
APΓONAYTHΣ ETAIPEIA EΠENΔYΣEΩN ΣTHN ΠONTOΠOPO NAYTIΛIA
AP. MHTPΩOY A.E. 48571/02/B/01/44

ΣYNOΠTIKA OIKONOMIKA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ XPHΣHΣ AΠO 1 IANOYAPIOY 2005 EΩΣ 31 ΔEKEMBPIOY 2005
(δημ
σιευ�μενα �άσει τ
υ N. 2190, άρθρ
 135 για επι�ειρήσεις π
υ συντάσσ
υν ετήσιες 
ικ
ν
μικές καταστάσεις, εν
π
ιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Tα παρακάτω στ
ι�εία και πληρ
"
ρίες στ
�εύ
υν σε μια γενική ενημέρωση για την 
ικ
ν
μική κατάσταση και τα απ
τελέσματα της APΓONAYTHΣ ETAIPEIA EΠENΔYΣEΩN ΣTHN ΠONTOΠOPO NAYTIΛIA. O αναγνώστης π
υ επι&ητεί να αντλήσει  
λ
κληρωμένη εικ�να της 
ικ
ν
-
μικής θέσης και των απ
τελεσμάτων της, πρέπει να ε'ασ"αλίσει πρ�σ�αση στις ετήσιες 
ικ
ν
μικές καταστάσεις π
υ πρ
�λέπ
υν τα Διεθνή Λ
γιστικά Πρ�τυπα, καθώς και η έκθεση ελέγ�
υ τ
υ 
ρκωτ
ύ ελεγκτή λ
γιστή. Eνδεικτικά μπ
ρεί να ανατρέ'ει στη Διεύθυνση Διαδικτύ-

υ της, �π
υ αναρτώνται τα εν λ�γω στ
ι�εία.

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (Π�σά σε ευρώ)

O OMIΛOΣ H ETAIPEIA
1.1. - 31.12.05 1.1. - 31.12.04 1.1. - 31.12.05 1.1. - 31.12.04

Λειτ�υργικές Δραστηρι�τητες
Kέρδη πρ� "�ρων..................................................................... 3.927.932 12.399.742 3.927.932 12.399.742
Πλέ
ν/Mεί
ν Πρ
σαρμ
γές για:
Aπ
σ�έσεις................................................................................ 2.982.920 5.932.670

Aπ�σ�εση αρνητικής υπερα'ίας ............................................. -1.881.463 -112.655
Zημία απ� πώληση πλ
ίων ....................................................... 1.459.185 0
Πιστωτικ
ί τ�κ
ι........................................................................ -2.189.385 -50.792 -1.097 -2.831
Xρεωστικ
ί τ�κ
ι και συνα"ή έ'
δα ...................................... 696.589 1.780.526 110 536
Aντιλ
γισμ�ς απ
τελεσμάτων επενδυτικής δραστηρι�τητας .. -4.169.131 -3.371.142 -13.160.160
Πλέ
ν/Mεί
ν Πρ
σαρμ
γές για Mετα�
λές Λ
γαριασμών
Kε"αλαί
υ Kίνησης ή π
υ σ�ετί&
νται με τις Λειτ
υργικές
Δραστηρι�τητες:
Mείωση / (αύ'ηση) απ
θεμάτων.............................................. 272.652 -32.651
Mείωση / (αύ'ηση) απαιτήσεων ............................................... 5.662.168 -5.678.368 2.093
Mείωση / (αύ'ηση) υπ
�ρεώσεων (πλην τραπε&ών).............. -1.286.349 -2.726.063 -11.177 -2.812.439
Σύν
λ
 Eισρ
ών / (εκρ
ών) απ� λειτ. δραστηρι�τητες (α) .. 9.644.249 7.343.278 544.626 -3.573.059

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------

Eπενδυτικές Δραστηρι�τητες
Eισπρά'εις απ� πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων.... 108.053.446 0 0 0
Mερίσματα εισπρα�θέντα ........................................................ 5.939.365 8.485.453
Σύν
λ
 Eισρ
ών / (εκρ
ών) απ� επενδ. δραστ/τες (�) ......... 108.053.446 0 5.939.365 8.485.453

