
Αρμόδια Αρχή:

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -6.765 2.993

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 27 Απριλίου, 2018 Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Νόμιμος ελεγκτής:

Ξ

ύ Αποσβέσεις 13.753 12.950

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Κέρδος από αναστροφή απομείωσης στοιχείων ενεργητικού -2.035 -502

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Προβλέψεις 381 1.216

Συναλλαγματικές διαφορές -3 -27

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

1.098 2.376

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2016 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.281 12.524

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 244.015 254.741

Πλέον  /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.790 1.850 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 156 -428

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13.026 7.786 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 13.855 15.225

Αποθέματα 1.818 1.973 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 746 1.336

Απαιτήσεις από πελάτες 23.363 22.505 Μείον :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92.322 108.668 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.021 -6.454

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καταβεβλημένοι φόροι -219 -225

προοριζόμενα για πώληση - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 28.227 40.984

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 376.334 397.523

Επενδυτικές δραστηριότητες

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και

Μετοχικό κεφάλαιο 196.837 204.234 λοιπών επενδύσεων - -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 32.595 39.431 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -921 -2.329

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 229.432 243.665 Μεταβολή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων -7.000

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) - - Τόκοι εισπραχθέντες 59 190

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 229.432 243.665 Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων επενδυτικού χαρτοφυλακίου -5.000 -

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 115.700 119.098 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.862 -9.139

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.006 1.763

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 10.510 15.153 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.686 17.844 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -7.400 -22.553

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του 

ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση

- - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 8.500

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 146.902 153.858 Εξοφλήσεις δανείων -14.073 -18.540
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ) +(δ) 376.334 397.523
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

-1.080 -880

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3 -

Μερίσματα πληρωθέντα - -2.313

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -22.550 -35.786

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2016

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) -185 -3.941

Κύκλος εργασιών 143.314 147.003 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 31.217 35.181

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 28.285 38.323 Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3 -23
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών                           

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 5.601 17.457 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 31.035 31.217

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -6.764 2.993

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -6.991 2.345 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Μετόχους εταιρείας -6.991 2.345

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 156 5.073 3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 648 άτομα για την εταιρεία, ενώ στις 31/12/2016 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -6.835 7.418  ήταν 609.

- Μετόχους εταιρείας -6.835 7.418

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - 5. Η ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση 7.8 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

6. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 19.354 30.407                                                                             Όμιλος Attica Group

 Όμιλος Marfin 

Investment Group

  Όμιλος Τράπεζας 

Πειραιώς

α) Έσοδα                                                                                    -
5.762 11

β) Έξοδα                                                                                     - 1.417 21

31/12/2017 31/12/2016 γ) Απαιτήσεις                                                                      43.381    1.450 4.217

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01/01/2017 και 01/01/2016 αντίστοιχα) 243.665 258.800
δ) Υποχρεώσεις                                                                       762 21 5.372

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -6.835 7.418 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου -7.398 -22.553 μελών της διοίκησης                                                              2.207                                              - -

Διανεμηθέντα μερίσματα  - - στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης    - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
(31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα) 229.432 243.665

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 109642                                                   Α.Δ.Τ. AK 087031

                                         Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α΄ Τάξης

 Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327 Α.Δ.Τ.ΑΒ 663685

A.M. O.E.E. 76784  Α’ ΤΑΞΗΣ    

9. Στις 30.08.2017 το πλοίο BLUE STAR PATMOS προσάραξε σε αβαθή κατά την είσοδο του στο λιμένα της Ίου. Τα δρομολόγια του πλοίου 

εκτελέστηκαν κανονικά από άλλα πλοία του Ομίλου. Το γεγονός καλύπτεται πλήρως από τις υφιστάμενες ασφαλιστικές καλύψεις του πλοίου 

BLUE STAR PATMOS για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Protection & Indemnity) και για κινδύνους σκάφους και μηχανής (Hull & Machinery) από 

διεθνώς αναγνωρισμένους ασφαλιστικούς οίκους. Στις 08.02.2018 το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο BLUE STAR PATMOS 

επαναδρομολογήθηκε στις γραμμές της Ακτοπλοΐας. 

Καλλιθέα, 27 Απριλίου, 2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών της με την εταιρεία AFRICA MOROCCO LINKS  είχε απαιτήσεις Ευρώ 1.348 χιλ.

7. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από συγγενείς της επιχειρήσεις.

8. Επί των πλοίων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 300.000 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. H Εταιρεία ενοποιείται άμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τη μέθοδο της πλήρους 

ενσωμάτωσης και έμμεσα στις Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2016,εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν 

από 1η Ιανουαρίου 2017 και αναλύονται στη σημείωση 2.18.1. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

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. Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 31.12.2017 ανέρχονται για 

την Εταιρεία σε Ευρώ 643 χιλ. 

www.attica-group.com

Κ.Μάγειρας -Πρόεδρος, Μ.Σακέλλης-Αντιπρόεδρος,

Σ.Πασχάλης-Διευθύνων Σύμβουλος, Π. Δικαίος – Εκτελεστικό 

Μέλος, Ν. Ταπίρης – Εκτελεστικό Μέλος, Δ. Θεοδωράτος – 

Εκτελεστικό Μέλος, Η. Σιμιτσιδέλλης – Εκτελεστικό Μέλος, Θ. 

Οικονόμου – Εκτελεστικό Μέλος. 

Ξύνας Θανάσης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081

Με σύμφωνη γνώμη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της  BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α. Ε. 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

Περιφέρεια Αττικής - Κεντρικός Τομέας ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 121913501000

Λυσικράτους  1-7 & Ευριπίδου, 17674, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

http://www.bluestarferries.com/

