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ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Αργοναύτης Εταιρεία  

Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία», 17η Μαρτίου 2008 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.ekathimerini.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 

εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του 

Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, 

χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά 

στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

Πειραιάς, 17/03/2008 

 

 

                Ο Πρόεδρος                

    

  

             Αριστείδης Ι. Αλαφούζος       

   

                   A 049021          

                 

 

  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος                     Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

                          

 

Βασίλειος Γ. ∆ιαµαντόπουλος                      Χρήστος Ν. Αγραφιώτης

      Ι 163034                    Σ 579455  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
TOY ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
“ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ”  

 
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2007 – 31.12.2007 

 

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 

Κατά τη χρήση (01.01.2007 – 31.12.2007) η εταιρία εµφάνισε θετικά 

αποτελέσµατα, όπως αυτά απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Σας παραθέτουµε αριθµοδείκτες µε τους οποίους εµφανίζεται η οικονοµική θέση 

της εταιρίας σε στατική µορφή. 

 

1. Κυκλοφορούν ενεργητικό   =     4.745.280   = 0,10 

    Σύνολο ενεργητικού                46.894.857 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού. 

 

2. Ίδια κεφάλαια              =  42.153.289 = 8,89 

    Σύνολο υποχρεώσεων         4.741.567 

 

3.  Ίδια κεφάλαια                                            =     42.153.289  = 1,00 

     Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού             42.149.577 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη χρηµατοδότηση µη κυκλοφορούντος 

στοιχείου του ενεργητικού από τα ίδια κεφάλαια. 

 

4. Κυκλοφορούν ενεργητικό      =    4.745.280 = 1,00 

    Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    4.741.567 

 

Εφόσον  ο αριθµοδείκτης αυτός είναι µεγαλύτερος της µονάδας δεν τίθεται 

θέµα ρευστότητας.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν.» ανέρχεται σε € 

30.585.140 και διαιρείται σε 30.585.140 µετοχές, των € 1,00 εκάστη. Η 

εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της 

31.12.2007 ανέρχεται σε € 42.153.289 ή € 1,38 ανά µετοχή. 
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Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρηµατικών διαθεσίµων την 

31.12.2007 ανέρχονταν σε ποσό € 44.769. 

Οι συµµετοχές ποσού € 42.149.576,67 αναλύονται στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας του 2007 που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση της µητρικής 

εταιρίας στο διαδίκτυο www.ekathimerini.gr  

Κατά τη χρήση 2007 τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε € 2.700.050,58 

από τα οποία ποσό € 2.700.000 αφορά έσοδα από συµµετοχές. 

Η εταιρία, από τη λήξη της χρήσης µέχρι σήµερα, συνεχίζει την υλοποίηση 

των στόχων που έχει θέσει. 

Για τη χρήση  2008 προβλέπεται βελτιωµένη πορεία των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της εταιρίας. 

  Πειραιάς, 17.03.2008.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο πρόεδρος 

 

Αριστείδης Αλαφούζος 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

TOY ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

“ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ” 

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2007 – 31.12.2007 

 

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, 

Kατά τη χρήση (01.01.2007 – 31.12.2007) 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: 
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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 χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρηµατικών διαθεσίµων την 31.12.2007 

ανέρχονταν σε ποσό € 48.821.040,34. 

Τα διαθέσιµα την 31.12.2007 ήταν σε µετρητά € 656,57 και καταθέσεις σε 

τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας € 48.820.383,77. 

 2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν.: 0 

• ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ: 25 

• ΣΥΝΟΛΟ: 25 

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 της 

αξίας των πλοίων σύµφωνα µε την νέα αποτίµηση που έγινε, χρεώθηκε σαν 

πρόβλεψη για απαξίωση των πλοίων στα αποτελέσµατα. Το υπόλοιπο της 

αρνητικής υπεραξίας πιστώθηκε σαν 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 σαν έσοδο στα 

αποτελέσµατα κατά την 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 σαν 

έσοδο στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια κατοχής του πλοίου. Το υπόλοιπο 

ποσό των €408.754 διαγράφηκε στα αποτελέσµατα µε την πώληση του πλοίου.  
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Συναλλαγές µε συγγενείς εταιρίες 

α) Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου, 2007, ο 

Όµιλος χρεώθηκε από την Μητρική εταιρεία "Καθηµερινή Α.Ε." ποσό €38.887 

(2006: € 35.775) που αντιπροσωπεύει αµοιβή παροχής διοικητικής και 

λογιστικής υποστήριξης προς την "Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην 

Ποντοπόρο Ναυτιλία".  

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Η ∆ιοίκηση του οµίλου παραµένει σταθερή στην επίτευξη των στόχων της. 

  Πειραιάς, 17.03.2008.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο πρόεδρος 

 

Αριστείδης Αλαφούζος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 
 
Προς τους 
Μετόχους  της 
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
(η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31 
∆εκεµβρίου, 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 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. 
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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 ∆ιοίκηση, 
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 εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική 
κατάσταση της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 
 
Το περιεχόµενο της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2008 
  

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33801 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 

 
 
 
 



ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
 

Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις για τo  
Έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007  Σελίδα 10 
  

 

Ισολογισµός Μητρικής και Οµίλου 
 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σηµείωση 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό            
Πλοία σε αποτίµηση  7.1 41.437.300 42.122.168 0 0
Έξοδα δεξαµενισµού και τακτικής 
επιθεώρησης 7.2 1.164.030 0 0 0
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις    0 0 42.149.577 42.149.577
Σύνολο µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού    42.601.330 42.122.168 42.149.577 42.149.577
            
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό           
Χρηµατικά διαθέσιµα 7.3  48.821.040 47.831.459 44.769 90.147
Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες 7.4 2.798 166.807 0 0
Απαιτήσεις από ασφαλιστές  2.275 1.675 0 0
∆ιαχειρίστρια εταιρεία 7.5 21.521 9.871 0 0
Λοιπές απαιτήσεις  7.6 32.615 3.200 4.700.000 2.000.000
Αποθέµατα  7.7 92.619 118.138 0 0
Προπληρωθέντα έξοδα και δουλευµένα έσοδα 7.8 44.484 69.485 511 0
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού    49.017.352 48.200.635 4.745.280 2.090.147
 Σύνολο Ενεργητικού   91.618.682 90.322.803 46.894.857 44.239.724
         