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------

Xρηματ�δ�τικές Δραστηρι�τητες
Aπ
πληρωμές δανείων............................................................. -60.734.361 -5.827.731 0 0
Πληρωμές τ�κων δανείων ....................................................... -704.084 -1.768.571 -110 -536
Eισπρά'εις πιστωτικών τ�κων................................................. 2.189.385 50.792 1.097 2.831
Mερίσματα πληρωθέντα........................................................... -10.700.000 -2.699.676 -5.655.767 -7.544.233
Σύν
λ
 Eισρ
ών / (εκρ
ών) απ� �ρημ/κές δραστ/τες (γ) ..... -69.949.060 -10.245.186 -5.654.780 -7.541.938

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Kαθαρή Aύ'ηση / (μείωση στα Tαμ. Διαθέσιμα
και Iσ
δύναμα Περι�δ
υ (α) + (�) + (γ) ................................... 47.748.635 -2.902.908 829.211 -2.629.544

============== ============== ============== ==============
Tαμειακά Διαθέσιμα  & Iσ
δύναμα Eναρ'ης Περι�δ
υ ........ 2.730.314 5.600.914 82.933 2.512.803
Eπιρρ
ή των ισ
τιμιών στα διαθέσιμα.................................... 4.902.870 31.308 -463.900 199.674
Tαμειακά Διαθέσιμα  & Iσ
δύναμα Λή'ης Περι�δ
υ ............ 55.381.819 2.730.314 448.244 82.933

============== ============== ============== ==============

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ (Π�σά σε ευρώ)

O OMIΛOΣ H ETAIPEIA
31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04

Kαθαρή θέση Eναρ'ης Περι�δ
υ
(1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστ
ι�α) ........................................... 81.789.900 47.191.950 49.671.188 41.825.189
Διανεμηθέντα Mερίσματα........................................................ -17.700.000 -2.500.000 -17.700.000 -2.500.000
Kέρδη της Περι�δ
υ Mετά απ� Φ�ρ
υς ................................ 3.927.932 12.399.742 10.609.524 10.343.015
Eπανεκτίμηση περι
υσιακών στ
ι�είων................................. 12.799.296 30.597.696 0 0
Συναλλαγματικές δια"
ρές μετατρ
πής ισ
λ
γισμ
ύ ........ 11.597.850 -5.899.488 0 0
Λ
ιπές πρ
σαρμ
γές................................................................ 0 0 0 2.984
Kαθαρή θέση Λή'ης Περι�δ
υ
(31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστ
ι�α) ................................... 92.414.978 81.789.900 42.580.712 49.671.188

============== ============== ============== ==============

O ΠPOEΔPOΣ
APIΣTEIΔHΣ I. AΛAΦOYZOΣ

A.Δ.T. A 049021

O ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
BAΣIΛEIOΣ Γ. ΔIAMANTOΠOYΛOΣ

A.Δ.T. I 163034

O  ΔIEYΘYNTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ

A.Δ.T. Σ 579455

H YΠEYΘYNH ΛOΓIΣTHPIOY
EΛIΣABET ΠAΠAΪΩANNOY

A.Δ.T. P 492202

ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Διεύθυνση της έδρας της Eταιρείας Eθνάρ�
υ Mακαρί
υ & Δημητρί
υ Φαληρέως 2, 185 47, Nέ
 Φάληρ

AP. M.A.E. 48571/02/B/01/44
Aρμ�δια N
μαρ�ία N
μαρ�ία Πειραιά
Σύνθεση Δι
ικητικ
ύ Συμ�
υλί
υ 1) Aριστείδης Aλα"
ύ&
ς τ
υ Iωάννη - Πρ�εδρ
ς, 2) Iωάννης Σιγάλας τ
υ Eμμαν
υήλ,

