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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τα Κοινοπρακτούντα Μέλη της “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES”  
 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES, 
που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή 
και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που 
είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 
συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου 
μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84A, 152 31 Χαλάνδρι 
 

    
Η DRM Στυλιανού ΑΕ  
είναι μέλος του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Τηλ: 210 6717733 
Fax: 210 6726099 

e-mail:drm@drm.gr H DRM Στυλιανού ΑΕ είναι 
ανεξάρτητο μέλος της        
RSM International, ενός 
διεθνούς οργανισμού  
ορκωτών ελεγκτών και 
συμβούλων επιχειρήσεων 
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για 
την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Άθως Στυλιανού, FCCA 
A.M. ΣΟΕΛ 12311 

Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. 104) 
Ανεξάρτητο μέλος της RSM International 
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31/12/2007 31/12/2006
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματα πάγια    
Άϋλα πάγια    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς εταιρίες  
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα     
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών (5.1) 21.855 21.458
Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (5.2) 38 38
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (5.3) 323.499 182.751
Λοιπές απαιτήσεις (5.4) 33 340
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση  
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα (5.5) 3.010 2.349
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   

348.436 206.937
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 348.436 206.937

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό κεφάλαιο     
Αποθεματικά    
Κέρδη/(ζημίες) εις νέο    
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας  
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Ενυπόθηκα δάνεια    
Χρηματοδοτικές μισθώσεις  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    
Προβλέψεις παροχών προσωπικού (5.6) 142 125
Προβλέψεις  

142 125
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση    
Προμηθευτές - λοιποί πιστωτές (5.7) 2.994 3.275
Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένες επιχειρήσεις (5.8) 344.317 202.730
Φόροι-τέλη πληρωτέα (5.9) 39 32
Έσοδα επόμενης χρήσης
Έξοδα χρήσης δουλευμένα (5.10) 943 776

348.294 206.812
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 348.436 206.937

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 6 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της 31ης Δεκεμβρίου 2007και 2006

ΕΤΑΙΡΙΑ
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1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογιαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (140.839) 267.999
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 141.500 (270.725)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 661 (2.726)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου    (α) + (β) + (γ) 661 (2.726)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.349 5.075

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.010 2.349

Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
Ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στη παράγραφο 5.5.
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 6 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών  
Καταστάσεων.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006

ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
1.  Γενικές Πληροφορίες 
    Η εταιρία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES είναι αμιγώς κοινοπραξία  
    πλοίων. 
 

Η έδρα της κοινοπραξίας είναι στο Δήμο Βούλας, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 
157, Τ.Κ. 16673. 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης είναι 28 
άτομα, ενώ στις 31/12/2006 ήταν 29. 

 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο. 
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με τη μέθοδο της 
ολικής ενσωμάτωσης. Επίσης η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES 
ενοποιείται έμμεσα με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα και κατέχει το 48,795% του μετοχικού κεφαλαίου 
της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι εταιρίες 
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και BLUE STAR FERRIES N.A.E. οι οποίες 
ενοποιούνται και αυτές στον Όμιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2007, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 20 
Μαρτίου 2008. 
 
Τυχόν διαφορές μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
2.  Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία 
 Η Κοινοπραξία, ως Κοινοπραξία πλοίων μεταφέρει στις πλοιοκτήτριες εταιρίες 

το σύνολο των εσόδων και εξόδων. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή της στο 
σύνολο των εσόδων και εξόδων του Ομίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
είναι μηδενική. 

 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν από την Κοινοπραξία για τη 

χρήση 2007 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε η Κοινοπραξία κατά την 
σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2006 
οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 

2.1.   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερμηνείες που 
συντάχθηκαν από τη μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις της Κοινοπραξίας έχουν καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας 
της Εταιρίας, της αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της 
παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και της αρχής των 
δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση την άμεση σχέση μεταξύ 
του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που 
αποκτήθηκε. 
 
Η Κοινοπραξία κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 
που έληξε την 31/12/2007 έχει επιλέξει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές που 
εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με όλες τις 
απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου προτύπου ή Διερμηνείας.  

 
Η διοίκηση θεωρεί ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της 
επιχείρησης.  
 

2.1.1.  Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών 
εκτιμήσεων 
Η Διοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με 
τις αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού οι οποίες δεν είναι βέβαιες. Οι 
εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις βασίζονται κυρίως στην εμπειρία 
του παρελθόντος. Απολογιστικά και με την άρση των σχετικών αβεβαιοτήτων 
είναι πιθανό τα αποτελέσματα να διαφέρουν. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές 
υποθέσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση.  
 
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών της Εταιρίας και οι οποίες έχουν την σημαντικότερη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες: 

 
Η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, το 
ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την 
εργατική νομοθεσία. 
 
Οι πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στις 
φερόμενες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,  αφορούν: 
 
- τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας στο βαθμό που είναι πιθανό 
να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από μελλοντικούς 
φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν στο παρόν 
στάδιο με εύλογη ακρίβεια. 
- τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των ενδεχόμενων ζημιών από 
εκκρεμοδικίες και επισφάλειες. 
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Η Διοίκηση προέβη στις παραπάνω εκτιμήσεις στη βάση της αρχής της 
συντηρητικότητας και με βάση τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η 
Διοίκηση της Εταιρίας μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
περιόδου που έληξε την 31/12/2007. 
 

2.2.  Ενοποίηση 
2.2.1.  Βάση ενοποίησης 

Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος της 
αγοράς. 
Η αγορά λογιστικοποιείται στο κόστος της, που είναι το ποσό των μετρητών ή 
των ταμιακών ισοδυνάμων που πληρώθηκε, ή η εύλογη αξία κατά την 
ημερομηνία της ανταλλαγής άλλου ανταλλάγματος αγοράς που δόθηκε από την 
αγοράστρια για την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή περιουσία άλλης 
επιχείρησης.  Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε κόστος που αφορά άμεσα την 
αγορά. 

 
2.2.2.  Θυγατρικές εταιρίες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από μια άλλη επιχείρηση.  
Έλεγχος είναι το δικαίωμα που έχει μια επιχείρηση να κατευθύνει την 
οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας επιχείρησης.   
Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ελέγχεται αν συντρέχει λόγος 
απομείωσης της συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρίες. 

 
2.2.3.  Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την εταιρία και τις 
θυγατρικές της. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την 
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να 
υφίσταται ο έλεγχος.   

 
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και κέρδη ή ζημίες από συναλλαγές μεταξύ 
των εταιριών του Ομίλου, διαγράφονται, εκτός αν η συναλλαγή αφορά 
περιουσιακό στοιχείο το οποίο παρέχει αποδείξεις απομείωσης.   

 
Οι λογιστικές αρχές της Κοινοπραξίας είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όμιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.   
 

2.3. Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, εισπρακτέες σε 
περίοδο μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης, και 
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 
 
Μεταγενέστερα σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης, οι εμπορικές 
απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 

 
Ζημίες απομείωσης καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 
Εταιρία δεν μπορεί να εισπράξει τα ποσά τα οποία της οφείλονται. 
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Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την καθυστέρηση είσπραξης είναι η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας 
των εκτιμώμενων ταμειακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν. 
 
Η προεξόφληση της παραπάνω διαφοράς γίνεται με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 
2.4. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο 
ταμείο, τις καταθέσεις όψεως, τις καταθέσεις προθεσμίας υψηλής   
ρευστοποίησης με διάρκεια ως τρεις μήνες καθώς και τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς υπερανάληψης. 

 
2.5.  Έσοδα 

Τα έσοδα της Κοινοπραξίας προέρχονται από ναύλους επιβατών και 
οχημάτων.  Επίσης, η Κοινοπραξία έχει έσοδα από τόκους. 

 
2.5.1.  Έσοδα από Ναύλους 

Τα έσοδα από ναύλους αναγνωρίζονται : 
         α) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εξωτερικού, όταν ο πελάτης πραγματοποιήσει το 

ταξίδι. 
         β) Αν αφορούν ταξίδια γραμμών εσωτερικού όταν εκδοθεί το εισιτήριο. 

