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Διοικητικό Συμβούλιο:
          

Κος Μιχάλης Ιωαννίδης
                                                                               

                                              
Κος Γεώργιος Ιωαννίδης

                                                                              
                                              

Κος Δανιήλ Ιωαννίδης
                                                                                 

                                              
Κος Αντώνης Ιωαννίδης

                                                                               
                                              

Κος Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
                                                                   

                                              
Κος Νίκος Χατζηνικολάου

                 
Διορίσθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2006 &

      

Παραιτήθηκε στις 8 Αυγούστου 2006
        

                                              
Κος Γεώργιος Χατζηαναστασίου

        
Διορίσθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2006 &

      

Παραιτήθηκε στις 8 Αυγούστου 2006
Κος Γεώργιος Παυλίδης Παραιτήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2006
Κος Ελευθέριος Καραμινά Παραιτήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2006
Κος Μιχάλης Μιχαήλ Διορίσθηκε στις 8 Αυγούστου 2006
Κος Μιχάλης Φιλίππου Διορίσθηκε στις 8 Αυγούστου 2006

Γραμματέας Εταιρείας: Κος Γεώργιος Ιωαννίδης
Πάρου 4, Διαμέρισμα 101
1082 Λευκωσία

Ελεγκτές: MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
Πολυκατοικία Ίρις
6ος όροφος, Γραφείο 602
1075 Λευκωσία, Κύπρος

                                                                                                                                                               

Εγγεγραμμένο γραφείο:
        

Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House
                                       

                                              
Αγίοι Ομολογητές

                                                                                        

1082 Λευκωσία
Κύπρος

Τραπεζίτες Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε
Τράπεζα Κύπρου Λτδ
ΑΒΝ Amro
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Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

                                                                    
                                                                                                                                                               

Κύριες δραστηριότητες
                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

Η Εταιρεία είναι Ιθύνουσα εταιρεία των πιο κάτω πλοιοκτήτριων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.  Οι κύριες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν
και την αγοραπωλησία των δεξαμενόπλοιων.  

                                                                                             
                                                                                                                                                               

• Pisti Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Eleousa Trikoukiotissa (Build 2000, DWT 4.527, NRT 1.303).

                                 

• Timi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Timi (Build 2005, DWT 7.639, NRT 2.410).

• Limi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Victor Dubrovskiy (Build 1997, DWT 8.055, NRT  2.319).

• Kalia Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και έχει αποκτήσει το δεξαμενόπλοιο
M/T Kalia στις 24 Ιανουαρίου 2007 με βάση συμφωνίας της 18 Δεκεμβρίου 2006.

Κύριοι κίνδυνοι του συγκροτήματος

To συγκρότημα δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε κίνδυνο πέρα από τον κίνδυνο της κυκλικότητας της βιομηχανίας
δεξαμενόπλοιων και πιθανούς εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με τον πολιτικό κίνδυνο που προκύπτει
όταν τα δεξαμενόπλοια της προσεγγίζουν γεωγραφικές περιοχές που μπορεί, από καιρό σε καιρό, να πληγούν
από πολιτικές αναταραχές.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

Το Διοικητικό συμβούλιο αναμένει ότι το Συγκρότημα θα έχει πολύ κερδοφόρα πορεία.  Μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού η Εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Κυπριακών εταιρειών Marime
Maritime Company Limited, Lisa Maritime Company Limited, Vasi Maritime Company Limited και Gemi Maritime
Company Limited.  Οι εταιρείες αυτές θα είναι πλοιοκτήτριες των τεσσάρων νεότευκτων πλοίων που αναμένεται
να παραληφθούν στα έτη 2007 και 2008.  

                                                                                                   

Αποτελέσματα και Μερίσματα

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο
Εγκεκριμένο κεφάλαιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της κατά την σύσταση της στις 30
Ιουνίου 2005 ανερχόταν σε ΛΚ£1.000 και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η
καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου 2005 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ΗΠΑ$2.000
και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου 2005 το εγκεκριμένο μετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε σε ΗΠΑ$50.000 διαιρεμένο σε 25.000 μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά.  Στις 31 Δεκεμβρίου
2005 με ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξήθηκε σε ΗΠΑ$10.600.000 διαιρεμένο σε 5.300.000 μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά και την ίδια ημερομηνία
η κάθε μετοχή των ΗΠΑ$2 υποδιαιρέθηκε σε 2 μετοχές του ΗΠΑ$1 η καθεμιά, με αποτέλεσμα το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε ΗΠΑ$10.600.000 διαιρεμένο σε 10.600.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια.  Στις 3 Απριλίου 2006 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξήθηκε από ΗΠΑ$10.600.000 σε ΗΠΑ$20.000.000 διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές των ΗΠΑ$1 η καθεμιά. 
Στις 5 Απριλίου 2006 η Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ΗΠΑ$1 σε
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Μετοχικό κεφάλαιο(συνέχεια)
                                                                                                                      

ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά, με αποτέλεσμα το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε ΗΠΑ$20.000.000
διαιρεμένο σε 50.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 η κάθε μια.  Στις 17 Απριλίου 2006 το
εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από ΗΠΑ$20.000.000 σε ΗΠΑ$42.000.000 διαιρεμένο σε
105.000.000 μετοχές των ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά.

                                                                                           
                                                                                                                                                               

Εκδοθέν κεφάλαιο
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύνταξη της στις 30 Ιουνίου 2005 σε
ΛΚ£1.000 και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου
2005 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΗΠΑ$2.000 και ήταν διαιρεμένο σε 1.000
μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου 2005 αποφασίστηκε το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο να
αυξηθεί με την έκδοση 24.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$2 η κάθε μια στο άρτιο με
αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί σε ΗΠΑ$50.000 διαιρεμένο σε 25.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$2.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 η κάθε μια μετοχή των ΗΠΑ$2
υποδιαιρέθηκε σε 2 μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια και την ίδια ημερομηνία με ειδικό ψήφισμα
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΗΠΑ$5.275.000 με
την έκδοση 5.275.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια και την παραχώρηση των κατά
αναλογία προς ΗΠΑ$1 υπέρ το άρτιο προς τους υφιστάμενους μετόχους.  Στις 15 Μαρτίου 2006 το εκδομένο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από ΗΠΑ$5.325.000 σε ΗΠΑ$5.475.000 με την έκδοση 150.000
μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια προς ΗΠΑ$2 η καθεμιά κατ' αναλογία στους μετόχους ως ήταν
στις 15 Μαρτίου 2005.  Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν στην τιμή των ΗΠΑ$2 η καθεμιά και η διαφορά των
ΗΠΑ$150.000 μεταφέρθηκε στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.  Στις 5 Απριλίου 2006 το εκδομένο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από ΗΠΑ$5.475.000 σε ΗΠΑ$18.945.546 με την έκδοση 13.470.546 μετοχών
ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η καθεμιά στο άρτιο με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο ύψους ΗΠΑ$5.118.560 και αποθεματικού δίκαιης αξίας ύψους ΗΠΑ$8.351.987.  Στις 5 Απριλίου 2006 η
Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ΗΠΑ$1 σε ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά,
με αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε ΗΠΑ$18.945.546 διαιρεμένο σε 47.363.865
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 η κάθε μια.  Στις 15 Ιουνίου 2006 κατόπιν απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκδοση 24.328.756 μετοχών
ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 που θα παραχωρηθούν στο ευρύ κοινό στην τιμή των ΗΠΑ$0,55.  Στο ίδιο
ψήφισμα της 15 Ιουνίου 2006 αποφασίστηκε η έκδοση 9.123.284 μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 η κάθε
μια που θα παραχωρηθούν και εκδοθούν ως δωρεάν στους εγγεγραμμένους μετόχους στο Μητρώο της
Εταιρείας κατά τη 17 Απριλίου 2006.  Για την δωρεάν έκδοση κεφαλαιοποιήθηκε ΗΠΑ$3.649.313 που
αποτελούσε το υπέρ το άρτιο ποσό που προέκυψε από την πώληση στο κοινό των νέων μετοχών. 

