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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 και τις διατάξεις
του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ocean Tankers Holdings Public
Company Limited ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)
161.631.810 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008.
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΕ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ 5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 2 ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ $0,20 ∆ΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ €0,55 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΚ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΤ∆
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ocean Tankers
Holdings Public Company Limited ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008.
Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας
Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τις διατάξεις του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του περί Εταιρειών
Νόµου Κεφ. 113.
Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε
επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου µπορείτε
να συµβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Κυπριακό Οργανισµό
Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές,
δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων.
Η Ocean Tankers Holdings Public Company Limited αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνει ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της
Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και βεβαιώνουν ότι,
αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι,
εξ’ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ) 161.631.810
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OCEAN TANKERS
HODINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008.
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ 5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 2 ΠΛΗΡΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ $0,20 ∆ΟΛΑΡΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ €0,55 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΚ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρωµατικού
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού
κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του
2005 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου δεν συνεπάγεται µε
παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης έχουν εισαχθεί και έχουν τύχει διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου από τις 23 Ιουλίου 2008 µέχρι τις 12 Αυγούστου 2008.
Η παρούσα δηµόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα και
απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν νόµιµα. Συγκεκριµένα, και
προς συµµόρφωση µε τη σχετική χρηµατιστηριακή νοµοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα
δηµόσια προσφορά δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άµεσα ή έµµεσα,
εντός ή προς τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (“οι Εξαιρούµενες Χώρες”), στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους αυτής, η
διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση/ διανοµή του παρόντος
Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η
αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του
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παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την
παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις
Εξαιρούµενες Χώρες και αφετέρου η άσκηση των ∆ικαιωµάτων από πρόσωπα των Εξαιρούµενων
Χωρών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005
το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:
•
•
•

Μιχάλη Ιωαννίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο
Γιώργο Ιωαννίδη, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
Χρυσόστοµο Χρυσοστόµου, Εκτελεστικό Σύµβουλο

Υπεύθυνος Σύνταξης του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και ανάδοχος υπεύθυνος
είσπραξης είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος
Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008 Κυπριακός Οργανισµός
Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ δεν έχει διεξάγει οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νοµικό ή
οικονοµικό) αναφορικά µε τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2008 µέχρι 30 Ιουνίου 2008 και ως εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
•
•

Του Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), EuroLife House, Έβρου 4,
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία, τηλ. +357-22-121800.
Της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited, Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue
Anchor House 1082 Λευκωσία, τηλ. +357-22-813030.

Το Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας, είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή ως
εξής:
•
•
•

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ocean-tankers.com)
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)
στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO)
(www.cisco-online.com.cy)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
(i)
(ii)

(iii)

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι πλήρης και αληθής.
∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος
των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό
∆ελτίο.
∆εν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και των θυγατρικών της εταιριών οι
οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.

Η ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου είναι η 12 Σεπτεµβρίου 2008
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1.0

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
∆ΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΜΦΩΝΙΑ SWAP
Σε συνεχεία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008, Μέρος Α, παράγραφος 1.1.10
(σελίδα 31) σηµειώνεται:
«Σηµειώνεται ότι η ABN AMRO Bank N.V. σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 17 Απριλίου 2008
επιβεβαιώνει ότι εφόσον η Εταιρεία δεν προχωρήσει σε πρόσθετη συµφωνία αντιστάθµισης
ανταλλαγής επιτοκίου (unwind of the interest rate swap agreement) µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2009,
τότε δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε κόστος ή κέρδος για την Εταιρεία για αυτή την περίοδο»
ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ABN AMRO BANK
Σε συνεχεία του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008, Μέρος Γ, παράγραφος 17.3
(σελίδες 109-114), παρατίθενται επιπρόσθετα οι ακόλουθοι όροι της Σύµβασης ∆ανείου (η «Σύµβαση
∆ανείου») ηµεροµηνίας 16 Οκτωβρίου, 2007 (ως ετροποποιήθη) συναφθείσης µεταξύ της Εταιρείας
και της ABN AMRO Bank N.V. και άλλων τραπεζών (οι «∆ανείστριες Τράπεζες») για ποσό µέχρι
διακόσια ογδόντα τέσσαρα εκατοµµύρια δολάρια Αµερικής ($284.000.000):
(i)

Το 50% του Καθαρού Πλεονάσµατος (Excess Cash) των Κερδών (Earnings) των
υποθηκευµένων πλοίων της Εταιρείας, αποδίδεται στην ΑBN AMRO Bank N.V. για την
αποπληρωµή του ∆ανείου. Αυτός ο όρος ελέγχεται από την ΑBN AMRO Bank N.V κάθε έξι (6)
µήνες.

(ii)

Σε περίπτωση καταβολής µερίσµατος προς τους µετόχους, σύµφωνα µε τη ∆ανειακή Σύµβαση
Τραπεζών, το µέρισµα δε µπορεί να ξεπεράσει το 50% του Καθαρού Πλεονάσµατος των
Κερδών της Εταιρείας. Για να εγκριθεί χρειάζεται πάντα η συγκατάθεση των ∆ανειστριών
Τραπεζών.

(iii)

Πρέπει να σηµειωθεί ότι προσωπικά δάνεια από µετόχους προς την Εταιρεία
(συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού δάνειου του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη) είναι πλήρως
υποτεταγµένα (subordinated) στις απαιτήσεις, αξιώσεις και δικαιώµατα των ∆ανειστριών
Τραπεζών κατά τη Σύµβαση ∆ανείου καθώς επίσης και πλήρως υποτεταγµένα κατά χρονική
σειρά και προτεραιότητα εξοφλήσεως (fully subordinated in time and right of repayment).

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 161.631.810 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS ISSUE)
Στις 27 Ιουνίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ενέκρινε την εισαγωγή 161.631.810
∆ικαιωµάτων Προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων (Rights issue) της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited που κατείχαν µετοχές στις 30 Ιουνίου 2008.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης έχουν εισαχθεί και έχουν τύχει διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου από τις 23 Ιουλίου 2008 µέχρι τις 12 Αυγούστου 2008.
Η διαπραγµάτευση των µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
θα αρχίσει στις 12 Σεπτεµβρίου 2008, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το σχετικό Μητρώο δικαιούχων
έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών (καταχώρηση,
διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών) Κανονισµών του 2001.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS ISSUE)
Η Εταιρεία έχει ανακοινώσει στις 10 Σεπτεµβρίου 2008 ότι η εισαγωγή και έναρξη διαπραγµάτευσης
των νέων µετοχών που προέκυψαν από την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα λάβει χώρα
αντί στις 12 Σεπτεµβρίου 2008 ως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου
2008, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία εντός Σεπτεµβρίου 2008, που θα ανακοινωθεί από το
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, προκείµενου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διάθεσης των µετοχών
που αντιστοιχούν σε ανεξάσκητα δικαιώµατα προτίµησης.
ΠΩΛΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ∆Η
Στις 30 Ιουλίου 2008 ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, προέβη στην πώληση 28.130.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης σε εφοπλιστικούς
κύκλους και θεσµικούς επενδυτές. Το προϊόν από την πώληση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης θα
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση λοιπών ∆ικαιωµάτων Προτίµησης του κ. Μιχάλη Ιωαννίδη.
Επίσης, στις 8 Αυγούστου 2008 ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ocean Tankers Holdings Public
Company Limited κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, προέβη στην πώληση 12.500.000 ∆ικαιωµάτων Προτίµησης
σε εφοπλιστικούς κύκλους και θεσµικούς επενδυτές. Το προϊόν από την πώληση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης θα χρησιµοποιηθεί για την άσκηση λοιπών ∆ικαιωµάτων Προτίµησης του κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στις 15 Ιουλίου 2008, η Εταιρεία υπόγραψε συµφωνία χορηγίας µε τον Αθλητικό Σύλλογο Οµόνοια
Λευκωσίας. Με βάση τη συµφωνία η Εταιρεία θα είναι ο κύριος χορηγός της Οµόνοιας για τα έτη
2008/2009 και 2009/2010 έναντι του ποσού των €250.000 το χρόνο.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΕ
∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Στις 21 Απριλίου 2008 υπεγράφη η Σύµβαση Αρ. ΤΑΥ 33/2008, µεταξύ της Εταιρείας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την Μεταφορά Πόσιµου Νερού µε ∆εξαµενόπλοια από
την Ελλάδα στην Κύπρο και Κατασκευή Έργων Υποδοµής στη Λεµεσό.
Η υποθαλάσσια υποδοµή στη Λεµεσό έχει ήδη τελειώσει και τα έξι ναυλωµένα δεξαµενόπλοια της
εταιρείας άρχισαν να µεταφέρουν πόσιµο νερό από την Ελλάδα στην Κύπρο.
Το όλον έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το ∆εκέµβριο 2008 – Ιανουάριο 2009 και ο συνολικός
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα € 35 εκ.
Επιπρόσθετα σε συνέχεια των αναφορών στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008,
παρατίθενται οι ακόλουθοι όροι της Σύµβασης για τη µεταφορά πόσιµου νερού:
Ρήτρες Καθυστέρησης:
– Η ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης στην από περάτωση των έργων υποδοµής και
παράδοσης νερού ανέρχεται σε €20.000 τη µέρα, και για καθυστέρηση στην παράδοση της
εγγυηµένης συνολικής ποσότητας στον προβλεπόµενο χρόνο, ανέρχεται σε €10.000 τη µέρα.
– Σε περίπτωση που οι ρήτρες ανέρθουν σε ποσοστό 10% της Αξίας της κάθε εργασίας η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερµατίσει τη Σύµβαση.
Φορολογικές και τελωνιακές ρυθµίσεις:
– Η Σύµβαση δεν εξαιρείται από δασµούς και φόρους, περιλαµβανοµένου και ΦΠΑ.
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Πρόσθετη αµοιβή (bonus) για επίσπευση της Συµβατικής ηµεροµηνίας έναρξης παράδοσης νερού:
– Εάν επιτευχθεί παράδοση νερού πριν από την συµβατική ηµεροµηνία τότε ο Εργοδότης οφείλει
να πληρώνει στον Εργολάβο το ποσό των €20.000 την ηµέρα µέχρι και τη Συµβατική
ηµεροµηνία παράδοσης νερού.
Ασφάλειες έργων υποδοµής:
– Ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικά του έξοδα, να συνάψει και να διατηρεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των έργων υποδοµής ασφάλεια Contractors’ All Risk Policy. Η ασφάλεια έναντι τρίτου θα είναι
τουλάχιστο για ποσό €500.000 για κάθε περιστατικό.
Αναπροσαρµογή τιµής µονάδας για µεταφορά του νερού:
– Η οποιαδήποτε αναπροσαρµογή που θα επηρεάζει το κόστος µεταφοράς νερού θα υπολογίζεται
µηνιαία και θα ενσωµατώνεται σε κάθε λογαριασµό που θα υποβάλλεται.
– Η αναπροσαρµογή θα γίνεται σε περίπτωση µεταβολής του δείκτη καυσίµων.
– Αν οι δείκτες δεν είναι διαθέσιµοι από την Στατιστική Υπηρεσία τότε θα εφαρµόζονται οι δείκτες
του µήνα που είναι διαθέσιµοι και θα γίνεται αναπροσαρµογή σε µεταγενέστερο στάδιο όταν οι
σωστοί δείκτες θα είναι διαθέσιµοι.
– Η αναπροσαρµογή θα εφαρµοστεί µε την έναρξη παράδοσης νερού µέχρι την συµβατική
ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης.
– Ουδεµία άλλη αναπροσαρµογή θα γίνεται λόγω διακύµανσης παραγόντων που επηρεάζουν το
κόστος µεταφοράς νερού.
– Ο τύπος που θα χρησιµοποιείται για πιθανών αναπροσαρµογές έχει συµφωνηθεί και
συµπεριλαµβάνεται στη συµφωνία.
Σηµειώνεται ότι µε βάση την συµφωνία κανένα µέρος δεν θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εµποδίζεται από
οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας.
Για σκοπούς αυτού του άρθρου «Ανωτέρα βία» σηµαίνει θεοµηνία, απεργίες (εκτός εάν αυτές
περιορίζονται στους εργοδοτούµενους του αναδόχου), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές,
εχθροπραξίες, πολέµους, κηρυγµένους ή µη, αποκλεισµούς, εξεγέρσεις, στάσεις, τροµοκρατικές
ενέργειες, επιδηµίες, κατολισθήσεις, σεισµούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πληµµύρες, διαβρώσεις από
νερά πληµµύρας, εµφύλιες διαταραχές, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συµβάντα που
είναι πέραν από τον έλεγχο των µερών, τα οποία συµβαίνουν στην επικράτεια της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του
αναδόχου ή στον τόπο εκτέλεσης του αντικειµένου της Σύµβασης και τα οποία δεν δύναται να
αντιµετωπιστούν από κανένα από τα µέρη µε τη δέουσα φροντίδα.
Έργα Υποδοµής
Η συµφωνία για την κατασκευή των έργων υποδοµής έχει συναφθεί µεταξύ της εταιρείας EDT Marine
Constructions Ltd και της Admibros Shipmanagment Co Ltd. Το συνολικό κόστος των έργων υποδοµής
ανέρχεται στα €4.400.000 πλέον Φ.Π.Α.
H Εταιρεία έχει αναθέσει στην Admibros Shipmanagment Co Ltd το έργο υπό την ιδιότητα ως
Αντιπρόσωπος / Σύµβουλός (Agent / Consultant) της Εταιρείας. Η αµοιβή της Admibros
Shipmanagment Co Ltd για την ανάθεση του έργου ανέρχεται στο 1,25% επί της αµοιβής της
Εταιρείας για την µελέτη και κατασκευή των έργων υποδοµής για την µεταφορά πόσιµου νερού και µε
επιπρόσθετη αµοιβή 1,25% επί του ποσού της µίσθωσης των πλοίων που θα ναυλωθούν για την
µεταφορά του νερού από την Ελλάδα στην Κύπρο καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης µε την
Κυπριακή Κυβέρνηση.
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ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30
ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005 στο παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
2.0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πέραν των συµφωνιών της Εταιρείας µε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες ως αναφέρονται στο
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008, η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία την Admibros
Shipmanagment Co Ltd ως Αντιπρόσωπος / Σύµβουλός (Agent / Consultant) της Εταιρείας για την
κατασκευή των έργων υποδοµής.
Η αµοιβή της Admibros Shipmanagment Co Ltd για την ανάθεση του έργου ανέρχεται στο 1,25% επί
της αµοιβής της Εταιρείας για την µελέτη και κατασκευή των έργων υποδοµής για την µεταφορά
πόσιµου νερού και µε επιπρόσθετη αµοιβή 1,25% επί του ποσού της µίσθωσης των πλοίων που θα
ναυλωθούν για την µεταφορά του νερού από την Ελλάδα στην Κύπρο καθ’ όλη την διάρκεια της
σύµβασης µε την Κυπριακή Κυβέρνηση.
3.0