 
Η παραπάνω διαφορά στην αναγνώριση του εσόδου μεταξύ των εσόδων από 
ναύλους εσωτερικού και από ναύλους εξωτερικού υπάρχει αφ’ ενός διότι μεν οι 
ναύλοι που αφορούν εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται σε έναν 
συγκεκριμένο μήνα και θα ταξιδεύσουν σε επόμενους μήνες δεν είναι σημαντικοί 
σε σχέση με το συνολικό τζίρο, και αφ’ ετέρου διότι το κόστος παρακολούθησης 
των αλλαγών στα εισιτήρια στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ έκδοσης 
εισιτηρίων και εκτέλεσης του ταξιδιού για 4.500.000 εισιτήρια περίπου δεν 
αντισταθμίζει το πολύ μικρό όφελος που ίσως υπάρχει από αυτή την 
πληροφόρηση. Τα έσοδα από ναύλους μεταφέρονται στο τέλος κάθε μήνα στις 
πλοιοκτήτριες εταιρίες. 

 
2.5.2.  Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονολογικής αναλογίας με τη 
χρήση του πραγματικού συμφωνημένου επιτοκίου χωρίς να συμψηφίζεται 
τυχόν παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. Τα έσοδα από τόκους 
μεταφέρονται στο τέλος κάθε μήνα στις πλοιοκτήτριες εταιρίες. 
 

2.6. Έξοδα 
2.6.1 Παροχές στο προσωπικό 
2.6.1.1.  Βραχυπρόθεσμες παροχές 
 Οι βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους σε χρήμα ή σε είδος 

καταχωρούνται στα έξοδα όταν είναι δουλεμένες εκτός αν οι παροχές αυτές 
αφορούν υπηρεσίες που είναι άμεσα επιρριπτέες στο κόστος κατασκευής ενός 
περιουσιακού στοιχείου.  
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2.6.1.2. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
 Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Κοινοπραξίας αφορά την νομική 

υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’άπαξ αποζημίωσης κατά την 
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης. 
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(projected unit credit method).  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν μεταφέρονται στο τέλος κάθε 
μήνα στις πλοιοκτήτριες εταιρίες. 

 
2.6.2.  Μισθώσεις 
2.6.2.1.  Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται 
σε βάρος των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από 
το συμβόλαιο μίσθωσης αποκατάσταση τυχόν ζημίων που προήλθαν από την 
συνηθισμένη χρήση του μισθωμένου παγίου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τη 
χρήση κατά την οποία έληξε η μίσθωση. Στο τέλος κάθε μήνα μεταφέρονται 
στις πλοιοκτήτριες εταιρίες. 

 
2.6.3. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : 
         α)  Η Κοινοπραξία έχει μια παρούσα δέσμευση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως 

αποτέλεσμα ενός γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν. 
         β)  Πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη για το διακανονισμό της δέσμευσης. 
         γ)  Είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η δέσμευση. 
 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. 
 
 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εκροή ή η εισροή 
οικονομικού οφέλους δεν είναι πιθανή. Το έξοδο ή το έσοδο που προκύπτει 
από την αναγνώριση των προβλέψεων μεταφέρεται στο τέλος κάθε μήνα στις 
πλοιοκτήτριες εταιρίες. 

 
2.6.4 Περιοδική κατανομή 
2.6.4.1. Επιμερισμός των κοινών εσόδων και εξόδων 

  Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, η Κοινοπραξία 
ενοποιείται στον Όμιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία μεταφέρει στις 
πλοιοκτήτριες εταιρίες τα έξοδα και τα έσοδα που πραγματοποιεί για 
λογαριασμό τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα έσοδα και τα έξοδα δεν αφορούν 
συγκεκριμένες πλοιοκτήτριες εταιρίες αλλά είναι κοινά τότε αυτά μοιράζονται 
βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας του κάθε πλοίου. 
 

2.7.  Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 
  Το νόμισμα λειτουργίας της Κοινοπραξίας είναι το Ευρώ. 

Οι συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.   
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Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού : 
        α)  Τα χρηματικά διαθέσιμα μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας 

κλεισίματος. 
        β)  Τα μη χρηματικά στοιχεία που αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μετατρέπονται 

με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά 
στο τέλος της περιόδου μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας 
κλεισίματος.  

 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω 
περιπτώσεις καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταφέρονται στο τέλος κάθε 
μήνα στις πλοιοκτήτριες εταιρίες. 

 
2.8. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μέσα της Κοινοπραξίας είναι τα μετρητά, οι 
τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 
 Επειδή τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα είναι βραχυπρόθεσμης 

φύσεως, η διοίκηση της Κοινοπραξίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται 
με την αξία στην οποία εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της Κοινοπραξίας. 

