
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.attica-group.com

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 9 Ννεκβξίνπ, 2015 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 34.585 6.238 1.674 1.434

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 17.998 18.132 17 23

- - - -

Πξνβιέςεηο 1.056 506 1 7

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 166 1.440 - 1

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 567.891 581.011 11 24

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.994 727 7 11 επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 4.302 -484 -2.359 -1.972

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.213 1.213 494.363 496.707 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 15.720 10.523 3 1

Απνζέκαηα 3.276 3.481 - -

Απαηηήζεηο από πειάηεο 60.638 48.785 486 673

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 87.871 39.937 4.371 5.240 δξαζηεξηόηεηεο:

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 205 1 - -

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - - - Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -23.500 -14.672 163 30

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 722.883 675.154 499.238 502.655 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 4.868 8.721 -47 -101

Μείνλ:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -8.615 -9.582 -3 -1

Μεηνρηθό Κεθάιαην 57.498 57.498 57.498 57.498 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -67 -137 - -

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 320.129 282.319 428.189 431.559

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 377.627 339.817 485.687 489.057 δπαζηηπιόηηηερ (α) 46.718 20.686 -551 -578

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) - - - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 377.627 339.817 485.687 489.057 Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 271.954 270.801 - - Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 17.023 16.021 13.308 13.307 ινηπώλ επελδύζεσλ - - - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 13.054 11.360 - - Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -613 -37.670 - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 43.225 37.155 243 291 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 

Υπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα παγίσλ ζηνηρείσλ - - -

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - - - - - 2.538 20.494

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 345.256 335.337 13.551 13.598 Τόθνη εηζπξαρζέληεο 106 185 11 9

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ) +(δ) 722.883 675.154 499.238 502.655 Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - - -5.238 -17.674

Έζνδα Σπκκεηνρώλ - - - -

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - 615 -

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 -507 -37.485 -2.074 2.829

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2015 θαη 

01/01/2014 αληίζηνηρα) 339.817 340.053 489.057 483.759 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 37.810 5.992 -3.370 11.895 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - -

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - - Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ - - - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/09/2015 θαη Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - 75.000 - -
30/09/2014 αληίζηνηρα) 377.627 346.045 485.687 495.654 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -9.482 -48.844 - -

-229 - - -

-9.711 26.156 -

36.500 9.357 -2.625 2.251

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 23.937 24.886 3.092 662

-5 -1.411 - -

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 60.432 32.832 467 2.913

1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 1.07-30.09.2015 1.07-30.09.2014 1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 1.07-30.09.2015 1.07-30.09.2014

Κύθινο εξγαζηώλ 222.467 213.689 113.599 109.462 Κύθινο εξγαζηώλ - - - -

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 82.139 45.597 59.455 43.307 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) - - - -

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 54.866 18.061 47.583
32.367

-681 -566 -158 -125

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 34.585 6.238 40.380 27.217 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 1.674 1.434 -160 -125

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) 34.495 6.114 40.338 27.182 1.674 1.434 -160 -125

Καηαλέκνληαη σο : Καηαλέκνληαη σο :

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 34.495 6.114 40.338 27.182 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 1.674 1.434 -160 -125

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - - - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 3.315 -122 -613 -122 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -5.044 10.461 - 10.461

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 37.810 5.992 39.725 27.060 Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -3.370 11.895 -160 10.336

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 37.810 5.992 39.725 27.060 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -3.370 11.895 -160 10.336

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - - - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - - -

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,1800 0,0319 0,2105 0,1418 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,0087 0,0075 -0,0008 -0,0007

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 72.864 36.193 53.833 38.392 -664 -543 -153 -118

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία                                  Όκηινο                Δηαηξία

α) Έζνδα 8.934 - 74 11                                           -    2.348

β) Έμνδα 2.362 - 1.864 -                                           -            -

γ) Απαηηήζεηο 3.053 - 15.336 453                                           -    3.728

δ) Τπνρξεώζεηο 13.713 13.000 47.752 -                                           -            -

- - - -          1.547            -

- - - -                                           -            -

- - - -                                           -            -

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΚΤΡΙΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΙΡΑ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642 Α.Γ.Σ. Υ 643597 Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327 Α.Γ.Σ. AK 087031

Α.Μ.Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ Σάξηρ

Αθήνα, 9 Νοεμβπίος, 2015

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΜΙΥΑΛΗ Γ. ΑΚΔΛΛΗ ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ

8. Ο Όκηινο ATTICA ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία (άκεζα θαη έκκεζα) ήηαλ ηελ 

30/09/2015 89,38%.  

