
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.attica-group.com

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.01-30.09.2011 1.01-30.09.2010 1.01-30.09.2011 1.01-30.09.2010

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -26.390 -20.563 -1.132 4.332

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

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ.ΟΔΛ 127 Απνζβέζεηο 20.367 20.244 65 66

Σύπνο έθζεζεο επηζθόπεζεο: Γελ απαηηεηηαη Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - - - -

Πξνβιέςεηο 1.577 1.464 58 11

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 4 -115 7 -3

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -4.120 1.702 138 -5.501

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 719.807 738.240 164 210 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 10.421 9.233 1 3

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.145 1.357 78 96 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.840 5.747 468.519 443.271 θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

Απνζέκαηα 11.544 11.381 - - δξαζηεξηόηεηεο:

Απαηηήζεηο από πειάηεο 63.544 55.011 - 35 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -163 690 - -

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 67.515 45.845 5.795 10.351 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -1.103 -15.696 420 -5

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) -2.751 535 -806 -30.585

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - 682 - - Μείνλ :

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 866.395 858.263 474.556 453.963 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -8.215 -5.499 -1 -3

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -2.857 -2.259 -1.465 -1.969

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

Μεηνρηθό Κεθάιαην 159.078 134.812 159.078 134.812 δπαζηηπιόηηηερ (α) -13.230 -10.264 -2.715 -33.654

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 310.196 336.229 313.061 314.527 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 469.274 471.041 472.139 449.339 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) - - - - ινηπώλ επελδύζεσλ - - -29.700 -37.046

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 469.274 471.041 472.139 449.339 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -1.716 -27.018 - -

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 273.851 295.032 - - Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.589 3.976 577 518 παγίσλ ζηνηρείσλ 4.650 81.500 - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 79.405 41.043 - - Γηαθαλνληζκόο παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 1.002 - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 39.276 45.241 1.840 4.106 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 292 598 92 326

Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - 2.300 -

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - 1.930 - - ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 397.121 387.222 2.417 4.624 δπαζηηπιόηηηερ (β) 4.228 55.080 -27.308 -36.720

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) +(δ) 866.395 858.263 474.556 453.963 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 24.266 41.621 24.266 41.621

Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ -334 -294 -334 -294

Δηζπξάμεηο από επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - - 4.450 25.946

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 40.000 - - -
Δμνθιήζεηο δαλείσλ -26.381 -64.598 - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2011 θαη Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -272 -279 - -

01/01/2010 αληίζηνηρα) 471.041 471.049 449.339 483.270 ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 37.279 -23.550 28.382 67.273

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -25.699 -17.130 -1.132 2.379 Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 23.932 41.327 23.932 41.327 ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 28.277 21.266 -1.641 -3.101

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/09/2011 θαη 30/09/2010 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 26.491 16.870 4.066 7.391

αληίζηνηρα) 469.274 495.246 472.139 526.976 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα -14 53 -2 3

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 54.754 38.189 2.423 4.293

1.01-30.09.2011 1.01-30.09.2010 1.07-30.09.2011 1.07-30.09.2010 1.01-30.09.2011 1.01-30.09.2010 1.07-30.09.2011 1.07-30.09.2010

Κύθινο εξγαζηώλ 203.020 221.241 91.564 95.454 Κύθινο εξγαζηώλ - - - -

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 15.967 31.741 24.159 26.637 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) - - - -

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

απνηειεζκάησλ -19.854 -9.565 10.348 11.253 απνηειεζκάησλ -979 -1.164 -307 -358

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -26.390 -20.563 7.546 8.412 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -1.132 4.332 -255 -333

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -26.451 -23.629 7.527 8.356 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -1.132 2.379 -255 -333

Καηαλέκνληαη σο : Καηαλέκνληαη σο :

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -26.451 -23.629 7.527 8.356 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -1.132 2.379 -255 -333

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

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 752 6.499 4.791 -6.617 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) - - - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -25.699 -17.130 12.318 1.739 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -1.132 2.379 -255 -333

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -25.699 -17.130 12.318 1.739 Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -1.132 2.379 -255 -333

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

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,1396 -0,1466 0,0397 0,0519 Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,0060 0,0148 -0,0013 -0,0021

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

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 514 10.679 17.068 17.972 επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -914 -1.098 -285 -336

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

Όκηινο Δηαηξεία

α) Έζνδα 4.895 -

β) Έμνδα 1.397 -

γ) Απαηηήζεηο 827 3.179

δ) Τπνρξεώζεηο 643 -

2.688 216
- -

- -

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ .ΠΑΥΑΛΗ   ΠΔΣΡΟ Μ. ΒΔΣΣΑ   ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 275083 Α.Γ.Σ. ΑΔ 024063   Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327 Α.Γ.Σ. AK 087031

Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ Σάξηρ

(Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

Αθήνα, 31 Οκηωβρίοσ 2011

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιανοσαρίοσ 2011 έως 30 επτεμβρίοσ 2011
(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

31ε Οθησβξίνπ 2011

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ

        (Πνζά ζε ρηιηάδεο €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεζη μέθοδορ)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

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 30/09/2011, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε  
ζεκείσζε 3.1 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 εθηόο από ηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. πνπ ελνπνηείηαη από 25/5/2011. 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 € 147 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 31/12/2010. 
4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 6 άηνκα γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη 1.196 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν, ελώ ζηηο 30/09/2010 ήηαλ 6 θαη 1.345 αληίζηνηρα.  
5. Δπί ησλ πινίσλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξώ 777.780 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ. 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 € 1.379 ρηι., ε νπνία αθνξά απνδεκηώζεηο λαπηηθώλ. Δπίζεο, ε εηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ζρεκαηίζεη πξόβιεςε παξνρώλ πξνζσπηθνύ € 178 ρηι. θαη € 2.624 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. Σα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ κεηνρώλ (βι. ζεκ. 6.4 ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).  
9. 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 30/09/2011 89,38%.   
10. Γηα ηνλ Όκηιν ηα "πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο" πνζνύ - € 25.699 ρηι. αθνξνύλ ην απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ ύςνπο - € 26.451 ρηι. θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ Δπξώ / Γνιαξίνπ Ακεξηθήο ύςνπο € 752 ρηι. Γηα ηελ εηαηξεία ηα 
"πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο"  πνζνύ - € 1.132 ρηι. αθνξνύλ κόλν ην απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο (βι. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).  
11. ηηο 21/01/2011 πηζηνπνηήζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ε πιήξεο θάιπςε ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ύςνπο € 24.266 ρηι., ην πξντόλ ηεο νπνίαο δηαηέζεθε εληόο ηνπ Α' εμακήλνπ 2011 ζύκθσλα κε ην Eλεκεξσηηθό Γειηίν. Σν κεηνρηθό 
θεθάιαην αλήιζε ζε € 159.078 ρηι. δηαηξνύκελν ζε 191.660.320 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο,  νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,83 ε θάζε κία. 
12. Σελ 1/03/2011 ν Όκηινο πώιεζε ην επηβαηεγό - νρεκαηαγσγό πινίν SUPERFERRY II έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο € 4,65 εθαη. ηνηο κεηξεηνίο. Από ηελ πώιεζε απηή ην ινγηζηηθό θέξδνο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζε ζε € 3,9 εθαη. πεξίπνπ ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα 
απνηειέζκαηα πεξηόδνπ, ελώ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα εληζρύζεθαλ θαηά € 2,6 εθαη. 
13. Γελ θαηέρνληαη από ηε κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ζηε ιήμε ηεο παξνύζαο πεξηόδνπ.  
14. Ο Όκηινο αλαθνίλσζε ζηηο 24/5/2011 ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε ηελ εηαηξεία ΑΝΔΚ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ δξνκνινγίσλ από πινία ησλ δύν εηαηξεηώλ ζηε δηεζλή γξακκή ΠΑΣΡΑ – ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ – ANCONA, θαζώο θαη ζηελ αθηνπιντθή γξακκή 
ΠΔΙΡΑΙΑ – ΗΡΑΚΛΔΙΟ (βι. ζεκ. 2.1 θαη 3.2 ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ). 
15. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο κε ηελ από 10/10/2011 απόθαζή ηνπ ζπγθάιεζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 02/11/2011 γηα ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κέρξη πνζνύ € 24,4 εθαη., κε ηελ έθδνζε έσο 
81.455.636 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο € 0,30, κε ηηκή δηάζεζεο € 0,30 αλά κεηνρή θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ. Eπίζεο, ε πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη λα κεησζεί ε 
νλνκαζηηθή αμία από € 0,83 ζε € 0,30 αλά κεηνρή. 
16. ηηο 18/10/2011 ν Όκηινο παξέιαβε ην λεόηεπθην ππεξζύγρξνλν πινίν RO-PAX BLUE STAR DELOS πνπ λαππεγήζεθε ζηα λαππεγεία DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD Κνξέαο.  Σν ζπλνιηθό θόζηνο ππεξβαίλεη ηα € 70 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ € 
32 εθαη. εηζεθέξζεζαλ από Ιδία Κεθάιαηα θαη ηα ππόινηπα από ηξαπεδηθό δαλεηζκό. 

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.  