 
 Η αναγνώρηση των αγορών και των πωλήσεων γίνεται κατά την ημερομηνία 

της συναλλαγής και όχι κατά την ημερομηνία τακτοποίησης. 
 

3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
3.1.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
         α)  Κίνδυνος αγοράς 
 Η Κοινοπραξία δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρωζώνης.  
 
 Η Κοινοπραξία σπάνια προαγοράζει συνάλλαγμα και συνάπτει συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος. 
 
        β)  Πιστωτικός κίνδυνος 
 Η Κοινοπραξία έχει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. 
 
 Η Κοινοπραξία εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε 

κάποιους πελάτες εκτός της ATTICA PREMIUM Α.Ε. η οποία ενοποιείται μαζί 
με τον Όμιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα πιστωτικού 
κινδύνου. 

 
 Η Κοινοπραξία έχει ορίσει πιστωτικά όρια και συγκεκριμένους όρους 

πιστωτικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες των πελατών της. 
 
 Επίσης η Κοινοπραξία με σκοπό την καλύτερη εξασφάλιση της έχει λάβει 

εγγυητικές επιστολές τραπέζης από τους μεγαλύτερους κεντρικούς πράκτορες 
έκδοσης εισιτηρίων. 
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        γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας της Κοινοπραξίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

αφ’ ενός λόγω των ταμειακών διαθεσίμων που διαθέτει αφ’ ετέρου από το 
γεγονός ότι έχει πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα από τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες. 

 
4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 
4.1.    Διεταιρικές συναλλαγές 
           Η κοινοπραξία όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1 του παρόντος 

ενοποείται στον Όμιλο BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.  Η συμμετοχή της στον 
ανωτέρω όμιλο έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία διεταιρικών συναλλαγών 
όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.  
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES βάσει σύμβασης με τις πλοιοκτήτριες 
εταιρίες του Ομίλου είναι υπεύθυνη, για τα έσοδα και τα κοινά έξοδα των 
πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού.  

 
Κατά τη χρήση 2007 η Κοινοπραξία δεν παρουσίασε συναλλαγή με 
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/1920 εκ της οποίας να απορρέει εμπορικό έσοδο.  
 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της Κοινοπραξίας και των άλλων εταιριών του 
Ομίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης 
των ναυτιλιακών εταιριών. Τα εν λόγω διεταιρικά υπόλοιπα στις 31/12/07 
μεταξύ της Κοινοπραξίας και των εταιριών του Ομίλου BLUE STAR 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2007

BLUE STAR  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 129.424
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 194.076
ΣΥΝΟΛΟ 323.499

ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2007

BLUE STAR  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 75.564
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 268.753
ΣΥΝΟΛΟ 344.317

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
(σε χιλ. €)

(σε χιλ. €)
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

 
 

 
4.2.        Συμμετοχές   των  μελών  του   Διοικητικού   Συμβουλίου  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο άλλων εταιριών όπως αυτές ίσχυαν την 31/12/2007 
 

α) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μιχάλης Σακέλλης και Σπυρίδων 
Πασχάλης συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του Ομίλου BLUE 
STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
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β) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Γιαλούρης συμμετέχει σε 
Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του Ομίλου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., και 
σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του Ομίλου ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
γ) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Ταπίρης συμμετέχει στα 

Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών BLUE STAR FERRIES S.A. και STRINTZIS 
LINES SHIPPING LTD. 

 
δ)  Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος  

συμμετέχει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εταιριών του Ομίλου 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επιπρόσθετα ο κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος 
συμμετέχει στη διοίκηση διαφόρων αλλοδαπών, κατά κύριο λόγο ναυτιλιακών 
εταιριών, τις οποίες εκπροσωπεί η εταιρία Magna Marine Inc., η οποία είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα βάσει του Ν. 378/68.   

 
 Μεταξύ των εταιριών αυτών και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES  

δεν υφίσταται επιχειρηματική ή άλλη σχέση. 
 

