
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.attica-group.com

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.01-30.06.2012 1.01-30.06.2011 1.01-30.06.2012 1.01-30.06.2011

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -29.770 -33.937 292 -878

Νόκηκνο ειεγθηήο: Μηραιηόο Μαλόιεο - Α.Μ.ΟΔΛ 25131 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ.ΟΔΛ 127 Απνζβέζεηο 13.180 13.648 41 43

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο: Με ζύκθσλε γλώκε- Θέκα έκθαζεο Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - - - -

Πξνβιέςεηο 894 938 6 39

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 79 2 - 14

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -222 -4.003 -1.047 187

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 741.809 712.925 121 149 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.786 7.548 1 1

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.019 1.151 59 71 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.036 3.398 369.394 363.400 θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

Απνζέκαηα 8.100 8.129 - - δξαζηεξηόηεηεο:

Απαηηήζεηο από πειάηεο 52.624 50.963 1 30 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 29 -579 - -

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 21.669 18.265 2.765 3.308 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -3.773 -2.426 -872 331

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 15.520 2.505 131 -804

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - - - Μείνλ :

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 829.257 794.831 372.340 366.958 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -6.811 -5.557 -1 -1

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -36 -2.078 - -976

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 57.498 57.498 57.498 57.498 δπαζηηπιόηηηερ (α) -5.124 -23.939 -1.449 -2.044

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 316.338 348.717 301.075 301.831 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 373.836 406.215 358.573 359.329 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) - - - - ινηπώλ επελδύζεσλ - - - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 373.836 406.215 358.573 359.329 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -1.812 -967 - -

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο - 2 - - Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 40.873 3.246 271 273 παγίσλ ζηνηρείσλ - 4.650 - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 346.340 346.322 - - Γηαθαλνληζκόο παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ - 1.002 - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 68.208 39.046 13.496 7.356 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 5 210 - 68

Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - - -7.890 -29.700

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - - - Έζνδα πκκεηνρώλ - - - -

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 455.421 388.616 13.767 7.629 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - 1.480 2.300

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) +(δ) 829.257 794.831 372.340 366.958 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ

δπαζηηπιόηηηερ (β) -1.807 4.895 -6.410 -27.332

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 24.266 - 24.266

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ - -334 - -334

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2012 θαη Δηζπξάμεηο από επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - 1.896 4.450

01/01/2011 αληίζηνηρα) 406.215 471.041 359.329 449.339 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 801 - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -32.379 -38.018 -756 -878 Δμνθιήζεηο δαλείσλ - -20.083 - -

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - 23.932 - 23.932 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -26 -182 - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2012 θαη 30/06/2011 Πξνθαηαβνιέο γηα ΑΜΚ 6.000 6.000

αληίζηνηρα) 373.836 456.955 358.573 472.393 ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 6.775 3.667 7.896 28.382

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) -156 -15.377 37 -994

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 8.303 26.491 136 4.066

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα -8 -34 -8

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 8.139 11.080 173 3.064

1.01-30.06.2012 1.01-30.06.2011 1.04-30.06.2012 1.04-30.06.2011 1.01-30.06.2012 1.01-30.06.2011 1.04-30.06.2012 1.04-30.06.2011

Κύθινο εξγαζηώλ 102.663 111.456 62.706 67.260 Κύθινο εξγαζηώλ - - - -

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) -5.418 -8.193 4.818 4.929 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) - - - -

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ -23.841 -30.203 -5.255 -7.179 απνηειεζκάησλ -752 -672 -456 -323

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -29.770 -33.937 -8.046 -11.173 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 292 -878 589 -258

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -29.804 -33.979 -8.063 -11.194 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) 292 -878 589 -258

Καηαλέκνληαη σο : Καηαλέκνληαη σο :

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -29.804 -33.979 -8.063 -11.194 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 292 -878 589 -258

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

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -2.575 -4.039 -2.575 513 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -1.048 - -1.048 -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -32.379 -38.018 -10.638 -10.681 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -756 -878 -459 -258

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -32.379 -38.018 -10.638 -10.681 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -756 -878 -459 -258

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

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,1555 -0,1805 -0,0421 -0,0595 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,0015 -0,0047 0,0030 -0,0014

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -10.661 -16.555 1.249 -358 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -711 -629 -435 -302

