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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

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. Επίσης η ιθύνουσα υπόγραψε συμφωνία παροχής μεταφοράς πόσιμου νερού
με την Κυπριακή κυβέρνηση.

• Pisti Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και ήταν πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Eleousa Trikoukiotissa (Build 2000, DWT 4.527, NRT 1.303).  Το πλοίο έχει
μεταφερθεί στην εταιρεία Eleousa Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.

• Eleousa Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Eleousa Trikoukiotissa (Build 2000, DWT 4.527, NRT 1.303).  Το
πλοίο έχει μεταφερθεί από την Εταιρεία Pisti Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα.

• Timi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και ήταν πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Navkios (Ex Timi) (Build 2005, DWT 7.639, NRT 2.410).  Το πλοίο έχει μεταφερθεί
στην εταιρεία Navkios Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.

• Navkios Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Navkios (Ex M/T Timi) (Build 2005, DWT 7.639, NRT 2.410).  Το
πλοίο έχει μεταφερθεί από την εταιρεία Timi Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα.

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

• Kalia Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Kalia (Build 1999, DWT 5.771, NRT  1.647).

• Lisa Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Lisa (Build 2007, DWT 4.285, NRT 1.292).  

• Marim Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Marim (Build 2007, DWT 4.285, NRT 1.292).  

• Anefani Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Anefani (Build 1998, DWT 15.885, NRT 5.057).  

• Wall Shipmanagement S.A  η οποία είναι εγγεγραμμένη στα νησιά Marshall Islands και θα είναι
πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Stavrodromi (Build 1999, DWT 15.441,
NRT 5.054)  η παράδοση του οποίου έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2008.  

• Imvros Management Company η οποία είναι εγγεγραμμένη στα νησιά Marshall Islands και θα είναι
πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Hartzi (Build 1999, DWT 15.441, NRT
5.054)  η παράδοση του οποίου έγινε στις 23 Απριλίου 2008.  

• Frachtis Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Frachtis (Build 1997, DWT 15.885, NRT 5.057).  

• Berengaria Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Berengaria (Build 2001, DWT 19.996, NRT 6.326).

• Prodromi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Prodromi (Build 2000, DWT 19.996, NRT 6.326).  

• Green Forest Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του  υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Green Forest (Build 2000, DWT 19.996, NRT 6.326).  

• Sultan Management S.A η οποία είναι εγγεγραμμένη στα νησιά Marshall Islands και θα είναι πλοιοκτήτρια
του  υπό Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Skledros (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054)  η
παράδοση του οποίου έγινε στις  23 Απριλίου 2008.  

• Vasi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας νεόκτιστου δεξαμενόπλοιου M/T Vasi (DWT 12.750)  παραδόθηκε στις 28  Νοέμβριο
2008.

• Gemi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας νεόκτιστου δεξαμενόπλοιου M/T Gemi (DWT 12.750)  παραδόθηκε στις 22 Ιουλίου
2008.  Μετέπειτα η εταιρία προχώρησε στην πώληση του δεξαμενόπλοιου.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Tο Συγκρότημα αναμένεται να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του στόλου τους με νεότερα και μεγαλύτερα πλοία,
βασισμένα σε μεγάλο μέρος στις ευκαιρίες που  θα παρουσιασθούν λόγω της κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων
μεταφορών. Το Τμήμα Αγοραπωλησιών της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited είναι σε συνεχή
επαφή με διεθνείς οίκους μεσιτείας αγοραπωλησιών και δέχεται, αναλύει και εξετάζει προτάσεις για την ανάπτυξη,
ανανέωση και εκμετάλλευση του στόλου. Οι μελλοντικές κινήσεις του Συγκροτήματος θα εξαρτηθούν ανάλογα με
τις τάσεις στην αγορά για αύξηση των μεγεθών (οικονομίες κλίμακας), τις παραγγελίες και αναμενόμενες
ναυπηγήσεις πλοίων (κατηγορίας και μεγέθους), τη δυνατότητα εξασφάλισης για συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων
μακροχρόνιας ναύλωσης και σταθερής ροής ναύλων και την ισοσταθμισμένη (balanced) ανάπτυξη του
Συγκροτήματος με γνώμονα τη σταθερή κερδοφορία του Συγκροτήματος και την παραμονή του ως ένας βασικός
συντελεστής στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές

Αποτελέσματα και Μερίσματα

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10. 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 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.  Στις 02 Μαΐου 2007 με ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε
όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από $42.000.000 διαιρεμένο σε 105.000.000 μετοχές των
$0,40 η καθεμιά διαιρεθεί σε 210.000.000 μετοχές των $0,20 η καθεμιά.  Στίς 7 Ιανουαρίου 2008 με σύνηθες
ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξηθεί από ΗΠΑ$42.000.000 διαιρεμένο σε 210.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0.20 η κάθε
μια σε ΗΠΑ$50.000.000 διαιρεμένο σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0.20 με τη
δημιουργία 40.000.000 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας  ΗΠΑ$0.20 η κάθε μια.

Εκδοθέν κεφάλαιο
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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. Στις 02 Μαΐου
2007, με ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως η υποδιέρεση της ονομαστικής αξίας
της μετοχής με αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να διαμορφωθεί από $32.326.363
διαιρεμένο σε 80.815.906 των $0,40 η καθεμιά σε $32.326.363 διαιρεμένο σε 161.631.812 των $0,20 η καθεμιά.
Στις 5 Δεκεμβρίου 2007 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε την έκδοση 161.631.810 Δικαιωμάτων
Προτίμησης τα οποία θα προσφερθούν δωρεάν στους μετόχους  στην αναλογία ένα δικαίωμα προτίμησης για κάθε
μία μετοχή. Κάθε πέντε (5) δικαιώματα προτίμησης θα μετατρέπονται κάτα την άσκηση τους σε δύο (2) νέες
μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ $ 0,20 ανά μετοχή με τιμή εξάσκησης Ευρώ 0,55 ανά μετοχή. Στις 17 Οκτωμβρίου
απο τα 83,857,952 δικαιώματα που προσφέρθηκαν στους μετόχους εξασκήθηκαν τα 33,543,196 τα οποία
διαμόρφωσαν το μετοχικό κεφάλαιο στα 195,175,006 εκατομύρια μετοχές.

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.

Διοικητικό συμβούλιο

Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Δεν υπήρξε όποιαδηποτε αλλαγή.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:

2008
Αριθμός

2008
%

2007
Αριθμός

2007
%

Μιχάλης Ιωαννίδης (άμεσα) 104.064.083 - 56.148.215 69,48
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-σύζυγος) 112.978 - 59.489 0,07
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-τέκνο) 112.978 - 59.489 0,07
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-εταιρείες) 802.471 - 178.467 0,49
Γεώργιος Ιωαννίδης 112.978 - 59.489 0,07

Δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στα ποσοστά κατά την περίοδο μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2007 και 28 Απριλίου
2008.

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
2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:-

2008
Αριθμός

2008
%

2007
Αριθμός

2007
%

Μιχάλης Ιωαννίδης 105.205.284 65,01 105.092.510 65,01

Συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένων 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. 

