
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.attica-group.com

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.01-30.06.2013 1.01-30.06.2012 1.01-30.06.2013 1.01-30.06.2012

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 22 Απγνύζηνπ 2013 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -21.025 -29.870 -990 255

Νόκηκνο ειεγθηήο: Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ.ΟΔΛ 127 Απνζβέζεηο 12.904 13.180 41 41

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

Πξνβιέςεηο 507 994 5 43

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 258 79 - -

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 δξαζηεξηόηεηαο -126 -222 - -1.047

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 641.025 706.730 64 93 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 6.965 5.786 1 1

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 867 990 34 46 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.049 1.235 368.472 368.472  θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Απνζέκαηα 4.195 5.406 - - Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 1.211 29 - -

Απαηηήζεηο από πειάηεο 54.053 44.040 1 30 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -18.277 -3.773 37 -872

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 29.273 24.816 500 1.233 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 17.509 15.520 183 131

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Μείνλ:

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - - - Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -6.888 -6.811 -1 -1

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 730.462 783.217 369.071 369.874 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -15 -36 - -

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ δπαζηηπιόηηηερ (α) -6.977 -5.124 -724 -1.449

Μεηνρηθό Κεθάιαην 57.498 57.498 57.498 57.498

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 271.483 292.873 297.869 298.777 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 328.981 350.371 355.367 356.275 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

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

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 328.981 350.371 355.367 356.275 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -69 -1.812 - -

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 70.140 - - - Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 52.465 51.953 13.168 13.277 παγίσλ ζηνηρείσλ 54.000 - - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 221.492 341.350 - - Γηαθαλνληζκόο παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ - - - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 57.384 39.543 536 322 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 73 5 - -

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

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

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 401.481 432.846 13.704 13.599 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - 500 1.480

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) +(δ) 730.462 783.217 369.071 369.874 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ

δπαζηηπιόηηηερ (β) 54.004 -1.807 500 -6.410

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ - - - -

(01/01/2013 θαη 01/01/2012 αληίζηνηρα) 350.371 406.215 356.275 359.329 Δηζπξάμεηο από επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - - - 1.896

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -21.390 -32.379 -908 -756 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - 801 - -

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - - - Δμνθιήζεηο δαλείσλ -49.716 - - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -2 -26 - -

(30/06/2013 θαη 30/06/2012 αληίζηνηρα) 328.981 373.836 355.367 358.573 Πξνθαηαβνιέο γηα ΑΜΚ 6.000 - 6.000

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) -49.718 6.775 - 7.896

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) -2.691 -156 -224 37

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 16.001 8.303 323 136

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 77 -8

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 13.387 8.139 99 173

1.01-30.06.2013 1.01-30.06.2012 1.04-30.06.2013 1.04-30.06.2012 1.01-30.06.2013 1.01-30.06.2012 1.04-30.06.2013 1.04-30.06.2012

Κύθινο εξγαζηώλ 106.710 102.663 65.674 62.706 Κύθινο εξγαζηώλ - - - -

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 2.437 -5.418 10.628 4.818 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) - - - -

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

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -13.843 -23.941 862 -5.305 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -988 -795 -720 -493

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -21.025 -29.870 -1.729 -8.096 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -990 255 -721 552

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -21.061 -29.904 -1.744 -8.113 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -990 255 -721 552

Καηαλέκνληαη σο : Καηαλέκνληαη σο :

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -21.061 -29.904 -1.744 -8.113 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -990 255 -721 552

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

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -329 -2.475 6 -2.525 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 82 -1.011 9 -1.011

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -21.390 -32.379 -1.738 -10.638 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -908 -756 -712 -459

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -21.390 -32.379 -1.738 -10.638 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -908 -756 -712 -459

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

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,1099 -0,1560 -0,0091 -0,0423 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,0052 0,0013 -0,0038 0,0028

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

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -939 -10.761 7.001 1.199 απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -947 -754 -699 -478

Όκηινο Δηαηξεία

α) Έζνδα 4.125 -

β) Έμνδα 839 -

γ) Απαηηήζεηο 1.714 199

δ) Τπνρξεώζεηο 14.403 13.000

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 1.522 160

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - -

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - -

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΚΤΡΙΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΙΡΑ ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642 Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327

ΔΣΑΙΡΔΙΑΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 30 Ιοσνίοσ 2013
(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

Ξύλαο Θαλάζεο - Α.Μ.ΟΔΛ 34081

(Πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Αθήνα, 22 Ασγούζηοσ 2013

Α.Γ.Σ. AK 087031

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ Σάξηρ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

ΜΙΥΑΛΗ Γ. ΑΚΔΛΛΗ

Α.Γ.Σ. Υ 643597

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. 