9. Γηα ηνλ Όκηιν ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" πνζνύ Δπξώ 37.810 ρηι. αθνξνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ύςνπο  Δπξώ 34.495 ρηι. θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηακηαθώλ ξνώλ παξαγώγσλ πεηξειαίνπ ύςνπο  Δπξώ 3.315 ρηι. Γηα ηελ εηαηξία ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο"  πνζνύ - Δπξώ 3.370 ρηι. αθνξνύλ ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξίαο ύςνπο Δπξώ 1.674 ρηι. θαη ηελ απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ ζηελ εύινγε αμία ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ύςνπο - Δπξώ 5.044 ρηι.

10. Γελ θαηέρνληαη από ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ.
11.  ηηο 8 Απξηιίνπ 2015, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Blue Star Ferries N.A.E. παξέιαβε ην Δ/Γ-Ο/Γ BLUE GALAXY ζηα πιαίζηα ζύκβαζεο καθξνρξόληαο λαύισζεο από ηελ εηαηξεία Hellas 2 Leasing Ν.Δ. Σν πινίν από 24 Απξηιίνπ 2015 εθηειεί δξνκνιόγηα ζηε γξακκή Πεηξαηά - Υαληά ζην πιαίζην ηεο Κνηλνπξαμίαο 

ΓΡΑΜΜΔ ΚΡΗΣΗ & ΑΓΡΙΑΣΙΚΗ.

12. ηηο 8 Ινπιίνπ 2015 ν Όκηινο αλαθνίλσζε όηη εμαζθάιηζε ηε ιήςε αδείαο από ηεο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ κεηαμύ Η.Π.Α. θαη Κνύβαο.

13. Η ελδερόκελε επίδξαζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 3.1.3 ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

       Όκηινο Marfin Investment Group                      Όκηινο Τξάπεδαο Πεηξαηώο                                               Όκηινο Attica Group

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

    Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη αλαιύνληαη ζηε εκείσζε 2 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 2 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή εηαηξία θαη 1.263 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελώ ζηηο 30/09/2014 ήηαλ 2 θαη 1.108 αληίζηνηρα.

5. Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξώ 685.273 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε γηα ηελ εηαηξία.

6. Γηα ηελ κεηξηθή εηαηξία, δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. ε επίπεδν Οκίινπ, έρεη ζρεκαηηζζεί πξόβιεςε ύςνπο Δπξώ 2.282 ρηι., ε νπνία 

αθνξά θαηά θύξην ιόγν απνδεκηώζεηο λαπηηθώλ θαη πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο. Δπίζεο, ε εηαηξία θαη ν Όκηινο έρνπλ ζρεκαηίζεη πξόβιεςε παξνρώλ πξνζσπηθνύ Δπξώ 44 ρηι. θαη Δπξώ 1.726 ρηι. αληίζηνηρα. Η εηαηξία θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη ινηπέο πξνβιέςεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

παξαγξάθσλ 10, 11 θαη 14 ηνπ ΓΛΠ 37 " Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ".

7.Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 κέξε, έρνπλ σο εμήο: 

                   (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30/09/2015, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5.1 ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ. Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ. Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα πξώηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ελώ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ  πξνεγνύκελε πεξίνδν. Δπηπιένλ, δελ 

ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ελώ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ πξνεγνύκελε  πεξίνδν. Γελ ππάξρνπλ εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο δελ ελζσκαηώλνληαη ζηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

2. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Attica έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπλνιηθή πξόβιεςε Δπξώ 121 ρηι. γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ελώ ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε Δπξώ 20 ρηι. ρεηηθή αλάιπζε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 8.1 ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ.

3.Οη Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, εθηόο από ηηο αιιαγέο ζε Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ ηζρύνπλ από 1ε

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

πεπιόδος (α) + (β) + (γ)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

  ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ

 δπαζηηπιόηηηερ (β)

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ 

Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ

(ύμθωνα με ηην απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ)
Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ATTICA Α. Δ. ΣΥΜΜΔΤΟΦΩΝ. Σπληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί 

ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε ηνπ δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΗ ΜΕΘΟΔΟ)

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ: 5780001000

Λεωθ. ςγγπού 123-125 & Σοπβά 3, 11745, Αθήνα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιανοςαπίος 2015 έωρ 30 επηεμβπίος 2015