Οι 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
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετοχικά Δικαιώματα Επιλογής η Μετοχικά Δικαιώματα Επιλογής σε Εξαγορές .

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 21 Απριλίου του 2008 με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος για την μεταφορά πόσιμου νερού, με δεξαμενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο έχει λήξει στις
30/04/2009.

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 2009
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUΒLIC COMPANY LIMITED

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί Προυποθέσεων Διαφάνιας ( Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του δοικητικού συμβουλίου και οι άλλοι
υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 10 μέχρι 40.

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και σύμφωνα με τις
διατάξης του εδαφίου (4), και

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης
και του κέρδους της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στους ενοποιήμενους λογαριασμούς ως σύνολο και

(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης
καθώς και της θέσης της  Ocean Tankers Holdings Public Limited Company και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Ιωαννίδης

Γιώργος Ιωαννίδης

Δανιήλ Ιωαννίδης

Αντώνης Ιωαννίδης

Μιχάλης Μιχαήλ

Μιχάλης Φιλίππου

Φίλιππος Φράγκου

Andrian D. Pace

Γεώργιος Α. Τσαβλίρης

Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου ( Οικονομικός Διευθυντής)

Λευκωσία, Κύπρος, 30 Απριλίου 2009  
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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 10 μέχρι 39, που αποτελούνται από τον
ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 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 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 2008 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 τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έμφαση Θέματος

Χωρίς να εκφράζoυμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρoυμε την πρoσoχή στo γεγoνός ότι oι oικονoμικές
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καταστάσεις έχoυν ετoιμαστεί με βάση ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα oικονoμική
μoνάδα. Η βάση αυτή δυνατό να μην είναι κατάλληλη επειδή το Συγκρότημα υπέστη ζημιά μετά τη φoρoλoγία

9.549.391 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, κατά την ημερoμηvία αυτή oι τρέχoυσες
υπoχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα κυκλoφoρoύντα περιουσιακά στοιχεία του κατά 28.235.439. Οι
παράγοντες αυτoί υπoδεικνύoυν ότι το Συγκρότημα μπoρεί να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τις εμπoρικές του
δραστηριότητες αν σταματήσει να τυγχάνει των αναγκαίων χρηματoδoτικών διευκoλύνσεων από τoυς πιστωτές του
και τoυς τραπεζίτες του. Σε περίπτωση πoυ το Συγκρότημα δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις εμπoρικές του
δραστηριότητες θα χρειαστεί να γίνoυν oι αναγκαίες αναπρoσαρμoγές για μείωση της αξίας τoυ ενεργητικoύ στη
ρευστoπoιήσιμη τoυ αξία, να γίνει πρόβλεψη για oπoιεσδήπoτε επιπρόσθετες υπoχρεώσεις πoυ μπoρεί να
πρoκύψoυν και να επαναταξινoμηθoύν τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και oι μακρoπρόθεσμες
υπoχρεώσεις ως κυκλoφoρoύντα περιουσιακά στοιχεία και τρέχoυσες υπoχρεώσεις.

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 της Εταιρείας 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 2009
58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
Πολυκατοικία Ίρις
6ος όροφος, Γραφείο 602
1075 Λευκωσία, Κύπρος
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

2008 2007 2008 2007
Σημ. € € US$ US$

Εισοδήματα 4 68.639.797 11.653.777 96.743.900 16.425.338
Άμεσες δαπάνες (31.042.573) (841.351) (43.752.745) (1.185.836)
Μικτό κέρδος 37.597.224 10.812.426 52.991.155 15.239.502

Λειτουργικά έξοδα πλοίων (25.444.025) (7.368.627) (35.861.910) (10.385.662)
Άλλα έσοδα 2.012.349 - 2.836.292 -
Έξοδα διοίκησης (2.162.946) (393.748) (3.048.550) (554.966)
Έξοδα διανομής και πωλήσεων (4.019.251) (145.132) (5.664.906) (204.555)
Κέρδος από εργασίες 5 7.983.351 2.904.919 11.252.081 4.094.319

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7 (1.271.377) (2.073.401) (1.791.934) (2.922.341)
Καθαρό κέρδος από επενδυτικές
δραστηριότητες 8 374.991 226.006 528.528 318.543
Κέρδος πριν από τη φορολογία 7.086.965 1.057.524 9.988.675 1.490.521

Φορολογία 9 (311.672) (13.823) (439.284) (19.483)
Καθαρό κέρδος για το έτος 6.775.293 1.043.701 9.549.391 1.471.038

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 Δεκεμβρίου 2008

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

2008 2007 2008 2007
Σημ. € € US$ US$

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Πριουσιακά στοιχεία 10 254.088.247 200.067.361 358.122.969 281.983.596

254.088.247 200.067.361 358.122.969 281.983.596

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 13 3.134.804 815.416 4.418.329 1.149.283
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 14 46.469.716 7.473.207 65.496.428 10.533.061
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 15 2.296.647 709.857 3.236.994 1.000.502

51.901.167 8.998.480 73.151.751 12.682.846

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 305.989.414 209.065.841 431.274.720 294.666.442

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 16 29.343.170 22.935.555 41.357.533 32.326.363
Άλλα αποθεματικά 17 (9.176.875) 16.688.200 (12.934.285) 23.521.071
Κέρδη που κρατήθηκαν 9.852.646 3.077.353 13.886.746 4.337.355
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30.018.941 42.701.108 42.309.994 60.184.789

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός 18 168.319.532 130.793.510 237.236.831 184.346.032
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 12 35.716.730 9.309.791 50.340.705 13.121.622

204.036.262 140.103.301 287.577.536 197.467.654

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 19 13.371.194 2.600.784 18.845.940 3.665.658
Αναβαλλόμενο εισόδημα 20 13.675.447 826.778 19.274.767 1.165.297
Δανεισμός 18 44.581.547 22.826.224 62.835.162 32.172.268
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 21 306.022 7.646 431.321 10.776

71.934.210 26.261.432 101.387.190 37.013.999

Σύνολο υποχρεώσεων 275.970.472 166.364.733 388.964.726 234.481.653

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων 305.989.413 209.065.841 431.274.720 294.666.442
*** CHECK *** 1

Στις 30 Απριλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ενέκρινε αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

Άλλα αποθεματικά
(Σημ.17) Κέρδη που κρατήθηκαν Ολικό

Σημ. US$ US$ US$ US$

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου
2007 32.326.363 826.736 998.845 34.151.944

Γη και κτίρια
 Κέρδη δίκαιης αξίας - μετά τη
φορολογία 17 - 37.683.429 - 37.683.429

 Μεταφορά αποσβέσεων 17 - (1.867.472) 1.867.472 -
Καθαρά κέρδη ή ζημιές που
αναγνωρίστηκαν στα ίδια
κεφάλαια - 35.815.957 1.867.472 37.683.429
Καθαρό κέρδος για το έτος - - 1.471.038 1.471.038

- (13.121.622) - (13.121.622)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/ 1
Ιανουαρίου 2008 32.326.363 23.521.071 4.337.355 60.184.789