Εταιρική διακυβέρνηση

Το συγκρότημα έχει αποφασίσει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005 την
πλήρη εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έκδωσε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το
Σεπτέμβριο 2002 και τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο 2003.  Για την καλύτερη εφαρμογή του κώδικα, η Εταιρεία
υιοθέτησε επίσης  εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης το οποίο αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (σύνθεση,
συνεδρίες, γραμματέας και ανεξάρτητοι συμβούλοι, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσίες και
Εκτελεστική Διεύθυνση, επιμόρφωση Διοικητικών Συμβούλων, κρίση και ευθύνη Διοικητικών Συμβούλων), στο
διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπή Διορισμών, σύνθεση Επιτροπής, όροι εντολής και καθήκοντα
Επιτροπής Διορισμών, αποχώρηση και επανεκλογή Διοικητικών Συμβούλων), στις Αμοιβές Διοικητικών
Συμβούλων (αρχές που διέπουν τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, Επιτροπή Αμοιβών, σύνθεση
Επιτροπής Αμοιβών, όροι εντολής και καθήκοντα Επιτροπής Αμοιβών, πολιτική αμοιβών και συμβόλαια
εργοδότησης Διοικητικών Συμβούλων), στον Εσωτερικό Έλεγχο (περιεχόμενο οικονομικών εκθέσεων, αρχές
Εσωτερικού Ελέγχου, Επιτροπή Ελέγχου, Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου, όροι εντολής και καθήκοντα Επιτροπής
Ελέγχου) και στις Γενικές Συνελεύσεις (αρχές και διαδικασία Γενικών Συνελεύσεων, μεταχείριση των μετόχων,
Λειτουργός Επικοινωνίας).  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ετοιμάσει Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.                                                                                                                                                               
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Διοικητικό συμβούλιο
                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 εκτός από:-

                                                                                           
                                                                                                                                                               

Οι Κύριοι Νίκος Χατζηνικολάου και Γεώργιος Χατζηαναστασίου διορίστηκαν στις 11 Ιανουαρίου 2006 και
αντικατέστησαν τους Κύριους Γεώργιο Παυλίδη και Ελευθέριο Καραμινά που παραιτήθηκαν στις 11 Ιανουαρίου
2006.  Οι Κύριοι Μιχάλης Μιχαήλ και Μιχάλης Φιλίππου διορίστηκαν στις 8 Αυγούστου 2006 και αντικατέστησαν
τους Κύριους Νίκο Χατζηνικολάου και Γεώργιο Χατζηαναστασίου που παραιτήθηκαν στις 8 Αυγούστου 2006.

      
                                                                                                                                                               

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μιχάλης Μιχαήλ, Μιχάλης Φιλίππου, Νίκος Χατζηνικολάου, Γεώργιος
Χατζηαναστασίου, Γεώργιος Παυλίδης και Ελευθέριος Καραμηνάς δεν ασκούν η ασκούσαν εκτελεστικά
καθήκοντα.

Οι όροι των συμβολαίων εργοδότησης των κ.κ Μιχάλη Ιωαννίδη και Γεώργιου Ιωαννίδη έχουν τροποποιηθεί στις
9 Φεβρουαρίου 2006.  Οι αλλαγές αφορούν τα ποσά αποζημίωσης. Συγκεκριμένα, τα ποσά αποζημίωσης των κ.κ
Μιχάλη Ιωαννίδη και Γεώργιου Ιωαννίδη έχουν πάψει να υφίστανται και οι μόνες αποζημιώσεις που είναι δυνατό
να καταβληθούν είναι οι νόμιμες αποζημιώσεις σε περίπτωση που ο τερματισμός της Συμφωνίας κριθεί
παράνομος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo
αξίωμά τoυς.

Συμμετοχή συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα η έμμεσα, τα μέλη του
διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος, τα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άμεσα η έμμεσα
τουλάχιστο 20% κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν ως ακολούθως:-                                                                                                                                                                         
                                                                        

2006
Αριθμός

2006
%

2005
 

Αριθμός
 2005

%
Μιχάλης Ιωαννίδης (άμεσα) 56.148.215 69,48 5.293.050 99,40
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-σύζυγος) 59.489 0,07 5.325 0,10
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-τέκνο) 59.489 0,07 5.325 0,10
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-εταιρείες) 178.467 0,22 15.975 0,30
Γεώργιος Ιωαννίδης 59.489 0,07 5.325 0,10

Δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στα ποσοστά κατά την περίοδο μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2006 και 30
Απριλίου 2007.

Μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Οι μετόχοι που κατέχουν άμεσα η έμμεσα πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου
2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν ως ακολούθως:-

2006
Αριθμός

2006
%

2005
Αριθμός

2005
%

Μιχάλης Ιωαννίδης 56.445.660 69,84 5.319.675 99,90
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            

                                                                                                                                     

Συμβάσεις με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συνδεμένων με αυτά πρόσωπα
                             

                                                                                                                                                                         

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήματος έχουν συνάψει συμφωνίες διαχείρισης και πρακτόρευσης των
πλοίων τους με τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagment Co Limited, οι οποίες έχουν μπει σε εφαρμογή
από την 1η Νοεμβρίου 2005. Οι συμφωνίες προνοούν την καταβολή εμπορικής προμήθειας 1,25% και μεσιτικής
προμήθειας 1,25% επί των συνολικών ναύλων, καθώς επίσης και την καταβολή $500 ημερησίως από τις
πλοιοκτήτριες εταιρείες προς την AdmiBros Shipmanagment Co Limited. Ο όρος αυτός (καταβολή $500
ημερησίως ) τέθηκε σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 2006 όταν την πλοιοδιαχείρηση την ανάλαβε η AdmiBros
Shipmanagment Co Limited.  Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2006 δεν ήταν σε ισχύ αφού την πλοιοδιαχείριση την έχει
αναλάβει η V.Ships Limited για τις πλοιοκτήτριες θυγατρικές εταιρείες Timi Maritime Co Limited και την Pisti
Maritime Co Limited και η Prisco (Singapore) PTE Limited για την Limi Maritime Co Limited. 

                              

Η συμφωνίες αυτές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση. Η εταιρεία έχει ζητήσει από διεθνής αναγνωρισμένους
μεσιτικούς οίκους να της δοθούν συνήθης χρεώσεις για μεσιτικές εμπορικές προμήθειες. Με τα στοιχεία που έχει
πάρει η εταιρεία από τους μεσιτικούς οίκους Braemar Seascope, SSY και  Clarksons, έχει διαπιστωθεί ότι οι
συμφωνίες της εταιρείας με τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagment Co Limited έχουν γίνει σε καθαρά
εμπορική βάση δια τον λόγο ότι οι μεσιτικοί οίκοι που αναφέραμε πιο πάνω  χρεώνουν για τον ίδιο σκοπό 2.5%

Στις 4 Νοεμβρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ συμφωνία  χρήσης γραφειακού εξοπλισμού (υπολογιστές, faxes,
εκτυπωτές κ.τ.λ) και λογισμικών προγραμμάτων με τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Limited.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η Εταιρεία θα πληρώνει μηνιαίως ΛΚ£2.000 προς την AdmiBros
Shipmanagement Limited για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει η δεύτερη προς την πρώτη.

Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμβόλαιο για ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στη συγγενική εταιρεία Blue Anchor
Trading Limited για να στεγάσει την έδρα της. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, το ενοίκιο καθορίζεται
στις ΛΚ£1.000 μηνιαίως.

Η Εταιρεία στις 2 Νοεμβρίου 2005 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε «Σχέδιο Παροχής Μετοχικών
Δικαιωμάτων Επιλογής (Share Option Scheme)» καθώς επίσης Σχέδιο Παροχής Μετοχικών Δικαιωμάτων
Επιλογής για Εξαγορές.  To σχέδιο προέβλεπε να προσφερθεί στο Διευθυντικό προσωπικό, διοικητικούς
συμβούλους, συνεργάτες της εταιρείας και άλλων εταιρειών που δυνατό να ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα
εταιρειών αμέσως μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Μέχρι σήμερα δεν
παραχωρήθηκαν οποιαδήποτε Μετοχικά Δικαιώματα Επιλογής η Μετοχικά Δικαιώματα Επιλογής σε Εξαγορές .

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Στις 24 Ιανουαρίου 2007 το συγκρότημα παρέλαβε το τέταρτο διπλού τοιχώματος δεξαμενόπλοιο
χωρητικότητας 5.781 τόνων Μ/Τ "Kalia" του οποίου πλοιοκτήτρια εταιρεία θα είναι η θυγατρική εταιρεία Kalia
Maritime Co Limited.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2007 υπογράφηκε το συμβόλαιο μεταξύ της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited και ναυπηγείου Yangzhou Kejin Shipyard Co για την αγορά δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων διπλού
τοιχώματος τα οποία αναμένονται να παραλειφθούν εντός του πρώτου εξάμηνου του 2007.

