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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες εταιρικές πληροφορίες 

 

 
Διοικητικό Συμβούλιο - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΩΡΑ –Μη εκτελεστικός 

Σύμβουλος 

- ΖΗΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – Εκτελεστικός σύμβουλος 

- ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Εκτελεστικός 

σύμβουλος 

- ΑΓΑΠΙΟΥ ΗΛΙΑΣ - Ανεξάρτητος Μη 

εκτελεστικός Σύμβουλος 

- ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ανεξάρτητος Μη 

εκτελεστικός Σύμβουλος 

 

Γραμματέας Εταιρείας LCLAW Secretarial Limited 

 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Limited 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Ernst & Young House 

27 Σπύρου Κυπριανού 

4003 Μέσα Γειτονία 

Λεμεσός, Κύπρος 

 
Εγγεγραμμένο γραφείο Οδός Σαν Σουσί 28, 1ος Όροφος, 

Γραφείο 101Α,  

2003 Λευκωσία, Κύπρος 

 
Συνεργαζόμενες Τράπεζες Alpha Bank Cyprus Ltd. 

Credit Suisse AG, Switzerland  

HSBC Bank Plc, UK 

 
Αριθμός εγγραφής 415627 
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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007 (Ελλάδα)) 

  

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 (γ) του Νόμου 3556/2007 (Ελλάδα) δηλώνουμε ότι εξ΄ όσων 

γνωρίζουμε:  

 

α. Οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού, των ιδίων κεφαλαίων και τα συνολικά εισοδήματα του Ομίλου και της 

Εταιρείας «Costamare Participations Plc» (εφεξής, η «Εταιρεία») για τη χρήση 2021 καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. 

 

β. Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 

τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 

ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 

 

 

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2022 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

Λώρα Στυλιανού Αναστάσιος Γαβριηλίδης Ηλίας Αγαπίου 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Costamare Participations Plc» (στο εξής η 

«Εταιρεία» ή «Costamare Participations») του έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, είναι εναρμονισμένη με 

τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) καθώς και τις σχετικές διατάξεις του περί 

Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113 σχετικά με τον καταρτισμό Έκθεσης Διαχείρισης.  

 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται γενικές πληροφορίες της Costamare Participations Plc και των θυγατρικών της 

εταιρειών, (στο εξής, οι «Θυγατρικές» και από κοινού με την Εταιρεία, ο «Όμιλος»), χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του 

επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που 

επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021), καθώς και τα σημαντικά 

γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 

Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και παρατίθενται 

οι σημαντικότερες συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με εκείνο πρόσωπα. 

 

Α. Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών 

πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers), ή μισθωτριών 

εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας. 

Ο Όμιλος ασχολείται κυρίως με την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση ενός στόλου πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες για τη μεταφορά φορτίων εμπορευματοκιβωτίων σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

 

Οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και των Θυγατρικών της, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Επωνυμία Εταιρείας Πλοίο 

Έτος 

Κατασκευής 

Χωρητικότητα 

(TEU) 

Adele Shipping Co. MSC Azov 2014 9.403 

Bastian Shipping Co. MSC Ajaccio 2014 9.403 

Cadence Shipping Co. MSC Amalfi 2014 9.403 

Carran Shipping Co. Michigan 2008 1.300 

 

 

Β. Επισκόπηση Έτους 2021 – Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία απέκτησε τις θυγατρικές οι οποίες αναφέρονται στο (Α) ανωτέρω την 1η Ιουνίου 

2021 και την 2η Ιουλίου 2021, από τη δραστηριότητα των οποίων προκύπτουν όλα τα έσοδα του Ομίλου, η εξέλιξή 

της μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση, όπως παρουσιάζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. 