Γη και κτίρια
 Κέρδη δίκαιης αξίας - μετά τη
φορολογία 17 - (14.753.333) - (14.753.333)

Παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα - αλλαγή δίκαιης αξίας - (37.219.081) - (37.219.081)
Καθαρά κέρδη ή ζημιές που
αναγνωρίστηκαν στα ίδια
κεφάλαια - (51.972.414) - (51.972.414)
Καθαρό κέρδος για το έτος - - 9.549.391 9.549.391
Έκδοση μετοχών 16 9.031.170 15.804.548 - 24.835.718

- (287.490) - (287.490)
9.031.170 (36.455.356) 9.549.391 (17.874.795)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 41.357.533 (12.934.285) 13.886.746 42.309.994

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα.
Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην
έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της
λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για τη χρήση
στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

2008 2007 2008 2007
Σημ. € € US$ US$

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κέρδος πριν από τη φορολογία 7.086.965 1.057.525 9.988.675 1.490.521
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού 10 11.333.310 2.604.421 15.973.657 3.670.783
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό (κέρδος) (371.459) - (523.550) -
(Κέρδος) από πώληση ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (2.012.349) - (2.836.292) -
Πιστωτικούς τόκους 8 (31.264) (226.006) (44.065) (318.543)
Χρεωστικούς τόκους 7 4.949.117 1.784.413 6.975.499 2.515.029

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από
αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως 20.954.320 5.220.353 29.533.924 7.357.790
Αύξηση στα αποθέματα (2.319.388) (521.895) (3.269.046) (735.581)
Αύξηση στα εμπορικά και άλλα
εισπρακτέα ποσά (38.996.509) (6.064.124) (54.963.367) (8.547.039)
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 10.770.410 2.299.611 15.180.282 3.241.171
Αύξηση στο αναβαλλόμενο εισόδημα 12.848.669 - 18.109.470 -
Ροή μετρητών από εργασίες 3.257.502 933.945 4.591.263 1.316.341
Πληρωμή φόρων (13.295) (12.438) (18.739) (17.530)
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες 3.244.207 921.507 4.572.524 1.298.811

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού 10 (79.464.275) (141.197.996) (112.000.388) (199.010.565)
Είσπραξη από πώληση ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10 5.654.939 - 7.970.319 -
Είσπραξη τόκων 31.264 226.006 44.065 318.543
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές
δραστηριότητες (73.778.072) (140.971.990) (103.986.004) (198.692.022)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από έκδοση μετοχών 17.620.942 - 24.835.718 -
Εισπράξεις από νέα δάνεια 49.036.130 138.010.734 69.113.643 194.518.300
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος 371.459 - 523.550 -
Πληρωμή τόκων (4.949.117) (1.784.413) (6.975.499) (2.515.029)
Πιστωτικοί τόκοι - 229.916 - 324.053
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (203.974) - (287.490) -
Καθαρή ροή μετρητών από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 61.875.440 136.456.237 87.209.922 192.327.324

Καθαρή μείωση σε μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών (8.658.425) (3.594.246) (12.203.558) (5.065.887)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους 15 709.857 4.304.103 1.000.502 6.066.389
Στο τέλος του έτους 15 (7.948.568) 709.857 (11.203.056) 1.000.502

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία Ocean Tankers Holdings Public Company Limited (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου
2005 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της
Κύπρου. Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House, Αγίοι Ομολογητές, 1082 Λευκωσία, Κύπρος.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

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. Επίσης η ιθύνουσα υπόγραψε συμφωνία παροχής μεταφοράς πόσιμου νερού
με την Κυπριακή κυβέρνηση.

• Pisti Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και ήταν πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Eleousa Trikoukiotissa (Build 2000, DWT 4.527, NRT 1.303).  Το πλοίο έχει
μεταφερθεί στην εταιρεία Eleousa Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.

• Eleousa Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Eleousa Trikoukiotissa (Build 2000, DWT 4.527, NRT 1.303).  Το
πλοίο έχει μεταφερθεί από την Εταιρεία Pisti Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα.

• Timi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και ήταν πλοιοκτήτρια του
δεξαμενόπλοιου M/T Navkios (Ex Timi) (Build 2005, DWT 7.639, NRT 2.410).  Το πλοίο έχει μεταφερθεί
στην εταιρεία Navkios Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.

• Navkios Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Navkios (Ex M/T Timi) (Build 2005, DWT 7.639, NRT 2.410).  Το
πλοίο έχει μεταφερθεί από την εταιρεία Timi Maritime Co Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα.

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

• Kalia Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Kalia (Build 1999, DWT 5.771, NRT  1.647).

• Lisa Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Lisa (Build 2007, DWT 4.285, NRT 1.292).  

• Marim Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Marim (Build 2007, DWT 4.285, NRT 1.292).  

• Anefani Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Anefani (Build 1998, DWT 15.885, NRT 5.057).  

• Wall Shipmanagement S.A  η οποία είναι εγγεγραμμένη στα νησιά Marshall Islands και θα είναι
πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Stavrodromi (Build 1999, DWT 15.441,
NRT 5.054)  η παράδοση του οποίου έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2008.  

• Imvros Management Company η οποία είναι εγγεγραμμένη στα νησιά Marshall Islands και θα είναι
πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Hartzi (Build 1999, DWT 15.441, NRT
5.054)  η παράδοση του οποίου έγινε στις 23 Απριλίου 2008.  

• Frachtis Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Frachtis (Build 1997, DWT 15.885, NRT 5.057).  

• Berengaria Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Berengaria (Build 2001, DWT 19.996, NRT 6.326).

• Prodromi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Prodromi (Build 2000, DWT 19.996, NRT 6.326).  

• Green Forest Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του  υπό
Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Green Forest (Build 2000, DWT 19.996, NRT 6.326).  

• Sultan Management S.A η οποία είναι εγγεγραμμένη στα νησιά Marshall Islands και θα είναι πλοιοκτήτρια
του  υπό Μαλτέζικης σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Skledros (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054)  η
παράδοση του οποίου έγινε στις  23 Απριλίου 2008.  

• Vasi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας νεόκτιστου δεξαμενόπλοιου M/T Vasi (DWT 12.750)  παραδόθηκε στις 28  Νοέμβριο
2008.

• Gemi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
Κυπριακής σημαίας νεόκτιστου δεξαμενόπλοιου M/T Gemi (DWT 12.750)  παραδόθηκε στις 22 Ιουλίου
2008.  Μετέπειτα η εταιρία προχώρησε στην πώληση του δεξαμενόπλοιου.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Λειτoυργία ως δρώσα oικονoμική μoνάδα

Παρόλο που το Συγκρότημα έχει κέρδος 9.549.391 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και, κατά την
ημερoμηvία αυτή oι τρέχoυσες υπoχρεώσεις του Συγκροτήματος υπερέβαιναν τα κυκλoφoρoύντα περιουσιακά
στοιχεία του κατά 28.235.439. Οι παράγοντες αυτοί, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως δρώσα
oικονoμική μoνάδα.