Στη 1 Μαρτίου 2007 υπογράφηκαν τα συμβόλαια για αγορά δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων διπλού
τοιχώματος χωρητικότητας 12.800 τόνων το κάθε ένα.  Το ναυπηγείο με το οποίο η Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited υπόγραψε τα συμβόλαια αγοράς είναι το STX Shipbuilding Co Limited of the Republic of
Korea.  Τα δύο δεξαμενόπλοια υπολογίζεται να παραλειφθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2008.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            

                                                                                                                                     

Ελεγκτές
                                                                                                                                                 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO, διορίσθηκαν ως ελεγκτές της εταιρείας και
έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα συνεχίσoυν vα παρέχουν τις υπηρεσίες τoυς. Ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το
Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

                     
                                                                                                                                                               

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,
                                                                                                       

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

Κος Μιχάλης Ιωαννίδης
                                                                                                                              

Σύμβουλος

Λευκωσία, Κύπρος, 30 Απριλίου 2007 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
                                           

                                                 

Προς τα Μέλη της
                                                                   

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                                                 

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
                                                                                   

                                                                                                                                                                                 

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited (η
''Εταιρεία'') και των θυγατρικών της (''το Συγκρότημα'') στις σελίδες 9 μέχρι 31, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη 
κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε
σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό
τις περιστάσεις. 

Ευθύνη των  Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως
συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε
λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

            

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας  για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις
στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε
σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με
την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών
εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την
ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης
της του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
                                               

• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.
             

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
                                                 

• Οι οικονομικές καταστάσεις  συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
                                                                          

• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113,
πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

                                                                                                           

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 

στις σελίδες 2 μέχρι 6 συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
                                                      

                                                                                                                                                                                 

Άλλο Θέμα
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το
Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

MOORE STEPHENS STYLIANOU & CO
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 30 Απριλίου 2007
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
                        

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
                        

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                               

        Συμπληρωματικές
       

πληροφορίες (Σημ. 27  )
  

                                                               
       

2006
30/6/05 -

 

31/12/05
 

2006
 30/6/05 -

31/12/05                                                               
Σημ.

    
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

 
€

 
€                                                                        

Έσοδα από εκμετάλλευση πλοίων
         

4
      

9.788.470 2.207.164
 

7.433.364
 

1.676.120
Προμήθειες ναυλωτών και ναυλομεσιτών

            
(390.737) (122.679)

 
(296.726)

 
(93.162)

Έξοδα κίνησης πλοίων 9.397.733 2.084.485 7.136.638 1.582.958
Άμεσα έξοδα ταξιδιών 5 (943.445) (660.291) (716.452) (501.425)
Έξοδα κίνησης πλοίων 6 (2.327.883) (818.339) (1.767.794) (621.447)
Σύνολο εξόδων κίνησης και άμεσων
εξόδων (3.271.328) (1.478.630) (2.484.246) (1.122.872)
Κέρδος από εκμετάλλευση πλοίων 6.126.405 605.855 4.652.392 460.086
Έξοδα διαχείρισης 7 (855.389) (248.718) (649.583) (188.877)
Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 2 - (620.642) - (471.316)
Kέρδος/(ζημιά) πριν από αποσβέσεις
τόκους και φόρους 5.271.016 (263.505) 4.002.809 (200.107)
Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων
ενεργητικού 14 & 16 (1.550.272) (375.164) (1.177.277) (284.900)
Kέρδος/(ζημιά) πριν από τόκους και
φόρους 3.720.744 (638.669) 2.825.532 (485.007)
Έσοδα χρηματοδότησης 11 170.495 12.548 129.474 9.529
Έξοδα χρηματοδότησης 12 (2.134.228) (476.564) (1.620.733) (361.903)
Kέρδος/(ζημιά) πριν από φόρους 1.757.011 (1.102.685) 1.334.273 (837.381)
Φορολογία 13 (14.425) (2.884) (10.954) (2.190)
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) για το έτος

     
8

      
1.742.586 (1.105.569)

 
1.323.319

 
(839.571)                                                                                 

Σεντς Σεντς
 

Λεπτά
 

Λεπτά
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή που

                    

κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής
εταιρείας 9 2,66 (2.400,28) 2,02 (1.822,77)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
                        

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
                                                                   

31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                                                        

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                  

    Συμπληρωματικές
       

πληροφορίες (Σημ.27)
    

                                                                      
2006 2005 2006

 
2005                                                                  

Σημ.
 

$ΗΠΑ $ΗΠΑ €
 

€
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

                               

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
              

στοιχεία
                                                          

Αναπόσβεστη αξία πλοίων
                              

14
   

48.950.000 46.564.352 37.172.630
 

35.360.969
Προκαταβολή στην αγορά πλοίου 15 1.132.016 - 859.653 -
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 16 10.385 7.299 7.886 5.543

50.092.401 46.571.651 38.040.169 35.366.512
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 17 413.703 226.248 314.166 171.813
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωμές 18 1.993.335 876.238 1.513.739 665.415
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 19 10.806.627 301.192 8.206.552 228.725

13.213.665 1.403.678 10.034.457 1.065.953
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 63.306.066 47.975.329 48.074.626 36.432.465

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 20 32.326.363 5.325.000 24.548.640 4.043.805
Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο - 4.968.560 - 3.773.124
Αποθεματικά δίκαιης αξίας 21 826.736 8.351.987 627.823 6.342.499
Κέρδη που κρατήθηκαν / συσσωρευμένες
(ζημιές) 998.845 (1.068.317) 758.523 (811.280)

34.151.944 17.577.230 25.934.986 13.348.148
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

                 

Δανεισμός
                                                    

22
   

25.644.705 27.247.500 19.474.589
 

20.691.752                                                                      
25.644.705 27.247.500 19.474.589

 
20.691.752

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 23 1.597.094 1.834.349 1.212.833 1.393.005
Δανεισμός 22 1.903.500 1.316.250 1.445.518 999.560
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24 8.823 - 6.700 -

3.509.417 3.150.599 2.665.051 2.392.565
Σύνολο υποχρεώσεων 29.154.122 30.398.099 22.139.640 23.084.317
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων 63.306.066 47.975.329 48.074.626 36.432.465

Στις 30 Απριλίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ενέκρινε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Σύμβουλος Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
   

                                                                                                                                                               

10
                                                                             



OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
                        

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
                             

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                  

Μετοχικό
κεφάλαιο

Έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Αποθεματι
κά δίκαιης

αξίας

Κέρδη που
κρατήθηκαν/

συσσωρευμένες
(ζημιές) Ολικό                                                                  

$ΗΠΑ $ΗΠΑ $ΗΠΑ $ΗΠΑ $ΗΠΑ                                                              
                                                                  

  Επανεκτίμηση πλοίων
                             

- - 8.389.239 - 8.389.239
  Έξοδα αύξησης κεφαλαίου - (306.440) - - (306.440)
Καθαρά κέρδη ή ζημιές που δεν
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων - (306.440) 8.389.239 - 8.082.799
Έκδοση μετοχών 5.325.000 5.275.000 - - 10.600.000
Καθαρή (ζημιά) για το έτος - - - (1.105.569) (1.105.569)
Μεταφορά αποσβέσεων λόγω
επανεκτίμησης - - (37.252) 37.252 -
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 /1
Ιανουαρίου 2006 5.325.000 4.968.560 8.351.987 (1.068.317) 17.577.230

  Επανεκτίμηση πλοίων - - 2.347.990 - 2.347.990
  Έξοδα αύξησης κεφαλαίου - - (1.196.678) - (1.196.678)
Καθαρά κέρδη ή ζημιές που δεν
αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων - - 1.151.312 - 1.151.312
Έκδοση μετοχών 9.881.503 3.799.313 - - 13.680.816
Καθαρό κέρδος για το έτος

                        
- - - 1.742.586 1.742.586

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω
                   

επανεκτίμησης
                                         

- - (324.576) 324.576 -
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για δωρεάν
έκδοση 17.119.860 (8.767.873) (8.351.987) - -
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 32.326.363 - 826.736 998.845 34.151.944

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
                        

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
                                            

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

                                                                              Συμπληρωματικές
       

πληροφορίες (Σημ.27)
    

                                                                             
2006

30/6/05 -
 

31/12/05
 

2006
30/6/05 -
31/12/05                                                                       

Σημ.
  