 

➢ Επισκόπηση Μακροοικονομικών Συνθηκών1 και Κλάδου 

 

Έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο έτη από την ανακήρυξη από τον ΠΟΥ του COVID-19 σε πανδημία, με 

σημαντικές επιπτώσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως. Η συντονισμένη αντίδραση 

(ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες οικονομίες) με πακέτα στήριξης τόσο σε δημοσιονομικό όσο και νομισματικό 

επίπεδο σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εμβολίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συνέβαλλαν 

ουσιαστικά στη σημαντική ανάκαμψη του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2021. Πιο συγκεκριμένα, το παγκόσμιο ΑΕΠ 

 

 
1 Πηγή: ΔΝΤ, World Economic Outlook Update, Ιανουάριος 2022 
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σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ αυξήθηκε κατά 5,9% το 2021 ενώ το 2020 είχε μειωθεί κατά 3,1% 

κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγικής δραστηριότητας και των επενδύσεων.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2021 και ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο, παράγοντες όπως η συγχρονισμένη 

επανεκκίνηση οικονομιών μετά από μία περίοδο αδράνειας, η αύξηση της ζήτησης κυρίως για την αγορά 

καταναλωτικών αγαθών, οι αυξημένες ανάγκες σε εμπορεύματα-πρώτες ύλες για την υλοποίηση επενδύσεων 

σε υποδομές και η αυξημένη βιομηχανική παραγωγή, είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πληθωριστικών 

πιέσεων και την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η επανεμφάνιση υψηλού πληθωρισμού μετά από μία 

περίοδο 20 και πλέον ετών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες των αναπτυγμένων οικονομιών 

σε αύξηση των επιτοκίων και σε σημαντικό περιορισμό των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης που υιοθέτησαν 

κατά την έναρξη της πανδημίας.  Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΔΝΤ ο ρυθμός αύξησης 

του παγκοσμίου ΑΕΠ το 2022 θα είναι στο 4,4% και το 2023 στο 3,8% σημαντικά χαμηλότερα από το 

αντίστοιχο επίπεδο του 2021. 

 

Από την έναρξη της πανδημίας έως το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου τριμήνου του 2020, οι ναύλοι για 

πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημείωσαν σημαντική πτώση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου του 2020, ο δείκτης ναύλων για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Containership 

Timecharter Index»2 της εταιρείας Clarksons Research Services μειώθηκε κατά 33% στο επίπεδο των 41,26 

μονάδων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2020, λόγω της αυξημένης δαπάνης σε 

καταναλωτικά αγαθά, ιδιαίτερα από τους καταναλωτές των αναπτυγμένων οικονομιών σε συνδυασμό με 

προβλήματα στην λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η πτωτική τάση των ναύλων ξεκίνησε 

να αναστρέφεται με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2020 ο εν λόγω δείκτης να ανέλθει στις 90,75 μονάδες, 

σημειώνοντας μία αύξηση 120% κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2020. Η θετική πορεία των 

ναύλων σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνεχίστηκε και το 2021. Πιο συγκεκριμένα το 

Δεκέμβριο του 2021 ο δείκτης «Containership Timecharter Index» ανήλθε στις 361,79 μονάδες 

σημειώνοντας ετήσια αύξηση περίπου 300%.  

 

➢ Επισκόπηση Έτους 2021 και Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας 

 

- Η Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21 Μαΐου 2021, εξέδωσε με την εγγύηση 

της Costamare Inc. (εφεξής, η «Μητρική»), Κοινό Ομολογιακό Δάνειο πενταετούς διάρκειας το οποίο 

διαιρείται σε 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι 

«Ομολογίες»). Οι Ομολογίες διατέθηκαν στο σύνολό τους και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην 

Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών ύψους 

€100 εκατ..  Η απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% 

ετησίως. Η διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 

Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2021.  

 

- Την 1 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών 

Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. ιδιοκτητριών των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων «MSC Azov», «MSC Ajaccio» και «MSC Amalfi» αντίστοιχα, τα οποία φέρουν 

σημαία Μάλτας, κατασκευάστηκαν το 2014 και έχουν χωρητικότητα 9.403 TEU έκαστο, από την Μητρική 

στην Εταιρεία, διαθέτοντας μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου ποσού €100 εκατ. ($122,29 εκατ.) Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανήλθε στο ύψος των €85,6 

εκατ. ($105,011 εκατ.). 

