
Αξκόδηα Αξρή: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Κεληξηθόο Σνκέαο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: www.attica-group.com 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Π. Βέηηαο -Πξόεδξνο, .Παζράιεο- Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αληηπξόεδξνο, Μ.αθέιιεο-Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -1.514 -22.896

 Ι.θνύηαο-ύκβνπινο. Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Απνζβέζεηο 11.616 13.514

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 27 Μαξηίνπ 2013 Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 705 17.308

Νόκηκνο ειεγθηήο: Μηραιηόο Μαλόιεο - Α.Μ.ΟΔΛ 25131 Πξνβιέςεηο 708 1.222

Διεγθηηθή εηαηξία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΟΔΛ 127 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 42 -

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε - ζέκα έκθαζεο Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -363 -4.679

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 4.481 6.196

Πιένλ  /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο

 ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 3.136 3.409

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 248.562 260.493 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -5.598 -4.425

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.318 1.326 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -1.663 -3.474

Απνζέκαηα 2.247 5.384 Μείνλ :

Απαηηήζεηο από πειάηεο 5.267 3.576 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -4.925 -5.868

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 107.523 101.332 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -6 -11

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 6.619 296

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - -

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 364.917 372.111 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ - -

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -381 -462

Μεηνρηθό θεθάιαην 229.325 229.325 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ - 4.650

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -5.814 -4.269 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 47 64

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 223.511 225.056 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - -

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) - - ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -334 4.252

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 223.511 225.056

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο - - Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 958 1.216 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 125.586 127.507 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 14.862 18.332 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.069 -10.595

Τπνρξεώζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαηερόκελα πξνο πώιεζε - - Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) - -263

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (δ) 141.406 147.055 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -2.280 -2.500

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) +(δ) 364.917 372.111 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -3.349 -13.357

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 2.936 -8.810

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 1.645 10.465

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα -31 -10

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 4.550 1.645

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κύθινο εξγαζηώλ 112.516 124.432 Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 19.832 18.658

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ

 θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 3.727 -3.370

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ -1.514 -22.896

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -1.545 -22.931

- Μεηόρνπο εηαηξείαο -1.545 -22.931

- Μεηόρνπο κεηνςεθίαο - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) -1.545 -22.931

- Μεηόρνπο εηαηξείαο -1.545 -22.931

- Μεηόρνπο κεηνςεθίαο - - (πνζά ζε ρηιηάδεο €)

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,0197 -0,2930 α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 5.012

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €) - - β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1.176

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ γ) Απαηηήζεηο 102.958

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 15.343 10.144 δ) Τπνρξεώζεηο 2.615

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 1.411

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο -

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

31/12/2012 31/12/2011

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 

(01/01/2012 θαη 01/01/2011 αληίζηνηρα) 225.056 247.987

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -1.545 -22.931

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ - -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  - -

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ - -

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ 

(31/12/2012 και 31/12/2011 ανηίζηοισα) 223.511 225.056

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΠΔΣΡΟ Μ. ΒΔΣΣΑ ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Β. ΛΑΥΑΝΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 633058  Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327 Α.Γ.Σ.ΑΒ 663685

A.M. O.E.E. 76784  Α’ ΣΑΞΗ    

 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοσαρίοσ 2012 έως 31 Δεκεμβρίοσ 2012
(δημοζιεσόμενα βάζει ηοσ κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΔΛΠ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ)

Αθήνα, 27 Μαπηίος 2013

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                   Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΜΙΥΑΛΗ Γ. ΑΚΔΛΛΗ                            ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ

    Α.Γ.Σ. Υ 643597                                               Α.Γ.Σ. AK 087031

                                                                      Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 32210 Α΄ Σάξηρ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο  
BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α. Δ. 

1. H Δηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε 
κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη έκκεζα ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. 
2. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2011. 
3. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 390 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία, 
ελώ ζηηο 31/12/2011 ήηαλ 427. 
4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ 
ζρεκαηηζζεί ηελ 31.12.2012 αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε € 652 ρηι. 
5. Η αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 5.8 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ. 
6. Σα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από 
ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 κέξε, έρνπλ σο εμήο:  

7. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, κεηνρέο ηεο  εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε 
από  ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο. 
8. Δπί ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξώ 200.000 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ 
Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ. 
9. Σν Θέκα έκθαζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ  Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία βξίζθεηαη 
ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ηξάπεδεο γηα ην ζύλνιν ηνπ δαλεηζκνύ ηεο (βι. ζεκ. 3.1.3 ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ).   
10. Η Δηαηξεία απνκείσζε ηηο αμίεο ησλ πινίσλ θαηά € 705 ρηι. κε βάζε ηελ απνηίκεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
από αλεμάξηεην εθηηκεηή γηα ηελ ρξήζε 2012. 

http://www.bluestarferries.com/