$ΗΠΑ $ΗΠΑ
 

€ €
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

                       

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν από φόρους
         

1.757.011 (1.102.685)
 

1.334.274 (837.379)
Αναπροσαρμογή για:

                                            

Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων
πάγιου ενεργητικού 14 & 16 1.550.272 375.164 1.177.277 284.900
Χρεωστικούς τόκους 12 (1.901.298) (470.956) (1.443.846) (357.644)
Κέρδος / (ζημιά) από εργασίες πριν από
αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως 1.405.985 (1.198.477) 1.067.705 (910.123)
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αποθέματα (187.455) (226.248) (142.353) (171.813)
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωμές (1.117.097) (876.238) (848.323) (665.415)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (228.432) 1.834.349 (173.471) 1.393.005
Ροή μετρητών (για) εργασίες (126.999) (466.614) (96.442) (354.346)
Πληρωμή φόρων (14.424) (2.884) (10.954) (2.191)
Καθαρά μετρητά (για) εργασίες (141.423) (469.498) (107.396) (356.537)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤIΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
Αγορά πλοίων και άλλων στοιχείων πάγιου
ενεργητικού 14 & 16 (1.591.017) (38.557.576) (1.208.218) (29.280.623)
Προκαταβολή στην αγορά πλοίου 15 (1.132.016) - (859.653) -
Καθαρά μετρητά (για) επενδυτικές

          

δραστηριότητες
                                          

(2.723.033) (38.557.576)
 
(2.067.871) (29.280.623)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤIΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από έκδοση μετοχών 13.680.816 10.600.000 10.389.212 8.049.640
Αποπληρωμή δανείων (1.015.545) (336.250) (771.205) (255.348)
Εισπράξεις από νέα δάνεια - 28.900.000 - 21.946.660
Πληρωμή τόκων 1.901.298 470.956 1.443.846 357.644
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου (1.196.678) (306.440) (908.757) (232.711)
Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες 13.369.891 39.328.266 10.153.096 29.865.885

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών 10.505.435 301.192 7.977.829 228.725
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους 19 301.192 - 228.725 -
Στο τέλος του έτους 19 10.806.627 301.192 8.206.554 228.725

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
                    

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
                                                                                  

Χώρα συστάσεως
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2005 ως ιδιωτική  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα
με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου
4, Blue Anchor House, Αγίοι Ομολογητές, 1082 Λευκωσία, Κύπρος.  Στις 3 Νοεμβρίου 2005 η Εταιρεία
μετατράπηκε σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου
Κεφ. 113.   Στις 6 Δεκεμβρίου 2006 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

       
                                                                                                                                                               

Κύριες δραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι Ιθύνουσα εταιρεία των πιο κάτω πλοιοκτήτριων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.  Οι κύριες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν
και την αγοραπωλησία των δεξαμενόπλοιων.  

• Pisti Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Eleousa Trikoukiotissa (Build 2000, DWT 4.527, NRT 1.303).

• Timi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Timi (Build 2005, DWT 7.639, NRT 2.410).

• Limi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Victor Dubrovskiy (Build 1997, DWT 8.055, NRT  2.319).

• Kalia Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και έχει αποκτήσει το δεξαμενόπλοιο
M/T Kalia στις 24 Ιανουαρίου 2007 με βάση συμφωνίας της 18 Δεκεμβρίου 2006.

2. Λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι οι
εξής:                                                                                                                                                               

Βάση ετοιμασίας
                                                                                                                                     

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων.  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια
πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το
ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου.  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την
αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των δεξαμενόπλοιων του
συγκροτήματος.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με γενικώς αποδεχτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη
χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση
της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
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2.  Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ   
                                                                               

                                                                                                                                                               

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2006.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                               

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 
                   

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ορισμένα λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί
αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των
λογιστικών προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Συγκροτήματος.

Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
Iθύνουσας εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited 2006 και των ακολούθων εξαρτημένων
εταιρειών της, PISTI Maritime Company Limited, TIMI Maritime Company Limited, LIMI Maritime Company
Limited και KALIA Maritime Company Limited.

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Τα έσοδα από ναυλώσεις κατά ταξίδι ή από χρονοναυλώσεις, καθαρά από τα άμεσα έξοδα ταξιδιών,
επιμερίζονται αναλογικά στις χρήσεις με βάση την διάρκεια του ταξιδιού και τον δεδουλευμένο χρόνο που
αναλογεί στην εκάστοτε χρήση.  Τα έσοδα επομένων χρήσεων, στους συνημμένους ισολογισμούς
αντιπροσωπεύουν εισπράξεις έναντι εσόδων από ναυλώσεις που αφορούν περιόδους μεταγενέστερες της 31ης
Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

                                                                                                                            

Άλλα έσοδα του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται ως εξής: 

• Πιστωτικοί τόκοι - κατ' αναλογία χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο, την πραγματική απόδοση
και το χρόνο μέχρι την αποπληρωμή, όταν αποδειχθεί πως το εισόδημα αυτό θα προκύψει. 

Έξοδα χρηματοδότησης 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όπως
πραγματοποιούνται.
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2.  Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

Μετατροπή ξένου νομίσματος 
                                                                                                               

                                                                                                                                                               

(1)
        

Νόμισμα αποτίμησης
                                                                                                               

              
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σε Δολάρια ΗΠΑ (το νόμισμα αποτίμησης) το οποίο είναι
το νόμισμα που καλύτερα παρουσιάζει την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων του
Συγκροτήματος.

                                                                                                                         
                                                                                                                                                

(2) Μετατροπή ξένου νομίσματος
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματoς πoυ ισχύουν την
ημερoμηvία της συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων
συναλλαγών και από την μετάφραση χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι
σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Φορολογία 

Με βάση τις πρόνοιες του Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου η Ιθύνουσα
Εταιρεία του ομίλου ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έχει επιλογή να φορολογείται με βάση τη χωρητικότητα
των πλοίων που διαχειρίζεται η να φορολογείται με συντελεστή εταιρικού φόρου 4.25% στα εισοδήματα που
προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων.  Σε άλλα εισοδήματα υπόκειται σε φορολογία με
συντελεστή φόρου 10%.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήματος που είναι εγγεγραμμένες στην Μάλτα και στην Κύπρο υπόκεινται
μόνο σε καταβολή τελών εγγραφής και φόρων με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που κατέχουν.  Κέρδη των
Κυπριακών πλοιοκτήτριων Εταιρειών, στον βαθμό που δεν προέρχονται άμεσα η έμμεσα από εκμετάλλευση
Κυπριακού πλοίου φορολογούνται με συντελεστή 10%.                                                                                                                                                               

Τα μερίσματα που πληρώνονται στην Ιθύνουσα Εταιρεία από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν υπόκεινται σε
οποιαδήποτε φορολογία.

Μερίσματα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε μη νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
υπόκεινται σε άμυνα 15% στο βαθμό που δεν προέρχονται άμεσα η έμμεσα από πραγματοποιηθέντα κέρδη 
εκμετάλλευσης Κυπριακού πλοίου.  Μερίσματα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε φυσικά πρόσωπα μη
φορολογικούς κάτοικους και νομικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

Αναπόσβεστη αξία πλοίων 

Τα πλοία του συγκροτήματος παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές.  Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους συμβούλους της Εταιρείας έτσι
ώστε τα ποσά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό να μην διαφέρουν σημαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. 
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2.  Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

Οι αποσβέσεις των πλοίων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει της προβλεπόμενης
ωφέλιμης ζωής των πλοίων που εκτιμάται σε 30 έτη από την ημερομηνία ναυπήγησης τους, και αφού ληφθεί
υπόψη η υπολειμματική τους αξία ( US$500 για κάθε τόνο μετάλλου-LWT) 2005 (US$350) για κάθε τόνο
μετάλλου-LWT) 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               

Σημαντικές δαπάνες που γίνονται πάνω στα πλοία και αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη
κεφαλαιοποιούνται ενώ οι δαπάνες επιδιόρθωσης και συντήρησης λογίζονται ως έξοδο στο έτος που
πραγματοποιούνται.

Σε περίπτωση εκποίησης πλοίων η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας
χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους.  Εάν η εκποίηση αφορά στοιχείο που
λογίζεται σε εκτιμημένη αξία τυχόν υπόλοιπο από το πλεόνασμα επανεκτίμησης που βρίσκεται στο αποθεματικό
επανεκτίμησης πλοίων και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό,  μεταφέρεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια
πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:

%
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 5-10 Έτη

Δε λογίζονται αποσβέσεις πάνω στα είδη εστίασης, ιματισμού κλπ. Οι δαπάνες αντικατάστασης των στοιχείων
αυτών μεταφέρovται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

                                                             
                                                                                                                                                               

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης,
αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων
περιλαμβάνεται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου  όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης
ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη σύγκριση των
εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στα κέρδη εργασιών. 