Βάση ετοιμασίας

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την
αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των
ακινήτων για επένδυση, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών του Συγκροτήματος. Επίσης απαιτείται η χρήση 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.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις
εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ορισμένα λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί
αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Το 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
Ιθύνουσας εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited 2008 και των εξαρτημένων εταιρειών της, για
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Αναλυτική κατάσταση αυτών των εταιρειών παρουσιάζεται στη
σημείωση 18.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
ιθύνουσας εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και των ακολούθων θυγατρικών εταιρειών
της, ..............

Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές αρχές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων των
εταιρειών του Συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος
απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.

Συνενώσεις επιχειρήσεων

Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος της απόκτησης
επιμετράται ως το σύνολο της δίκαιης αξίας, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων
που παραχωρήθηκαν, των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν και των συμμετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν από το Συγκρότημα ως αντάλλαγμα για τον έλεγχο της θυγατρικής, πλέον κάθε κόστος άμεσα
αποδιδόμενο στη συνένωση των επιχειρήσεων. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι
ενδεχόμενες υποχρεώσεις της θυγατρικής τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια για αναγνώριση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ
3, αναγνωρίζονται στην δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης εκτός από τα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδα προς διάθεση) τα οποία ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση σύμφωνα με το
ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπτόμενες
εκμεταλλεύσεις», τα οποία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στην δίκαιη αξία τους μείον το κόστος διάθεσης.

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο και αρχικά επιμετράται
στο κόστος, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους της συνένωσης των επιχειρήσεων και της αναλογίας του
Συγκροτήματος στην καθαρή δίκαιη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των
αναγνωρισμένων ενδεχόμενων υποχρεώσεων, της αποκτώμενης οικονομικής μονάδος. Εάν μετά την επανεκτίμηση,
η συμμετοχή του Συγκροτήματος στην καθαρή δίκαιη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής υπερβαίνει το κόστος της συνένωσης των
επιχειρήσεων, η διαφορά θα αναγνωρισθεί αμέσως στα αποτελέσματα χρήσεως.

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας επί της αποκτώμενης οικονομικής μονάδος αρχικά επιμετρώνται στην
αναλογία της μειοψηφίας επί της καθαρής δίκαιης αξίας των αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Συνδεδεμένες εταιρείες  

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή αλλά όχι
έλεγχο, και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα ψήφου αλλά τις οποίες
δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και μετέπειτα λογίζονται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Αναβαλλόμενα έξοδα δεξαμενισμού

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της δίκαιης αξίας του μεριδίου του
Συγκροτήματος στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την
ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνεται στα ''άϋλα στοιχεία
ενεργητικού''. Η υπεραξία από την εξαγορά συνδεδεμένων εταιρειών περιλαμβάνεται στις ''επενδύσεις σε
συνδεδεμένες εταιρείες''.

Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες
ζημιές απομείωσης. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας συνδεδεμένης εταιρείας περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία
της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. Η υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για απομείωση.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα έσοδα του Συγκροτήματος αναγνωρίζονται ως εξής:

• Χρονοναυλώσεις

Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις αναγνωρίζονται βάση τις συμφωνίες ναύλωσης και καταχωρούνται
αναλογικά στις χρήσεις με βάση την διάρκεια του ταξιδιού και τον δεδουλευμένο χρόνο που αναλογεί στην
εκάστοτε χρήση.

• Έσοδα από μεταφορά εμπορευμάτων

Τα έσοδα από μεταφορά εμπορευμάτων αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο της κατ' αναλογία ποσοστού
συμπλήρωσης. Το στάδιο συμπλήρωσης αποτιμάται για κάθε ταξίδι ξεχωριστά με βάση την ημερομηνία
φόρτωσης και εκφόρτωσης.

• Πιστωτικοί τόκοι

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό

Δε λειτουργεί και δεν υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού λόγω του γεγονότος
ότι το προσωπικό του Συγκροτήματος είναι ναυτολογημένο με συμβόλαια διάρκειας κάτω των 12 μηνών.

Έξοδα χρηματοδότησης

Το κόστος δανεισμού το άμεσα αποδιδόμενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών στοιχείων
για τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώληση
τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη χρονική στιγμή που αυτά θα
είναι ουσιαστικά έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις
αναληφθέντων ποσών για τη χρηματοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων μειώνουν το κόστος
δανεισμού που κεφαλαιοποιείται.

Το κόστος δανεισμού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία
πραγματοποιείται.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος αποτιμούνται
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί το
Συγκρότημα (''το νόμισμα λειτουργίας''). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Δολάρια
Ηνωμένων Πολιτειών (US$), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του
Συγκροτήματος.

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από
την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει
στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα
νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

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.

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 ( 300 για κάθε τόνο μετάλλου-LWT) 2007 (US$500) 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.

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 ( 300 για κάθε τόνο μετάλλου-LWT) 2007 (US$500) 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.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

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:

%
Μηχανήματα και εξοπλισμός 5-10 έτη
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός

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 και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα 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 αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Αναβαλλόμενα έξοδα ειδικής επιθεώρησης

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Συγκρότημα και που
αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος
αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές
κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται
σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά
προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον
ισολογισμό του Συγκροτήματος, από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλομένων
του χρηματοοικονομικού μέσου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην δίκαιη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη
ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο
ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα.  Στον ισολογισμό, τα τραπεζικά
παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

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.

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν:
• εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου, ή
• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά

αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος, ή
• έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή έχει

αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο μέρος, και: είτε (α) έχουν
μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β)
δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του
περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από μια άλλη με
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για
απομείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά
απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού
στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία
ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών).

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των
ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του
ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης.

Αποθέματα

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στο χαμηλότερο της τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.  Τα
αποθέματα καυσίμων υπολογίζονται με βάση τον τύπο κόστους πρώτη εισαγωγή, πρώτη εξαγωγή.  Τα άλλα
αποθέματα λογίζονται με βάση το μεσοσταθμικό κόστος.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίζεται με βάση την
εκτιμημένη τιμή πώλησης, αφαιρουμένων τυχόν επιπρόσθετων κόστων που αναμένεται να δημιουργηθούν μέχρι και
την πώληση.  Όπου κρίνεται αναγκαίο, γίνεται γενική ή ειδική πρόνοια για ελαττωματικά και άχρηστα αποθέματα ή
αποθέματα με αργή κίνηση, η οποία περιλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων.

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

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

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο, 
λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συμμόρφωσης, νομικό κίνδυνο, κίνδυνο απώλειας φήμης και κίνδυνο διαχείρισης
κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το
Συγκρότημα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

3.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που
αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που
αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή
βάση και ενεργεί ανάλογα.

Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων
χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:

2008 2007
US$ US$

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 14.440.050 194.518.300
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 1.225.603 983.780

15.665.653 195.502.080

Ανάλυση ευαισθησίας

22



OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2008 θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
(μείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός προϋποθέτει
ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος παραμένουν σταθερά. Σε περίπτωση μείωσης των
επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα
αποτελέσματα.