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Ίδια Κεφάλαια            
Μετοχικό κεφάλαιο  7.9 30.585.140 30.585.140 30.585.140 30.585.140
Τακτικό αποθεµατικό  7.9 2.179.304 2.032.858 2.179.304 2.032.858
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής 7.9 22.955.732 17.743.714 0 0
Κέρδη εις νέον  7.9 55.000.534 53.577.597 9.388.845 9.891.641
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 7.9 -25.235.504 -15.677.138 0 0
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    85.485.206 88.262.171 42.153.289 42.509.639
         
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις            
Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες  7.10 1.221.657 224.609 41.568 30.085
Λοιπές υποχρεώσεις 7.11 4.774.242 1.784.500 4.700.000 1.700.000
Έξοδα χρήσης δουλευµένα    137.577 51.523 0 0
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων    6.133.467 2.060.632 4.741.568 1.730.085
Σύνολο Υποχρεώσεων    6.133.476 2.060.632 4.741.568 1.730.085
         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων    91.618.682 90.322.803 46.894.857 44.239.724
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Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Μητρικής και Οµίλου 
 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σηµειώσεις
1/1/2007-

31/12/2007 
1/1/2006-

31/12/2006 
1/1/2007-

31/12/2007 
1/1/2006-

31/12/2006 

            

Κύκλος εργασιών   6 6.170.367 4.999.939 2.700.000 3.000.000

            

Κόστος εκµετάλλευσης            
Λειτουργικό κόστος    7.12 475.602 396.748 0 0
Κόστος κίνησης πλοίων   7.12 1.991.176 1.802.031 0 0

    2.466.778 2.198.779 0 0

            

Μικτά κέρδη εκµετάλλευσης    3.703.589 2.801.160 2.700.000 3.000.000

            

 Αποσβέσεις  7.1 2.269.475 2.128.067 0 0
∆ιαχειριστική αµοιβή   3.17 263.246 239.196 0 0

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   7.14 63.001 40.625 53.999 50.264

    2.595.722 2.407.888 53.999 50.264

            

Καθαρά κέρδη 
εκµετάλλευσης   1.107.867 393.272 2.646.001 2.949.736

            

Άλλα έσοδα            

Πιστωτικοί τόκοι  7.15 3.037.605 4.383.889 0 8.106

∆ιάφορα έσοδα   7.13 51 0 51 0

    3.037.656 4.383.889 51 8.106

            

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα           

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα 
τραπεζών  7.15 26 10.236 26 200

    26 10.236 26 200

            

Άλλα έξοδα           

∆ιάφορα έξοδα  7.13 11.945 83.134 0 461

Συναλλαγµατικές διαφορές   7.13 461.617 807.414 2.376 28.254

    473.562 890.548 2.376 28.715

            

Καθαρά κέρδη  έτους   3.671.935 3.876.377 2.643.650 2.928.927

    30.585.140 30.585.140 30.585.140 30.585.140

Κέρδη ανά µετοχή   0,12 0,13 0,09 0,10
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Κατάσταση ταµειακών ροών Μητρικής και Οµίλου (έµµεση µέθοδος) 
 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Καθαρά Κέρδη έτους 3.671.935 3.876.377 3.671.935 3.876.377
Αναµορφώσεις για την συµφωνία των Καθαρών Κερδών µε 
τις Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες      
Αποσβέσεις 2.269.475 2.128.067 0 0
Τόκοι και Έξοδα ∆ανείων  26 10.236 26 200
Πιστωτικοί Τόκοι -3.037.605 -4.383.889 0 -8.106
Συναλλαγµατικές διαφορές 459.241 161.883 0 0
Αντιλογισµός αποτελεσµάτων επενδυτικής δραστηριότητας    -3.728.284 -3.947.450

  3.363.072 1.792.674 -56.323 -78.979
Μεταβολές στα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού      
       
Απαιτήσεις από Εµπορικές ∆ραστηριότητες 157.631 -2.100 0 0
Απαιτήσεις από Ασφαλιστές -837 44.853 0 0
∆ιαχειρίστρια Εταιρεία  22.902 399 0 0
Λοιπές Απαιτήσεις -32.030 4.011 0 0
Αποθέµατα 14.071 -73.359 0 0
Προπληρωθέντα Έξοδα και ∆ουλευµένα έσοδα  19.071 -41.292 -512 0
Προµηθευτές 1.077.299 -83.095 0 20.608
Λοιποί Λογαριασµοί Παθητικού 77.627 1.992 11.483 -7.632

 Ταµειακές ροές που προέκυψαν /(χρησιµοποιήθηκαν) από 
λειτουργικές δραστηριότητες 4.698.806 1.644.083 -45.352 -66.003
       
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες      
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 8.000.000
Έξοδα δεξαµενισµού και τακτικής επιθεώρησης -1.164.030 0 0 0

 Ταµειακές ροές που προέκυψαν /(χρησιµοποιήθηκαν) από 
επενδυτικές δραστηριότητες -1.164.030 0 0 8.000.000
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες      
Πληρωµές Τόκων και Εξόδων ∆ανείων  -26 -10.236 -26 -200
Εισπράξεις Πιστωτικών Τόκων  3.037.605 4.383.889 0 8.106
Μερίσµατα Πληρωθέντα 0 -8.300.000 0 -8.300.000

 Ταµειακές ροές που χρησιµοποιήθηκαν για 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 3.037.579 -3.926.347 -26 -8.292.094

Καθαρή  (Μείωση)/Αύξηση στα ∆ιαθέσιµα 6.572.355 -2.282.264 -45.378 -358.097
∆ιαθέσιµα στην αρχή του έτους 47.831.459 55.381.819 90.147 448.244
Επιρροή των Ισοτιµιών στα ∆ιαθέσιµα -5.582.774 -5.268.096 0 0
∆ιαθέσιµα στο τέλος του έτους 48.821.040 47.831.459 44.769 90.147
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Κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής και Οµίλου 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟ 