Αναβαλλόμενα έξοδα δεξαμενισμού 

Βάση του Διεθνούς Λογιστικού Πρότυπου Αρ. 16 “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός” (Property, plant and
equipment) τα έξοδα που πραγματοποιούνται σχετικά με τον δεξαμενισμό των πλοίων καταχωρούνται στα
έξοδα πολυετούς απόσβεσης (deferred expenditure) και αποσβένονται μέχρι την ημερομηνία του επόμενου
δεξαμενισμού.  Τα ανωτέρω έξοδα περιλαμβάνουν το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για να πληρούν
τα πλοία τα πρότυπα αξιοπλοΐας που έχουν θεσπισθεί από διάφορους Νηογνώμονες.  Τέτοιες επισκευές
απαιτείται να γίνονται, συνήθως, σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των  δυόμισι ετών.                                                                                                                                                               
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2.  Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
                                                                                                                    

Αναβαλλόμενα έξοδα ειδικής επιθεώρησης 
                                                                                          

                                                                                                                                                               

Η ειδική επιθεώρηση των πλοίων, που απαιτείται να συμπληρώνεται περίπου σε χρονικό διάστημα μιας
πενταετίας, διενεργείται επί συνεχούς βάσεως και τα σχετικά έξοδα πλοίων καταχωρούνται στα έξοδα πολυετούς
απόσβεσης (deferred expenditure) και αποσβένονται βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 16 “Ακίνητα,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός” (property, plant and equipment).  Τα ανωτέρω έξοδα αντιπροσωπεύουν το
κόστος των επισκευών που απαιτούνται για να πληρούν τα πλοία τα πρότυπα αξιοπλοΐας που έχουν θεσπισθεί
από διάφορους Νηογνώμονες και περιλαμβάνονται, μαζί με τα έξοδα δεξαμενισμού στα έξοδα πολυετούς
απόσβεσης.

Απαιτήσεις από ασφαλιστές 

Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές αποζημιώσεις αφορούν ποσά που έχουν υποβληθεί ή που ευρίσκονται στην
διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και υποβολής τους στους ασφαλιστές. Οι απαιτήσεις αυτές
λογιστικοποιούνται με την πραγματοποίηση τους και αντιπροσωπεύουν έξοδα καλυπτόμενα από ασφαλιστικές
καλύψεις, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και αναμένεται να εισπραχθούν
από τους ασφαλιστές, μετά την αφαίρεση των εκπιπτόμενων ποσών.  Η κατάταξη των απαιτήσεων από
ασφαλιστές σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες βασίζεται σε εκτιμήσεις της Διοίκησης όσον αφορά την
ημερομηνία είσπραξης τους.

Συμπληρωματικές εισφορές σε οργανισμούς αυτασφάλισης 

Για τις συμπληρωματικές εισφορές σε οργανισμούς αυτασφάλισης (P&I back calls) που αναμένεται να
καταβληθούν μελλοντικά, καταχωρούνται σχετικές προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον λογαριασμό
“Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα”.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               

Απομείωση στην αξία μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

Τα πλοία και άλλα στοιχεία ενεργητικού, αξιολογούνται για ζημιές από απομείωση στην αξία τους όταν γεγονότα
ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά από
απομείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
ξεπερνά το  ανακτήσιμο ποσό το οποίο είναι το ψηλότερο της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία
ομαδοποιούνται στο πιο χαμηλό σημείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνομα αναγνωρίσιμες ροές μετρητών.

Δάνεια 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα
δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Αποθέματα 

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι
χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι
δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
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Απαιτήσεις από ναυλωτές   
                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

Οι απαιτήσεις από ναυλωτές που εμφανίζονται στον συνημμένο ενοποιημένο ισολογισμό, αντιπροσωπεύουν
τιμολογήσεις για ναύλους από ναυλώσεις ταξιδιών και χρονοναυλώσεις. Η διεύθυνση εξετάζει παροδικά την
εισπραξιμότητα των απαιτήσεων αυτών, και πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη πως το Συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους με
τους ναυλωτές. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας
του εισπρακτέου.

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

Τα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούνται πρώτα από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και μετά από
τον λογαριασμό κερδοζημιών (Συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές) η το αποθεματικό δίκαιης αξίας, σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι μακρoπρόθεσμες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα μηνών
από την ημερoμηvία τoυ ισoλoγισμoύ.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών παρουσιάζονται στον ισολογισμό στο κόστος. Για σκοπούς της κατάστασης
ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.                                                                                                                                                               

Συγκριτικές πληροφορίες 
                                                                                                                            

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση
στο τρέχον έτος.

Μη επαναλαμβανόμενα  έξοδα

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 "Presentation of Financial Statements", έξοδα που δεν είναι επαναλαμβανόμενα
φαίνονται ξεχωριστά για την καλύτερη αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης του Συγκροτήματος.  Τα έξοδα
αυτά συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξιδιών εξωτερικού των διευθυντών για αναζήτηση και αγορά δεξαμενόπλοιων,
τραπεζικά έξοδα για την σύναψη δανείων και αρχικές επιδιορθώσεις των δεξαμενόπλοιων. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό
κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Συγκρότημα
στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
                                                                          

                                                                                                                                                               

(1.1) Κίνδυνος επιτοκίων 
                                                                                                                             

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα
από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν
τόκο και δανείζεται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα
επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

                                                                                             
                                                                                                                                                               

(1.2) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε
συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.

(1.3) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές
διευκολύνσεις.

(1.4) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το Συγκρότημα υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει
από συναλλαγές σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ.  Η πολιτική της Εταιρείας είναι να μην μπαίνει σε
οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής προστασίας.

(2) Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος είναι
περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

4. Έσοδα από εκμετάλλευση πλοίων 

2006
30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ $ΗΠΑ
Ναυλώσεις ταξιδιών 2.771.563 1.847.986
Χρονοναυλώσεις 6.525.292 296.198
Αποζημιώσεις υπεραναμονής 157.987 49.087
Άλλα έσοδα από ναυλώσεις 33.628 13.893
Προμήθειες εισπρακτέες 300.000 -

9.788.470 2.207.164
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5. Άμεσα έξοδα ταξιδιών
                                                                                                                                

                                                                                                                                                               
                                                                                                                     

2006
 30/6/05 -

31/12/05                                                                                                                     
$ΗΠΑ

 
$ΗΠΑ                                                                                                                                                              

Καύσιμα
                                                                                                         

573.906
 

430.282
Έξοδα λιμένων

                                                                                                
330.851

 
190.494

Άλλα έξοδα ναυλώσεων
                                                                                    

38.688
 

-
Έξοδα διωρύγων

                                                                                             
-

 
39.515

943.445 660.291

6. Έξοδα κίνησης πλοίων

2006
30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ $ΗΠΑ

 
Έξοδα πληρώματος 1.541.215 531.936
Ασφάλιστρα 296.160 87.890
Αναλώσιμα υλικά 71.640 12.458
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 138.715 55.684
Διάφορα έξοδα 98.244 23.906
Ανταλλακτικά 91.110 68.731
Μηχανέλαια 90.799 37.734

2.327.883 818.339

7. Έξοδα διαχείρισης
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               

2006
30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ $ΗΠΑ
Διαχειριστικά έξοδα πλοίων 335.475 89.652
Έξοδα επικοινωνίας 36.075 6.980
Δικηγορικά έξοδα 18.633 32.256
Ελεγκτικά δικαιώματα 18.722 38.345
Μισθοί συμβούλων 263.621 35.879
Άλλοι Μισθοί 16.380 2.258
Συνεισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 20.955 6.805
Ενοίκια 79.257 4.240
Διάφορα έξοδα 66.271 32.303

855.389 248.718
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8. Κέρδος / (ζημιά) από εργασίες 
                                                                                                                

                                                                                                                     

2006
 30/6/05 -

31/12/05                                                                                                                     
$ΗΠΑ