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με βάση τα προβλεπόµενα του άρθρου 14(1)(6) και 14(1)(7) του περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και
Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµου του 2005, επενδυτές οι οποίοι έχουν συµφωνήσει ή δεσµευθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο πριν τη δηµοσίευση του Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου να
αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας
13 Ιουνίου 2008, βασισθέντες στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να
αποδεσµευθούν αζηµίως γι’ αυτούς από την υποχρέωση και δέσµευση που έχουν αναλάβει. Το
δικαίωµα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσµευσης ασκείται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
4.0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που
έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις µη ελεγµένες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 και οι οποίες
δεν έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόµο ελεγκτές του Συγκροτήµατος κ.κ Moore Stephens Stylianou
& Co.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων
Προµήθειες ναυλωτών και ναυλοµεσιτών
Έξοδα κίνησης πλοίων
Άµεσα έξοδα ταξιδιών
Έξοδα κίνησης πλοίων
Σύνολο εξόδων κίνησης και άµεσων εξόδων
Κέρδος από εκµετάλλευση πλοίων
Έξοδα διαχείρισης

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ

24.050.981
(655.371)
23.395.610
(646.231)
(7.022.018)
(7.668.249)
15.727.361
(1.601.174)

6.107.941
(199.579)
5.908.362
(212.113)
(1.723.432)
(1.935.545)
3.972.817
(661.935)
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Kέρδος/(ζηµιά) πριν από αποσβέσεις
τόκους και φόρους
Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων
ενεργητικού
Kέρδος/(ζηµιά) πριν από τόκους και φόρους
Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης
Kέρδος/(ζηµιά) πριν από φόρους
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή που
κατανέµεται στους µετόχους της µητρικής
εταιρείας

14.126.187

3.310.882

(4.152.500)
9.973.687
7.140
(2.947.458)
7.033.369
(10.883)
7.022.486
Σεντς

(1.040.000)
2.270.882
34.391
(1.061.307)
1.243.966
(3.366)
1.240.600
Σεντς

4,34

1,90

Κύκλος εργασιών: Το καθαρό εισόδηµα από την εκµετάλλευση των πλοίων του Συγκροτήµατος για

το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθε σε $24.050.981 έναντι $6.107.941 το πρώτο εξάµηνο του 2007
σηµειώνοντας αύξηση 293%. Η ραγδαία αύξηση οφείλεται στη σηµαντική αύξηση των πλοίων και
συνεπώς της χωρητικότητας του στόλου του Συγκροτήµατος. Σηµειώνεται ότι στο στόλο του
Συγκροτήµατος προστέθηκαν πλοία µεγαλύτερης χωριτηκότητας από τα υφιστάµενα και τα οποία
αποφέρουν υψηλότερα ηµερήσια ναύλα.

Προµήθειες ναυλωτών και ναυλοµεσιτών: Η προµήθεια των ναυλωτών ύψους $655.371, φθάνει

το 2,7% του µικτού εισοδήµατος του Συγκροτήµατος για το πρώτο εξάµηνο του 2008,
παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε σύγκριση µε 3,3% για το πρώτο εξάµηνο του 2007.

Περιθώριο κέρδους από την εκµετάλλευση πλοίων: Το περιθώριο κέρδους για το πρώτο

εξάµηνο του 2008 ανήλθε σε 65,4% παρουσιάζοντας µικρή αύξηση σε σύγκριση µε 65,0% για το
πρώτο εξάµηνο του 2007, γεγονός που υποδεικνύει ότι η σηµαντική αύξηση στα κέρδη από
εκµετάλλευση πλοίων προέρχεται από τη σηµαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών λόγω της αύξησης
του στόλου της Εταιρείας.

Έξοδα διαχείρισης: Αφορούν έξοδα διοίκησης για τις συµφωνίες για τη διαχείριση των πλοίων του

Συγκροτήµατος µε την Admibros Shipmanagement Co Ltd, έξοδα ελεγκτών, επαγγελµατικά έξοδα,
αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων κ.α. Τα διοικητικά έξοδα για το πρώτο εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε
$1,60 εκ. σε σύγκριση µε $662 χιλιάδες για το πρώτο εξάµηνο του 2007.

Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού: Οι αποσβέσεις περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον
αποσβέσεις για τα πλοία του Συγκροτήµατος. Το κόστος ή εκτιµηµένη αξία των πλοίων, µετά από τις
αφαιρέσεις της υπολειµµατικής αξίας, αποσβένεται µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα
της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή των πλοίων και άλλων παγίων είναι 30 έτη
για τα δεξαµενόπλοια.
Η µεγάλη αύξηση στις αποσβέσεις που ανήλθαν σε $4.152.500 για το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε
σύγκριση µε $1.040.000 για το πρώτο εξάµηνο του 2008, ανταποκρίνεται στην σηµαντική αύξηση του
στόλου του Συγκροτήµατος καθώς και στην αύξηση της αγοραίας αξίας των πλοίων του
Συγκροτήµατος.

Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα:
Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα περιλαµβάνουν τόκους
πληρωτέους, άλλα έξοδα χρηµατοδότησης, ζηµιά από συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα και
πιστωτικούς τόκους.
Η αύξηση στα έξοδα χρηµατοδότησης, που ανήλθαν σε $2.947.458 για το πρώτο εξάµηνο του 2008
σε σύγκριση µε $1.061.307 για το πρώτο εξάµηνο του 2007, οφείλεται στην αύξηση των δανείων του
Συγκροτήµατος ως αποτέλεσµα της αύξησης του στόλου του Συγκροτήµατος.
Το κέρδος πριν από τόκους και φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 καλύπτει τα
χρηµατοδοτικά έξοδα για την αντίστοιχη περίοδο, 3,38 φορές (κάλυψη τόκου/interest cover). Η
αντίστοιχη κάλυψη τόκου για το πρώτο εξάµηνο του 2007 ήταν 2,14 φορές.
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Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης – Ισολογισµού 30 Ιουνίου 2008
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναπόσβεστη αξία πλοίων
Αναβαλλόµενα έξοδα δεξαµενισµού
Προκαταβολή στην αγορά πλοίων
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Κέρδη που κρατήθηκαν
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
αντιστάθµισης µελλοντικών ταµιακών ροών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ

322.200.407
3.859.683
17.708.919
4.899
343.773.908

271.344.951
2.155.050
8.476.197
7.399
281.983.597

1.857.981
14.983.632
3.324.154
20.165.767
363.939.675

1.149.284
10.540.374
1.000.497
12.690.155
294.673.752

32.326.363
18.000.139
11.359.839
61.686.341

32.326.363
23.521.071
4.337.353
60.184.787

232.867.832

184.346.032

18.642.554
251.510.386

13.121.622
197.467.654

6.605.495
44.126.677
10.776
50.742.948
302.253.334
363.939.675

4.838.267
32.172.268
10.776
37.021.311
234.488.965
294.673.752

Αναπόσβεστη αξία πλοίων: Η αναπόσβεστη αξία των πλοίων στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθε στα

$322,20 εκ. σε σύγκριση µε $271,34 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Η αύξηση στην αναπόσβεστη αξία
του εταιρικού στόλου που παρατηρείται στις 30 Ιουνίου 2008 σε σχέση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2007,
οφείλεται στην προσθήκη των νέων πλοίων που έχουν παραδοθεί στο Συγκρότηµα κατά τη διάρκεια
του πρώτου εξαµήνου 2008.

Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές: Τα εισπρακτέα και άλλα ποσά στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
ανήλθαν σε $14,98 εκ. σε σχέση µε $10,54 εκ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Η αύξηση που
παρατηρήθηκε δικαιολογείται από την αύξηση του κύκλου εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο.
∆ανεισµός: Στις 30 Ιουνίου 2008, ο δανεισµός του Συγκροτήµατος ανήλθε σε $232,87 εκ. από το
οποίο ποσό $32,2 εκ. είναι αποπληρωτέο µεταξύ ενός και δύο ετών και το υπόλοιπο $194,4 εκ. µεταξύ
2 και 10 ετών.
Ο δανεισµός αποτελείται από τραπεζική διευκόλυνση ύψους µέχρι $284 εκ., η οποία παραχωρήθηκε
από την ABN Amro Bank τον Οκτώβριο του 2007 και από προσωπικό δανεισµό του κ. Μιχάλη
Ιωαννίδη ύψους $42,05 εκ.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
30 Ιουνίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙ∆Α

∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι

13

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

14 - 19

∆ήλωση ∆ιοικητικού συµβουλίου

20

Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

21

Ενοποιηµένος ισολογισµός

22

Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια

23

Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών

24

Σηµειώσεις στις µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

25 – 52

Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης για την περίοδο 01/01/2008 – 30/06/2008

53 – 54
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Κος
Κος
Κος
Κος
Κος
Κος
Κος
Κος
Κος
Κος

Μιχάλης Ιωαννίδης
Γεώργιος Ιωαννίδης
∆ανιήλ Ιωαννίδης
Αντώνης Ιωαννίδης
Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου
Μιχάλης Μιχαήλ
Μιχάλης Φιλίππου
Φίλιππος Φράγκου
Andrian D. Pace
Γεώργιος Α. Τσαβλίρης

Γραµµατέας Εταιρείας:

Κος Γεώργιος Ιωαννίδης
Πάρου 4, ∆ιαµέρισµα 101
1082 Λευκωσία

Εγγεγραµµένο γραφείο:

Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House
Αγίοι Οµολογητές
1082 Λευκωσία
Κύπρος

Τραπεζίτες

ABN Amro
Τράπεζα Κύπρου Λτδ
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του µαζί µε τις µη ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος
για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 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.
•
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).
•
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).
•
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) που παραδόθηκε στις 25 Ιουλίου 2008
•
Sultan Management S.A η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης
σηµαίας δεξαµενόπλοιου M/T Skledros (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054).
•
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) που αναµένεται να παραδοθεί τον ∆εκέµβριο 2008.
•
Wall Shipmanagement S.A η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και θα είναι πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης
σηµαίας δεξαµενόπλοιου M/T Stavrodromi (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054) η παράδοση του οποίου αναµένεται 1-15
Σεπτεµβρίου 2008.