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

Όκηινο Δηαηξεία

α) Έζνδα 3.409 -

β) Έμνδα 1.113 -

γ) Απαηηήζεηο 1.448 -

δ) Τπνρξεώζεηο 13.605 13.000

1.692 141

- -

- -

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΔΣΡΟ Μ. ΒΔΣΣΑ  ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ ΜΙΥΑΛΗ Γ. ΑΚΔΛΛΗ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 024063 Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327 Α.Γ.Σ. Υ 643597

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Αθήνα, 28 Αςγούζηος 2012

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ Σάξηρ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

                   (Πνζά ζε ρηιηάδεο €)

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

Α.Γ.Σ. AK 087031

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

28 Απγνύζηνπ 2012

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιανοσαρίοσ 2012 έως 30 Ιοσνίοσ 2012
(ύμυωνα με την απόυαση 4/507/28.04.2009 τοσ Γιοικητικού σμβοσλίοσ της Δπιτροπής Κευαλαιαγοράς)

Λεωυ. σγγρού 123-125 & Σορβά 3, 11745, Αθήνα
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ

Σα 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. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. πληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε 
νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε ηνπ δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη. 

1. Οη εηαηξείεο 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 ελνπνηεκέλε ο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30/06/2012, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε 
ζεκείσζε 4.1  ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα πξώηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα 
πεξίνδν, ελώ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ελώ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ηνπ 
Οκίινπ νη νπνίεο δελ ελζσκαηώλνληαη ζηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 
2. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Attica έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπλνιηθή πξόβιεςε € 143 ρηι. γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ελώ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε € 20 ρηι. ρεηηθή αλάιπζε γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 7.1 ησλ 
ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 
3. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2011. 
4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 3 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη 1.181 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελώ ζηηο 30/06/2011 ήηαλ 6 θαη 1.205 αληίζηνηρα. 
5. Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξώ 885.538 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε Σξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε γηα ηελ εηαηξεία. 
6. Γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία, 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 εηαηξείαο. ε επίπεδν Οκίινπ, έρεη ζρεκαηηζζεί 
πξόβιεςε ύςνπο € 1.094 ρηι., ε νπνία αθνξά απνδεκηώζεηο λαπηηθώλ. Δπίζεο, ε εηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ζρεκαηίζεη πξόβιεςε παξνρώλ πξνζσπηθνύ € 143 ρηι. θαη € 1.162 ρηι. αληίζηνηρα. Η εηαηξεία 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 εηαηξείαο 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: 

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 εηαηξεία (άκεζα θαη έκκεζα) ήηαλ ηελ 30/06/2012 89,38%.   
9. Γηα ηνλ Όκηιν ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" πνζνύ - € 32.379 ρηι. αθνξνύλ ην απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ ύςνπο - € 29.804 ρηι. θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ Δπξώ / Γνιαξίνπ Ακεξηθήο ύςνπο - € 2.575 ρηι. Γηα ηελ εηαηξεία ηα 
"πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο"  πνζνύ - € 756 ρηι. αθνξνύλ ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο ύςνπο  € 292 ρηι. θαη ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ATTICA SHIELD LTD ύςνπο - € 1.048 ρηι. (βι. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ 
Κεθαιαίσλ ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ). 
10. ηηο 21.02.2012 ε MARFIN INVESTMENT GROUP θαηέβαιε ζηελ Δηαηξία ην πνζό ησλ € 6.000 ρηι. έλαληη κειινληηθήο αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ.  
11. Γελ θαηέρνληαη από ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ATTICA A.E.  
12. Σν ζέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο επηζθόπεζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε Δηαηξία βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ηξάπεδεο γηα ην ζύλνιν ηνπ δαλεηζκνύ ηεο (βι. ζεκ. 3.1.2 ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).  
13. ηηο 12 Ινπλίνπ 2012 ε Δηαηξεία αλαθνίλσζε ηελ παξαιαβή ηνπ λεόηεπθηνπ επηβαηηγνύ-νρεκαηαγσγνύ πινίνπ BLUE STAR PATMOS. Σν BLUE STAR PATMOS άξρηζε ηα δξνκνιόγηα ηνπ ζηελ γξακκή Πεηξαηά – Υίν – Μπηηιήλε ζηηο 10.07.2012.  


