ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
TOY ∆IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ ETAIPIAΣ
“ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ”
XPHΣEΩΣ 01.01.2005 – 31.12.2005
Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,
Kατά τη χρήση (01.01.2005 – 31.12.2005) ο όµιλος εµφάνισε θετικά
αποτελέσµατα,

όπως

αυτά

απεικονίζονται

στις

οικονοµικές

καταστάσεις.

Επιπροσθέτως παραθέτουµε γενικές πληροφορίες που αφορούν τις εταιρίες που
ενοποιούνται.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Η

ανώνυµη

εταιρεία

«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ

ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ιδρύθηκε το 2001 µε έδρα το ∆ήµο Πειραιά και
είναι

εγγεγραµµένη

στο

Μητρώο

Ανωνύµων

Εταιρειών,

µε

αριθµό

48571/02/Β/01/44. Η διάρκεια της εταιρείας, έχει ορισθεί για 50 χρόνια.
Οι εταιρίες που ενοποιούνται είναι οι εξής:
1.1 Η ανώνυµη εταιρία «SEA SHELL ENTERPRISE LTD»
1.2 Η ανώνυµη εταιρία «SEA PEARL ENTERPRISE LTD»
1.3 Η ανώνυµη εταιρία «BIGAL SHIPPING CORPORATION»
1.4 Η ανώνυµη εταιρία «ZENITH MARITIME CORPORATION»
Τα διαθέσιµα την 31.12.2005 ήταν σε µετρητά € 6.626 και καταθέσεις σε
τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας € 55.375.193
2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ: 0

•

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ: 23

•

ΣΥΝΟΛΟ: 23

3. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατά την εξαγορά των θυγατρικών Sea Shell Enterprises Ltd. και Sea Pearl
Enterprises Ltd. ο Όµιλος κατέβαλε € 26.412.326 για την εξαγορά τους, οι
οποίες είχαν πραγµατική ακριβοδίκαιη αξία (fair value) ύψους € 35.077.455.
Συνεπώς προέκυψε µια αρνητική υπεραξία ύψους € 8.665.129. Η αρνητική
υπεραξία µεταφέρθηκε µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2001 σε πίστωση των
αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της εναποµένουσας ωφέλιµης ζωής των
πλοίων. Στις 30 Ιουνίου 2002 τα πλοία αποτιµήθηκαν εκ νέου. Η υποτίµηση
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της αξίας των πλοίων σύµφωνα µε την νέα αποτίµηση που έγινε, χρεώθηκε ως
πρόβλεψη για απαξίωση των πλοίων στα αποτελέσµατα. Το υπόλοιπο της
αρνητικής υπεραξίας πιστώθηκε ως έσοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την εξαγορά
της θυγατρικής Zenith Maritime Corporation ο Όµιλος κατέβαλε € 6.432.040
η οποία είχε πραγµατική ακριβοδίκαιη αξία (fair value) ύψους € 8.110.654.
Συνεπώς προέκυψε αρνητική υπεραξία ύψους €1.678.614. Η αρνητική
υπεραξία αποσβέστηκε µε ποσό € 208.872 το οποίο πιστώθηκε ως έσοδο στα
αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια κατοχής του πλοίου. Το υπόλοιπο ποσό των €
1.469.742 διαγράφηκε στα αποτελέσµατα µε την πώληση του πλοίου.
Κατά την εξαγορά της θυγατρικής Bigal Shipping Corporation, ο Όµιλος
κατέβαλε € 9.305.211 η οποία είχε πραγµατική ακριβοδίκαιη αξία (fair value)
ύψους € 9.748.316. Συνεπώς προέκυψε αρνητική υπεραξία ύψους €443.105.
Η αρνητική υπεραξία αποσβέστηκε µε ποσό € 34.351 το οποίο πιστώθηκε ως
έσοδο στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια κατοχής του πλοίου. Το υπόλοιπο
ποσό των €408.754 διαγράφηκε στα αποτελέσµατα µε την πώληση του πλοίου.
Συναλλαγές µε συγγενείς εταιρίες
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31.12.2005, ο όµιλος χρεώθηκε
από τη µητρική εταιρία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ποσό € 6.780 (2004: € 0) ως
αµοιβή παροχής διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης προς την εταιρία
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ.
Την

31.12.2005

ποσό

€

0

(2004:

€

5.044.233)

αφορά

καταβολές

προµερισµάτων προς τη µητρική εταιρία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η ∆ιοίκηση του οµίλου προσδοκά, εάν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, να επιτύχει
αποτελέσµατα αντίστοιχα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης συνεχίζοντας να
υλοποιεί τους στόχους της.
Πειραιάς, 8.03.2006.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο πρόεδρος

Αριστείδης Αλαφούζος

2

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από (2) σελίδες
είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε
ηµεροµηνία 9.3.2006.
Πειραιάς, 9.3.2006

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33801
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.
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