14

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
•
Imvros Management Company η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης
σηµαίας δεξαµενόπλοιου M/T Hartzi (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054).
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 την αύξηση του στόλου του µε νεότερα και µεγαλύτερα πλοία, βασισµένο σε
µεγάλο µέρος στην αυξηµένη κερδοφορία και ταµειακές ροές που θα εξασφαλίσει µε την υφιστάµενη επέκταση του στόλου.
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 την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 21. Η µερισµατική πολιτική της εταιρείας
θα αποφασιστεί σε µελλοντικό ψήφισµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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 ∆εκεµβρίου 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
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μετοχικό κεφάλαιο(συνέχεια)
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 ∆εκεµβρίου 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.
Εταιρική διακυβέρνηση
Το συγκρότηµα έχει αποφασίσει, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 2 Νοεµβρίου 2005 την πλήρη
εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 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 ∆ιακυβέρνησης το οποίο αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (σύνθεση, συνεδρίες, γραµµατέας και ανεξάρτητοι
συµβούλοι, αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εξουσίες και Εκτελεστική ∆ιεύθυνση, επιµόρφωση ∆ιοικητικών
Συµβούλων, κρίση και ευθύνη ∆ιοικητικών Συµβούλων), στο διορισµό ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Επιτροπή ∆ιορισµών,
σύνθεση Επιτροπής, όροι εντολής και καθήκοντα Επιτροπής ∆ιορισµών, αποχώρηση και επανεκλογή ∆ιοικητικών
Συµβούλων), στις Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων (αρχές που διέπουν τις αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων, Επιτροπή
Αµοιβών, σύνθεση Επιτροπής Αµοιβών, όροι εντολής και καθήκοντα Επιτροπής Αµοιβών, πολιτική αµοιβών και συµβόλαια
εργοδότησης ∆ιοικητικών 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
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ετοιµάσει Έκθεση Περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
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∆ιοικητικό συµβούλιο
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ στις 30 Ιουνίου 2008 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη
σελίδα 13. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008.
Σύµφωνα µε τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σηµερινά µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ διατηρoύν τo αξίωµά τoυς.
Συµµετοχή συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα η έµµεσα, τα µέλη του διοικητικού
Συµβουλίου, η σύζυγος, τα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άµεσα η έµµεσα τουλάχιστο 20% κατά τις 30
Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:-

Μιχάλης Ιωαννίδης (άµεσα)
Μιχάλης Ιωαννίδης (έµµεσα-σύζυγος)
Μιχάλης Ιωαννίδης (έµµεσα-τέκνο)
Μιχάλης Ιωαννίδης (έµµεσα-εταιρείες)
Γεώργιος Ιωαννίδης

30 Ιουνίου
2008
Αριθµός
104.064.083
112.978
112.978
802.567
112.978

30 Ιουνίου
2008
%
64,38
0,07
0,07
0,49
0,07

2007
Αριθµός

2007
%

104.064.083
112.978
112.978
802.471
112.978

64,38
0,07
0,07
0,49
0,07

∆εν υπήρξε οποιαδήποτε διακύµανση στα ποσοστά κατά την περίοδο µεταξύ 30 Ιουνίου 2008 και 2 Αυγούστου 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 30 Ιουνίου 2008 και 31
∆εκεµβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:-

Μιχάλης Ιωαννίδης

30/06/2008
Αριθµός
105.205.584
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30/06/2008
2007
%
Αριθµός
65,08
105.092.510

2007
%
65,08
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Συµβάσεις µε µέλη του διοικητικού συµβουλίου και συνδεµένων µε αυτά πρόσωπα
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν συνάψει συµφωνίες διαχείρισης και πρακτόρευσης των πλοίων τους
µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement 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 ∆εκεµβρίου 2006 όταν την
πλοιοδιαχείρηση την ανάλαβε η AdmiBros Shipmanagment Co Limited.
Η συµφωνίες αυτές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση. Η εταιρεία έχει ζητήσει από διεθνής αναγνωρισµένους µεσιτικούς
οίκους να της δοθούν συνήθης χρεώσεις για µεσιτικές εµπορικές προµήθειες. Με τα στοιχεία που έχει πάρει η εταιρεία από
τους µεσιτικούς οίκους Braemar Seascope, SSY και Clarksons, έχει διαπιστωθεί ότι οι συµφωνίες της εταιρείας µε τη
συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagment Co Limited έχουν γίνει σε καθαρά εµπορική βάση δια τον λόγο ότι οι
µεσιτικοί οίκοι που αναφέραµε πιο πάνω χρεώνουν για τον ίδιο σκοπό 2.5%
Στις 4 Νοεµβρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ συµφωνία χρήσης γραφειακού εξοπλισµού (υπολογιστές, faxes, εκτυπωτές κ.τ.λ)
και λογισµικών προγραµµάτων µε τη συγγενική εταιρεία AdmiBros Shipmanagement Limited. Σύµφωνα µε τους όρους της
συµφωνίας η Εταιρεία θα πληρώνει µηνιαίως ΛΚ£2.000 προς την AdmiBros Shipmanagement Limited για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες που προσφέρει η δεύτερη προς την πρώτη.
Η Εταιρεία έχει υπογράψει συµβόλαιο για ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στη συγγενική εταιρεία Blue Anchor Trading
Limited για να στεγάσει την έδρα της. Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, το ενοίκιο καθορίζεται στις ΛΚ£1.000
µηνιαίως.
Η Εταιρεία στις 2 Νοεµβρίου 2005 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε «Σχέδιο Παροχής Μετοχικών ∆ικαιωµάτων
Επιλογής (Share Option Scheme)» καθώς επίσης Σχέδιο Παροχής Μετοχικών ∆ικαιωµάτων Επιλογής για Εξαγορές. To
σχέδιο προέβλεπε να προσφερθεί στο ∆ιευθυντικό προσωπικό, διοικητικούς συµβούλους, συνεργάτες της εταιρείας και
άλλων εταιρειών που δυνατό να ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα εταιρειών αµέσως µετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Μέχρι σήµερα δεν παραχωρήθηκαν οποιαδήποτε Μετοχικά ∆ικαιώµατα Επιλογής η Μετοχικά
∆ικαιώµατα Επιλογής σε Εξαγορές .
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Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
Αναµένονται ακόµα δύο δεξαµενόπλοια να προστεθούν στο στόλο της εταιρείας. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
Όνοµα δεξαµενόπλοιου
Μ/Τ Stavrodromi
Μ/Τ Vasi

Χωρητικότητα
15,500dwt
12,800dwt

Αναµενόµενη Παραλαβή
1-15 Σεπτεµβρίου 2008
∆εκέµβριο 2008

Στις 25 Ιουλίου 2008 έχει παραδοθεί το πλοίο Μ/Τ Gemi χωρητικότητας 12.750dwt.
Στις 21 Απριλίου 2008, η εταιρεία υπόγραψε συµφωνία µε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για
την µεταφορά πόσιµου νερού, µε δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο και κατασκευή έργων υποδοµής στην
Λεµεσό. Τα έργα υποδοµής έχουν τελειώσει τον Ιούλιο 2008 και η συµφωνία για µεταφορά νερού θα συνεχιστεί µέχρι τον
∆εκέµβριο 2008 µε Ιανουάριο 2009.
Με εντoλή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ,

Κος Μιχάλης Ιωαννίδης
Σύµβουλος
Λευκωσία, Κύπρος, 4 Αυγούστου 2008
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Σύµφωνα µε το άρθρο 10, εδάφια 3(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου 2007 («Νόµος»), εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι
υπεύθυνοι για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για την περίοδο
έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 επιβεβαιώνουµε ότι εκ’ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 21 µέχρι 52:
i)

Καταρτίστηκαν σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική έκθεση» όπως αυτό
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του
Νόµου, και

ii)

Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής
κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, και

(β) Η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 10,
εδάφιο (6) του Νόµου.
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Μιχάλης Ιωαννίδης (∆ιευθύνων Σύµβουλος)
Γιώργος Ιωαννίδης
Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου (Οικονοµικός ∆ιευθυντής)
∆ανιήλ Ιωαννίδης
Αντώνης Ιωαννίδης
Μιχάλης Μιχαήλ
Μιχάλης Φιλίππου
Φίλιππος Φράγκου
Andrian D. Pace
Γεώργιος Α. Τσαβλίρης
Λευκωσία, Κύπρος 4 Αυγούστου 2008
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Σηµ.
Έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων
Προµήθειες ναυλωτών και ναυλοµεσιτών
Έξοδα κίνησης πλοίων
Άµεσα έξοδα ταξιδιών
Έξοδα κίνησης πλοίων
Σύνολο εξόδων κίνησης και άµεσων εξόδων
Κέρδος από εκµετάλλευση πλοίων
Έξοδα διαχείρισης
Kέρδος/(ζηµιά) πριν από αποσβέσεις
τόκους και φόρους
Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων
ενεργητικού
Kέρδος/(ζηµιά) πριν από τόκους και φόρους
Έσοδα χρηµατοδότησης
Έξοδα χρηµατοδότησης
Kέρδος/(ζηµιά) πριν από φόρους
Φορολογία
Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Κέρδος/(ζηµιά) ανά µετοχή που
κατανέµεται στους µετόχους της µητρικής
εταιρείας

4
5
6

12 & 15
9
10
11
7

8

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Συµπληρωµατικές πληροφορίες
(Σηµ. 28 )
Μη ελεγµένα Μη ελεγµένα
Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
30 Ιουνίου
30 Ιουνίου
2007
2008
2007
$ΗΠΑ
€
€

24.050.981
(655.371)
23.395.610
(646.231)
(7.022.018)
(7.668.249)
15.727.361
(1.601.174)

6.107.941
(199.579)
5.908.362
(212.113)
(1.723.432)
(1.935.545)
3.972.817
(661.935)

15.232.929
(415.086)
14.817.843
(409.297)
(4.447.465)
(4.856.762)
9.961.081
(1.014.120)

4.149.857
(135.598)
4.014.259
(144.114)
(1.170.934)
(1.315.048)
2.699.211
(449.732)

14.126.187

3.310.882

8.946.961

2.249.479

(4.152.500)
9.973.687
7.140
(2.947.458)
7.033.369
(10.883)
7.022.486
Σεντς

(1.040.000)
2.270.882
34.391
(1.061.307)
1.243.966
(3.366)
1.240.600
Σεντς

(2.630.027)
6.316.934
4.522
(1.866.802)
4.454.654
(6.893)
4.447.761
Λεπτά

(706.597)
1.542.882
23.366
(721.073)
845.175
(2.287)
842.888
Λεπτά

4,34

1,90

2,75

1,29

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
30 Ιουνίου 2008

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ

322.200.407
3.859.683
17.708.919
4.899
343.773.908

271.344.951
2.155.050
8.476.197
7.399
281.983.597

204.068.850
2.444.569
11.216.121
3.103
217.732.643

184.357.187
1.464.184
5.758.898
5.027
191.585.296

17
18
19

1.857.981
14.983.632
3.324.154
20.165.767
363.939.675

1.149.284
10.540.374
1.000.497
12.690.155
294.673.752

1.176.771
9.490.033
2.105.385
12.772.189
230.504.832

780.847
7.161.341
679.755
8.621.943
200.207.239

20
21

32.326.363
18.000.139
11.359.839
61.686.341

32.326.363
23.521.071
4.337.353
60.184.787

20.474.225
11.400.568
7.194.868
39.069.661

21.963.178
15.980.686
2.946.884
40.890.748

22

232.867.832

184.346.032

147.489.170

125.248.381

18.642.554
251.510.386

13.121.622
197.467.654

11.807.448
159.296.618

8.915.092
134.163.473

6.605.495
44.126.677
10.776
50.742.948
302.253.334
363.939.675

4.838.267
32.172.268
10.776
37.021.311
234.488.965
294.673.752

4.183.656
27.948.072
6.825
32.138.553
191.435.171
230.504.832

3.287.215
21.858.482
7.321
25.153.018
159.316.491
200.207.239

Σηµ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναπόσβεστη αξία πλοίων
Αναβαλλόµενα έξοδα δεξαµενισµού
Προκαταβολή στην αγορά πλοίων
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο

12
13
15

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Κέρδη που κρατήθηκαν
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
αντιστάθµισης µελλοντικών ταµιακών ροών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
∆ανεισµός
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Συµπληρωµατικές πληροφορίες
(Σηµ.28)
Μη ελεγµένα
Ελεγµένα 31
30 Ιουνίου
∆εκεµβρίου
2008
2007
€
€

24
22
25

Στις 4 Αυγούστου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited ενέκρινε αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση.