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ

ΚΟ 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 1/1/2006 30.585.140 30.585.140 1.502.382 2.984 10.490.206 42.580.712
Μεταφορά στο Τακτικό Αποθεµατικό     530.476 -530.476 0
Κέρδη για το έτος που έληξε 
31/12/2006       2.928.927 2.928.927

Μερίσµατα       -3.000.000 -3.000.000

Υπόλοιπο 31/12/2006 30.585.140 30.585.140 2.032.858 2.984 9.888.657 42.509.639

Μεταφορά στο Τακτικό Αποθεµατικό     146.446 -146.446 0
Κέρδη για το έτος που έληξε 
31/12/2007       2.643.650 2.643.650

Μερίσµατα       -3.000.000 -3.000.000

Υπόλοιπο 31/12/2007 30.585.140 30.585.140 2.179.304 2.984 9.385.861 42.153.289

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟ 

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ

ΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ

ΟΓΗΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ- 
ΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ 
ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 

        
Υπόλοιπο 1/1/2006 30.585.140 30.585.140 1.502.382 13.941.734 -6.148.350 52.534.072 92.414.978
Μεταφορά Αποθεµατικού 
Αναπροσαρµογής       -697.624   697.624 0

Αύξηση  Αξίας Πλοίων        4.499.604     4.499.604
Μεταφορά στο Τακτικό 
Αποθεµατικό     530.476    -530.476 0

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές         -9.528.788   -9.528.788
Κέρδη για το έτος που έληξε 
31/12/2006           3.876.377 3.876.377

Μερίσµατα           -3.000.000 -3.000.000

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου , 2007 30.585.140 30.585.140 2.032.858 17.743.714 -15.677.138 53.577.597 88.262.171
Μεταφορά Αποθεµατικού 
Αναπροσαρµογής       -897.448   897.448 0

Αύξηση  Αξίας Πλοίων        6.109.466    6.109.466
Μεταφορά στο Τακτικό 
Αποθεµατικό     146.446    -146.446 0

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές         -9.558.366   -9.558.366
Κέρδη για το έτος που έληξε 
31/12/2007           3.671.935 3.671.935

Μερίσµατα           -3.000.000 -3.000.000

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2007 30.585.140 30.585.140 2.179.304 22.955.732 -25.235.504 55.000.534 85.485.206
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1 Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Μητρική Εταιρεία 
 

Η εταιρεία Νήσος Νάξος Ναυτική Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 20 Μαρτίου, 

2001  και  υπόκειτο στις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως συµπληρώθηκαν και 

ισχύουν σήµερα. Η Νήσος Νάξος Ναυτική Α.Ε. µετατράπηκε σε Εταιρεία 

Επενδύσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας και µετονοµάστηκε σε Αργοναύτης Εταιρεία 

Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία στις 10 Σεπτεµβρίου, 2002, σύµφωνα µε 

τον Ν. 2190/1920 και τον Ν. 2843/2000 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 

2992/2002.  

Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού 

της είναι η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών 

ποντοπόρων πλοίων ή σε µετοχές εταιρειών  χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών 

εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε µετοχές διαχειριστριών εταιρειών και 

συνίσταται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2843 και του κ.ν. 

2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

1.2 Θυγατρικές Εταιρίες 
 

Η Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, Μητρική 

εταιρεία, προσφέρει διεθνώς υπηρεσίες θαλασσίων µεταφορών, µέσω της 

εκµετάλλευσης πλοίων των θυγατρικών της εταιρειών.  

1.3 ∆ιοίκηση της εταιρείας 
 
Η Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία  διοικείται από 

7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου διαρκεί έως την πρώτη 

τακτική γενική συνέλευση του έτους 2009. Τα µέλη του είναι: 

• Αριστείδης Αλαφούζος  του Ιωάννη, Πρόεδρος, κάτοικος Εθνάρχου 

Μακαρίου & ∆ηµ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο. 

• Ιωάννης Σιγάλας του Εµµανουήλ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κάτοικος 

Μιχαηλίδη 2, Άλιµος. 

• Βασίλειος ∆ιαµαντόπουλος, του Γεωργίου, Εκτελεστικός ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος, κάτοικος Βάρνης 4, Ν. Σµύρνη. 

• Θεµιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Μη εκτελεστικός σύµβουλος, 

κάτοικος Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο. 
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• Θεόδωρος Σιούφας, του Βασιλείου, Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος 

σύµβουλος κάτοικος Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 6 , Αθήνα. 

• Αγραφιώτης Χρήστος του Νικολάου, Εκτελεστικός σύµβουλος,  κάτοικος 

Σπάρτης 16, Νίκαια. 

• Σταµάτιος Κλήµης του ∆ηµητρίου, Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος 

σύµβουλος, κάτοικος Βιθυνίας 3 , ∆ιόνυσος. 

 

2 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και διερµηνειών 

 

Η εταιρεία υιοθέτησε κατά την τρέχουσα χρήση το ∆.Π.Χ.Π. 7 - 
Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις που έχει εφαρµογή για τις περιόδους 
που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2007 ή µετέπειτα και τις επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 
Η επίπτωση της υιοθέτησης του ∆.Π.Χ.Π. 7 και των τροποποιήσεων του ∆.Λ.Π. 1 

είχε σαν αποτέλεσµα την διεύρυνση των γνωστοποιήσεων που δίνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε τα Χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας 

και την διαχείριση των κεφαλαίων. 

 
Τέσσερις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνείας 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) έχουν εφαρµογή για την τρέχουσα 

περίοδο. Αυτές είναι: 

 
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 7 Εφαρµογή της προσέγγισης της αναδιατύπωσης βάσει του 

∆.Λ.Π. 29 - Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες, 
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 8 Εύρος εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 2, 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 9 Εκτιµήσεις των ενσωµατωµένων παραγώγων, 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 10 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση 

 
Η υιοθέτηση αυτών των διερµηνειών δεν έχει επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές  

αρχές της εταιρείας. 