 

- Στις 2 Ιουλίου του 2021, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της πλοιοκτήτριας 

εταιρείας Carran Shipping Co. (που έχει συσταθεί στην Δημοκρατία της Λιβερίας), ιδιοκτήτριας του πλοίου 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Michigan», το οποίο φέρει σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκε το 2008 

και έχει χωρητικότητα 1.300 TEU, από την Μητρική στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της 

πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co. αποκτήθηκαν από την Εταιρεία έναντι τιμήματος $14,804 

εκατ., το οποίο προέκυψε από την αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carran 

Shipping Co. κατά την 31η Μαΐου 2021. Η αποτίμηση διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της Εταιρείας 

 

 
2 Πηγή: www.clarksons.net 
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σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τα προβλεπόμενα στο από 12.5.2021 

Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, και αποτυπώνεται στην από 24.6.2021 έκθεση αποτίμησης ανεξάρτητων 

εκτιμητών. Ειδικότερα, για την αγορά των μετοχών της Carran Shipping Co., η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα 

με τον όρο 2.1(ii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το ισόποσο σε Δολάρια των €9,8 εκατ. ($11,957 εκατ.) 

και κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων. 

 

- Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2.1(iii) του Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου το ισόποσο σε Δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου 

μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της (που έχουν συσταθεί στην Δημοκρατία της 

Λιβερίας) «Adele Shipping Co.», «Bastian Shipping Co.» και «Cadence Shipping Co.». Ειδικότερα το 

ισόποσο σε Δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) διατέθηκε στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 

$650 χιλ. για εκάστη εκ των ανωτέρω Θυγατρικών. Η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 

Θυγατρικών ανήλθε σε Δολάρια ΗΠΑ $1,95 εκατ., περιλαμβανομένου του προς διάθεση ποσού €1,5 εκατ. 

(ισόποσο σε Δολάρια ΗΠΑ $1,8 εκατ.).  

 

- Σε συνέχεια της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, και της επικείμενης εξαγοράς των 

τεσσάρων πλοιοκτητριών εταιρειών, των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι το Δολάριο ΗΠΑ, η Εταιρεία 

από τις 25 Μαΐου 2021 και εφεξής προχώρησε σε αλλαγή του λειτουργικού της νομίσματος και του 

νομίσματος παρουσίασης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ευρώ σε Δολάριο ΗΠΑ. 

Η αλλαγή έγινε καθώς η Εταιρεία θεωρεί ότι το Δολάριο ΗΠΑ αντικατοπτρίζει καλύτερα την τρέχουσα και 

μελλοντική ουσία των συναλλαγών και των συνθηκών της Εταιρείας και του Ομίλου, δεδομένου ότι μετά 

την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου το περιβάλλον της Εταιρείας ως εταιρεία χαρτοφυλακίου 

πλοιοκτητριών εταιρειών περιλαμβάνει κυρίως ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω των ακόλουθων:  

 

• δημιουργία εισροών μέσω ναύλωσης των πλοίων σε ναυλωτές αποκλειστικά σε Δολάρια ΗΠΑ 

• πραγματοποίηση δαπανών σε Δολάρια ΗΠΑ, καθώς όλες οι μεγάλες κατηγορίες δαπανών (μισθοί 

πληρώματος, ασφάλειες, αγορές ανταλλακτικών, επισκευές) συνηθίζεται να τιμολογούνται / 

πραγματοποιούνται σε Δολάρια ΗΠΑ 

• τυχόν μερίσματα από τις Θυγατρικές που αποτελούν τη σημαντικότερη εισροή σε επίπεδο Εταιρείας 

λαμβάνονται επίσης σε Δολάρια ΗΠΑ  

 

Η επίδραση της αλλαγής στο νόμισμα παρουσίασης εφαρμόστηκε αναδρομικά και τα περιουσιακά στοιχεία  

και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2020 μεταφράστηκαν και παρουσιάστηκαν εκ νέου σε 

Δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία Δολαρίου ΗΠΑ έναντι Ευρώ της ημερομηνίας αυτής.   