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

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

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο
$ΗΠΑ
Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007

Έκδοση
µετοχών
υπέρ το Αποθεµατικά
άρτιο δίκαιης αξίας
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ

32.326.36

-

826.73

-

-

37.683.42

Κέρδη που
κρατήθηκαν
$ΗΠΑ
998.845

Ολικό
$ΗΠΑ
34.151.944

Επανεκτίµηση πλοίων
Καθαρά κέρδη ή ζηµιές που δεν αναγνωρίστηκαν
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Ζηµιά από συµφωνία ανταλλαγής τόκου
Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίµησης
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 /1 Ιανουαρίου
2008

-

-

37.683.42
(13.121.622
(1.867.472

1.471.036
1.867.472

37.683.42
1.471.03
(13.121.622
-

32.326.36

-

23.521.07

4.337.353

60.184.78

Καθαρό κέρδος για την περίοδο
Ζηµιά από συµφωνία ανταλλαγής τόκου
Στις 30 Ιουνίου 2008

32.326.36

-

(5.520.932
18.000.139

7.022.486
11.359.839

7.022.48
(5.520.932
61.686.34

-

37.683.42

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Σηµ.
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καθαρό κέρδος για την περίοδο πριν από φόρους
Αναπροσαρµογή για:
Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων πάγιου
ενεργητικού
12 & 15
Χρεώλυση εξόδων δεξαµενισµού και ειδικής
επιθεώρησης
14
Χρεωστικούς τόκους
10
Κέρδος από εργασίες πριν από αλλαγές στο
κεφάλαιο κινήσεως
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Αποθέµατα
Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Ροή µετρητών από εργασίες
Πληρωµή φόρων
Καθαρά µετρητά από εργασίες
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤIΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
Προσθήκες εξόδων δεξαµενισµού και ειδικής
επιθεώρησης
Αγορά πλοίων και άλλων στοιχείων πάγιου
ενεργητικού
Αγορά υπό κατασκευή πλοίων
Καθαρά µετρητά (για) επενδυτικές
δραστηριότητες

14
12 & 15
13

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤIΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
Αποπληρωµή δανείων
Εισπράξεις από νέα δάνεια
Πληρωµή τόκων
Καθαρά µετρητά από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) σε µετρητά και
αντίστοιχα µετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών:
Στην αρχή της περιόδου
Στο τέλος της περιόδου

19
19

Συµπληρωµατικές πληροφορίες
(Σηµ.28)
Μη ελεγµένα
Μη ελεγµένα 30
30 Ιουνίου
Ιουνίου 2008
2007
€
€

Μη ελεγµένα 30
Ιουνίου 2008
$ΗΠΑ

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ

7.033.369

1.243.966

4.454.655

845.175

4.152.500

1.040.000

2.630.027

706.597

325.000
(2.883.737)

(1.034.901)

205.842
(1.826.444)

(703.132)

8.627.132

1.249.065

5.464.080

848.640

(708.697)
(4.443.258)
1.767.228
5.242.405
(10.884)
5.231.521

(132.975)
(769.473)
871.041
1.217.658
(3.366)
1.214.292

(448.860)
(2.814.182)
1.119.292
3.320.330
(6.892)
3.313.438

(90.346)
(522.795)
591.803
827.302
(2.288)
825.014

(2.029.633)

(2.394.701)

(1.285.488)

(1.627.008)

(64.238.177)
-

(23.107.038)
(8.997.795)

(40.685.892)
-

(15.699.384)
(6.113.282)

(66.267.810)

(34.499.534)

(41.971.380)

(23.439.674)

(4.031.125)
64.507.334
2.883.737

(1.135.299)
23.709.294
1.034.901

(2.553.153)
38.303.212
1.826.444

(771.345)
16.108.569
703.132

63.359.946

23.608.896

37.576.503

16.040.356

2.323.657

(9.676.346)

(1.081.439)

(6.574.304)

1.000.497
3.324.154

10.806.627
1.130.281

679.758
2.105.387

7.342.240
767.936

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 25 µέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
24

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2005 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην Κυριάκου Μάτση 16 και Πάρου 4, Blue Anchor House,
Αγίοι Οµολογητές, 1082 Λευκωσία, Κύπρος. Στις 3 Νοεµβρίου 2005 η Εταιρεία µετατράπηκε σε ∆ηµόσια Εταιρεία
Περιορισµένης Ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113. Στις 6 ∆εκεµβρίου 2006 οι µετοχές
της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.
Κύριες δραστηριότητες
Η Εταιρεία είναι Ιθύνουσα εταιρεία των πιο κάτω πλοιοκτήτριων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διεθνούς
µεταφοράς πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Οι κύριες δραστηριότητες συµπεριλαµβάνουν και την αγοραπωλησία των
δεξαµενόπλοιων.
•
Pisti Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και 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).
•
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).
•
Gemi Maritime Co Limited η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Κύπρο και είναι πλοιοκτήτρια του υπο
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OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες(συνέχεια)
Κυπριακής σηµαίας νεόκτιστου δεξαµενόπλοιου M/T Gemi (DWT 12.750) που παραδόθηκε στις 25 Ιουλίου 2008
•
Sultan Management S.A η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης
σηµαίας δεξαµενόπλοιου M/T Skledros (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054).
•
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) που αναµένεται να παραδοθεί τον ∆εκέµβριο 2008.
•
Wall Shipmanagement S.A η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και θα είναι πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης
σηµαίας δεξαµενόπλοιου M/T Stavrodromi (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054) η παράδοση του οποίου αναµένεται 1-15
Σεπτεµβρίου 2008.
•
Imvros Management Company η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Μάλτα και είναι πλοιοκτήτρια του υπό Μαλτέζικης
σηµαίας δεξαµενόπλοιου M/T Hartzi (Build 1999, DWT 15.441, NRT 5.054).
2. Λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι εξής:
Βάση ετοιµασίας
Οι µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι
µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το
χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της
διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι οικονοµικές
καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη
αξία των δεξαµενόπλοιων του συγκροτήµατος.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεχτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση
υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα
αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες
και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ τα οποία σχετίζονται µε τις
εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2008.
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήµατος.
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων ορισµένα λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν
είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή. To ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις µη ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Συγκροτήµατος.
Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Iθύνουσας
εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited 2007 και των εξαρτηµένων εταιρειών της, για το έτος που έληξε
στις 31 ∆εκεµβρίου του 2007.Αναλυτική κατάσταση αυτών των εταιρειών παρουσιάζεται στη σηµείωση16.
Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστασεων όλων των εταιρειών του
Συγκροτήµατος. Ολα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την
ενοποίηση
Αναγνώριση εισοδηµάτων
Τα έσοδα από ναυλώσεις κατά ταξίδι ή από χρονοναυλώσεις, καθαρά από τα άµεσα έξοδα ταξιδιών, επιµερίζονται αναλογικά
στις χρήσεις µε βάση την διάρκεια του ταξιδιού και τον δεδουλευµένο χρόνο που αναλογεί στην εκάστοτε χρήση. Τα έσοδα
εποµένων χρήσεων, στους συνηµµένους ισολογισµούς αντιπροσωπεύουν εισπράξεις έναντι εσόδων από ναυλώσεις που
αφορούν περιόδους µεταγενέστερες της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Άλλα έσοδα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:
•
Πιστωτικοί τόκοι - κατ' αναλογία χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο, την πραγµατική απόδοση και το χρόνο
µέχρι την αποπληρωµή, όταν αποδειχθεί πως το εισόδηµα αυτό θα προκύψει.
Έξοδα χρηµατοδότησης
Οι χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα επί δανείων για χρηµατοδότηση της κατασκευής ή παραγωγής περιουσιακών στοιχείων
κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που χρειάζεται να συµπληρωθεί και να ετοιµαστεί το στοιχείο για τη
σκοπευόµενη χρήση του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισµού διαγράφονται.
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Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(1)

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

(2)