Ίδια κεφάλαια Αποτελέσματα
2008 2007 2008 2007
US$ US$ US$ US$

Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου
επιτοκίου 44.605 6.137 44.605 6.137

44.605 6.137 44.605 6.137

3.2 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. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή
πιστωτική αξιοπιστία και το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό
κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω, η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις
έχουν ληφθεί:

2008 2007
US$ US$

3.3 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.

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
του Συγκροτήματος. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το Συγκρότημα μπορεί
να υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου 2008
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
εντός 3
μηνών

μεταξύ 3 και
12 μηνών 1-5 έτη

Πέραν των 5
ετών

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Δάνεια τραπεζών 255.481.943 351.758.103 5.702.394 17.107.182 114.047.880 214.900.647
Παρατραβήγματα τραπεζών 14.440.050 14.440.050 14.440.050 - - -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 14.468.019 14.468.020 14.468.020 - - -
Πληρωτέα από συγγενικές
εταιρείες 980.872 980.872 980.872 - - -
Δάνεια από μετόχους 30.150.000 40.952.520 8.560.129 18.000.000 14.392.391 -

315.520.884 422.599.565 44.151.465 35.107.182 128.440.271 214.900.647

31 Δεκεμβρίου 2007
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
εντός 3
μηνών

μεταξύ 3 και
12 μηνών 1-5 έτη

Πέραν των 5
ετών

US$ US$ US$ US$ US$ US$
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
Δάνεια τραπεζών 194.518.300 377.754.059 1.420.000 18.772.182 152.611.451 204.950.426
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 3.113.220 3.113.219 3.113.219 - - -
Πληρωτέα από συγγενικές
εταιρείες 550.266 550.266 550.266 - - -
Δάνεια από μετόχους 22.000.000 24.296.800 6.000.000 18.000.000 296.800 -

220.181.786 405.714.344 11.083.485 36.772.182 152.908.251 204.950.426

3.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και
τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας
του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε
διάφορα νομίσματα κυρίως Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις
διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

3.5 Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων
του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα
συστήματα του Συγκροτήματος ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.

3.6 Κίνδυνος συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα
και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος
αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και
μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει το Συγκρότημα.

3.7 Νομικός κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών του Συγκροτήματος ή
οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών
συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών.  Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που
χρησιμοποιεί το Συγκρότημα για να εκτελεί τις εργασίες του.

3.8 Κίνδυνος απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του Συγκροτήματος, που είτε
αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης του, μείωση των εισοδημάτων και
νομικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση
του κινδύνου αυτού.

3.9 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα
oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το
προηγούμενο έτος.

24



OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η λογιστική και η δίκαιη αξία ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχει ως
εξής:

Λογιστική αξία Δίκαιη αξία
2008 2007 2008 2007
US$ US$ US$ US$

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά 3.236.994 1.000.502 - -
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Παράγωγα που ορίζονται ως αποτελεσματική
αντιστάθμιση (50.340.705) (50.340.705) (13.121.622) (13.121.622)
Σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης (303.461.170) (217.314.546) (27.548.205) (27.548.205)

(350.564.881) (266.654.749) (40.669.827) (40.669.827)

4. Εισοδήματα
2008 2007
US$ US$

Πλεόνασμα από Έσοδα από μεταφορά εμπορευμάτων/ Ναυλώσεις ταξιδιών/
Χρονοναυλώσεις 96.743.900 16.425.338

96.743.900 16.425.338

5. Κέρδος από εργασίες

2008 2007
US$ US$

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη (πίστωση) / χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.10) (2.836.292) -
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.10) 15.973.657 3.670.783
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων υπό την
εκτελεστική τους ιδιότητα (Σημ.6) 9.511.110 3.243.283
Αμοιβή ελεγκτών 63.164 58.266
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλή χρέη 5.198.705 204.555

6. Κόστος προσωπικού

2008 2007
US$ US$

Μισθοί και ημερομίσθια 9.472.820 3.211.934
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 26.921 31.349
Ταμείο κοινωνικής συνοχής 11.369 -

9.511.110 3.243.283

7. Έξοδα χρηματοδότησης

2008 2007
US$ US$

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα (6.710.531) 149.219
Τόκοι πληρωτέοι 6.975.499 2.515.029
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης 1.526.966 258.093

1.791.934 2.922.341
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8. Κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες

2008 2007
US$ US$

Πιστωτικοί τόκοι 44.065 318.543
Συναλλαγματικό κέρδος 484.463 -

528.528 318.543

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως:
2008 2007
US$ US$

Τραπεζικές καταθέσεις 44.065 318.543
44.065 318.543

9. Φορολογία

2008 2007
US$ US$

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους 431.321 -
Φόροι χωρητικότητας και άλλοι φόροι 7.963 8.708
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους - 10.775
Χρέωση έτους 439.284 19.483

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.

26



OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

10. Περιουσιακά στοιχεία  

Δεξαμενόπλοια Αναβαλλόμενα
έξοδα

δεξαμενισμού

Μηχανήματα και
εξοπλισμός

Έπιπλα, σκεύη και
εξοπλισμός

Έργα υπό
κατασκευή

Ολικό

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Κόστος
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007 48.950.000 - - 15.925 - 48.965.925
Προσθήκες 188.230.968 2.301.386 - 2.014 8.476.197 199.010.565
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση 34.163.982 - - - - 34.163.982
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/ 1
Ιανουαρίου 2008 271.344.950 2.301.386 - 17.939 8.476.197 282.140.472
Προσθήκες 103.809.659 4.990.831 3.199.898 - - 112.000.388
Πωλήσεις (5.134.027) - - - - (5.134.027)
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση (16.811.786) - - - - (16.811.786)
Μεταφορά στα δεξαμενόπλοια 8.476.197 - - - (8.476.197) -
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 361.684.993 7.292.217 3.199.898 17.939 - 372.195.047

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007 - - - 5.540 - 5.540
Επιβάρυνση για το έτος 3.519.447 146.336 - 5.000 - 3.670.783
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση (3.519.447) - - - - (3.519.447)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/ 1
Ιανουαρίου 2008 - 146.336 - 10.540 - 156.876
Επιβάρυνση για το έτος 13.665.478 364.000 1.936.780 7.399 - 15.973.657
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση (2.058.455) - - - - (2.058.455)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 11.607.023 510.336 1.936.780 17.939 - 14.072.078

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 350.077.970 6.781.881 1.263.118 - - 358.122.969

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 271.344.950 2.155.050 - 7.399 8.476.197 281.983.596
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10. Περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
περιλαμβάνουν:

2008 2007
US$ US$

Καθαρή λογιστική αξία 5.134.027 -
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 2.836.292 -
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 7.970.319 -

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:

Όνομα Χώρα συστάσεως Κύριες δραστηριότητες Συμμετοχή
%

Σημαντικά ολικά ποσά σε θυγατρικές εταιρείες:
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Επανεκτιμήσεις 31 Δεκεμβρίου 2008
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Eleousa/Pisti Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το
πλοίο 'M.T Eleousa Trikoukiotissa' στις  Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$12,983,333 και η απομείωση της
επανεκτίμησης ΗΠΑ$78,507 έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Limi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T
Victor Dubrovskiy' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$15,516,667 και η απομείωση της επανεκτίμησης
ΗΠΑ$879,323 έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Nafkios/Timi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το
πλοίο 'M.T Timi' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$18,171,719 και η απομείωση της επανεκτίμησης
ΗΠΑ$1,641,798 έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Kalia Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T
Kalia' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$ 15,437,500 και η απομείωση της επανεκτίμησης
ΗΠΑ$1,262,720, έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Lisa Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T
Lisa' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$14,883,333 και η απομείωση της επανεκτίμησης ΗΠΑ$ 846,717
έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας  Marim Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'M.T Marim' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$14,833,333 και η απομείωση της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
857,437
έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Vasi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T
Vasi' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$27,708,333 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$ 3,069,052
έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Anefani Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'M.T Anefani' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$25,412,500 και η απομείωση της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
2,272,461  έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Berengaria Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'Berengaria' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$33,725,000 και η απομείωση της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
3,683,842 έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Frachtis Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'M.T Frachtis' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$24,225,000 και η απομείωση της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
2,429,422 έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Green Forrest Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το
πλοίο 'M.T Green Forrest' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$32,062,500 και η απομείωση της
επανεκτίμησης ΗΠΑ$3,427,232  έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Prodromi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'M.T Prodromi' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$32,062,500 και η απομείωση της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
3,420,893  έχει χρεωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Frachtis Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'M.T Frachtis' στις 31 Δεκεμβρίου 2007 σε ΗΠΑ$28.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
3,538,934 έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.
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Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Green Forrest Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το
πλοίο 'M.T Green Forrest' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$32,062,500 και η υπεραξία της
επανεκτίμησης ΗΠΑ$3,956,753  έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Skledros Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο
'M.T Skledros' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$ 27,906,250 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$
483,627  έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Stavrodromi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το
πλοίο 'M.T Stavrodromi' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$27,431,250 και η υπεραξία της επανεκτίμησης
ΗΠΑ$ 166,720 έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Hartzi Maritime Company Limited έχει επανεκτιμήσει το πλοίο 'M.T
Hartzi' στις 31 Δεκεμβρίου 2008 σε ΗΠΑ$27,668,750 και η υπεραξία της επανεκτίμησης ΗΠΑ$ 269,171
έχει πιστωθεί στο αποθεματικό δίκαιης αξίας.

12. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης μελλοντικών ταμιακών ροών 

2008 2007
US$ US$

Yποχρεώσεις
Μη κυκλοφορούν μέρος 50.340.705 13.121.622

50.340.705 13.121.622

Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί ανταλλαγές επιτοκίου στη διαχείριση του κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου στα
τραπεζικά δάνεια με ανταλλαγή μεριδίου των δανείων από κυμαινόμενα επιτόκια σε σταθερά επιτόκια ως
ακολούθως:

Θεωρητικό ποσό συμβολαίου Σταθερό επιτόκιο συμβολαίου Ημερομηνία λήξης συμβολαίου

284,000,000 2,0000% 31 Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με το συμβόλαιο το θεωρητικό ποσό θα μειωθεί με το ποσό των US$AMOUNT . 

Ο υπολογισμός της δίκαιης αξίας των ανταλλαγών βασίζεται στην προεξόφληση των ταμειακών ροών των
αναμενόμενων πληρωμών τόκων για τις υφιστάμενες συμφωνίες ανταλλαγής με βάση το αγοραίο επιτόκιο
ανταλλαγής κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Όλες αυτές οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων ορίζονται ως
αποτελεσματική αντιστάθμιση ταμιακών ροών και η δίκαιη αξία τους ως εκ τούτου καταχωρήθηκε στην καθαρή
θέση.
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13. Αποθέματα

2008 2007
US$ US$

Καύσιμα 2.141.388 -
Μηχανέλαια 635.197 531.160
Τρόφιμα 60.221 67.328
Είδη πρώτης ανάγκης 91.284 10.119
Εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα 1.490.239 540.676

4.418.329 1.149.283

Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο ''κόστος
πωλήσεων'' ανέρχεται σε 1.593.144 (2007: US$ 26.349).

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.

14. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

2008 2007
US$ US$

Χρεώστες 48.392.387 4.342.178
Αντιπρόσωποι 249.964 426.860
Υπόλοιπα εισπρακτέα από διαχειριστικές εταιρείες 21.237 8.634
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (5.519.074) (320.369)
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 43.144.514 4.457.303
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.22) 2.714.725 16.898
Προκαταβολές και προπληρωμές 10.556.009 4.927.422
Ασφάλιστρα προς ασφαλιστικούς συλλόγους 1.182.238 713.256
Απαιτήσεις από ασφαλιστές 3.899.311 273.739
Ασφάλιστρα προς ασφαλιστικούς συλλόγους 3.999.631 21.622
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - 122.821

65.496.428 10.533.061

Στους χρεώστες εμπορίου συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι χρεώστες ύψους 3.417.607 (2007: US$ 320.369)
τα υπόλοιπα των οποίων είναι ληξιπρόθεσμα αλλά δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και
για τα οποία το Συγκρότημα δεν έχει καταχωρήσει πρόνοια εφόσον δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στη πιστωτική
αξιοπιστία των χρεωστών αυτών και ακόμη θεωρούνται εισπρακτέοι. Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε
εξασφαλίσεις σε σχέση με αυτά τα ποσά.

Χρονολογική ανάλυση ληξιπρόθεσμων αλλά όχι απομειωμένων:
2008 2007
US$ US$

30-120 ημέρες 5.971.404 2.526.292
πέραν των 120 ημερών 880.992 -

6.852.396 2.526.292

Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημιά που ανέρχεται σε 5.198.705 (2007: US$ 204.555) για την απομείωση των
εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Η ζημιά περιλαμβάνεται
στα έξοδα διανομής και πωλήσεων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.
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14. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (συνέχεια)

Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες:
2008 2007
US$ US$

Την 1 Ιανουαρίου 320.369 -
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς χρεώστες: 5.198.705 320.369
Στις 31 Δεκεμβρίου 5.519.074 320.369

Στη πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι επισφαλείς χρεώστες ύψους -
(2007: US$ - ) οι οποίοι είναι υπό εκκαθάριση. Η πρόνοια που αναγνωρίστηκε αντιπροσωπεύει την διαφορά
μεταξύ της λογιστικήs αξίας αυτών των εισπρακτέων και της παρούσας αξίας των εισπράξεων από την εκκαθάριση.
Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με αυτά τα ποσά.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

15. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

2008 2007
US$ US$

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.226.205 1.000.502
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 2.010.789 -

3.236.994 1.000.502

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

2008 2007
US$ US$

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 3.236.994 1.000.502
Παρατραβήγματα τραπεζών (Σημ.18) (14.440.050) -

(11.203.056) 1.000.502
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16. Μετοχικό κεφάλαιο

2008 2008 2007 2007
Αριθμός
μετοχών US$

Αριθμός
μετοχών US$

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του ΗΠΑ$0,20 η καθεμιά
(31/12/2006 ΗΠΑ$0,40 η καθεμιά) 210.000.000 42.000.000 210.000.000 42.000.000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 161.631.812 32.326.363 80.815.906 32.326.363
Έκδοση μετοχών - 9.031.170 80.815.906 -
Στις 31 Δεκεμβρίου 161.631.812 41.357.533 161.631.812 32.326.363

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.  Στις 02 Μαΐου 2007 με ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε
όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από $42.000.000 διαιρεμένο σε 105.000.000 μετοχές των
$0,40 η καθεμιά διαιρεθεί σε 210.000.000 μετοχές των $0,20 η καθεμιά.  Στίς 7 Ιανουαρίου 2008 με σύνηθες
ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξηθεί από ΗΠΑ$42.000.000 διαιρεμένο σε 210.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0.20 η κάθε
μια σε ΗΠΑ$50.000.000 διαιρεμένο σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ$0.20 με τη
δημιουργία 40.000.000 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας  ΗΠΑ$0.20 η κάθε μια.