 
$ΗΠΑ

Το κέρδος αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
                                                                 

Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων ενεργητικού
                                          

1.550.272
 

375.164
Έξοδα πληρώματος

                                                                                          
1.541.215

 
531.936

Άλλοι μισθοί
                                                                                                    

16.380
 

2.258
Ενοίκια

                                                                                                           
79.256

 
4.240

Αμοιβή ελεγκτών - (περιλαμβάνεται στα έξοδα διαχείρισης)
                                 

18.722
 

38.345
Αμοιβή συμβούλων - (περιλαμβάνεται στα έξοδα διαχείρισης) 263.621 26.304

9. Κέρδος ανά μετοχή

2006
$ΗΠΑ

30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ
Κέρδος / (Ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους 1.742.586 (1.105.569)
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που θεωρείται ότι ήταν εκδομένες κατά τη
διάρκεια του κάθε έτους ονομαστικής αξίας $0,50 65.450.047 46.060

Σεντς
2,66

Σέντς
(2.400,28)

10. Κόστος προσωπικού 

2006
30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ $ΗΠΑ
Έξοδα πληρώματος 1.541.215 531.936
Μισθοί συμβούλων

                                                                                                
263.621

 
35.879

Άλλοι μισθοί
                                                                                                          

16.380
 

2.258
Συνεισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

                                        
20.955

 
6.805

1.842.171 576.878

Μέσος όρος αριθμού πληρώματος 50 50
Μέσος όρος διοικητικού προσωπικού 4 4

11. Έσοδα  χρηματοδότησης

2006
30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ $ΗΠΑ
Κέρδος από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα 82.264 4.808
Πιστωτικοί τόκοι 88.231 7.740

170.495 12.548
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               

12. Έξοδα  χρηματοδότησης 
                                                                                                                        

                                                                                                                                                               
                                                                                                                     

2006
 30/6/05 -

31/12/05                                                                                                                     
$ΗΠΑ

 
$ΗΠΑ

Τόκοι πληρωτέοι
                                                                                              

1.901.298
 

470.956
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης

                                                                           
232.930

 
5.608                                                                                                                     

2.134.228
 

476.564                                                                                                                                                                         

13. Φορολογία 

2006
30/6/05 -
31/12/05

$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Φόροι χωρητικότητας πλοίων 5.602 2.884
Αμυντική εισφορά 8.823 -
Σύνολο πρόνοιας έτους 14.425 2.884

Με βάση τις πρόνοιες του Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου η Ιθύνουσα
Εταιρεία του ομίλου ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έχει επιλογή να φορολογείται με βάση τη χωρητικότητα
των πλοίων που διαχειρίζεται η να φορολογείται με συντελεστή εταιρικού φόρου 4.25% στα εισοδήματα που
προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων.  Σε άλλα εισοδήματα υπόκειται σε φορολογία με
συντελεστή φόρου 10%.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήματος που είναι εγγεγραμμένες στην Μάλτα και στην Κύπρο υπόκεινται
μόνο σε καταβολή τελών εγγραφής και φόρων με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που κατέχουν.  Κέρδη των
Κυπριακών πλοιοκτήτριων Εταιρειών, στον βαθμό που δεν προέρχονται άμεσα η έμμεσα από εκμετάλλευση
Κυπριακού πλοίου φορολογούνται με συντελεστή 10%.

Τα μερίσματα που πληρώνονται στην Ιθύνουσα Εταιρεία από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν υπόκεινται σε
οποιαδήποτε φορολογία.

Μερίσματα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε μη νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
υπόκεινται σε άμυνα 15% στο βαθμό που δεν προέρχονται άμεσα η έμμεσα από πραγματοποιηθέντα κέρδη 
εκμετάλλευσης Κυπριακού πλοίου.  Μερίσματα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε φυσικά πρόσωπα μη
φορολογικούς κάτοικους και νομικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                     

14. Αναπόσβεστη αξία πλοίων  
                                                                                                             

                                                          
Pisti Maritime

Co Limited
M/T Eleousa

Trikoukiotissa
$ΗΠΑ

Timi Maritime
Cο Limited

M/T Timi

$ΗΠΑ

Limi Maritime
Co Limited
M/T Victor

Dubrovskiy
$ΗΠΑ

Σύνολο

$ΗΠΑ
Κόστος / Εκτίμηση

                                                                                                                          

Στις 1 Ιανουαρίου 2006
                         

11.847.168 18.877.576 15.875.000 46.599.744
Προσθήκες

                                           
692.742 566.803 323.379 1.582.924

Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση
          

435.090 55.621 276.621 767.332
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 12.975.000 19.500.000 16.475.000 48.950.000
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2006 7.325 28.067 - 35.392
Επιβάρυνση Έτους 427.879 537.821 579.566 1.545.266
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση (435.204) (565.888) (579.566) (1.580.658)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 - - - -
Καθαρή λογιστική αξία 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 12.975.000 19.500.000 16.475.000 48.950.000

Κόστος / Εκτίμηση
Προσθήκες 9.047.168 14.752.576 14.750.000 38.549.744
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση 2.800.000 4.125.000 1.125.000 8.050.000
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 11.847.168 18.877.576 15.875.000 46.599.744
Αποσβέσεις
Επιβάρυνση Περιόδου 163.586 159.589 51.456 374.631
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση (156.261) (131.522) (51.456) (339.239)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 7.325 28.067 - 35.392
Καθαρή λογιστική αξία 

                                                                                                                   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005
                       

11.839.843 18.849.509 15.875.000 46.564.352                                                                                                                                                                         

Επανεκτιμήσεις 30 Σεπτεμβρίου 2005

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Pisti Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Eleousa
Trikoukiotissa' στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 σε ΗΠΑ$11.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$2.706.261
έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Timi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Timi'
στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 σε ΗΠΑ$18.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$4.131.522 έχει πιστωθεί
στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Επανεκτιμήσεις 31 Δεκεμβρίου 2005

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Pisti Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Eleousa
Trikoukiotissa' στις 31 Δεκεμβρίου 2005 σε ΗΠΑ$11.750.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$406.261
έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Limi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Victor
Dubrovskiy' στις 31 Δεκεμβρίου 2005 σε ΗΠΑ$15.875.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$1.176.456
έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Timi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Timi'
στις 31 Δεκεμβρίου 2005 σε ΗΠΑ$18.125.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$256.522 έχει πιστωθεί
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                     

Αναπόσβεστη αξία πλοίων(συνέχεια)
                                                                                                           

στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.
                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

Επανεκτιμήσεις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                                                           

                                                                                                                                                               

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Pisti Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Eleousa
Trikoukiotissa' στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε ΗΠΑ$12.975.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$870.293
έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

                                                                                               
                                                                                                                                                               

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Limi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Victor
Dubrovskiy' στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε ΗΠΑ$16.475.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$856.187 έχει
πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Timi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T Timi'
στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε ΗΠΑ$19.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$621.510 έχει πιστωθεί
στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Τα δεξαμενόπλοια του Συγκροτήματος είναι υποθηκευμένα για εξασφάλιση διευκολύνσεων από τους τραπεζίτες
του Συγκροτήματος (σημ22).

Η καθαρή λογιστική αξία των πλοίων, αν παρουσιαζόταν με βάση το ιστορικό κόστος θα ήταν ως εξής:-

2006 2005
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Κόστος 40.132.667 38.549.744
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.558.069) (337.379)
Καθαρή λογιστική αξία 38.574.598 38.212.365                                                                                                                                                               

15. Προκαταβολή στην αγορά πλοίου
                                                                                                          

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 στην προκαταβολή για αγορά πλοίου συμπεριλαμβάνεται το ποσό των ΗΠΑ$1.082.500
που έχει καταβληθεί ως προκαταβολή 10% της τιμής αγοράς με βάση συμφωνία στις 18 Δεκεμβρίου 2006.  Το
υπόλοιπο της τιμής αγοράς του πλοίου καταβλήθηκε με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό με την απόκτηση
του πλοίου στις 24 Ιανουαρίου 2007.  Επισής συμπεριλαμβάνονται κεφαλαιοποιήσεις εξόδων ΗΠΑ$49.516.

16. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Έπιπλα, σκεύη
και εξοπλισμός

Ολικό
2006

Ολικό
2005

$ΗΠΑ $ΗΠΑ $ΗΠΑ
Κόστος 
Την 1 Ιανουαρίου 7.832 7.832 -
Προσθήκες 8.093 8.093 7.832
Στις 31 Δεκεμβρίου 15.925 15.925 7.832
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 533 533 -
Επιβάρυνση έτους 5.007 5.007 533
Στις 31 Δεκεμβρίου 5.540 5.540 533
Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 10.385 10.385 7.299                                                                                                                                                               
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17. Αποθέματα 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               
                                                                                                                     

2006
 

2005                                                                                                                     
$ΗΠΑ

 
$ΗΠΑ

Καύσιμα
                                                                                                         

-
 

110.385
Μηχανέλαια

                                                                                                    
128.000

 
74.073

Εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα
                                                                       

285.703
 

41.790                                                                                                                     
413.703

 
226.248                                                                                                                                                               

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.

18. Εισπρακτέα ποσά και προπληρωμές 

2006 2005
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Ναυλωτές 666.244 252.787
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.25) 353.182 -
Προκαταβολές και προπληρωμές 396.118 188.702
Απαιτήσεις από ασφαλιστές 202.699 -
Υπόλοιπα εισπρακτέα από διαχειριστικές εταιρείες 195.989 243.806
Αντιπρόσωποι 179.103 190.943

1.993.335 876.238

19. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:                                                                                                                                                               
                                                                                                                    

2006
 

2005
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 10.806.627 301.192
10.806.627 301.192
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               

20. Μετοχικό κεφάλαιο 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               
                                                                                 

2006 2006
 

2005
 

2005                                                                                 
Αριθμός
μετοχών

 

$ΗΠΑ
 Αριθμός

 

μετοχών
 

$ΗΠΑ
Εγκεκριμένο

                                                                                                                                             

Συνήθεις μετοχές του Η.Π.Α$0,40 η καθεμιά
(31/12/2005 Η.Π.Α$1 η καθεμιά)

                              
105.000.000 42.000.000

 
10.600.000

 
10.600.000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 5.325.000 5.325.000 - -
Έκδοση μετοχών 24.478.757 9.881.503 5.300.000 5.325.000
Υποδιαίρεση μετοχών 28.418.320 - 25.000 -
Δωρεάν έκδοση 22.593.829 17.119.860 - -
Στις 31 Δεκεμβρίου 80.815.906 32.326.363 5.325.000 5.325.000

Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της κατά την σύσταση της στις 30
Ιουνίου 2005 ανερχόταν σε ΛΚ£1.000 και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η
καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου 2005 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ΗΠΑ$2.000
και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου 2005 το εγκεκριμένο μετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε σε ΗΠΑ$50.000 διαιρεμένο σε 25.000 μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά.  Στις 31 Δεκεμβρίου
2005 με ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξήθηκε σε ΗΠΑ$10.600.000 διαιρεμένο σε 5.300.000 μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά και την ίδια ημερομηνία
η κάθε μετοχή των ΗΠΑ$2 υποδιαιρέθηκε σε 2 μετοχές του ΗΠΑ$1 η καθεμιά, με αποτέλεσμα το εγκεκριμένο
μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε ΗΠΑ$10.600.000 διαιρεμένο σε 10.600.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια.  Στις 3 Απριλίου 2006 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξήθηκε από ΗΠΑ$10.600.000 σε ΗΠΑ$20.000.000 διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές των ΗΠΑ$1 η καθεμιά. 
Στις 5 Απριλίου 2006 η Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ΗΠΑ$1 σε
ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά, με αποτέλεσμα το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε ΗΠΑ$20.000.000
διαιρεμένο σε 50.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 η κάθε μια.  Στις 17 Απριλίου 2006 το
εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από ΗΠΑ$20.000.000 σε ΗΠΑ$42.000.000 διαιρεμένο σε
105.000.000 μετοχές των ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά.

Εκδοθέν κεφάλαιο

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύνταξη της στις 30 Ιουνίου 2005 σε
ΛΚ£1.000 και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ£1 η καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου
2005 το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΗΠΑ$2.000 και ήταν διαιρεμένο σε 1.000
μετοχές των ΗΠΑ$2 η καθεμιά.  Στις 2 Νοεμβρίου 2005 αποφασίστηκε το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο να
αυξηθεί με την έκδοση 24.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$2 η κάθε μια στο άρτιο με
αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί σε ΗΠΑ$50.000 διαιρεμένο σε 25.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$2.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 η κάθε μια μετοχή των ΗΠΑ$2
υποδιαιρέθηκε σε 2 μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια και την ίδια ημερομηνία με ειδικό ψήφισμα
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΗΠΑ$5.275.000 με
την έκδοση 5.275.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια και την παραχώρηση των κατά
αναλογία προς ΗΠΑ$1 υπέρ το άρτιο προς τους υφιστάμενους μετόχους.  Στις 15 Μαρτίου 2006 το εκδομένο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από ΗΠΑ$5.325.000 σε ΗΠΑ$5.475.000 με την έκδοση 150.000
μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η κάθε μια προς ΗΠΑ$2 η καθεμιά κατ' αναλογία στους μετόχους ως ήταν
στις 15 Μαρτίου 2005.  Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν στην τιμή των ΗΠΑ$2 η καθεμιά και η διαφορά των
ΗΠΑ$150.000 μεταφέρθηκε στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.  Στις 5 Απριλίου 2006 το εκδομένο μετοχικό
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Εκδοθέν κεφάλαιο(συνέχεια)
                                                                                                                        

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από ΗΠΑ$5.475.000 σε ΗΠΑ$18.945.546 με την έκδοση 13.470.546 μετοχών
ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$1 η καθεμιά στο άρτιο με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο ύψους ΗΠΑ$5.118.560 και αποθεματικού δίκαιης αξίας ύψους ΗΠΑ$8.351.987.  Στις 5 Απριλίου 2006 η
Εταιρεία προέβη σε υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ΗΠΑ$1 σε ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά,
με αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε ΗΠΑ$18.945.546 διαιρεμένο σε 47.363.865
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 η κάθε μια.  Στις 15 Ιουνίου 2006 κατόπιν απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκδοση 24.328.756 μετοχών
ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 που θα παραχωρηθούν στο ευρύ κοινό στην τιμή των ΗΠΑ$0,55.  Στο ίδιο
ψήφισμα της 15 Ιουνίου 2006 αποφασίστηκε η έκδοση 9.123.284 μετοχών ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0,40 η κάθε
μια που θα παραχωρηθούν και εκδοθούν ως δωρεάν στους εγγεγραμμένους μετόχους στο Μητρώο της
Εταιρείας κατά τη 17 Απριλίου 2006.  Για την δωρεάν έκδοση κεφαλαιοποιήθηκε ΗΠΑ$3.649.313 που
αποτελούσε το υπέρ το άρτιο ποσό που προέκυψε από την πώληση στο κοινό των νέων μετοχών. 

21. Αποθεματικά δίκαιης αξίας 

Αποθεματικό
δίκαιης αξίας Ολικό

$ΗΠΑ $ΗΠΑ
Υπόλοιπο - 30 Ιουνίου 2005 - -
Επανεκτίμηση (Σημ.16) 8.389.239 8.389.239
Μεταφορά αποσβέσεων σε επανεκτίμηση (37.252) (37.252)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 /1 Ιανουαρίου 2006 8.351.987 8.351.987
Επανεκτίμηση (Σημ.16) 2.347.990 2.347.990
Μεταφορά αποσβέσεων σε επανεκτίμηση (324.576) (324.576)
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δίκαιης αξίας (8.351.987) (8.351.987)
Διαγραφή εξόδων αύξησης κεφαλαίου (1.196.678) (1.196.678)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 826.736 826.736                                                                                                                                                               

22. Δανεισμός 
                                                                                                                                                

2006 2005
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 1.903.500 1.316.250

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 25.644.705 27.247.500

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως:
 μεταξύ ενός και δύo ετών 3.686.425 3.365.868
 μεταξύ δύο και πέντε ετών 9.336.276 9.216.066
 πέραν των πέντε ετών 12.622.004 14.665.566

25.644.705 27.247.500
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22. Δανεισμός (συνέχεια)
                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα με:-
                                                               

                                                                                                                                                               

• Πρώτη υποθήκη (first priority mortgage) επί των πλοίων.
                                                                   

                                                                                                                                                               

• Γενική πρώτη εκχώρηση όλων των εισοδημάτων των υποθηκευμένων πλοίων.
                                      

                                                                                                                                                               

• Συγκεκριμένη εκχώρηση συμβολαίων (time charter contracts) για τα υπό χρηματοδότηση πλοία με
ελάχιστη ισχύ ένα χρόνο, με όρους αποδεκτούς από την τράπεζα.  Η εν λόγω εκχώρηση πρέπει να
επικυρωθεί από τους ναυλωτές των πλοίων.