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

Φορολογία
Με βάση τις πρόνοιες του Περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ∆ιατάξεις) Νόµου η Ιθύνουσα Εταιρεία του
οµίλου ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έχει επιλογή να φορολογείται µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που
διαχειρίζεται η να φορολογείται µε συντελεστή εταιρικού φόρου 4.25% στα εισοδήµατα που προκύπτουν από την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων. Σε άλλα εισοδήµατα υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή φόρου 10%.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος που είναι εγγεγραµµένες στην Μάλτα και στην Κύπρο υπόκεινται µόνο σε
καταβολή τελών εγγραφής και φόρων µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που κατέχουν. Κέρδη των Κυπριακών
πλοιοκτήτριων Εταιρειών, στον βαθµό που δεν προέρχονται άµεσα η έµµεσα από εκµετάλλευση Κυπριακού πλοίου
φορολογούνται µε συντελεστή 10%.
Τα µερίσµατα που πληρώνονται στην Ιθύνουσα Εταιρεία από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε
φορολογία.
Μερίσµατα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε µη νοµικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε
άµυνα 15% στο βαθµό που δεν προέρχονται άµεσα η έµµεσα από πραγµατοποιηθέντα κέρδη εκµετάλλευσης Κυπριακού
πλοίου. Μερίσµατα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε φυσικά πρόσωπα µη φορολογικούς κάτοικους και νοµικά
πρόσωπα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
Αναπόσβεστη αξία πλοίων
Τα πλοία του συγκροτήµατος παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές.
Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τους συµβούλους της Εταιρείας έτσι ώστε τα ποσά που
εµφανίζονται στον Ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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Οι αποσβέσεις των πλοίων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής
των πλοίων που εκτιµάται σε 30 έτη από την ηµεροµηνία ναυπήγησης τους, και αφού ληφθεί υπόψη η υπολειµµατική τους
αξία ( US$650 για κάθε τόνο µετάλλου-LWT) 2007 (US$650) για κάθε τόνο µετάλλου-LWT)
Σηµαντικές δαπάνες που γίνονται πάνω στα πλοία και αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη κεφαλαιοποιούνται ενώ οι
δαπάνες επιδιόρθωσης και συντήρησης λογίζονται ως έξοδο στο έτος που πραγµατοποιούνται.
Σε περίπτωση εκποίησης πλοίων η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή
πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. Εάν η εκποίηση αφορά στοιχείο που λογίζεται σε εκτιµηµένη αξία
τυχόν υπόλοιπο από το πλεόνασµα επανεκτίµησης που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης πλοίων και αντιστοιχεί
στο στοιχείο αυτό, µεταφέρεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι
τα ακόλoυθα:
%
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµός
5-10 Έτη
Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το υπολογιζόµενο ποσό ανάκτησης, αυτή
µειώνεται αµέσως στο ποσό της ανάκτησης.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων περιλαµβάνεται στην αξία
του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία µεγαλύτερα
από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σηµαντικές
ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων
µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στα κέρδη εργασιών.
Αναβαλλόµενα έξοδα δεξαµενισµού
Βάση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Πρότυπου Αρ. 16 “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός” (Property, plant and equipment)
τα έξοδα που πραγµατοποιούνται σχετικά µε τον δεξαµενισµό των πλοίων καταχωρούνται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης
(deferred expenditure) και αποσβένονται µέχρι την ηµεροµηνία του επόµενου δεξαµενισµού.
Τα ανωτέρω έξοδα
περιλαµβάνουν το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για να πληρούν τα πλοία τα πρότυπα αξιοπλοΐας που έχουν
θεσπισθεί από διάφορους Νηογνώµονες. Τέτοιες επισκευές απαιτείται να γίνονται, συνήθως, σε χρονικά διαστήµατα όχι
µικρότερα των δυόµισι ετών.
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Αναβαλλόµενα έξοδα ειδικής επιθεώρησης
Η ειδική επιθεώρηση των πλοίων, που απαιτείται να συµπληρώνεται περίπου σε χρονικό διάστηµα µιας πενταετίας,
διενεργείται επί συνεχούς βάσεως και τα σχετικά έξοδα πλοίων καταχωρούνται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης (deferred
expenditure) και αποσβένονται βάση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 16 “Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός”
(property, plant and equipment). Τα ανωτέρω έξοδα αντιπροσωπεύουν το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για να
πληρούν τα πλοία τα πρότυπα αξιοπλοΐας που έχουν θεσπισθεί από διάφορους Νηογνώµονες και περιλαµβάνονται, µαζί µε
τα έξοδα δεξαµενισµού στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.
Απαιτήσεις από ασφαλιστές
Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις αφορούν ποσά που έχουν υποβληθεί ή που ευρίσκονται στην διαδικασία
συγκέντρωσης δικαιολογητικών και υποβολής τους στους ασφαλιστές. Οι απαιτήσεις αυτές λογιστικοποιούνται µε την
πραγµατοποίηση τους και αντιπροσωπεύουν έξοδα καλυπτόµενα από ασφαλιστικές καλύψεις, που έχουν πραγµατοποιηθεί
µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους και αναµένεται να εισπραχθούν από τους ασφαλιστές, µετά την αφαίρεση των
εκπιπτόµενων ποσών. Η κατάταξη των απαιτήσεων από ασφαλιστές σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες βασίζεται σε
εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης όσον αφορά την ηµεροµηνία είσπραξης τους.
Συµπληρωµατικές εισφορές σε οργανισµούς αυτασφάλισης
Για τις συµπληρωµατικές εισφορές σε οργανισµούς αυτασφάλισης (P&I back calls) που αναµένεται να καταβληθούν
µελλοντικά, καταχωρούνται σχετικές προβλέψεις οι οποίες περιλαµβάνονται στον λογαριασµό “Έξοδα χρήσεως
δεδουλευµένα”.
Αποµείωση στην αξία µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Τα πλοία και άλλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαµβανοµένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων,
αξιολογούνται για ζηµιές από αποµείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά από αποµείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό µε το οποίο η
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το ανακτήσιµο ποσό το οποίο είναι το ψηλότερο της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης
τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο πιο χαµηλό σηµείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνοµα αναγνωρίσιµες ροές
µετρητών.
∆άνεια
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.
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Αποθέµατα
Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια από τις δύο είναι χαµηλότερη.
Η τιµή κόστους καθορίζεται µε βάση τη µέθοδο της µέσης σταθµικής αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η
υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, µείον οι δαπάνες συµπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
Απαιτήσεις από ναυλωτές
Οι απαιτήσεις από ναυλωτές που εµφανίζονται στον συνηµµένο ενοποιηµένο ισολογισµό, αντιπροσωπεύουν τιµολογήσεις
για ναύλους από ναυλώσεις ταξιδιών και χρονοναυλώσεις. Η διεύθυνση εξετάζει παροδικά την εισπραξιµότητα των
απαιτήσεων αυτών, και πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα
είναι σε θέση να εισπράξει τα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους µε τους ναυλωτές. Το ποσό της πρόνοιας είναι η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου.
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Τα έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούνται πρώτα από το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και µετά από τον
λογαριασµό κερδοζηµιών (Συσσωρευµένα κέρδη/ζηµιές) η το αποθεµατικό δίκαιης αξίας, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µακρoπρόθεσµες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα µηνών από την
ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ.
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών παρουσιάζονται στον ισολογισµό στο κόστος. Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών
ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον
έτος.
Μη επαναλαµβανόµενα έξοδα
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 "Presentation of Financial Statements", έξοδα που δεν είναι επαναλαµβανόµενα φαίνονται
ξεχωριστά για την καλύτερη αξιολόγηση της οικονοµικής απόδοσης του Συγκροτήµατος. Τα έξοδα αυτά συµπεριλαµβάνουν
έξοδα ταξιδιών εξωτερικού των διευθυντών για αναζήτηση και αγορά δεξαµενόπλοιων, τραπεζικά έξοδα για την σύναψη
δανείων και αρχικές επιδιορθώσεις των δεξαµενόπλοιων.
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Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
(1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου
Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που
προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχει. Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα στη διαχείριση των
κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω:
(1.1) Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα
επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα
επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δανείζεται σε
κυµαινόµενα επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί
ανάλογα.
(1.2) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα
µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα
εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 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.
Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στο
πιστωτικόκίνδυνο. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων ήταν:
Μη ελεγµένα 30
Ελεγµένα 31
Ιουνίου 2008 ∆εκεµβρίου 2007
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης µελλοντικών ταµιακών
ροών

18.642.554
18.642.554

13.121.622
13.121.622

(1.3) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε
συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο
κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα
ικανοποιητικό ποσό σε δεσµευµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(1.4) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το Συγκρότηµα υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε
∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρώ. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να µην µπαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις
συναλλαγµατικής προστασίας.
(2) Εκτίµηση δίκαιων αξιών
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος είναι περίπου οι
ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό.
4. Έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων

Ναυλώσεις ταξιδιών
Χρονοναυλώσεις
Αποζηµιώσεις υπεραναµονής
Άλλα έσοδα από ναυλώσεις

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
1.022.058
22.936.886
92.037
24.050.981

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ
1.537.851
4.504.691
63.122
2.277
6.107.941

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ

5. Άµεσα έξοδα ταξιδιών

Καύσιµα
Έξοδα λιµένων
Άλλα έξοδα ναυλώσεων

245.208
214.641
186.382
646.231
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Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
6. Έξοδα κίνησης πλοίων

Έξοδα πληρώµατος
Ασφάλιστρα
Αναλώσιµα υλικά
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
∆ιάφορα έξοδα
Ανταλλακτικά
Μηχανέλαια

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ

4.176.838
667.836
493.641
835.064
489.205
131.327
228.107
7.022.018

955.783
191.972
177.572
134.944
73.668
137.060
52.433
1.723.432

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ

4.152.500
4.176.838
79.621
246.738

1.040.000
955.783
79.256
18.722
263.621

7. Κέρδος από εργασίες

Το κέρδος αναφέρεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις πλοίων και άλλων στοιχείων ενεργητικού
Έξοδα πληρώµατος
Ενοίκια
Αµοιβή ελεγκτών - (περιλαµβάνεται στα έξοδα διαχείρισης)
Αµοιβή συµβούλων - (περιλαµβάνεται στα έξοδα διαχείρισης)
8. Κέρδος ανά µετοχή

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
7.022.486

Κέρδος / (Ζηµιά) που αναλογεί στους µετόχους
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που θεωρείται ότι ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του
κάθε έτους ονοµαστικής αξίας $0,50
161.631.812
Σεντς
4,34
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9. Έσοδα χρηµατοδότησης

(Κέρδος) από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγµα
Πιστωτικοί τόκοι

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
(23.217)
30.357
7.140

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ
(6.047)
40.438
34.391

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
2.883.737
63.721
2.947.458

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ
1.034.901
26.406
1.061.307

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ

10. Έξοδα χρηµατοδότησης

Τόκοι πληρωτέοι
Άλλα έξοδα χρηµατοδότησης

11. Φορολογία

Φόροι χωρητικότητας πλοίων
Σύνολο πρόνοιας περιόδου

10.883
10.883
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11. Φορολογία (συνέχεια)
Με βάση τις πρόνοιες του Περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ∆ιατάξεις) Νόµου η Ιθύνουσα Εταιρεία του
οµίλου ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έχει επιλογή να φορολογείται µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που
διαχειρίζεται η να φορολογείται µε συντελεστή εταιρικού φόρου 4.25% στα εισοδήµατα που προκύπτουν από την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων. Σε άλλα εισοδήµατα υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή φόρου 10%.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες του Συγκροτήµατος που είναι εγγεγραµµένες στην Μάλτα και στην Κύπρο υπόκεινται µόνο σε
καταβολή τελών εγγραφής και φόρων µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων που κατέχουν. Κέρδη των Κυπριακών
πλοιοκτήτριων Εταιρειών, στον βαθµό που δεν προέρχονται άµεσα η έµµεσα από εκµετάλλευση Κυπριακού πλοίου
φορολογούνται µε συντελεστή 10%.
Τα µερίσµατα που πληρώνονται στην Ιθύνουσα Εταιρεία από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε
φορολογία.
Μερίσµατα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε µη νοµικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε
άµυνα 15% στο βαθµό που δεν προέρχονται άµεσα η έµµεσα από πραγµατοποιηθέντα κέρδη εκµετάλλευσης Κυπριακού
πλοίου. Μερίσµατα που πληρώνει η Ιθύνουσα Εταιρεία σε φυσικά πρόσωπα µη φορολογικούς κάτοικους και νοµικά
πρόσωπα δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
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12. Αναπόσβεστη αξία πλοίων
Sultan
Green Prodrom Imvros
Marim
Kalia
Lisa Anefani Berengar Frachtis
Timi
Limi
Pisti
o Managem Managem
Forest
ia Maritime
Maritime Maritime Maritime Maritime Maritime Maritime Maritime
Co Ltd Maritime Maritime
ent ent S.A
Co
Co
Co
Co Maritime
Cο
Co
Co
M/T
M/T
Co Ltd
Co Company
Co
Limited & Limited & Limited Limited Limited Limited Limited
M/T Skledros
M/T Limited
M/TM/T Kalia M/T Lisa
M/T Limited Frachtis
Eleousa Navkios M/T Limi
Hartzi
$ΗΠΑ
Green
M/T
Anefani
M/T
Marim
Maritime Maritime (Ex M/T
Forest Prodromi
Berengar
Victor
Co Ltd
Co
$ΗΠΑ
ia
M/T Limited Dubrovsk
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
iy)
Eleousa
M/T
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
Trikoukio Navkios
tissa (Ex M/T
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
Timi)
$ΗΠΑ

Σύνολο

$ΗΠΑ

Κόστος / Εκτίµηση
Στις 1 Ιανουαρίου 2008

13.628.042 20.472.714 17.244.195 16.250.000 17.500.000 16.250.000 29.000.000 39.000.000 28.000.000 37.000.000 37.000.000

Προσθήκες
Στις 30 Ιουνίου 2008

7.182
7.182
7.183
18.504
7.182
7.182
38.455
42.846
25.600
42.833
40.909 27.386.844 27.373.554 55.005.456
13.635.224 20.479.896 17.251.378 16.268.504 17.507.182 16.257.182 29.038.455 39.042.846 28.025.600 37.042.833 37.040.909 27.386.844 27.373.554 326.350.407

-

-

271.344.951

Αποσβέσεις
Επιβάρυνση Έτους
Στις 30 Ιουνίου 2008
Καθαρή λογιστική αξία
Στις 30 Ιουνίου 2008

13.385.224 20.229.896 17.001.378 16.018.504 17.257.182 16.007.182 28.563.455 38.542.846 27.550.600 36.542.833 36.540.909 27.286.844 27.273.554 322.200.407

Κόστος / Εκτίµηση
Στίς 1 Ιανουαρίου 2007

12.975.000 19.500.000 16.475.000

250.000
250.000

Προσθήκες

201.254

Αναπροσαρµογή για επανεκτίµηση

451.788

250.000
250.000

59.321

250.000
250.000

250.000
250.000

-

250.000
250.000

250.000
250.000

-

-

475.000
475.000

-

500.000
500.000

-

475.000
475.000

-

500.000
500.000

-

500.000
500.000

-

1.822.420 11.559.053 12.617.289 11.381.456 25.594.887 34.136.042 24.592.050 33.130.746 33.136.451