Eκτελεστικ�ς Aντιπρ�εδρ
ς, 3) Bασίλει
ς Διαμαντ�π
υλ
ς τ
υ  Γεωργί
υ, Eκτελεστικ�ς
Δ/νων Σύμ�
υλ
ς, 4) Θεμιστ
κλής Aλα"
ύ&
ς τ
υ Aριστείδη, μη εκτελεστικ�ς Σύμ�
υλ
ς,
5) Θε�δωρ
ς Σι
ύ"ας τ
υ Bασιλεί
υ, μη εκτελεστικ�ς ανε'άρτητ
ς Σύμ�
υλ
ς, 6) Xρήστ
ς
Aγρα"ιώτης τ
υ Nικ
λά
υ, Eκτελεστικ�ς Σύμ�
υλ
ς, 7) Δημήτρι
ς Λ
ύσκ
ς τ
υ Xρήστ
υ,
μη εκτελεστικ�ς ανε'άρτητ
ς Σύμ�
υλ
ς

Hμερ
μηνία έγκρισης των ετήσιων

ικ/κών καταστάσεων (απ� τις 
π
ίες
αντλήθηκαν τα συν
πτικά στ
ι�εία) 8 Mαρτί
υ 2006

Oρκωτ�ς Eλεγκτής Λ
γιστής Kωνσταντίν
ς Kωνσταντίν
υ
Eλεγκτική Eταιρεία M
υρ Στή�ενς Oρκωτ
ί Eλεγκτές A.E.
Tύπ
ς Eκθεσης ελέγ�
υ ελεγκτών Mε σύμ"ωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύ
υ �π
υ έ�
υν κατα�ωρισθεί 
ι Oικ
ν
μικές Kαταστάσεις www.ekathimerini.gr

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY (Π�σά σε ευρώ)

O OMIΛOΣ H ETAIPEIA
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

ENEPΓHTIKO
Πάγια Στ
ι�εία Eνεργητικ
ύ.................................................... 44.248.374 130.158.314 0 0
Aπ
θέματα................................................................................. 53.895 295.528 0 0
Aπαιτήσεις απ� Πελάτες.......................................................... 183.697 704.686 0 0
Λ
ιπά Στ
ι�εία Eνεργητικ
ύ.................................................... 55.485.377 7.882.643 49.597.821 49.699.473
Σύν
λ
 Eνεργητικ
ύ ................................................................ 99.971.343 139.041.171 49.597.821 49.699.473

============== ============== ============== ==============

ΠAΘHTIKO
Mακρ
πρ�θεσμες Yπ
�ρεώσεις ............................................. 0 26.878.389 0 0
Bρα�υπρ�θεσμες Tραπε&ικές Yπ
�ρεώσεις ......................... 0 28.766.986 0 0
Λ
ιπές Bρα�υπρ�θεσμες Yπ
�ρεώσεις ................................. 7.556.365 1.605.896 7.017.109 28.285
Σύν
λ
 Yπ
�ρεώσεων (α) ........................................................ 7.556.365 57.251.271 7.017.109 28.285

============== ============== ============== ==============
Mετ
�ικ� Kε"άλαι
 .................................................................. 30.585.140 30.585.140 30.585.140 30.585.140
Λ
ιπά Στ
ι�εία καθαρής θέσης Mετ��ων Eταιρείας ............ 61.829.838 51.204.760 11.995.572 19.086.048
Σύν
λ
 Kαθαρής Θέσης (�) ..................................................... 92.414.978 81.789.900 42.580.712 49.671.188
Δικαιώματα μει
ψη"ίας (γ)...................................................... 0 0 0 0
Σύν
λ
 Kαθαρής Θέσης (δ) = (�) + (γ).................................... 92.414.978 81.789.900 42.580.712 49.671.188

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Σύν
λ
 Παθητικ
ύ (ε) = (α) + (δ) ............................................. 99.971.343 139.041.171 49.597.821 49.699.473

============== ============== ============== ==============

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN (Π�σά σε ευρώ)

