. στις “Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις”. 

3. Το στοιχείο “Λοιπές Προβλέψεις” € 68 χιλ. της 31/12/2007 παρουσιάζεται την 
31/12/2008 στο στοιχείο “Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι”. 

4. Τα “Έξοδα χρήσης δουλευμένα”, € 46 χιλ., και το ποσό € 43 χιλ. από το 
στοιχείο “Προμηθευτές – λοιποί πιστωτές”, της 31/12/2007 παρουσιάζονται 
την 31/12/2008 ως “Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις”. 

5. Οι “ Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις”, € 5.872 χιλ. της 
31/12/2007, παρουσιάζονται την 31/12/2008 στο στοιχείο “ Προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις”.  

 

8.           Προτεινόμενο  μέρισμα 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή 
μερίσματος λόγω των ζημιών της χρήσης 1/1-31/12/2008. 
 

9.           Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ίδρυση νέου υποκαταστήματος στο 
Ηράκλειο Κρήτης που θα λειτουργεί ως λιμενικός πράκτορας και ως κεντρικός 
πράκτορας πωλήσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
& ΣΙΑ μετά τη μεταδρομολόγηση του πλοίου SUPERFAST XII από την γραμμή 
Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα στη γραμμή Πειραιά-Ηράκλειο. 

 
 

         Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009  
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