913.393 (1.053.225) 4.690.947

4.882.711

4.868.544

3.405.113

4.863.958

3.407.950

3.869.254

3.863.549

100.000
100.000

100.000
100.000

4.150.000
4.150.000

-

-

48.950.000

-

-

188.230.969

-

-

34.163.982

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

13.628.042 20.472.714 17.244.195 16.250.000 17.500.000 16.250.000 29.000.000 39.000.000 28.000.000 37.000.000 37.000.000

-

-

271.344.951

Αποσβέσεις
Επιβάρυνση Περιόδου
Αναπροσαρµογή για επανεκτίµηση

533.704
(533.704)

-

-

3.519.447
(3.519.447)

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

13.628.042 20.472.714 17.244.195 16.250.000 17.500.000 16.250.000 29.000.000 39.000.000 28.000.000 37.000.000 37.000.000

-

-

271.344.951

645.248
(645.248)

819.389
(819.389)

179.589
(179.589)

558.874
(558.874)

256.886
(256.886)
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Αναπόσβεστη αξία πλοίων(συνέχεια)
Επανεκτιµήσεις 31 ∆εκεµβρίου 2006
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Pisti Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Eleousa
Trikoukiotissa' στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 σε ΗΠΑ$12.975.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$870.293 έχει
πιστωθεί στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Limi Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Victor Dubrovskiy'
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 σε ΗΠΑ$16.475.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$856.187 έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Timi Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Timi' στις 31
∆εκεµβρίου 2006 σε ΗΠΑ$19.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$621.510 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Επανεκτιµήσεις 6 Αυγούστου 2007
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Kalia Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Kalia' στις 6
Αυγούστου 2007 σε ΗΠΑ$17.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$4.656.130 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Nafkios Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Nafkios' στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$20.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$791.784 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Επανεκτιµήσεις 12 Σεπτεµβρίου 2007
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Marim Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Marim' στις 12
Σεπτεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$16.250.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$5.779.406 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Eleousa Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Eleousa
Trikoukiotissa' στις 12 Σεπτεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$14.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$812.532 έχει
πιστωθεί στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Limi Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Victor Dubrovskiy'
στις 12 Σεπτεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$18.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$477.644 έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Lisa Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Lisa' στις 12
Σεπτεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$16.250.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$5.856.703 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Επανεκτιµήσεις 31 ∆εκεµβρίου 2007
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Nafkios Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Nafkios' στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$21.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$766.857 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Kalia Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Kalia' στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$17.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$785.455 έχει πιστωθεί
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Αναπόσβεστη αξία πλοίων(συνέχεια)
στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Anefani Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το
πλοίο 'M.T Anefani' σε ΗΠΑ$29.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$3.538.650 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Frachtis Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το
πλοίο 'M.T Frachtis' σε ΗΠΑ$28.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$3.538.934 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Eleousa Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Eleousa
Trikoukiotissa' στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$14.500.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$172.960 έχει
πιστωθεί στο αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Berengaria Maritime Limited έχει επανεκτιµήσει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το πλοίο
'M.T Berengaria' σε ΗΠΑ$39.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$4.950.541 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Limi Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Victor Dubrovskiy'
στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$18.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$243.808 έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Marim Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Marim' στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$16.250.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$150.183 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Lisa Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει το πλοίο 'M.T Lisa' στις 31
∆εκεµβρίου 2007 σε ΗΠΑ$16.250.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$150.183 έχει πιστωθεί στο αποθεµατικό
δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Green Forest Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει στις 31 ∆εκεµβρίου
2007 το πλοίο 'Green Forest' σε ΗΠΑ$37.000.000 και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$3.956.753 έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας Prodromi Maritime Company Limited έχει επανεκτιµήσει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το
πλοίο 'M.T Prodromi' σε ΗΠΑ$37.000.000
και η υπεραξία της επανεκτίµησης ΗΠΑ$3.950.705 έχει πιστωθεί στο
αποθεµατικό δίκαιης αξίας.
Τα δεξαµενόπλοια του Συγκροτήµατος είναι υποθηκευµένα για εξασφάλιση διευκολύνσεων από τους τραπεζίτες του
Συγκροτήµατος (σηµ22).
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13. Προκαταβολή στην αγορά πλοίων
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 στην προκαταβολές για αγορές πλοίου συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 2.294.500 που έχει καταβληθεί ως 10% προκαταβολή για την αγορά του πλοίου Vasi. Επίσης
συµπεριλαµβάνονται οι κεφαλαιοποιήσεις εξόδων ΗΠΑ$ 500.028 για το ίδιο πλοίο.
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 4.589.000 που έχει καταβληθεί ως 20% προκαταβολή για την αγορά του πλοίου Gemi. Επίσης
συµπεριλαµβάνονται οι κεφαλαιοποιήσεις εξόδων ΗΠΑ$ 545.026 για το ίδιο πλοίο.
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 151.649 συµπεριλαµβάνεται ως κεφαλαιοποίηση εξόδων για την αγορά του πλοίου Skledros.
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 151.649 συµπεριλαµβάνεται ως κεφαλαιοποίηση εξόδων για την αγορά του πλοίου
Stavrodromi.
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 151.649 συµπεριλαµβάνεται ως κεφαλαιοποίηση εξόδων για την αγορά του πλοίου Hartzi.
Στις 30 Ιουνίου 2008 στην προκαταβολές για αγορές πλοίων συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 4.589.000 που έχει καταβληθεί ως 20% προκαταβολή για την αγορά του πλοίου Vasi. Επίσης
συµπεριλαµβάνονται οι κεφαλαιοποιήσεις εξόδων ΗΠΑ$ 686.983 για το ίδιο πλοίο.
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 11.472.500 που έχει καταβληθεί ως 50% προκαταβολή για την αγορά του πλοίου Gemi. Επίσης
συµπεριλαµβάνονται οι κεφαλαιοποιήσεις εξόδων ΗΠΑ$ 801.603 για το ίδιο πλοίο.
Ποσό της τάξεως των ΗΠΑ$ 158.832 συµπεριλαµβάνεται ως κεφαλαιοποίηση εξόδων για την αγορά του πλοίου
Stavrodromi.
14. Αναβαλλόµενα έξοδα δεξαµενισµού και ειδικής επιθεώρησης
Ολικό
Αναβαλλόµενα Μη ελεγµένα
έξοδα
30 Ιουνίου
δεξαµενισµού
2008
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ
2.155.050
2.155.050
2.029.633
2.029.633
(325.000)
(325.000)
3.859.683
3.859.683

Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή
Προσθήκες
∆ιαγραφή για την περίοδο (Σηµ.7)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος
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Ολικό
Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ
2.301.386
(146.336)
2.155.050
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15. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Έπιπλα, σκεύη
και εξοπλισµός
$ΗΠΑ
Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Στις 30 Ιουνίου / 31 ∆εκεµβρίου
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση περιόδου
Στις 30 Ιουνίου / 31 ∆εκεµβρίου
Καθαρή λογιστική αξία
Στις 30 Ιουνίου / 31 ∆εκεµβρίου

Ολικό
Ολικό
Μη ελεγµένα 30
Ελεγµένα 31
Ιουνίου 2008 ∆εκεµβρίου 2007
$ΗΠΑ
$ΗΠΑ

17.939
17.939

17.939
17.939

15.925
2.014
17.939

10.540
2.500
13.040

10.540
2.500
13.040

5.540
5.000
10.540

4.899

4.899

7.399

16. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Λεπτοµέρειες των εξαρτηµένων εταιρειών είναι ως ακολούθως:
Όνοµα
Χώρα συστάσεως
Pisti Maritime Co Limited
Timi Maritime Co Limited
Eleousa Maritime Company Limited
Nafkios Maritime Comapny Limited
Kalia Maritime Company Limited
Limi Maritime Company Limited
Lisa Maritime Company Limited
Marim Maritime Company Limited
Anefani Maritime Company Limited
Berengaria Maritime Company Limited
Frachtis Maritime company Limited
Prodromi Maritime Company Limited
Green Forest Maritime Company Limited
Gemi Maritime Company Limited
Vasi Maritime Company Limited
Wall Shipmanagement S.A
Imvros Management Company
Sultan Management S.A

Μάλτα
Μάλτα
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Κύπρος
Κύπρος
Marshall Island
Marshall Island
Marshall Island

Συµµετοχή
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Η κύρια δραστηριότατα των εταιρειών είναι η ιδιοκτήσια πλοίων µεταφοράς πετρελαίου και προιόντων πετρελαίου.
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17. Αποθέµατα

Καύσιµα
Μηχανέλαια
Τρόφιµα
Εξαρτήµατα και άλλα αναλώσιµα

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
73.648
985.620
83.194
715.519
1.857.981

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ
531.160
67.328
550.796
1.149.284

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
4.413.893
(320.369)
4.093.524
356.777
4.267.974
1.344.473
1.427
608.485
4.310.972
14.983.632

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ
4.340.447
(320.369)
4.020.078
187.462
1.288.689
114.612
15.860
450.235
4.463.438
10.540.374

Τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους.
18. Εισπρακτέα ποσά και προπληρωµές

Ναυλωτές
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες
Εµπορικά εισπρακτέα - καθαρά
Εισπρακτέα από συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ.26)
Προκαταβολές και προπληρωµές
Απαιτήσεις από ασφαλιστές
Υπόλοιπα εισπρακτέα από διαχειριστικές εταιρείες
Αντιπρόσωποι
Αναπόσβεστη αξία δικαιωµάτων δια παραχώρηση δανείου (Σηµ.26)

19. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών περιλαµβάνουν:
Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
3.324.154
3.324.154

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο
20. Μετοχικό κεφάλαιο
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Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ
1.000.497
1.000.497
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Μετοχικό κεφάλαιο(συνέχεια)
Μη ελεγµένα Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
30 Ιουνίου
2008
2008
Αριθµός
µετοχών
$ΗΠΑ
Εγκεκριµένο
Συνήθεις µετοχές του Η.Π.Α$0,20 η καθεµιά (31/12/2006
Η.Π.Α$0,40 η καθεµιά)
Κεφάλαιo
πoυ
εκδόθηκε
και
πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου
∆ωρεάν έκδοση
Στις 30 Ιουνίου / 31 ∆εκεµβρίου

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
Αριθµός
µετοχών

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ

250.000.000

50.000.000

210.000.000

42.000.000

161.631.812
161.631.812

32.326.363
32.326.363

80.815.906
80.815.906
161.631.812

32.326.363
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 ∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 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
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Μετοχικό κεφάλαιο(συνέχεια)
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.
21. Αποθεµατικά δίκαιης αξίας
Αποθεµατικό
δίκαιης αξίας
$ΗΠΑ
826.736
37.683.429
(1.867.472)
(13.121.622)
23.521.071
(5.520.932)
18.000.139

Υπόλοιπο - 1 Ιανουαρίου 2007
Επανεκτίµηση (Σηµ.15)
Μεταφορά αποσβέσεων σε επανεκτίµηση
Ζηµιά από συµφωνία ανταλλαγής τόκου
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 /1 Ιανουαρίου 2008
Ζηµιά από συµφωνία ανταλλαγής τόκου
Στις 30 Ιουνίου 2008
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Ολικό
$ΗΠΑ
826.736
37.683.429
(1.867.472)
(13.121.622)
23.521.071
(5.520.932)
18.000.139
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
22. ∆ανεισµός
Μη ελεγµένα 30
Ιουνίου 2008
$ΗΠΑ
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
∆άνεια τραπεζών
∆άνειο από κύριο µέτοχο
Μη βραχυπρόθεσµα δάνεια
∆άνεια τραπεζών
∆άνειο από κύριο µέτοχο
Τα µη βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως:
µεταξύ ενός και δύo ετών
µεταξύ δύο και πέντε ετών
πέραν των πέντε ετών
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Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ

20.126.677
24.000.000
44.126.677

16.172.268
16.000.000
32.172.268

214.817.832
18.050.000
232.867.832

178.346.032
6.000.000
184.346.032

38.503.886
61.361.652
133.002.294
232.867.832

22.526.417
50.482.849
111.336.766
184.346.032
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Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
22. ∆ανεισµός (συνέχεια)
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα µε:•

Πρώτη υποθήκη (first priority mortgage) επί των πλοίων.