 
Έως την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων εκδόθηκαν τα 

ακόλουθα πρότυπα και διερµηνείες αλλά δεν είναι ακόµα σε ισχύ: 
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∆.Λ.Π. 1 (Αναθεωρηµένο) Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

(Εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου, 2009), 

∆.Λ.Π. 23 (Αναθεωρηµένο) Κόστη ∆ανεισµού (Εφαρµογή από 1 

Ιανουαρίου, 2009), 

∆.Π.Χ.Π. 8 Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (Εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου, 2009), 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 11 ∆.Π.Χ.Π. 2: Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της ίδιας 

επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου Οµίλου (Εφαρµογή για 

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από 1 Μαρτίου, 2007 και 

µετέπειτα), 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 12 Εκχώρηση δικαιωµάτων παροχής δηµόσιων υπηρεσιών 

(Εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2008),  

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 13 Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών (Εφαρµογή από 1 

Ιουλίου, 2008) και 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 14 ∆.Λ.Π. 19 - Το όριο του ενεργητικού ασφαλιστικών ταµείων 

καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες χρηµατοδοτικές 

απαιτήσεις τους και η αλληλεπίδρασή τους (Εφαρµογή από 1 

Ιανουαρίου, 2008) 

 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και 

∆ιερµηνειών σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει ουσιώδεις επιπτώσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. 

 
 

3  Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
 

3.1 ∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) όπως 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν το έτος που έληξε την 

31 ∆εκεµβρίου 2007. 

3.2 Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου αποτελούνται από τους 

επιµέρους λογαριασµούς της εταιρείας Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην 

Ποντοπόρο Ναυτιλία και των θυγατρικών της εταιρειών που αναφέρονται πιο 

κάτω (εφεξής ¨ο Όµιλος¨) και τις οποίες κατέχει κατά 100%. Οι ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου αντανακλούν, µετά την απαλοιφή όλων των 
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ενδοεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων, την ενοποιηµένη οικονοµική θέση 

των εταιρειών οι οποίες βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο και διοίκηση. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους µε εξαίρεση τα πλοία του Οµίλου που παρουσιάζονται σε αξία 

αποτίµησης. Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί παραµένουν 

αναλλοίωτες από την προηγούµενη περίοδο και παρατίθενται κατωτέρω.  

3.3 Βάση Ενοποίησης  
α) Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή 

έµµεσα, από άλλη εταιρεία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας 

των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησής 

της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι 

επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ύπαρξη 

τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά το χρόνο 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να 

στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (µέθοδο καθαρής θέσης) µε τη µέθοδο της  

εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Ειδικότερα για την ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. κατά την ενοποίηση µε τις 

θυγατρικές της εταιρείες, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

 
Κατά την απόκτηση των θυγατρικών το ενεργητικό και παθητικό τους αποτιµάται 

µε την ακριβοδίκαιη αξία τους (fair value) την ηµεροµηνία της απόκτησης. Τα 

αποτελέσµατα των θυγατρικών που αποκτούνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια 

της χρήσης, συµπεριλαµβάνονται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης, 

από την ηµεροµηνία απόκτησης ή µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης. Η αρνητική 

υπεραξία αντιπροσωπεύει το πλεόνασµα της πραγµατικής ακριβοδίκαιης αξίας 

(fair value) των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των θυγατρικών εταιριών 

από την αξία κτήσης. Η αρνητική υπεραξία αποσβένεται  στα αποτελέσµατα 

χρήσεως κατά τη διάρκεια της εναποµένουσας ωφέλιµης ζωής των πλοίων. Σε 

περίπτωση πώλησης θυγατρικής ή του πλοίου της, το αναπόσβεστο µέρος της 

αρνητικής υπεραξίας που την αφορά, αποσβένεται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από 

συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή 
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παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι 

λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες 

µε αυτές  που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

 

β) Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να 

ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές 

που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό έως 

και 30% δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρείας υποδηλώνει  σηµαντική επιρροή 

πάνω στην εταιρία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία 

της επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της.   

 

3.4 Εταιρείες του Οµίλου 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΩΡΑ 
Ι∆ΡΥΣΗ

Σ 
ΠΛΟΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(D.W.T.) 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ 

Sea Shell Enterprises Ltd Λιβερία m.t. Ωκεανίς 106.547 1997 

Sea Pearl Enterprises Ltd Λιβερία m.t. Θηρασιά (Πωλήθηκε 
5 Ιουλίου 2005) - 

Zenith Maritime Corporation Λιβερία m.t Νήσος 
Χριστιανά 

(Πωλήθηκε 
4 Ιανουαρίου 2005) - 

Bigal Shipping Corporation Λιβερία m.t. Νηρηίς (Πωλήθηκε 
27 Ιανουαρίου 2005) - 

 

3.5 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα 

(α) Μητρική εταιρεία 

Η Μητρική εταιρεία τηρεί τα Βιβλία της σε Ευρώ. Οι συναλλαγές της σε ξένο 

νόµισµα έχουν µετατραπεί σε  Ευρώ µε τον επίσηµο συντελεστή ισοτιµίας της 

ηµεροµηνίας των συναλλαγών. 

Τα κονδύλια του Ισολογισµού που είναι σε ξένο νόµισµα, µετατράπηκαν σε 

Ευρώ µε τον επίσηµο συντελεστή ισοτιµίας τέλους χρήσεως. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

της χρήσεως. 
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(β) Θυγατρικές εταιρείες 

 Οι Θυγατρικές εταιρείες τηρούν τα βιβλία τους σε ∆ολάρια ΗΠΑ. Οι συναλλαγές 

τους σε ξένο νόµισµα έχουν µετατραπεί σε ∆ολάρια ΗΠΑ µε τον επίσηµο 

συντελεστή ισοτιµίας της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. 

Τα κονδύλια του ισολογισµού που είναι σε ξένο νόµισµα, µετατράπηκαν σε 

∆ολάρια ΗΠΑ µε τον επίσηµο συντελεστή ισοτιµίας τέλους χρήσεως. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

χρήσεως. 

 

(γ) Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 

Για σκοπούς ενοποίησης οι οικονοµικές καταστάσεις των Θυγατρικών εταιρειών 

µετατράπηκαν σε Ευρώ σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο. 21. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προέκυψαν από την µετατροπή αυτή εµφανίζονται σαν ιδιαίτερο 

στοιχείο της καθαρής θέσης στους ενδιάµεσους ενοποιηµένους ισολογισµούς. Σε 

περίπτωση πώλησης θυγατρικής, οι σχετικές συσσωρευµένες συναλλαγµατικές 

διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

3.6 Πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποσβέσεις και αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής αξίας πλοίων  

Τα πλοία παρουσιάζονται σε αξίες µε βάση αποτιµήσεις που έγιναν από 

ανεξάρτητους εκτιµητές και αφορούν στην ακριβοδίκαιη αξία τους (fair value) 

κατά την ηµέρα της αποτίµησης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Οι αποτιµήσεις διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε η αξία που 

εµφανίζεται στα βιβλία να µην διαφέρει σηµαντικά από την ακριβοδίκαιη αξία 

τους (fair value) κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Κάθε αύξηση που προκύπτει από την αποτίµηση της αξίας των πλοίων 

πιστώνεται στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής, εκτός της περίπτωσης που αυτή 

αντιλογίζει µία ζηµία από προηγούµενη υποτίµηση, η οποία είχε επιβαρύνει τα 

αποτελέσµατα χρήσεως. Σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση πιστώνεται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως, µέχρι του ποσού που είχαν επιβαρυνθεί αυτά 

προηγουµένως. Μία µείωση της τρέχουσας αξίας των πλοίων που προκύπτει από 

µία αποτίµηση, καταχωρείται σαν έξοδο στα αποτελέσµατα, στο βαθµό που αυτή 

υπερβαίνει το υπόλοιπο του αποθεµατικού αναπροσαρµογής, εάν υπάρχει, το 

οποίο δηµιουργήθηκε λόγω αύξησης της αξίας του ιδίου πλοίου από 

προηγούµενη αποτίµησή του. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε την µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης, βάσει της αξίας των πλοίων µείον την υπολειµµατική τους 

αξία, δια του αριθµού των ετών της ωφέλιµης ζωής τους. Σαν ωφέλιµη ζωή των 
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πλοίων υπολογίστηκαν τα 25 έτη από την ηµεροµηνία κατασκευής τους. Το 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής αποσβένεται και αυτό µε την ίδια µέθοδο και 

στον ίδιο χρόνο µε την αξία των πλοίων. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16, η απόσβεση 

του αποθεµατικού αναπροσαρµογής καθώς και το αναπόσβεστο υπόλοιπό του 

(σε περίπτωση πώλησης του πλοίου), δεν πιστώνεται στα αποτελέσµατα χρήσεως, 

αλλά απευθείας στο λογαριασµό "Αποτελέσµατα εις νέον" στα Ίδια Κεφάλαια. 

3.7 Kόστος δεξαµενισµού και τακτικών επιθεωρήσεων  

 Το κόστος δεξαµενισµού και τακτικών επιθεωρήσεων κεφαλαιοποιείται όταν 

προκύπτει και αποσβένεται µε βάση την εκτιµώµενη περίοδο που θα 

ακολουθήσει µέχρι και τον επόµενο δεξαµενισµό ή επιθεώρηση που γενικά 

γίνεται κάθε 2.5 ή 5 έτη αντίστοιχα. 

3.8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί 

ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση, και µία 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση.  

3.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτελούνται κυρίως από καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, 

εφόδια και τρόφιµα που απογράφονται επί του πλοίου κατά την ηµέρα σύνταξης 

του ισολογισµού και αποτιµούνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και 

τρέχουσας τιµής αγοράς µε την µέθοδο FIFO.  

3.10 Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες – ασφαλιστές 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες εµφανίζονται στην ονοµαστική τους 

αξία (at anticipated realisable value). Η ∆ιοίκηση εξετάζει περιοδικά την 

εισπραξιµότητα αυτών των υπολοίπων και διενεργεί προβλέψεις όταν και για το 

ποσό που κρίνεται αναγκαίο. Οι απαιτήσεις διαγράφονται στα αποτελέσµατα 

χρήσεως όταν κρίνονται σαν επισφαλείς. Κατά την εκτίµηση της διοίκησης δεν 

χρειάστηκε να σχηµατιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις στις 31 

∆εκεµβρίου, 2007. 

Οι απαιτήσεις από ασφαλιστές καταχωρούνται εφόσον πραγµατοποιηθεί η 

σχετική δαπάνη και περιλαµβάνουν απαιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ή 

εκκαθαριστεί ακόµη, µετά την αφαίρεση των εκπιπτόµενων ποσών. 
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3.11 Χρηµατικά  διαθέσιµα και ισοδύναµα χρηµατικών διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών 

διαθέσιµων, όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας βραχείας διάρκειας, 

αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς και επενδύσεις υψηλής 

ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου που δύνανται να µετατραπούν άµεσα σε 

διαθέσιµα.  

3.12  Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά 

τις ονοµαστικές της µετοχές. 

3.13  Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος 

Τα κέρδη της µητρικής εταιρείας που προέρχονται από ναυτιλιακές 

δραστηριότητες απαλλάσσονται από φόρο εισοδήµατος.  

Οι θυγατρικές εταιρείες φορολογούνται µε βάση την χωρητικότητα των πλοίων 

τους και κανείς φόρος δεν είναι πληρωτέος πάνω στα κέρδη τους. 

3.14  Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη 

υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα 

απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι 

ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις 

δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Ο Όµιλος είναι πιθανόν να χρειαστεί να καταβάλει συµπληρωµατικά ασφάλιστρα σε 

Αλληλασφαλιστικούς  Οργανισµούς (P & I back calls). Αυτά τα έξοδα υπολογίζονται 

και καταχωρούνται ετήσια, µε αντίστοιχες προβλέψεις.  
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3.15  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

(α) Έσοδα από ναυλώσεις πλοίων 

Τα έσοδα από ναυλώσεις κατά ταξίδι ή χρονοναυλώσεις, µείον τα άµεσα έξοδα 

ταξιδιών, επιµερίζονται αναλογικά στις χρήσεις µε βάση τη διάρκεια του ταξιδιού 

και τον δουλευµένο χρόνο που αναλογεί στην εκάστοτε χρήση. Γίνεται πλήρης 

πρόβλεψη για ζηµιές των ταξιδιών όταν αυτές πραγµατοποιούνται. Εισπράξεις 

έναντι εσόδων από ναυλώσεις που αφορούν την επόµενη χρήση εµφανίζονται ως 

έσοδα εποµένων χρήσεων  και καταχωρούνται ως έσοδα στο τέλος του ταξιδιού. 

