
Αξκόδηα Αξρή:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ: Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 17.883 7.967

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Απνζβέζεηο 11.298 11.058

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - -

Νόκηκνο ειεγθηήο: Πξνβιέςεηο 373 1.893

Διεγθηηθή εηαηξία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΟΔΛ 127 Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -77 -47

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -3.281 -160

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 7.673 4.854

Πιένλ  /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 425 147

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 272.220 237.875 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -794 -9.687

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 641 728 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -7.954 2.779

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 639 540 Μείνλ :

Απνζέκαηα 1.676 2.100 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -5.397 -4.481

Απαηηήζεηο από πειάηεο 16.837 14.490 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -76 -8

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 105.636 110.330 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 20.073 14.315

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πξννξηδόκελα γηα πώιεζε - - Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 397.649 366.063 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη

ινηπώλ επελδύζεσλ - -

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -71.002 -319

Μεηνρηθό θεθάιαην 229.325 229.325 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 31.200 -

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 15.263 1.937 Τόθνη εηζπξαρζέληεο 225 125

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 244.588 231.262 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - -
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) - - ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -39.577 -194

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 244.588 231.262

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 127.872 - Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.186 1.112 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - -

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.698 116.313 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 75.000 -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 20.305 17.376 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -56.559 -9.274

Τπνρξεώζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνύ θαηερόκελα πξνο πώιεζε - -
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) - -

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (δ) 153.061 134.801 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - -699
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

(γ) +(δ) 397.649 366.063
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

18.441 -9.973

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

πεπιόδος (α) + (β) + (γ) -1.063 4.148

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 8.687 4.550

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 82 -11
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 7.706 8.687

Κύθινο εξγαζηώλ 143.780 132.018

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 38.331 30.051 Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ:

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ                           

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 22.237 12.677

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ 17.883 7.967 ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ.

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) 17.798 7.976 2. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2013.

- Μεηόρνπο εηαηξείαο 17.798 7.976 3. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ είλαη 534 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία, ελώ ζηηο 

- Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - 31/12/2013 ήηαλ 456.

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -4.472 -225 4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 13.326 7.751  επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ηελ 

31.12.2014 αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε Δπξώ 667 ρηι. 

- Μεηόρνπο εηαηξείαο 13.326 7.751 5. Η αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 7.8 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

- Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - -

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,2274 0,1019

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €) - - θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 κέξε, έρνπλ σο εμήο:

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 33.535 23.735 (πνζά ζε ρηιηάδεο €)

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 6.240

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.257

ΔΣΑΙΡΔΙΑ γ) Απαηηήζεηο 87.910

31/12/2014 31/12/2013 δ) Τπνρξεώζεηο 671
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 

(01/01/2014 θαη 01/01/2013 αληίζηνηρα) 231.262 223.511 ε) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη 

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 13.326 7.751 κειώλ ηεο δηνίθεζεο 1.248

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ - - ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο -

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  - - δ) Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο -

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ - - 7. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, κεηνρέο ηεο  εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από 

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο.
(31/12/2014 και 31/12/2013 ανηίζηοισα) 244.588 231.262 8. Δπί ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο αμίαο Δπξώ 300.000 ρηι. πεξίπνπ γηα εμαζθάιηζε ησλ 

Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ.

13. Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα δηαλείκεη κέξηζκα ύςνπο Δπξώ 0,03 αλά κεηνρή. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                        Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ          Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΚΤΡΙΑΚΟ Γ. ΜΑΓΔΙΡΑ                                                ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΣΑΠΙΡΗ       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Β. ΛΑΥΑΝΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 109642                                                   Α.Γ.Σ. AK 087031

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

Α.Γ.Σ.ΑΒ 663685

A.M. O.E.E. 76784  Α’ ΣΑΞΗ    

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ     Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΤΡΙΓΩΝ Υ. ΠΑΥΑΛΗ      ΜΙΥΑΛΗ Γ. ΑΚΔΛΛΗ

 Α.Γ.Σ. ΑΒ 215327     Α.Γ.Σ. Υ 643597

Fortress Investment Group (εηο ην εμήο «Fortress») γηα επέλδπζε ύςνπο Δπξώ 75 εθαη., κε ηελ έθδνζε αληαιιάμηκνπ νκνινγηαθνύ 

δαλείνπ κε κεηνρέο ηεο ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. 

11. Η Δηαηξεία ζηηο 7/11/2014, επώιεζε ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν BLUE STAR ITHAKI, έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο Δπξώ 31,2 εθαη. 

θαηαβιεηένπ ηνηο κεηξεηνίο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά. Σν θαζαξό θέξδνο γηα ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε Δπξώ 4 εθαη. πεξίπνπ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2014.

12. Με απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 21/11/2014 απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, κε 

αθύξσζε 866.212 νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 2,93 έθαζηε θαη ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ύςνπο Δπξώ 

2.538.001,16 ζηε κνλαδηθή κέηνρν ηεο Δηαηξίαο ήηνη ζηελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαζώο θαη 

ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Η επηζηξνθή θεθαιαίνπ νινθιεξώζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2015.

Αθήνα, 4 Μαπηίος 2015

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 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

9. ηηο 24/7/2014 ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο θαη απνθάζηζε ηελ απόθηεζε ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ BLUE STAR 

PATMOS από ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΙ ΝΔ.

10. ηηο 6/08/2014 ε Δηαηξεία ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξόζεζκε 

αλαρξεκαηνδόηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνύ θαζώο θαη ζε ζπκθσλία κε επελδπηηθά θεθάιαηα ππό ηε δηαρείξηζε ηεο 

Με ζύκθσλε γλώκε 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1. H Δηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ATTICA A.E. ΣΥΜΜΔΤΟΦΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο 

πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη έκκεζα ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ

www.attica-group.com

Κ.Μάγεηξαο -Πξόεδξνο, Σ.Παζράιεο-Αληηπξόεδξνο,

Μ.Σαθέιιεο-Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο, Π. Παπαδόδεκαο-

Γξακκαηέαο, Ι.Σθνύηαο-Σύκβνπινο.

4 Μαξηίνπ 2015

Ξύλαο Θαλάζεο - Α.Μ.ΟΔΛ 34081

Τα 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 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α. Δ. 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ)

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Κεληξηθόο Τνκέαο ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ.
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116

ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ: 121913501000

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

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2014 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2014

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ.ν.2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)

http://www.bluestarferries.com/

