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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) 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. Kυκλοφορούν ενεργητικό   =     7.448.244   = 0,15  

    Σύνολο ενεργητικού                49.597.821 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού. 

 

2. Ίδια κεφάλαια              =  42.580.712 = 6,07 

    Σύνολο υποχρεώσεων         7.017.109 

 

3.  Ίδια κεφάλαια                                                =  42.580.712 = 1,01 

     Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού             42.149.577 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη χρηµατοδότηση µη κυκλοφοριακού 

στοιχείου του ενεργητικού από τα ίδια κεφάλαια. 

 

4. Kυκλοφορούν ενεργητικό      =    7.448.244 = 1,06 

    Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    7.017.109 

 

Εφόσον  ο αριθµοδείκτης αυτός είναι µεγαλύτερος της µονάδας δεν 

τίθεται θέµα ρευστότητας.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ» ανέρχεται σε € 

30.585.140,οο και διαιρείται σε 30.585.140 µετοχές, των € 1,00 εκάστη. Η 
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εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της 

31.12.2005 ανέρχεται σε € 42.580.712 ή € 1,39 ανά µετοχή. 

Τα διαθέσιµα την 31.12.2005 ήταν µετρητά € 6.626,54 και καταθέσεις σε 

τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας ποσού € 441.617,80 

Οι συµµετοχές ποσού € 42.149.576,67 αναλύονται στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας του 2005 που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση της εταιρίας 

στο διαδίκτυο www.ekathimerini.gr  

Κατά τη χρήση 2005 τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε € 10.053.832,68 

από τα οποία ποσό € 10.052.736 αφορά έσοδα από συµµετοχές. 

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

υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει. 

Για τη χρήση 2006 προβλέπεται σταθερή πορεία των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της εταιρίας. 

Πειραιάς, 8.03.2006.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο πρόεδρος 

 

 

Αριστείδης Αλαφούζος 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


