
Αρμόδια Αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.821 -2.096

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Πλέον / μείον προσαρμογές για :
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Αποσβέσεις 1.995 998
Νόμιμος ελεγκτής: Προβλέψεις 345 98
Ελεγκτική εταιρία: Συναλλαγματικές διαφορές -1.619 -1.952

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -26 1
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.755 1.419

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -6 -256
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 71.344 73.340 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -47 -42.207
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.138 49.365
Αποθέματα 262 256 Μείον :
Απαιτήσεις από πελάτες 153 15 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -2.778 -1.507
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 341 718 Καταβεβλημένοι φόροι
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 72.100 74.329 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -63 3.863

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επενδυτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο 26.505 26.505 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -4.936 -2.165 λοιπών επενδύσεων

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων μετόχων Εταιρίας (α) 21.569 24.340 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -3.795
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) Διακανονισμός παραγώγων 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 21.569 24.340 Τόκοι εισπραχθέντες 22 7
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μερίσματα εισπραχθέντα
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 57 36.890 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 22 -3.788
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.474 13.099 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 50.531 49.989 Έκδοση κοινών μετοχών
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +(δ) 72.100 74.329 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Μερίσματα πληρωθέντα

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Κύκλος εργασιών 13.273 6.118
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -41 75

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 474 -1.652 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 99 38
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών                        
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -1.702 -2.630 Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 83 -13
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.821 -2.096 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 140 99
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -2.821 -2.096
Κατανέμονται σε :
- Μετόχους εταιρείας -2.821 -2.096 31/12/2013 31/12/2012

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2013 και 
01/01/2012 αντίστοιχα) 24.340 29.007

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 50 -2.571 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -2.771 -4.667
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -2.771 -4.667 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου

Διανεμηθέντα μερίσματα  
- Μετόχους εταιρείας -2.771 -4.667 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) -0,5321 -0,3953
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 
31/12/2012 αντίστοιχα) 21.569 24.340

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - -
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 293 -1.632

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

             Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ΥΠΑΑΝ - Μητρώο Ναυτικών Εταιριών
www.attica-group.com
 Σ.Πασχάλης - Πρόεδρος, Μ. Σακέλλης - Αντιπρόεδρος, Π. Παπαδόδημας - 
Μέλος, N. Ταπίρης - Ταμίας, Κ.Μάγειρας - Γραμματέας 

28 Μαρτίου 2014
Ξύνας Θανάσης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081
Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά σε χιλιάδες €)

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι  το σύνολό  της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της 
κατά το ποσό των € 49.718 χιλ  με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. (βλ. σημ 3.1.3 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
2.Εχούν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2012.
3. Η εταιρεία ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Attica Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με την μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης και έμμεσα στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ,που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 
κατά την έννοια ΔΛΠ 24 μέρη , έχουν ως εξής:

10. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 10 άτομα, ενώ στις 31/12/2012 ήταν 82.

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                                                              668
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                  174
γ) Απαιτήσεις                                                                                                                                         -
δ) Υποχρεώσεις                                                                                                                           10.023
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης                                    -
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                        -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                               -
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6  της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
7. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από  συγγενείς της επιχειρήσεις.
8. Επί του πλοίου  της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας  Ευρώ 50,9 εκατ. για εξασφάλιση Δανειακών Υποχρεώσεων. 
9. Λόγω της αναθεώρησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα κέρδη μετά από φόρους χρήσης 2012 της Εταιρίας € 4 χιλ.(αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη σημείωση 2.16.1 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                        ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
                                                                                                         Α.Δ.Τ. AK 087031

                                                                       Α.Δ.Τ. Χ 643597                                                                                                Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης