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
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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. Στις 02 Μαΐου
2007, με ειδικό ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως η υποδιέρεση της ονομαστικής αξίας
της μετοχής με αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να διαμορφωθεί από $32.326.363
διαιρεμένο σε 80.815.906 των $0,40 η καθεμιά σε $32.326.363 διαιρεμένο σε 161.631.812 των $0,20 η καθεμιά.
Στις 5 Δεκεμβρίου 2007 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε την έκδοση 161.631.810 Δικαιωμάτων
Προτίμησης τα οποία θα προσφερθούν δωρεάν στους μετόχους  στην αναλογία ένα δικαίωμα προτίμησης για κάθε
μία μετοχή. Κάθε πέντε (5) δικαιώματα προτίμησης θα μετατρέπονται κάτα την άσκηση τους σε δύο (2) νέες
μετοχές ονομαστικής αξίας ΗΠΑ $ 0,20 ανά μετοχή με τιμή εξάσκησης Ευρώ 0,55 ανά μετοχή. Στις 17 Οκτωμβρίου
απο τα 83,857,952 δικαιώματα που προσφέρθηκαν στους μετόχους εξασκήθηκαν τα 33,543,196 τα οποία
διαμόρφωσαν το μετοχικό κεφάλαιο στα 195,175,006 εκατομύρια μετοχές.

17. Άλλα αποθεματικά   

Έκδοση
μετοχών
υπέρ το

άρτιο

Αποθεματικό
επανεκτίμησης

πλοίων Ολικό
US$ US$ US$

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - 826.736 826.736
Επανεκτίμηση (Σημ.10) - 37.683.429 37.683.429
Μεταφορά αποσβέσεων - μεικτή - (1.867.472) (1.867.472)
Zημιά από συμφωνία ανταλλαγής τόκου (SWAP) - (13.121.622) (13.121.622)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007/ 1 Ιανουαρίου 2008 - 23.521.071 23.521.071
Επανεκτίμηση (Σημ.10) - (14.753.333) (14.753.333)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - αλλαγή δίκαιης αξίας - (37.219.081) (37.219.081)
Έκδοση μετοχών 15.804.548 - 15.804.548
Έξοδα έκδοσης μετοχών (287.490) - (287.490)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 15.517.058 (28.451.343) (12.934.285)
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18. Δανεισμός

2008 2007
US$ US$

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Παρατραβήγματα τραπεζών (Σημ.15) 14.440.050 -
Δάνεια τραπεζών 27.567.112 16.172.268
Δάνεια από μετόχους 20.828.000 16.000.000

62.835.162 32.172.268

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια τραπεζών 227.914.831 178.346.032
Δάνεια από μετόχους 9.322.000 6.000.000

237.236.831 184.346.032

Σύνολο 300.071.993 216.518.300

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως:
Μεταξύ ενός και δύo ετών 14.193.831 22.526.417
Μεταξύ δύο και πέντε ετών 97.737.944 50.482.849
Πέραν των πέντε ετών 125.305.056 111.336.766

237.236.831 184.346.032
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18. 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 όλων των εταιριών του συγκροτήματος.

• 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.

Δανείο ιδιοκτήτη

Κατά το 2008 ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε επιπρόσθετο προσωπικό δανεισμό του
συγκροτήματος της τάξεως των ΗΠΑ$22.000.000 . Το πιο πάνω δάνειο έχει δοθεί σε δύο δόσεις, η
πρώτη της τάξεως των ΗΠΑ$12.000.000 ημερομηνίας 15 Οκτωμβρίου 2007 και η δεύτερη των
ΗΠΑ$10.000.000 ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2007. Το επιτόκιο για τα πιο πάνω δάνεια έχει καθοριστεί
στο 9% τον χρόνο.

Ποσό ύψους ΗΠΑ$ 6.500.000 έχει χρησιμοποιηθεί για να εξασκηθούν τα δικαιώματα προτίμησης.
Η Ocean Tankers Public Company Limited έχει καταβάλει επίσης το ποσό των ΗΠΑ$ 130.760 τα οποία
αντιπροσωπεύουν έξοδα διευθέτησης του δανείου του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη δία άντληση των ΗΠΑ$
22.000.000 .

Εξασφαλίσεις 

Καλύψεις και εγγύηση της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited.

Υποθήκη των οχτώ πρόσθετων δεξαμενοπλοίων (Palmali Fleet) κατόπιν συγκατάθεσης της ABN AMRO.

Μέθοδος αποπληρωμής

Εάν το ποσό τω δανείων δεν αποπληρωθεί από την εταιρεία μέχρι τις 30 Απριλίου 2008, τότε η εταιρεία
θα δίνει στον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη δύο εκατομύρια δολλάρια μηνιαίως μέχρι την ολική αποπληρωμή του
δανείου. Η πρώτη δόση θα είναι την 1η Μαίου 2008 και η τελευταία δόση θα είναι τον Μάρτιο του 2009.
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19. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2008 2007
US$ US$

Ναυλωτές 2.867.921 693.546
Αντιπρόσωποι 389.642 102.698
Πληρωτέα προς διαχειριστική εταιρεία 131.616 -
Αντιπροσώποι - 2.172
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3.397.049 -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 1.939.411 720.685
Έσοδα επόμενων χρήσεων 3.651.698 1.042.532
Άλλοι πιστωτές 5.487.731 553.759
Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.22) 980.872 550.266

18.845.940 3.665.658

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

20. Αναβαλλόμενο εισόδημα

2008 2007
US$ US$

Εισπράξεις για ναύλωση πλοίων 2.441.888 1.165.297
Αναβαλλόμενες απαιτήσεις από έργο νερού 16.832.879 -

19.274.767 1.165.297

21. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

2008 2007
US$ US$

Εταιρικός φόρος 431.321 -
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - 10.776

431.321 10.776

22. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

22.1 Αμοιβή Συμβούλων

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2008 2007
US$ US$

Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 328.375 246.738
328.375 246.738

22.2 Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ.14)
2008 2007

Όνομα Φύση συναλλαγών US$ US$
- -

22.3 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ.19)
2008 2007

Όνομα Φύση συναλλαγών US$ US$
- -
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

22. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

22.4 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.18)
2008 2007
US$ US$

- -

Το δάνειο φέρει επιτόκιο 9% ετησίως.