O OMIΛOΣ H ETAIPEIA
1.1. - 31.12.05 1.1. - 31.12.04 1.1. - 31.12.05 1.1. - 31.12.04

Σύν
λ
 Kύκλ
υ Eργασιών........................................................ 8.291.539 27.041.470 10.052.736 11.107.859
Mικτά Kέρδη / (&ημίες) ............................................................. 5.010.266 17.348.503 10.016.506 10.731.229
Kέρδη / (&ημίες) πρ
 "�ρων, �ρηματ
δ
τικών,
επενδυτικών απ
τελεσμάτων και απ
σ�έσεων .................... 4.420.499 16.167.934 10.016.506 10.731.229
Kέρδη / (&ημίες) πρ
 "�ρων, �ρηματ
δ
τικών,
επενδυτικών απ
τελεσμάτων ................................................. 1.437.579 10.235.264 10.016.506 10.731.229
Kέρδη / (&ημίες) πρ
 "�ρων .................................................... 3.927.932 12.399.742 10.609.524 10.343.015
Mεί
ν Φ�ρ
ι .............................................................................. 0 0 0 0
Kέρδη / (&ημίες) μετά απ� "�ρ
υς ......................................... 3.927.932 12.399.742 10.609.524 10.343.015

============== ============== ============== ==============

Kατανέμ
ντα σε:
Mετ��
υς Eταιρείας................................................................. 3.927.932 12.399.742 10.609.524 10.343.015
Δικαιώματα Mει
ψη"ίας .......................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
Kέρδη μετά απ� "�ρ
υς ανά μετ
�ή (σε ευρώ) ................... 0,13 0,41 0,35 0,34
Πρ
τειν�μεν
 μέρισμα ανά μετ
�ή (σε ευρώ) ...................... — — 0,10 0,18

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ

1) Oι θυγατρικές 
ικ
ν
μικές μ
νάδες π
υ ελέγ�ει η μητρική εταιρεία καθώς και τ
 π
σ
στ� συμμετ
�ής στ
 μετ
�ικ� τ
υς κε"άλαι
  εί-
ναι 
ι ε'ής τέσσερις:

ETAIPEIA XΩPA IΔPYΣHΣ ΠOΣOΣTO ΣYMMETOXHΣ MEΘOΔOΣ ENΣΩMATΩΣHΣ
1) Sea Shell Enterprises Ltd Λι�ερία 100% Kαθαρή θέση

(Πλ
ι
κτήτρια τ
υ ΩKEANIΣ)
2) Sea Pearl Enterprises Ltd Λι�ερία 100% Kαθαρή θέση
3) Zenith Maritime Corporation Λι�ερία 100% Kαθαρή θέση
4) Bigal Shipping Corporation Λι�ερία 100% Kαθαρή θέση
2) H μητρική εταιρεία έ�ει ελεγ�θεί "
ρ
λ
γικά μέ�ρι και τη �ρήση 2003 ενώ 
ι εν
π
ι
ύμενες εταιρείες "
ρ
λ
γ
ύνται με �άση τη �ω-

ρητικ�τητα των πλ
ίων τ
υς και κανείς "�ρ
ς δεν είναι πληρωτέ
ς πάνω στα κέρδη τ
υς.
3) Kατά τη διάρκεια της �ρήσης τρεις θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας APΓONAYTHΣ E.E.Π.N. πρ
έ�ησαν στην πώληση των πλ
ίων

«NHΣOΣ XPIΣTIANA», «NHPHIΣ» και «ΘHPAΣIA». Σύμ"ωνα με τ
 ΔΛΠ 16, τ
 αναπ�σ�εστ
 υπ�λ
ιπ
 τ
υ απ
θεματικ
ύ αναπρ
σαρμ
-
γής της α'ίας των πωληθέντων πλ
ίων ύψ
υς ευρώ 37.380.679 πιστώθηκε απευθείας στα «Aπ
τελέσματα εις Nέ
ν».

4) Oι εν
π
ιημένες 
ικ
ν
μικές καταστάσεις τ
υ Oμίλ
υ περιλαμ�άν
νται στις εν
π
ιημένες 
ικ
ν
μικές καταστάσεις π
υ καταρτί&ει η
εταιρεία «H KAΘHMEPINH A.E.» με έδρα Eθνάρ�
υ Mακαρί
υ και Δημητρί
υ Φαληρέως 2, 185 47, Nέ
 Φάληρ
 καθ�τι η εταιρεία
APΓONAYTHΣ ETAIPEIA EΠENΔYΣEΩN ΣTHN ΠONTOΠOPO NAYTIΛIA συμμετέ�ει σε αυτήν με π
σ
στ� 100%. H δε ενσωμάτωσή της έ-
γινε με τη μέθ
δ
 της Oλικής εν
π
ίησης.