•

Γενική πρώτη εκχώρηση όλων των εισοδηµάτων των υποθηκευµένων πλοίων.

•
Συγκεκριµένη εκχώρηση συµβολαίων (time charter contracts) για τα υπό χρηµατοδότηση πλοία µε ελάχιστη ισχύ
ένα χρόνο, µε όρους αποδεκτούς από την τράπεζα. Η εν λόγω εκχώρηση πρέπει να επικυρωθεί από τους ναυλωτές των
πλοίων.
•
Εταιρικές εγγυήσεις της Timi Maritime Company Limited, Limi Maritime Co Limited and Pisti Maritime Company
Limited.
•
Επιστολή υπόταξης απαίτησης (letter of subordination of rights) και υποσχετική επιστολή (undertaking) από την
εταιρεία που διαχειρίζεται τα πλοία την Admibros Shipmanagement Co Limited.
•
Πρώτη γενική εκχώρηση ασφαλειών των υποθηκευµένων πλοίων µε διαµεσολαβητές ή/και πράκτορες και
ασφαλιστές που είναι αποδεκτοί από την τράπεζα και που πρέπει να περιλαµβάνουν διάφορα είδη ασφαλιστικών καλύψεων
που αναφέρονται στην επιστολή δέσµευσης της τράπεζας. Σηµειώνουµε ότι η τράπεζα έχει επιφυλάξει το δικαίωµα να
ζητήσει την εκχώρηση άλλων ασφαλειών που µπορεί να ζητήσει από καιρό σε καιρό.
Επιτόκια και αποπληρωµή
Τα δάνεια είναι σε ∆ολάρια Η.Π.Α. φέρουν τόκο µε συντελεστές από 1.25% µέχρι 1.375% ετησίως επιπλέον του LIBOR, και
είναι αποπληρωτέα µέχρι το έτος 2017.
Η εταιρία έχει έλθει σε συµφωνία µε την ABN AMRO για αγορά παραγώγου ανταλλαγής τόκου ( SWAP ). Με το εν λόγο
παράγωγο η Ocean Tankers Public Holding Company Limited ανταλλάζει το κυµαινόµενο επιτόκιο τουδανείου ( LIBOR +
1.375% ) µε σταθερό επιτόκιο 2% µέχρι τον Ιανουάριο 2009 όταν το επίτοκιο αναθεωρήται σε 6.2% δία τη υπόλοιπη ζωή
του δανείου.
Η συµφωνία ανταλλαγής τόκου επιτρέπει στην Ocean Tankers Holding Public Company Limited να ακυρώσει την συµφωνία
τον Ιανουάριο του 2009 χωρίς αυτό να επιφέρει κυρώσεις η κέρδος και να επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση.
∆άνειο κύριου µέτοχου
Κατά το 2007 ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε προσωπικό δανεισµό του συγκροτήµατος της τάξεως των ΗΠΑ$
22.000.000 . Το πιο πάνω δάνειο έχει δωθεί 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 (συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τραπεζικών εξόδων).
Ο κύριος µέτοχος Κος Μιχάλης Ιωαννίδης ως είναι γνωστό εκπόνησε την κατάλληλη στιγµή της ναυλαγοράς σχέδιο
επεκτατικής πολιτικής κλείνοντας συµφωνία αγοράς ακόµη 8 υπερσύχρονων δεξαµενόπλοιων διπλού τοιχώµατος .
Ταυτόχρονα η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση για έγκριση έκδοσης δικαιωµάτων Προτίµηση (Rights Issue).
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Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
22. ∆ανεισµός (συνέχεια)
Κατά το 2008 ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης έχει προχωρήσει σε περαιτέρω δανειοδότηση του συγκροτήµατος µε νέα δάνεια της
τάξεως των ΗΠΑ$ 20.050.000 τα οποία φέρουν τους ίδιους όρους µε τα προηγούµενα δάνεια τα οποία ο κ. Ιωαννίδης έχει
παραχωρήσει στο συγκρότηµα. Ο συνολικός δανεισµός του συγκροτήµατος απο τον κ.Μιχάλη Ιωαννίδη ανέρχεται σε ΗΠΑ$
42.050.000. Με το δανεισµό αυτό παρελήφθησαν τα 7 από τα 8 δεξαµενόπλοια και το όγδοο αναµένεται να παραληφθεί
το Σεπτέµβριο του 2008 µετά από την έκδοση δικαιωµάτων Προτίµησης (Rights Issue). Επίσης έχει παραληφθεί το
νεόκτιστο δεξαµενόπλοιο Μ/Τ Gemi από το ναυπηγείο STX Shipbuilding Κορέας στις 25 Ιουλίου 2008. Αναµένεται επίσης
και η παραλαβή του δεύτερου δεξαµενόπλοιου Μ/Τ Vasi από το ίδιο ναυπηγείο το ∆εκέµβριο 2008. Η έκδοση δικαιωµάτων
Προτίµησης (Rights Issue) καθυστέρησε να προχωρήσει λόγω των διεθνών οικονοµικών αναταραχών και
χρηµατιστηριακών αρνητικών εξελίξεων.
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
Ο αρχικός όρος αποπληρωµής ήταν άν το ποσό των δώδεκα εκατοµµυρίων δολαριών Αµερικής δεν αποπληρωθεί από την
Εταιρεία µέχρι της 30 Απριλίου 2008, τότε η Εταιρεία θα δίνει στον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη δύο εκατοµµύρια δολλάρια µηνιαίως
µέχρι και την ολική αποπληρωµή του δανείου. Λόγω επέκτασης της Εταιρείας µε την απόκτηση νέων πλοίων, λόγω
διαφόρων διεθνών οικονοµικών καταστάσεων και λόγω καθυστερήσεως της έκδοσης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (Right
Issue) για το Σεπτέµβριο του 2008 η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει καµία δόση. Η µέθοδος αποπληρωµής του εν λόγο
δανείου θα ληφθεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µετά την έκδοση των δικαιωµάτων προτίµησης (Rights Issue).
23. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης µελλοντικών ταµιακών ροών
Το ποσό των ΗΠΑ$ 18.642.554 αντιπροσωπεύει την οφειλή της Ocean Tankers Holding Public Company Limited στην ABN
AMRO λόγω της αξίας του παραγώγου ανταλλαγής τόκου κατά της 30 Ιουνίου 2008.

24. Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
247.054
1.632.749
181.505
649.931
3.459.788
434.468
6.605.495

Ναυλωτές
Εµπορικοί πιστωτές-Προµηθευτές
Αντιπρόσωποι
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Άλλοι πιστωτές
Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ.26)
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Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ
683.834
128.245
1.165.297
2.244.143
616.748
4.838.267
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
25. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
10.776
10.776

Ελεγµένα 31
∆εκεµβρίου
2007
$ΗΠΑ
10.776
10.776

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
61.288
30.645
32.111
1.100
1.100
1.100
2.200
2.200
2.200
2.200
136.144

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ
64.258
35.007
40.500
1.100
1.100
1.100
2.200
145.265

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
26.540
13.270
284.493
306.088
1.070.000
60.000
1.760.391

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2007
$ΗΠΑ
26.540
13.270
102.593
102.593
370.000
260.000
874.996

26. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:
26.1 Αµοιβή Συµβούλων
Η συνολική αµοιβή των Συµβούλων ήταν ως εξής:

Μιχάλης Ιωαννίδης
Γεώργιος Ιωαννίδης
Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου
∆ανιήλ Ιωαννίδης
Αντώνιος Ιωαννίδης
Μιχάλης Φιλίππου
Μιχάλης Μιχαήλ
Γεώργιος Τσαβλίρης
Andrian D. Pace
Φίλιππος Φράγκου
26.2 Χρεώσεις από συγγενικά µέρη

Όνοµα
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου)
Blue Anchor Trading Limited - Ενοίκια
Admibros Shipmanagement Limited (Ελλάδα)
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου)
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου)
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου)

Φύση υπολοίπου
Χρήση γραφειακού εξοπλισµού
Ενοίκια
Προµήθειες πληρωτέες
Προµήθειες πληρωτέες
∆ιαχειριστικά έξοδα
Έξοδα διαχείρισης -Predelivery

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

49

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
26. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
26.3 Εισπρακτέα από συγγενικά µέρη (Σηµ.18)

Όνοµα
Woodlanders Limited
Admibros Shipmanagement Co Limited

Φύση υπολοίπου
Προπληρωµές
∆ιαχειριστικά έξοδα προπληρωτέα

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
14.138
342.639
356.777

2007
$ΗΠΑ
14.530
172.932
187.462

Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ

2007
$ΗΠΑ

26.4 Ποσά πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ.24)

Όνοµα
Admibros Shipmanagement Limited (Κύπρου)
Admibros Shipmanagement Limited (Ελλάδας)

Φύση υπολοίπου
Προµήθειες, διαχειριστικά έξοδα και
Ενοίκια
Προµήθειες πληρωτέες

192.026
242.442
434.468

437.074
179.673
616.747

26.5 Συµµετοχή Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας
Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άµεσα η έµµεσα, τα µέλη του διοικητικού
Συµβουλίου, η σύζυγος, τα τέκνα τους και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άµεσα η έµµεσα τουλάχιστο 20% κατά τις 30
Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:-

Μιχάλης Ιωαννίδης (άµεσα)
Μιχάλης Ιωαννίδης (έµµεσα-σύζυγος)
Μιχάλης Ιωαννίδης (έµµεσα-τέκνο)
Μιχάλης Ιωαννίδης (έµµεσα-εταιρείες)
Γεώργιος Ιωαννίδης

30/06/2008
Αριθµός
104.064.083
112.978
112.978
802.567
112.978

30/06/2008
%
64,38
0,07
0,07
0,49
0,07

2007
Αριθµός
104.064.083
112.978
112.978
802.471
112.978

2007
%
64,38
0,07
0,07
0,49
0,07

26.6 Μετόχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου
Οι µετόχοι που κατέχουν άµεσα η έµµεσα πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 31
∆εκεµβρίου 2007 ήταν ως ακολούθως:-

Μιχάλης Ιωαννίδης

30/06/2008
Αριθµός
105.205.584
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30/06/2008
2007
%
Αριθµός
65,08
105.205.488

2007
%
65,08

OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
26. Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια)
26.7 ∆άνειο κύριου µέτοχου (Σηµ.22)
Μη ελεγµένα
30 Ιουνίου
2008
$ΗΠΑ
42.050.000
42.050.000

Μιχάλης Ιωαννίδης

2007
$ΗΠΑ
22.000.000
22.000.000

Το δάνειο φέρει επίτοκιο 9% ετησίως.
27. ∆εσµεύσεις
Στις 30 Ιουνίου 2008 το συγκρότηµα είχε κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις ύψους ΗΠΑ$ 27.166.667 µε βάση συµφωνία της 9ης
Οκτωµβρίου 2007 για την αγορά του πλοίου M/T "Stavrodromi" χωρητικότητας 15.441 τόνων του οποίου πλοιοκτήτρια
εταιρία είναι η θυγατρική εταιρεια Wall Shipmanagement S.A.
Στις 30 Ιουνίου 2008 το συγκρότηµα είχε κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις ύψους ΗΠΑ$ 29.000.000 µε βάση συµφωνία της 2ης
Mαρτίου 2007 για την αγορά του πλοίου M/T "Gemi" χωρητικότητας 12,800 τόνων του οποίου πλοιοκτήτρια εταιρία είναι η
θυγατρική εταιρεια Gemi Maritime Co Limited.
Στις 30 Ιουνίου 2008 το συγκρότηµα είχε κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις ύψους ΗΠΑ$ 29.000.000 µε βάση συµφωνία της 2ης
Μαρτίου 2007 για την αγορά του πλοίου M/T "Vasi" χωρητικότητας 12,800 τόνων του οποίου πλοιοκτήτρια εταιρία είναι η
θυγατρική εταιρεια Vasi Maritime Co Limited.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
28. Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Ο ενοποιηµένος ισολογισµός στις 30 Ιουνιόυ 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007, καθώς και οι ενοποιηµένες καταστάσεις
λογαριασµού αποτελεσµάτων και ταµειακών ροών για τις περίοδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου 2007
σε Ευρώ αποτελούν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ
χρησιµοποιώντας ως τιµή συναλλάγµατος την ισοτιµία στις 30 Ιουνίου 2008 ΗΠΑ$1=€0,63360 για µετατροπή των ποσών
της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 και την ισοτιµία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ΗΠΑ$1=€0,67942 για µετατροπή
των συγκριτικών ποσών.
29. Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού
Αναµένονται ακόµα δύο δεξαµενόπλοια να προστεθούν στο στόλο της εταιρείας. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
Όνοµα δεξαµενόπλοιου
Μ/Τ Stavrodromi
Μ/Τ Vasi

Χωρητικότητα
15,500dwt
12,800dwt

Αναµενόµενη Παραλαβή
1-15 Σεπτεµβρίου 2008
∆εκέµβριο 2008

Στις 25 Ιουλίου 2008 έχει παραδοθεί το πλοίο Μ/Τ Gemi χωρητικότητας 12.750dwt.
Στις 21 Απριλίου 2008, η εταιρεία υπόγραψε συµφωνία µε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για
την µεταφορά πόσιµου νερού, µε δεξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο και κατασκευή έργων υποδοµής στην
Λεµεσό. Τα έργα υποδοµής έχουν τελειώσει τον Ιούλιο 2008 και η συµφωνία για µεταφορά νερού θα συνεχιστεί µέχρι τον
∆εκέµβριο 2008 µε Ιανουάριο 2009.
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Ενδιάµεση Έκθεση ∆ιαχείρισης
01/01/08 – 30/06/08

για

την

περίοδο

Τα πιο ουσιώδη γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αναφοράς καθώς και ο αντίκτυπος τους στις
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται πιο κάτω:
1.