22.5 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 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:

2008
Αριθμός

2008
%

2007
Αριθμός

2007
%

Μιχάλης Ιωαννίδης (άμεσα) 104.064.083 - 156.148.215 64,38
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-σύζυγος) 112.978 - 59.489 0,07
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-τέκνο) 112.978 - 59.489 0,07
Μιχάλης Ιωαννίδης (έμμεσα-εταιρείες) 802.471 - 178.467 0,49
Γεώργιος Ιωαννίδης 112.978 - 59.489 0,07

22.6 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
2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:-

2008
Αριθμός

2008
%

2007
Αριθμός

2007
%

Μιχάλης Ιωαννίδης 105.205.284 65,01 105.092.510 65,01

22.7 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.19)
2008 2007

Μιχάλης Ιωαννίδης 30.500.000 22.000.000
30.500.000 22.000.000

Το δάνειο φέρει επιτόκιο 9% ετησίως.

23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

24. Δεσμεύσεις

Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
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25. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ο ενοποιημένoς ισολογισμός και η ενοποιημένη
κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζονται και σε Ευρώ ως συμπληρωματικές πληροφορίες.  Οι συμπληρωματικές
πληροφορίες σε Ευρώ παρουσιάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 57 του ΔΛΠ 21 ''Οι Επιδράσεις Μεταβολών των
Τιμών Συναλλάγματος'' χρησιμοποιώντας την ισοτιμία £0,585274 = €1 που είναι η ισοτιμία κλειδώματος της
Κυπριακής λίρας με το Ευρώ.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 8 και 9
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Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House
Αγίοι Ομολογητές
1082 Λευκωσία
Κύπρος

Λευκωσία, Κύπρος, 30 Απριλίου 2009

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

Κύριoι,

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - 31 Δεκεμβρίου 2008

Σύμφωνα με δική σας παράκληση με την επιστολή αυτή επιβεβαιώνουμε ότι ο έλεγχος σας πάνω στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2008 έγινε για vα εκφέρετε γνώμη στο κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόvα της κατάστασης των υποθέσεων του Συγκροτήματος σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Αναφορικά με τον έλεγχό σας επιβεβαιώνουμε από όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, τις ακόλουθες παραστάσεις που
έγιναν σε σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου σας:

1) Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη δίκαιη απεικόνιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

2) Δεν υπήρξαν:
α) Ατασθαλίες από μέλη της διεύθυνσης ή υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα του εσωτερικού

οικονομικού ελέγχου. 
β) Ατασθαλίες από άλλους υπαλλήλους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές

καταστάσεις.
γ) Ειδοποιήσεις από διάφορες αρχές που αφορούν τη μη συμπλήρωση ή την ελλιπή συμπλήρωση εγγράφων που

θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
δ) Παραβιάσεις ή πιθανές παραβιάσεις νόμων ή διατάξεων που οι επιπτώσεις τους δεν αναφέρθηκαν στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή δε λήφθηκαν σαν βάση για τη δημιουργία προβλέψεων για
ενδεχόμενες ζημιές.

3) Όλα τα πρακτικά και αποφάσεις των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου σας έχουν παρουσιασθεί.

4) Δεν υπάρχουν:
α) Απαιτήσεις που δεν βεβαιώθηκαν ή αξιώσεις που οι δικηγόροι μας συμβούλευσαν ότι μπορεί να βεβαιωθούν

και πρέπει να αναφερθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
β) Σημαντικές υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες ζημιές ή κέρδη που πρέπει να αναφερθούν.
γ) Σημαντικές πράξεις που δεν καταχωρήθηκαν κανονικά στα λογιστικά βιβλία που υποστηρίζουν τις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
δ) Γεγονότα που συνέβηκαν ύστερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 που θα καθιστούσαν την παρούσα οικονομική

κατάσταση σημαντικά διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στον ισολογισμό στην πιο πάνω ημερομηνία,
που σαν αποτέλεσμα αυτών οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα έπρεπε να αναμορφωθούν ανάλογα ή
αυτά τα γεγονότα θα έπρεπε να αναφερθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

5) Το Συγκρότημα δεν έχει σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη φέρουσα αξία ή την
ταξινόμηση του ενεργητικού και παθητικού.

6) Η αξία των αποθεμάτων του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανερχόταν σε 4.418.329. Τα αποθέματα
αυτά ήταν ιδιοκτησία του Συγκροτήματος απαλλαγμέvα από κάθε επιβάρυνση. Τα αποθέματα παρουσιάζονται
στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. 



7) Το Συγκρότημα έχει πλήρεις τίτλους όλων των περιουσιακών στοιχείων που είναι καταχωρημένα στις οικονομικές
καταστάσεις και δεν υπάρχει πάνω σε αυτά καμιά επιβάρυνση ή υποθήκη εκτός από αυτές που αναφέρονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

8) Επιβεβαιώνουμε ότι τα ποσά που οφείλονται στο Συγκρότημα είναι όλα εισπράξιμα.

9) Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, τα πρόσωπα που ελέγχουν το Συγκρότημα είναι αυτά που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

10) Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ουσιαστικές συναλλαγές με
συγγενικά μέρη κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου πέραν από αυτές που αναφέρονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

11) Εκτός όπως παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα του έτους δεν
επηρεάζονται ουσιαστικά από οποιεσδήποτε μη συνήθεις, μεμονωμένες ή μεγάλου μεγέθους συναλλαγές ή
αλλαγές στις λογιστικές αρχές.

12) Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, επιβεβαιώνουμε ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ετοιμαστούν
με αυτή τη βάση.  Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό έχουμε λάβει υπόψη όλες τις τρέχουσες εξελίξεις
και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά την έγκριση αυτών των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

13) Έχουμε επίσης εξετάσει και είμαστε ικανοποιημένοι με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, σε
σχέση με την προϋπόθεση ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα. 

14) Το Συγκρότημα έχει τηρήσει όλους τους όρους των συμβατικών συμφωνιών που θα είχαν σημαντικό
αποτέλεσμα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην περίπτωση που δε θα τηρούντο.

15) Επιβεβαιώνουμε ότι όλες οι δοσοληψίες, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και υπόλοιπα μεταξύ εταιρειών του
Συγκροτήματος έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.

16) Επιβεβαιώνουμε οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις όλων των εξαρτημένων εταιρειών, όλες οι εξαρτημένες εταιρείες έχουν εφαρμόσει λογιστικές αρχές
που συνάδουν με αυτές του Συγκροτήματος και ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις κατά την ίδια ημερομηνία
με αυτή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

17) Επιβεβαιώνουμε ότι οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις βασίζονται σε πληροφορίες από τα μέλη της διεύθυνσης και του
προσωπικού που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και πείρα (και όπου χρειάζεται με εξέταση αποδεικτικών
στοιχείων) και ορθά έχουν δοθεί σ’ εσάς.

Με εκτίμηση,
Δια Ocean Tankers Holdings Public Company Limited

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

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