 (β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η 

παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων 

µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο 

επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

(γ) Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία 

έγκρισης της διανοµής τους, από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρείας. 

 

3.16  ∆ιανοµή Μερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως 

υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την 

οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.17 ∆ιαχείριση Πλοίων 
 

Η διαχείριση του πλοίου γίνεται από την Kyklades Maritime Corporation 

(∆ιαχειρίστρια εταιρεία) έναντι διαχειριστικής αµοιβής $ 30.000 µηνιαίως. 

Επιπρόσθετα η ∆ιαχειρίστρια εταιρεία λαµβάνει προµήθεια 2,50 % επί των 

ναύλων του πλοίου. 

4  ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων, το 

οποίο προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους σε συνεργασία µε τα τµήµατα της εταιρείας που αντιµετωπίζουν 
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αυτούς τους κινδύνους. Η διοίκηση της εταιρείας παρέχει γραπτές οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες 

για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων.  

 

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και συνεπώς εκτίθεται 

σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από το ∆ολάριο Αµερικής. Η  

διοίκηση παρακολουθεί την θέση του Οµίλου ως προς το κίνδυνο αυτό σε συνεχή 

βάση και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένα 

χρηµατοπιστωτικά εργαλεία για να τον περιορίσει. 

Η ευαισθησία του Οµίλου στην αύξηση ή µείωση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας Ευρώ έναντι ∆ολαρίου Αµερικής, αναλύεται ως εξής: 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2007, σε περίπτωση που το Ευρώ είχε ενδυναµωθεί κατά 

1% έναντι του ∆ολαρίου Αµερικής, µε δεδοµένο ότι όλοι οι υπόλοιποι 

προσδιοριστικοί παράγοντες είχαν παραµείνει σταθεροί τα κέρδη θα 

εµφανίζονταν χαµηλότερα κατά ποσό  € 83.000  ( 2006 :  € 59.000) ενώ τα 

ίδια κεφάλαια θα εµφανίζονταν χαµηλότερα κατά ποσό € 893.000 (2006 :   € 

890.000). 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2007, σε περίπτωση που το Ευρώ είχε αποδυναµωθεί 

κατά 1% έναντι του ∆ολαρίου Αµερικής, µε δεδοµένο ότι όλοι οι υπόλοιποι 

προσδιοριστικοί παράγοντες είχαν παραµείνει σταθεροί, τα κέρδη θα 

εµφανίζονταν υψηλότερα κατά ποσό  € 85.000  ( 2006 :  € 60.000). Τα  ίδια 

κεφάλαια θα εµφανίζονταν υψηλότερα κατά ποσό € 910.000 (2006 :  € 

908.000). 

  

(β) Κίνδυνος από διακυµάνσεις επιτοκίων  

Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο των διακυµάνσεων των επιτοκίων 

µόνο λόγω των καταθέσεων της σε µετρητά. Η ανάλυση ευαισθησίας του 

αποτελέσµατος της  χρήσης καθώς και των ίδιων κεφαλαίων σε µια αύξηση ή 

µείωση του επιτοκίου κατά 0,08 µονάδες δίνει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

αντίστοιχη αύξηση/µείωση των αποτελεσµάτων χρήσης κατά ποσό  € 30.400 

(2006 : € 44.000) / € 30.400 (2006 : € 44.000) και αντίστοιχη αύξηση/ 

µείωση της καθαρής θέσης κατά ποσό € 28.000 (2006 : € 42.000) / €28.000 

(2006 : 42.000) . 
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(γ) Συγκέντρωση επιχειρηµατικού κινδύνου 

Την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου, 2007, τα έσοδα του Οµίλου 

προήλθαν από ένα ναυλωτή (100%). Ο κίνδυνος επισφάλειας των ναυλωτών 

αντιµετωπίζεται από την διοίκηση του Οµίλου µέσω της συνεργασίας µε 

αξιόλογους ναυλωτές, που έχουν άριστο ιστορικό στο χώρο της ναυτιλίας. 

  

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

∆ιατηρώντας επαρκή διαθέσιµα ο κίνδυνος ρευστότητας βρίσκεται σε χαµηλά 

επίπεδα. 

 

(ε) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Ναύλων 

Ο Όµιλος για να αντισταθµίσει τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των ναύλων 

υπογράφει µακροχρόνια ναυλοσύµφωνα µε τους ναυλωτές. 

 

5 Σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης 
 

Για την σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, η ∆ιοίκηση είναι υποχρεωµένη 

να κάνει εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα παρουσιαζόµενα ποσά 

ενεργητικού και παθητικού, την αναφορά ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα 

ποσά εσόδων και εξόδων που αναφέρονται κατά την διάρκεια της περιόδου. Τα 

απολογιστικά στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

 

6 Κύκλος Εργασιών – µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  
 
Τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου απορρέουν ως εξής: 

Τα έσοδα από ναυλώσεις κατά ταξίδι ή χρονοναυλώσεις, µείον τα άµεσα έξοδα 

ταξιδιών, επιµερίζονται αναλογικά στις χρήσεις µε βάση την διάρκεια του 

ταξιδιού και τον δουλευµένο χρόνο που αναλογεί στην εκάστοτε χρήση. Γίνεται 

πλήρης πρόβλεψη για ζηµιές των ταξιδιών όταν αυτές πραγµατοποιούνται. 

Εισπράξεις έναντι εσόδων από ναυλώσεις που αφορούν την επόµενη χρήση 

εµφανίζονται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και καταχωρούνται ως έσοδα στο τέλος 

του ταξιδιού.  
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7 Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

7.1 Πλοία σε αποτίµηση 

α) Το πλοίο του Οµίλου m.t."Ωκεανίς" είναι ασφαλισµένο για ποσό $ 59.000.000. 

 

β) Το πλοίο m.t."Ωκεανίς" αποτιµήθηκε την 30η Ιουνίου 2007 από τον Οίκο H. 