Οικονοµική ανάλυση αποτελεσµάτων
Τα αποτελέσµατα της εταιρείας Ocean Tankers Holdings Public Company Limited για την εξαµηνία
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007, παρουσιάζουν
σηµαντική βελτίωση κυρίως λόγω του ότι ο στόλος της εταιρείας αυξήθηκε ως ακολούθως:
Στις 23 Απριλίου 2008 η εταιρεία παρέλαβε δύο δεξαµενόπλοια διπλού τοιχώµατος αυξάνοντας τον
στόλο της από έντεκα δεξαµενόπλοια σε δεκατρία δεξαµενόπλοια, έναντι του ποσού των $27.16
εκατοµµυρίων δολλάριων Αµερικής το καθ’ ένα. Και τα δύο δεξαµενόπλοια είναι χρονοναυλωµένα µε
την εταιρεία Lukoil/Litasco για επτά (7) συν τρία (3) χρόνια µε ηµερήσιο καθαρό ναύλο $15,300
δολλάρια Αµερικής το καθ’ ένα.
Στις 25 Ιουλίου 2008 η εταιρεία παρέλαβε το πρώτο από τα δύο νεότευκτα δεξαµενόπλοια M/T GEMI,
ολικής χωριτηκότητας 12,800 τόνων. Ήδη το δεξαµενόπλοιο έχει ναυλωθεί στην ανοικτή αγορά (spot
market) για ένα ταξίδι από την Άπο Ανατολή για Βόρεια Ευρώπη. Σκοπός της εταιρείας είναι να
χρονοναυλώσει και αυτό το δεξαµενόπλοιο για εξασφαλίσει του εισοδήµατος της.
Σηµειώνεται ότι αναµένεται η παραλαβή ακόµη δύο δεξαµενόπλοιων, εκ’ των οποίων το ένα είναι
νεότευκτο (newbuildings) στις ακόλουθες ηµεροµηνίες:
Όνοµα
∆εξαµενόπλοιου
Μ/Τ Stavrodromi
M/T Vasi

Χωρητικότητα (DWT)
15,500 dwt
12,800 dwt

Αναµενόµενη Ηµεροµηνία
Παραλαβής
Σεπτέµβριος 2008
∆εκέµβριος 2008

Με την παραλαβή των δύο ανωτέρω δεξαµενόπλοιων ο στόλος της εταιρείας θα ανέλθει στα δεκαέξι
δεξαµενόπλοια.
Η αύξηση του στόλου της εταιρείας σε δεκαέξι δεξαµενόπλοια, εκ’ των οποίων τα έντεκα
θα δουλεύουν για όλο τον χρόνο και τα υπόλοιπα πέντε από τον Απρίλιο του 2008 και µετά, θα
αυξήσει πολύ σηµαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της εταιρείας.
O ισολογισµός της εταιρείας παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση αφού το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας αυξήθηκε από $230.5 εκατοµµύρια σε $363.73 εκατοµµύρια δολλάρια
Αµερικής κατά την πρώτη εξαµηνία του 2008. Ο λόγος της αύξησης είναι η αύξηση του στόλου της
εταιρείας. Φυσικά πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την αύξηση του στόλου της εταιρείας αυξήθηκε και ο
τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας όπως αναφέρεται στον ισολογισµό στη σελίδα 22.
Η εταιρεία δεν είχε οποιαδήποτε εισοδήµατα από µη επαναλαµβανόµενες ή έκτακτες δραστηριότητες
του Εκδότη.
2.

Συγκριτική Ανάλυση αποτελεσµάτων
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την εξαµηνία έχει σηµειώσει σηµαντική αύξηση του 293,76%
φθάνοντας τα $24,050,981 δολλάρια αµερικής σε σχέση µε $6,107,941 δολλάρια Αµερικής την
αντίστοιχη περίοδο. Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την σηµαντική αύξηση
στόλο της εταιρείας και την εξάµηνη εκµετάλλευση των δεξαµενόπλοιων που παρελήφθησαν τον
Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2007.
Τα έξοδα διαχείρισης και κίνησης της εταιρείας αυξήθηκαν σηµαντικά όπως φαίνονται και στον πίνακα
αποτελεσµάτων στη σελίδα 21 λόγω της αύξησης του στόλου της εταιρείας.
Παρ’όλη την αύξηση των εξόδων της εταιρείας το κέρδος πριν από αποσβέσεις τόκους και φόρους
αυξήθηκε σηµαντικά στα $14,126,187 κατά την πρώτη εξαµηνία του 2008 από $3,310,882 για την
αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το καθαρό κέρδος της εταιρείας για την πρώτη εξαµηνία του 2008 αυξήθηκε σηµαντικά από
$1,240,600 σε $7,022,486.
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3.

Προοπτικές
Όπως αναφέρεται και παραπάνω η εταιρεία αναµένει να παραλάβει ακόµη δύο δεξαµενόπλοια εντός
της δεύτερης εξαµηνίας του 2008
Όνοµα
∆εξαµενόπλοιου
Μ/Τ Stavrodromi
M/T Vasi

Χωρητικότητα (DWT)
15,500 dwt
12,800 dwt

Αναµενόµενη Ηµεροµηνία
Παραλαβής
Σεπτέµβριος 2008
∆εκέµβριος 2008

Στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση ψηλών ρυθµών ανάπτυξης και η συνέχεια στη κερδοφόρα
πορείας της και η διατήρηση ενός νεαρού στόλου µε υψηλές προδιαγραφές.
4.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι του δευτέρου εξαµήνου του 2008 είναι οι ίδιοι ως αναφέρονται στην στη
σηµείωση 3 των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων.

5.

Συναλλαγές µε συγγενικές εταιρείες
Περιγραφή των κυριότερων συναλλαγών µε συγγενικές εταιρείες παρουσιάζεται στη σηµείωση 26 των
εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία έχει επίσης συνάψει συµφωνία τον Απρίλιο του 2008 µε την Admibros Shipmanagment Co
Ltd ως Αντιπρόσωπος / Σύµβουλός (Agent / Consultant) της Εταιρείας για την κατασκευή των έργων
υποδοµής. Η αµοιβή της Admibros Shipmanagment Co Ltd για την ανάθεση του έργου ανέρχεται στο
1,25% επί της αµοιβής της Εταιρείας για την µελέτη και κατασκευή των έργων υποδοµής για την
µεταφορά πόσιµου νερού και µε επιπρόσθετη αµοιβή 1,25% επί του ποσού της µίσθωσης των πλοίων
που θα ναυλωθούν για την µεταφορά του νερού από την Ελλάδα στην Κύπρο καθ’ όλη την διάρκεια
της σύµβασης µε την Κυπριακή Κυβέρνηση.

6.

Σύµβαση για τη Μεταφορά Πόσιµου Νερού, µε ∆εξαµενόπλοια, από την Ελλάδα στην
Κύπρο και Κατασκευή Έργων Υποδοµής στη Λεµεσό
Κατόπιν συµµετοχής της Εταιρείας σε διαγωνισµό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την Μεταφορά
Πόσιµου Νερού µε ∆εξαµενόπλοια από την Ελλάδα στην Κύπρο και Κατασκευή Έργων Υποδοµής στη
Λεµεσό αποφασίστηκε από το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος όπως ανατεθεί το εν λόγω έργο στην Εταιρεία.
Στις 21 Απριλίου 2008 υπεγράφη η Σύµβαση Αρ. ΤΑΥ 33/2008, µεταξύ της Εταιρείας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η µεταφορά µε
δεξαµενόπλοια 8 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων πόσιµου νερού από το σηµείο φόρτωσης στο λιµάνι
Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα, στο σηµείο για εκφόρτωσης που είναι αγκυροβόλιο στις
εκβολές του ποταµού Γερµασόγειας, και η µελέτη / κατασκευή έργων υποδοµής για εκφόρτωση του
νερού και η συντήρηση τους καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης.
Ο συνολικός προυπολογισµός του έργου ανέρχεται στα € 35 εκ. (χωρίς ΦΠΑ).
Η υποθαλάσσια υποδοµή στη Λεµεσό έχει ήδη τελειώσει και τα έξι ναυλωµένα δεξαµενόπλοια της
εταιρείας άρχισαν να µεταφέρουν πόσιµο νερό από την Ελλάδα στην Κύπρο.
Το όλο έργο υπολογίζεται να τελειώσει περί τα τέλη του ∆εκεµβρίου 2008 µε αρχές του καινούργιου
έτους 2009.

7.

Έκδοση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης (rights issue)
Στις 27 Ιουνίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ενέκρινε την εισαγωγή 161.631.810
∆ικαιωµάτων Προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων (Rights issue) της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited που κατείχαν µετοχές στις 30 Ιουνίου 2008.
Τα ∆ικαιώµατα Προτίµησης έχουν εισαχθεί θα τύχουν διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου από τις 23 Ιουλίου 2008 µέχρι τις 12 Αυγούστου 2008 και η περίοδος εξάσκησης των
δικαιωµάτων Προτίµησης είναι από τις 21 µέχρι τις 29 Αυγούστου 2008.

Λευκωσία 04 Αυγούστου 2008
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5.0

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

(i)

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, Οργανισµός Επενδύσεων και
Αξιών Λτδ (CISCO), έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του και
για τις αναφορές στο όνοµά του µε τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο
παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

(ii)

Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited και έχει εγκριθεί. Οι
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited έχουν επιδείξει
την προσήκουσα επιµέλεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούµενων
κατά το Νόµο στοιχείων και αναλαµβάνουν ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα
και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό και διαβεβαιώνουν ότι εξ’ όσων γνωρίζουν δεν υπάρχουν
άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που
περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Ocean Tankers Holdings
Public Company Limited αποδέχονται συλλογικά και ατοµικά κάθε ευθύνη όσον αφορά την
ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων και γεγονότων που περιλαµβάνονται στο παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ocean Tankers Holdings Public Company Limited
ηµεροµηνίας 12 Σεπτεµβρίου 2008 υπογράφηκε από τους ακόλουθους ∆ιοικητικούς Σύµβουλους της
Ocean Tankers Holdings Public Company Limited οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο
µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο
είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του:

Μιχάλης Ιωαννίδης , Εκτελεστικός Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γιώργος Ιωαννίδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Χρυσόστοµος Χρυσοστόµου , Εκτελεστικός Σύµβουλος
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Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008 Κυπριακός
Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) Λίµιτεδ δεν έχει διεξάγει οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο
(νοµικό ή οικονοµικό) αναφορικά µε τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 30 Ιουνίου 2008 και ως εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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