 

Παρόλο που το νόμισμα παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου 

είναι το Δολάριο ΗΠΑ, για λόγους συμπληρωματικής πληροφόρησης των επενδυτών, παρατίθενται και τα 

αντίστοιχα ποσά επιλεγμένων χρηματοοικονομικών μεγεθών σε Ευρώ. (Βλέπε επίσης Σημείωση 2.1 των 

ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων).  

 

- Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου 

σύμφωνα με τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης  που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 
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   Ο ΟΜΙΛΟΣ  

 
 

 
   Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

 

 01.01.2021 –

31.12.2021  

24.11.2020 –

31.12.2020  

01.01.2021 –

31.12.2021  
 24.11.2020 –

31.12.2020 

 
 (Ποσά σε χιλ. $)  (Ποσά σε χιλ. € ) 1, 2 

Έσοδα από ναυλώσεις  33.435  -  28.654  - 

Λειτουργικά 

αποτελέσματα 

 

17.496 

 

(33) 

 

14.995 

 

(27) 

Κέρδη / (Ζημιές) προ 

φόρων 

 

22.159 

 

(33) 

 

18.991 

 

(27) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές)  22.159  (33)  18.991  (27) 

 

¹ Τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς 
συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 

EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη 
μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

      Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020 

 

 (Ποσά σε χιλ. $) 

 

 (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  286.980  -  253.375  - 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    28.003  21  24.725  17 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  22.358  3  19.740  2 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  245.008  -  216.318  - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  47.617  18  42.042  15 

 
¹ Τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς 
συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2021 και 31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,8829 EUR) και (1 

USD=0,8149 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
 

- Παρουσίαση στόλου 

 

Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία της 12 Απριλίου 2022 για το στόλο των τεσσάρων (4) πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Εταιρείας: 

 

 
Όνομα 

Πλοίου 

Πλοιοκτήτρια 

Εταιρεία 

Ναυλωτής Έτος 

ναυπήγησης 

Χωρητικότητα 

(TEU) 

Ημερήσιο έσοδο 

ναύλωσης σε $(1) 

Ημερομηνία λήξης 

ναύλωσης(2) 

MSC AZOV Adele Shipping Co. MSC 2014 9.403 $46.300 Δεκέμβριος 2026 (3) 

MSC AMALFI Cadence Shipping Co. MSC 2014 9.403 $46.300 Μάρτιος 2027 (4) 

MSC 

AJACCIO 
Bastian Shipping Co. MSC 2014 9.403 $46.300 

Φεβρουάριος 2027 
(5) 

MICHIGAN Carran Shipping Co. MSC 2008 1.300 $18.700 Σεπτέμβριος 2023 

 

(1) Τα ημερήσια έσοδα ναύλωσης είναι μικτά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα ποσά που καθορίζονται για το τρέχων ημερήσιο 
έσοδο ναύλωσης είναι τα ποσά που περιέχονται στις συμβάσεις ναύλωσης. 

(2) Οι όροι των ναύλων και οι ημερομηνίες λήξης βασίζονται στην πιο κοντινή ημερομηνία κατά την οποία ο ναυλωτής δύναται να 



Costamare Participations Plc 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

8 

 

 

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

 

Το ξέσπασμα του ιού COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και, κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2020, επηρέασε αρνητικά τη διεθνή ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων. Από την 

έναρξη της πανδημίας έως το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου τριμήνου του 2020, οι ναύλοι για πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημείωσαν σημαντική πτώση. Ωστόσο, από τον Ιούνιο του 2020 

μέχρι και σήμερα, οι ναύλοι για όλα τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

βελτιώθηκαν σημαντικά λόγω της αυξημένης ζήτησης κυρίως για καταναλωτικά αγαθά σε συνδυασμό 

με τη μη ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθηκε από την πανδημία.  