Clarkson & Company Limited µε βάση την έγκαιρη παράδοση λαµβάνοντας 

υπόψη και τα ναυλοσύµφωνα που έχουν ήδη κλειστεί για το πλοίο. Η αξία του 

πλοίου σύµφωνα µε την εκτίµηση ανέρχεται στο ποσό των ∆ολ.ΗΠΑ 58.000.000. 

Το πλοίο m.t."Ωκεανίς" αποτιµήθηκε εκ νέου την 31η ∆εκεµβρίου 2007 από τον 

Οίκο H. Clarkson & Company Limited και τον Οίκο Simpson, Spense & Young 

Ltd., µε βάση την έγκαιρη παράδοση λαµβάνοντας υπόψη και τα ναυλοσύµφωνα 

που έχουν ήδη κλειστεί για το πλοίο. Για τους σκοπούς των οικονοµικών 

καταστάσεων ως αξία του πλοίου χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των δύο αυτών 

αποτιµήσεων που ανέρχεται στο ποσό των ∆ολ.ΗΠΑ 61.000.000. 

ΟΜΙΛΟΣ   

Αποτίµηση 
Μεταφορικά µέσα 

2007 
Μεταφορικά µέσα 

2006 
Την 1η Ιανουαρίου 42.122.168 44.248.374 
Ανατίµηση αξίας πλοίων  6.109.466 4.499.604 
Συναλλαγµατική διαφορά -6.794.334 -6.625.810 
Την 31η ∆εκεµβρίου 41.437.300 42.122.168 

     
Συσσωρευµένες αποσβέσεις     
Αποσβέσεις έτους 2.269.475 2.128.067 
∆ιαγραφή λόγω ανατίµησης αξίας πλοίων  -2.269.475 -2.128.067 
Την 31η ∆εκεµβρίου 0 0 

     
Καθαρή αξία βιβλίων     
Την 31η ∆εκεµβρίου 41.437.300 42.122.168 

 

Αν η λογιστικοποίηση της αξίας του πλοίου είχε γίνει µε βάση το κόστος 
απόκτησης του µείον τις αντίστοιχες συσσωρευµένες αποσβέσεις, η λογιστική του 
αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 θα ανερχόταν σε περίπου € 19.068.000. 
 

7.2 Κόστος δεξαµενισµού και τακτικής επιθεώρησης 

Το πλοίο m.t."Ωκεανίς πραγµατοποίησε τις προγραµµατισµένες εργασίες 

δεξαµενισµού και τακτικής επιθεώρησης την περίοδο 7/12/2007-25/12/2007 

κόστους $ 1.713.573 ( € 1.164.030) το οποίο θα αποσβεστεί τµηµατικά τα 

επόµενα 5 χρόνια κατά ετήσιο ποσό $ 342.715. 
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7.3 Χρηµατικά  ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα χρηµατικών ∆ιαθεσίµων 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 657 12.795 657 12.795 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
καταθέσεις 48.820.383 47.818.664 44.112 77.352 
Σύνολο 48.821.040 47.831.459 44.769 90.147 
 

7.4 Απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες 

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Απαιτήσεις  2.798 166.807 0 0 
Σύνολο 2.798 166.807 0 0 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων 
είναι οι παρακάτω:         
Απαιτήσεις  2.798 166.807 0 0 
Σύνολο 2.798 166.807 0 0 
 

7.5 ∆ιαχειρίστρια εταιρεία 

Το ποσόν των € 21.521 (2006: €9.871) που οφείλεται από την Kyklades 

Maritime Corporation αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο των διεταιρικών συναλλαγών 

µε τον Όµιλο και δεν διασφαλίζεται µε οποιαδήποτε εγγύηση. 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
∆ιαχειρίστρια εταιρεία 21.521 9.871 0 0 
Σύνολο 21.521 9.871 0 0 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων 
είναι οι παρακάτω:         
∆ιαχειρίστρια εταιρεία 21.521 9.871 0 0 
Σύνολο 21.521 9.871 0 0 
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7.6 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Χρεώστες ∆ιάφοροι  0  0 4.700.000 2.000.000 
Λοιπές Απαιτήσεις 32.615 3.200 0 0 
Σύνολο 32.615 3.200 4.700.000 2.000.000 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων 
είναι οι παρακάτω:      
Χρεώστες ∆ιάφοροι  0  0 4.700.000 2.000.000 
Λοιπές Απαιτήσεις 32.615 3.200  0  0 
Σύνολο 32.615 3.200 4.700.000 7.000.000 

 

7.7 Αποθέµατα 

Το ποσό των € 92.619 αντιπροσωπεύει το κόστος των αποθεµάτων επί του 

πλοίου κατά την ηµεροµηνία τέλους του έτους (2006: €118.138). 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

          
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Λιπαντικά  78.843 89.534 0 0

Τρόφιµα  13.776 28.604 0 0

Σύνολο 92.619 118.138 0 0
 

 

7.8 Προπληρωθέντα έξοδα και δουλευµένα έσοδα 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Προπληρωθέντα έξοδα  42.999 32.577 511 0 
∆ουλευµένα έσοδα 1.485 36.908 0 0 

Σύνολο 44.484 69.485 511 0 

 
 

7.9 Ίδια Κεφάλαια 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 30.585.140 µετοχές αξίας 

€1,00 η κάθε µία. Το  συνολικό µετοχικό κεφάλαιο που έχει εκδοθεί, είναι ίσο 

µε το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο και έχει καταβληθεί πλήρως. Στις 31 

∆εκεµβρίου, 2007 και 2006 η Καθηµερινή Α.Ε. κατείχε το 100% των µετοχών 

της εταιρείας.  
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο Αριθµός µετοχών Αξία µετοχής (σε €)   Σύνολο (σε €) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 30.585.140 1 30.585.140 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 30.585.140 1 30.585.140 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 30.585.140 1 30.585.140 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 
ενοποίησης Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 13.941.734 -6.148.350 7.793.384
Αύξηση αξίας πλοίων  4.499.604 0 4.499.604
Μεταφορά στα Κέρδη εις νέον -697.624 0 -697.624
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 0 -9.528.788 -9.528.788
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 17.743.714 -15.677.138 2.066.576
Αύξηση αξίας πλοίων 6.109.466 0 6.109.466
Μεταφορά στα Κέρδη εις νέον -897.448 0 -897.448
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 0 -9.558.366 -9.558.366
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 22.955.732 -25.235.504 -2.279.772