5) Δεν υ"ίστανται εμπράγματα �άρη στα περι
υσιακά στ
ι�εία τ
υ Oμίλ
υ.
6) Δεν υπάρ�
υν επίδικες ή υπ� διαιτησία δια"
ρές, καθώς και απ
"άσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
ργάνων π
υ ενδέ�εται να έ�
υν ση-

μαντική επίπτωση στην 
ικ
ν
μική κατάσταση ή λειτ
υργία τ
υ Oμίλ
υ.
7) T
 απασ�
λ
ύμεν
 πρ
σωπικ� την 31.12.2004 ήταν: Πρ
σωπικ� θυγατρικών (ναυτικ
ί) άτ
μα 102 - Πρ
σωπικ� Mητρικής άτ
μα 2.

T
 απασ�
λ
ύμεν
 πρ
σωπικ� την 31.12.2005 ήταν: Πρ
σωπικ� θυγατρικών (ναυτικ
ί) άτ
μα 23 - Πρ
σωπικ� Mητρικής άτ
μα 0.
8) Δεν υπάρ�
υν π
σά πωλήσεων και αγ
ρών της εταιρείας πρ
ς και απ� τις συνδεδεμένες επι�ειρήσεις. Tα υπ�λ
ιπα των απαιτήσεων και

υπ
�ρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επι�ειρήσεις στη λή'η της τρέ�
υσας περι�δ
υ α"
ρ
ύν:
α) Kατά τη διάρκεια της περι�δ
υ π
υ έλη'ε την 31 Δεκεμ�ρί
υ 2005, 
 Oμιλ
ς �ρεώθηκε απ� την Δια�ειρίστρια εταιρεία Kyklades

Maritime Corporation π
σ� ευρώ 566.980 (2004 ευρώ 805.430) π
υ αντιπρ
σωπεύει αμ
ι�ές δια�ειρίσεως των πλ
ίων και π
σ� ευρώ
103.599 (2004 ευρώ 338.018) π
υ αντιπρ
σωπεύει πρ
μήθεια 1,25% επί των ναύλων των πλ
ίων. Tην 31 Δεκεμ�ρί
υ 2005 τ
 π
σ�
των ευρώ 11.444 π
υ 
"είλεται απ� τη Δια�ειρίστρια εταιρεία, αντιπρ
σωπεύει έσ
δα εισπραττ�μενα μεί
ν πληρωμές απ� τη Δια-
�ειρίστρια εταιρεία, π
υ έγιναν στ
 πλαίσι
 των εμπ
ρικών δραστηρι
τήτων για λ
γαριασμ� τ
υ Oμίλ
υ.

�) Kατά τη διάρκεια της περι�δ
υ π
υ έλη'ε την 31 Δεκεμ�ρί
υ 2005 
 Oμιλ
ς �ρεώθηκε απ� τη Mητρική Eταιρεία «Kαθημερινή A.E.»
π
σ� ευρώ 6.780 (2004 ευρώ 0) π
υ αντιπρ
σωπεύει αμ
ι�ή παρ
�ής δι
ικητικής και λ
γιστικής υπ
στήρι'ης πρ
ς την «Aργ
ναύτης
Eταιρεία Eπενδύσεων στην Π
ντ
π�ρ
 Nαυτιλία».

γ) Tην 31 Δεκεμ�ρί
υ 2005 π
σ� ευρώ 0 (2004 ευρώ 5.044.233) α"
ρά κατα�
λές πρ
μερισμάτων πρ
ς τη Mητρική Eταιρεία «Kαθημε-
ρινή A.E.».

Πειραιάς, 8 Mαρτί
υ 2006

AP°ON. ™YN.-6 31.12.06 ¯ˆÚ›˜  22-03-06  14:58  ™ÂÏ›‰·1