• Εταιρικές εγγυήσεις της Timi Maritime Company Limited, Limi Maritime Co Limited and Pisti Maritime
Company Limited.

• Επιστολή υπόταξης απαίτησης (letter of subordination of rights) και υποσχετική επιστολή (undertaking)
από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πλοία την Admibros Shipmanagement Co Limited.

• Πρώτη γενική εκχώρηση ασφαλειών των υποθηκευμένων πλοίων με διαμεσολαβητές ή/και πράκτορες
και ασφαλιστές που είναι αποδεκτοί από την τράπεζα και που πρέπει να περιλαμβάνουν διάφορα είδη
ασφαλιστικών καλύψεων που αναφέρονται στην επιστολή δέσμευσης της τράπεζας.  Σημειώνουμε ότι η
τράπεζα έχει επιφυλάξει το δικαίωμα να ζητήσει την εκχώρηση άλλων ασφαλειών που μπορεί να ζητήσει
από καιρό σε καιρό.

Επιτόκια και αποπληρωμή

Τα δάνεια είναι σε Δολάρια Η.Π.Α. φέρουν τόκο με συντελεστές από 1.25% μέχρι 1.75% ετησίως επιπλέον του
LIBOR, και είναι αποπληρωτέα μέχρι το έτος 2016.

                                                                                       
                                                                                                                                                               

23. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

2006 2005
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Εμπορικοί πιστωτές-Προμηθευτές 86.966 115.493
Αντιπρόσωποι 48.098 28.392
Έσοδα επόμενων χρήσεων 116.250 79.771
Άλλοι πιστωτές 1.045.526 1.547.214
Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.25) 300.254 63.479

1.597.094 1.834.349

24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  

2006 2005
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 8.823 -
8.823 -

28
                                                                             



OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
                        

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
                    

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
                                                                          

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         

25. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 
                                                                                                       

                                                                                                                                                               

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:
                                                                                      

                                                                                                                                                               

25.1 Αμοιβή Συμβούλων 
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                         

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως εξής:
                                                                                             

                                                                                                                    

2006
 30/6/05 -

31/12/05
$ΗΠΑ $ΗΠΑ

Μιχάλης Ιωαννίδης 110.307 17.539
Γεώργιος Ιωαννίδης 67.772 8.765
Χρυσόστομος Χρυσοστόμου 74.542 9.575
Δανιήλ Ιωαννίδης 2.200 -
Αντώνιος Ιωαννίδης 2.200 -
Μιχάλης Φιλίππου 2.200 -
Μιχάλης Μιχαήλ 4.400 -

263.621 35.879

25.2 Χρεώσεις σε συγγενικά πρόσωπα 

2006
30/6/05 -
31/12/05

Όνομα Φύση υπολοίπου $ΗΠΑ $ΗΠΑ
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Προμήθεια στην πώληση του M/V

"Arrow" 193.750 -
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Προμήθεια στην αγορά του M/V

"Dimitris Manios II" 106.250 -                                                                                                                  
300.000

 
-                                                                                                                                                               

Οι πωλήσεις και αγορές προς/από τις συνδεδεμένες εταιρείες έγιναν σε τιμές αγοράς.

25.3 Χρεώσεις από συγγενικά μέρη 

2006
30/6/05 -
31/12/05

Όνομα Φύση υπολοίπου $ΗΠΑ $ΗΠΑ
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Χρήση γραφειακού εξοπλισμού 52.772 -
Blue Anchor Trading Limited - Ενοίκια Ενοίκια 26.484 4.240
Admibros Shipmanagement Limited (Ελλάδα) Προμήθειες πληρωτέες 67.698 61.627
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Προμήθειες πληρωτέες 116.716 42.937
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Διαχειριστικά έξοδα 37.500 -
Woodlanders Limited Έξοδα κεφαλαιοποίησης 6.409 -
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Έξοδα διαχείρισης -Predelivery 90.000 -

397.579 108.804

Ο Κος Μιχάλης Ιωαννίδης κατέχει το 100% των μετοχών στην Admibros Shipmanagement Co Ltd (Στην Κύπρο
και στην Ελλάδα), στην Blue Anchor Trading Ltd και στην Woodlanders Limited.
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25. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)
                                                                                          

                                                                                                                                                               

25.4 Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.18) 
                                                                                        

                                                                   
                                                

2006
 30/6/05 -

31/12/05
Όνομα

                                                         
Φύση υπολοίπου

                        
$ΗΠΑ

 
$ΗΠΑ

Woodlanders Limited
                                     

Προπληρωμές
                            

6.682
 

-
Admibros Shipmanagement Co Limited

            
Προμήθεια στην πώληση του M/V
"Arrow"

                                     
193.750

 
-

Admibros Shipmanagement Co Limited Προμήθεια στην αγορά του M/V
"Dimitris Manios II" 106.250 -

Admibros Shipmanagement Co Limited Διαχειριστικά έξοδα προπληρωτέα 46.500 -
353.182 -

25.5 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη  (Σημ.23)

2006
30/6/05 -
31/12/05

Όνομα Φύση υπολοίπου $ΗΠΑ $ΗΠΑ
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου) Προμήθειες, διαχειριστικά έξοδα

και Ενοίκια 194.980 8.608
Admibros Shipmanagement Limited (Ελλάδας) Προμήθειες πληρωτέες 105.274 54.871

300.254 63.479

25.6 Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα η έμμεσα, τα μέλη του
διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος, τα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άμεσα η έμμεσα
τουλάχιστο 20% κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν ως ακολούθως:-

                              
                                                                                                                                                                         

2006
Αριθμός

2006
%

2005
Αριθμός

2005
%

Μιχάλης Ιωαννίδης (άμεσα) 56.148.215 69,48 5.293.050 99,40
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-σύζυγος) 59.489 0,07 5.325 0,10
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-τέκνο) 59.489 0,07 5.325 0,10
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-εταιρείες) 178.467 0,22 15.975 0,30
Γεώργιος Ιωαννίδης 59.489 0,07 5.325 0,10

25.7 Μετόχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου

Οι μετόχοι που κατέχουν άμεσα η έμμεσα πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου
2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν ως ακολούθως:-

2006
Αριθμός

2006
%

2005
Αριθμός

2005
%

Μιχάλης Ιωαννίδης 56.445.660 69,84 5.319.675 99,90
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26. Δεσμεύσεις 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το συγκρότημα είχε κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις με βάση συμφωνίας της 18
Δεκεμβρίου 2006 για την αγορά του πλοίου M/T "Kalia" χωρητικότητας 5.781 τόνων του οποίου πλοιοκτήτρια
εταιρεία θα είναι η θυγατρική εταιρεία Kalia Maritime Co Limited.

                                                                   
                                                                                                                                                               

27. Συμπληρωματικές πληροφορίες
                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

Ο ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και οι ενοποιημένες
καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
και 31 Δεκεμβρίου 2005 σε Ευρώ αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
παρουσιάζονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας ως τιμή συναλλάγματος την ισοτιμία στις 31 Δεκεμβρίου 2006
ΗΠΑ$1=€0,7594 για μετατροπή τόσο των ποσών του τρέχοντος έτους όσο και για των συγκριτικών ποσών.

28. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού 

Στις 24 Ιανουαρίου 2007 το συγκρότημα παρέλαβε το τέταρτο διπλού τοιχώματος δεξαμενόπλοιο
χωρητικότητας 5.781 τόνων Μ/Τ "Kalia" του οποίου πλοιοκτήτρια εταιρεία θα είναι η θυγατρική εταιρεία Kalia
Maritime Co Limited.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2007 υπογράφηκε το συμβόλαιο μεταξύ της Ocean Tankers Holdings Public Company
Limited και ναυπηγείου Yangzhou Kejin Shipyard Co για την αγορά δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων διπλού
τοιχώματος τα οποία αναμένονται να παραλειφθούν εντός του πρώτου εξάμηνου του 2007.

Στη 1 Μαρτίου 2007 υπογράφηκαν τα συμβόλαια για αγορά δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων διπλού
τοιχώματος χωρητικότητας 12.800 τόνων το κάθε ένα.  Το ναυπηγείο με το οποίο η Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited υπόγραψε τα συμβόλαια αγοράς είναι το STX Shipbuilding Co Limited of the Republic of
Korea.  Τα δύο δεξαμενόπλοια υπολογίζεται να παραλειφθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2008.
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