 

O Όμιλος έχει προβεί σε διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 με πρωταρχικό 

στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Όλες οι δράσεις που 

σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συνεχίζουν να τηρούνται απαρέγκλιτα 

προσαρμοζόμενες πάντα στις οδηγίες της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων με στόχο τη διασφάλιση 

της υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας.  

 

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και τις πιθανές άμεσες 

ή έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις της στις αγορές που δραστηριοποιείται. 

 
Γ. Κίνδυνοι και Διαχείριση Κινδύνων 

 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του Ομίλου αφορούν εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, εμπορικές και 

λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη. Οι δανειακές υποχρεώσεις συνήφθησαν  για τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την απόκτηση πλοίων. Οι κύριοι κίνδυνοι που προκύπτουν 

από τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

(α) Κίνδυνος Επιτοκίου: Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές 

ενός χρηματοοικονομικού μέσου να μεταβάλλονται λόγω αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου 

στον κίνδυνο αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς σχετίζεται κυρίως με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

του Ομίλου με κυμαινόμενα επιτόκια. (Σημείωση 11 των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων). 

 

Πίνακας κινδύνου επιτοκίου 

 

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την επίδραση που θα είχε στα αποτελέσματα του Ομίλου μία μεταβολή των 

κυμαινόμενων επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης (ήτοι 1%):  

 

 Μεταβολή μονάδων βάσης Επίδραση στα αποτελέσματα 

31.12.2021   

Libor +100 $ (951 χιλ.) 

Libor -100 $ 131 χιλ. 

   

(β) Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου: Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ο αντισυμβαλλόμενος να μην θέλει 

ή/και να μην μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι του Ομίλου, με αποτέλεσμα ο Όμιλος 

να υποστεί οικονομική ζημία. Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τις λειτουργικές του δραστηριότητες 

επαναπαραδώσει το πλοίο σύμφωνα με του όρους της εκάστοτε σύμβασης ναύλωσης. 
(3) Το ημερήσιο έσοδο ναύλωσης θα εισπράττεται από το πλοίο MSC Azov μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2023. Από την προαναφερόμενη 

ημερομηνία μέχρι τη λήξη του ναύλου το ημερήσιο έσοδο ναύλωσης θα είναι $35.300. 
(4) Το ημερήσιο έσοδο ναύλωσης θα εισπράττεται από το πλοίο MSC Amalfi μέχρι τις 16 Μαρτίου 2024. Από την προαναφερόμενη 

ημερομηνία μέχρι τη λήξη του ναύλου το ημερήσιο έσοδο ναύλωσης θα είναι $35.300. 
(5) Το ημερήσιο έσοδο ναύλωσης θα εισπράττεται από το πλοίο MSC Ajaccio μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2024. Από την 

προαναφερόμενη ημερομηνία μέχρι τη λήξη του ναύλου το ημερήσιο έσοδο ναύλωσης θα είναι $35.300. 
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(κυρίως εμπορικές απαιτήσεις) και από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

καταθέσεων σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Ο Όμιλος επιδιώκει να συναλλάσσεται με τρίτα μέρη τα οποία θεωρεί αξιόπιστα και με τα οποία έχει αναπτύξει 

μακροχρόνιες σχέσεις. Τα οποιαδήποτε υπόλοιπα προς είσπραξη παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.  