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Τακτικό Αποθεµατικό 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.502.382 1.502.382
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 530.476 530.476

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.032.858 2.032.858
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 146.446 146.446
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 2.179.304 2.179.304

 
 

7.10 Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες 
 
 Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών 

υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Προµηθευτές  1.221.657 224.609 41.568 30.085
Σύνολο 1.221.657 224.609 41.568 30.085
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7.11 Λοιπές Υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Πλοίαρχοι 27.739 5.872  0  0 
Εισφορές 45.058 51.242  0  0 
Μερίσµατα πληρωτέα 4.700.000 1.700.000 4.700.000 1.700.000 
∆ιάφοροι 1.445 27.386  0  0 
Σύνολο 4.774.242 1.784.500 4.700.000 1.700.000 

 

7.12 Κόστος εκµετάλλευσης  

Το κόστος  εκµετάλλευσης αναλύεται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Λειτουργικό κόστος ταξιδιών  475.602 396.748 0 0 
Κόστος κίνησης πλοίων  1.991.176 1.802.031 0 0 
Σύνολο 2.466.778 2.198.779 0 0 

 

7.13 Λοιπά Έσοδα  / Έξοδα Εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης για τα έτη 2007 και 2006 έχουν ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Άλλα λειτουργικά έσοδα      
∆ιάφορα έσοδα 51 0 51 0
Σύνολο 51 0 51 0
       
Άλλα λειτουργικά έξοδα       
Ζηµιές συναλλαγµατικών διαφορών 461.617 807.414 2.376 28.254
∆ιάφορα έξοδα 11.945 83.134 0 461
Σύνολο 473.562 890.548 2.376 28.715

7.14 Έξοδα ∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης 

Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για τα έτη 2007 και 

2006 σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 63.001 40.625 53.999 50.264 
Σύνολο 63.001 40.625 53.999 50.264 
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7.15 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα 

 Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Έσοδα από:         
-Τόκους Τραπεζών 3.037.605 4.383.889 0 8.106
-Συµµετοχές 0 0 2.700.000 3.000.000
  3.037.605 4.383.889 2.700.000 3.008.106

 

7.16 Κέρδη και µερίσµατα ανά µετοχή 

Τα κέρδη και τα µερίσµατα ανά µετοχή για τα έτη 2007 και 2006 αναλύονται 
στον πίνακα : 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-31/12/2007
1/1-

31/12/2006 1/1-31/12/2007 
1/1-

31/12/2006
Κέρδη που αναλογούν στους 
µετόχους  3.671.935 3.876.377 2.643.650 2.928.927
Μερίσµατα 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Αριθµός µετοχών  30.585.140 30.585.140 30.585.140 30.585.140
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,12 0,13 0,09 0,10
Μερίσµατα ανά µετοχή 0,10 0,10 0,10 0,10

 

7.17 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

α) ∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά των 

εταιρειών του Οµίλου.  

 

β) Όπως αναφέρεται στις συµφωνίες αγοράς των θυγατρικών, ο Όµιλος δεν 

αναλαµβάνει, εκτός από το πλοίο και µέρος των δανείων, το ενεργητικό και 

παθητικό των θυγατρικών που υπήρχε κατά την ηµεροµηνία αγοράς. 

Οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει που αφορά στην προηγούµενη ιδιοκτησία 

είναι εις βάρος του πωλητή βάσει αυτών των ιδιωτικών συµφωνητικών. 

 

γ) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2003. 
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7.18 Συναλλαγές µε συγγενείς εταιρείες  

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών µε συγγενείς εταιρίες: 

α) Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου, 2007, ο 

Όµιλος χρεώθηκε από την ∆ιαχειρίστρια εταιρεία Kyklades Maritime 

Corporation ποσό € 263.246  (2006: € 239.196) που αντιπροσωπεύει αµοιβές 

διαχειρίσεως των πλοίων και ποσό € 210.798 (2006:€ 62.129) που 

αντιπροσωπεύει προµήθεια 2,5% (2006: 1.25%) επί των ναύλων του πλοίου. Την 

31 ∆εκεµβρίου, 2007 το ποσό των € 21.521 (2006:€ 9.871) που οφείλεται από 

την ∆ιαχειρίστρια εταιρεία, αντιπροσωπεύει έσοδα εισπραττόµενα µείον πληρωµές 

από την ∆ιαχειρίστρια εταιρεία, που έγιναν στα πλαίσια των εµπορικών 

δραστηριοτήτων, για λογαριασµό του Οµίλου.  

 

β) Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου, 2007, ο 

Όµιλος χρεώθηκε από την Μητρική εταιρεία "Καθηµερινή Α.Ε." ποσό € 38.887 

(2006: € 35.775) που αντιπροσωπεύει αµοιβή παροχής διοικητικής και 

λογιστικής υποστήριξης προς την "Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην 

Ποντοπόρο Ναυτιλία".  

 

7.19 Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να 

µεταφέρουν κάθε χρόνο στο τακτικό αποθεµατικό ποσό ίσο µε το 5% των 

καθαρών κερδών τους, µέχρις ότου αυτό φτάσει το 1/3 του µετοχικού τους 

κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί αλλά µπορεί να 

συµψηφισθεί µε µελλοντικές ζηµίες. 

 

7.20 Γεωγραφική κατανοµή και κατανοµή δραστηριοτήτων 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε µία επιχειρηµατική δραστηριότητα, την 

προσφορά διεθνώς υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών, µέσω των πλοίων των 

θυγατρικών εταιρειών. 
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7.21 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για την χρήση 2007 του 

Οµίλου και της εταιρίας είναι: Προσωπικό θυγατρικών (ναυτικοί) άτοµα 25 – 

Προσωπικό µητρικής άτοµα 0. 

Αντίστοιχα για την χρήση του 2006 ο αριθµός του απασχολούµενου 

προσωπικού ήταν : Προσωπικό θυγατρικών (ναυτικοί) άτοµα 25 – 

Προσωπικό µητρικής άτοµα 0. 

 

 