Εξαίρεση αποτελεί η εταιρία ODYSSEY MARITIME INC. ιδιοκτήτρια του 
ακινήτου επί της οδού Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 157 στη Βούλα, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία της Κοινοπραξίας. Το ενοίκιο που έχει πληρώσει η 
Κοινοπραξία στην εταιρία ODYSSEY MARITIME INC. ανέρχεται στο ποσό των 
€ 4,4 χιλ. περίπου. 

 
 

5.           Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων  
5.1.        Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 

 
 

31/12/2007 31/12/2006
Πελάτες 11.640  11.582
Μεταχρονολογημένες επιταγές 10.509 9.714
Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών - απομείωσης 1.422 1.282
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις πελατών 20.728 20.014
Προκαταβολές σε προμηθευτές - πιστωτές 1.127 1.444
Σύνολο 21.855 21.458

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη 
της περιόδου.    

 
5.2.    Απαιτήσεις από φόρους - τέλη 

 

31/12/2007 31/12/2006
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος
Παρακρατηθείς Φόρος επί των τόκων καταθέσεων 38 38
Σύνολο 38 38

ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.3.     Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Οι απαιτήσεις της εταιρίας προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους € 
323.499 χιλ. περίπου δεν αφορούν πωλήσεις και στο επίπεδο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
απαλείφονται (βλ. § 4.1).  

 
 
5.4.     Λοιπές Απαιτήσεις  

Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για τις 
οποίες δεν απαιτείται προεξόφληση κατά τη λήξη της περιόδου.   
 

31/12/2007 31/12/2006
Προκαταβολές προσωπικού 
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Απαιτήσεις από ασφαλιστές
Ταμείο πλοίων
Λοιπές απαιτήσεις 33 340
Σύνολο 33 340

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
5.5.        Ταμιακά Διαθέσιμα και Ταμιακά Ισοδύναμα 

 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα τα οποία η Εταιρία 
μπορεί να ρευστοποιήσει εντός 3 μηνών.   

31/12/2006 31/12/2006
Διαθέσιμα στο ταμείο  8 12
Διαθέσιμα στις τράπεζες 3.002 2.338
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις   
Σύνολο 3.010 2.349

.

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
5.6.       Προβλέψεις παροχών προσωπικού 
 

Αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
 
Η Εταιρία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ 
άπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.   

 
Η ανωτέρω υποχρέωση είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 19. 

 
Οι παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη παροχών 
προσωπικού, είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρήση 2006. 
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Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 
 

31/12/2006 31/12/2006
Υπόλοιπο έναρξης  περιόδου 125 99
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 14 20
Κόστος τόκων 3 6
Καταβληθείσες αποζημιώσεις 
Σύνολο 142 125

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

           Προβλέψεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση της Κοινοπραξίας. 

 
5.7.     Προμηθευτές - Λοιποί πιστωτές  

 

31/12/2006 31/12/2006
Προμηθευτές - πιστωτές 2.018 2.361
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 44 42
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Εισφορά ΝΑΤ ασφάλισης επιβατών - οχημάτων 921 863
Μεσίτες ασφαλειών 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπά 12 9
Σύνολο 2.994 3.275

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

5.8.       Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Οι υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους          
€ 344.317 χιλ. δεν αφορούν πωλήσεις και στο επίπεδο των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. απαλείφονται 
(βλ. § 4.1).  

 
5.9.       Φόροι - τέλη πληρωτέα 
 

31/12/2007 31/12/2006
Φόρος προστιθέμενης αξίας   
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 36 31
Φόρος εισοδήματος
Φόροι - τέλη πληρωμάτων
Λοιποί 3 1
Σύνολο 39 32

  

ΕΤΑΙΡΙΑ
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5.10. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 
 

31/12/2007 31/12/2006
Προβλέψεις τόκων   
Προβλέψεις προμηθειών πρακτόρων 943 776
Πρόβλεψη φόρων προηγούμενων χρήσεων   
Προβλέψεις εξόδων εκμετάλλευσης   
Σύνολο 943 776

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Η Κοινοπραξία έχει ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της. 
 

6.   Προτεινόμενο μέρισμα 
Επειδή η κοινοπραξία μεταφέρει όλα τα έσοδα και έξοδα που έχει 
πραγματοποιήσει στις πλοιοκτήτριες εταιρίες δεν συντρέχει λόγος διανομής. 
 

 
7.   Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2007 γεγονότα που αφορούν 
την Κοινοπραξία. 

 
 
 

Βούλα, 19 Μαρτίου 2008 
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