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ: 
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 ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30/06/2013, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5.1 ησλ 
ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. Γελ έρεη γίλεη κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εθ ησλ εηαηξεηώλ 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 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 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 2012, εθηόο από ηηο αιιαγέο ζε Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ ηζρύνπλ από 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη αλαιύνληαη ζηε εκείσζε 2 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.  
4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 3 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη 1.239 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελώ ζηηο 30/06/2012 ήηαλ 3 θαη 1.181 αληίζηνηρα. 
5. Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξώ 635.790 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθώλ 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 € 903 
ρηι., ε νπνία αθνξά απνδεκηώζεηο λαπηηθώλ. Δπίζεο, ε Eηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ζρεκαηίζεη πξόβιεςε παξνρώλ πξνζσπηθνύ € 39 ρηι. θαη € 1.391 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 30/06/2013 89,38%.   
9. Γηα ηνλ Όκηιν ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" πνζνύ - € 21.390 ρηι. αθνξνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ύςνπο - € 21.061 ρηι. θαη ην αλαινγηζηηθό απνηέιεζκα ιόγσ αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 ύςνπο  - € 329 ρηι. Γηα ηελ εηαηξεία ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
από θόξνπο"  πνζνύ  - € 908 ρηι. αθνξνύλ ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο ύςνπο - € 990 ρηι. θαη ην αλαινγηζηηθό απνηέιεζκα ιόγσ αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΛΠ 19  ύςνπο  € 82 ρηι. (βι. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ). 
10. Γελ θαηέρνληαη από ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ATTICA Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. 
11. Σν Θέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηηο ηξάπεδεο γηα ην ζύλνιν ηνπ δαλεηζκνύ ηεο θαη ζην γεγνλόο όηη ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Οκίινπ είλαη αξλεηηθό θαηά € 191 εθαη. (βι. ζεκ. 3.1.2).   
12. Λόγσ ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαπξνζαξκνγέο ζηα θέξδε κεηά από θόξνπο ρξήζεο 2012 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ € 100 ρηι. θαη € 37 ρηι αληίζηνηρα. (αλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαηίζεηαη ζηελ ζεκείσζε 2 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ). 
13. Ο Όκηινο ζηηο 05/04/2013 νινθιήξσζε ηελ ζπκθσλία κε ηελ Genting Group γηα ηελ πώιεζε ηνπ πινίνπ Superfast VI έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο € 54 εθαη. ηνηο κεηξεηνίο. Από ην ηίκεκα ηεο πώιεζεο δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά € 49,7 εθαη. γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ δαλεηζκνύ ηνπ Superfast VI θαη ηελ 
κεξηθή εμόθιεζε δαλεηζκνύ πνπ ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε. Ωο απνηέιεζκα ηα δάλεηα ησλ πινίσλ Superfast I & II έρνπλ θαηαζηεί ελήκεξα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ην καθξνπξόζεζκό ηνπο κέξνο πνζνύ € 70.140 ρηι., έρεη αλαηαμηλνκεζεί ζηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 
14. Ο Όκηινο ζηηο 31/5/2013 αλαθνίλσζε ηελ αλαλέσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Κνηλνπξαμίαο «ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΙΑ» έσο ηελ 31/05/2017 γηα ηελ εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ ζηε δηεζλή γξακκή «Πάηξα -Ηγνπκελίηζα-Αλθόλα», θαζώο θαη ζηελ αθηνπιντθή 
γξακκή «Πεηξαηάο-Ηξάθιεην». 