 

Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ναυλωτές οι οποίοι μεμονωμένα, αντιπροσώπευαν 

περισσότερο από το 10% των εσόδων του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021: 

 

(Ποσά σε χιλ. $) Ποσό % 

MSC $33.435 100 % 

ΣΥΝΟΛΟ $33.435 100 % 

 

Καταθέσεις σε τράπεζες  

Ο Όμιλος τοποθετεί τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά του, αποτελούμενα κυρίως από καταθέσεις, σε αξιόπιστα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Ο Όμιλος πραγματοποιεί περιοδικές αξιολογήσεις της σχετικής πιστοληπτικής 

ικανότητας αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

(γ) Εύλογη Αξία: Οι λογιστικές αξίες που αντικατοπτρίζονται στη συνημμένη ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  και των υποχρεώσεων, προσεγγίζουν 

τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους (Σημειώσεις 7 και 9 των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανειακών τραπεζικών υποχρεώσεων με 

μεταβλητά επιτόκια προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες, λόγω της μεταβλητότητας των επιτοκίων. Η εύλογη αξία του 

Κοινού Ομολογιακού Δανείου με σταθερό επιτόκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι $113,3 εκατ.  

 

(δ) Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης των 

εσόδων που λαμβάνει από τη ναύλωση των πλοίων του. Τα πλοία του Ομίλου απασχολούνται επί τη βάσει συμβάσεων 

χρονοναύλωσης όπου, σύμφωνα με την πρακτική του κλάδου, ο ναυλωτής προπληρώνει για τη ναύλωση των πλοίων 

ανά 15 ημέρες. Οι πιθανές αγορές πλοίων αξιολογούνται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των εν λόγω πλοίων, την εμπορευσιμότητά τους και τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Μέσω της ενδελεχούς 

αξιολόγησης μελλοντικών επενδύσεων σε πλοία, ο Όμιλος με την συμμετοχή και της Μητρικής είναι σε θέση να 

διαπραγματευθεί με τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκούς και βιώσιμους όρους 

χρηματοδότησης. Τα υπερβάλλοντα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου επενδύονται σε τραπεζικές καταθέσεις ενίοτε 

σταθερής διάρκειας συνήθως όχι μεγαλύτερης από 3 μήνες. Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο που σχετίζεται με 

την έλλειψη κεφαλαίων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων που ελέγχει όσο και του κόστους 

εξυπηρέτησης του δανεισμού τους.  

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου (μη 

συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών τόκων) στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με την παραδοχή ότι οι 

δανειστές/πιστωτές δεν θα απαιτήσουν πρόωρη αποπληρωμή των δανείων πριν από τη λήξη τους, με βάση τις 

συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 
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(Ποσά σε χιλ. $)  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 
 

Λιγότερο 

από 3 μήνες 
 

3 έως 12 

μήνες 
 

1 έως 5 

έτη 
 

Άνω 

των 5 

ετών  

Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομέν

ων των δεδουλευμένων τόκων  

5.575 

 

16.206 

 

244.560 

 

- 

 

266.341 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις  1.045  -  -  -  1.045 

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις  
1.156 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.156 

Σύνολο  7.776  16.206  244.560  -  268.542 

 

 

Τα ποσά πληρωτέα του Ομίλου στη Μητρική ύψους $19.819 χιλ. παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο, δεν υπάρχει 

προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και αναμένεται να εξοφληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 

αναφοράς των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

(ε) Διαχείριση Κεφαλαίου:  Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι να διαφυλαχθεί η ικανότητα 

του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και να διασφαλισθεί ότι ο Όμιλος διατηρεί μια θέση 

μόχλευσης που μπορεί καταρχήν να ικανοποιηθεί μέσω των συμβατικών εσόδων από την εκμετάλλευση των πλοίων 

του Ομίλου ή από τις εγγυήσεις που έχει δώσει η Μητρική για υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο δείκτης μόχλευσης που 

παρακολουθεί ο Όμιλος ορίζεται ως οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαιρούμενες με το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων και τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις: 

     

 Ο ΟΜΙΛΟΣ    

 31.12.2021  31.12.2020      

 (Ποσά σε χιλ. $)    

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπρόθεσμων δανειακών 

υποχρεώσεων 21.200            - 

  

   

Δεδουλευμένοι τόκοι 581  -      

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις 244.560  - 

  

   

Σύνολο μακροπρόθεσμου 

δανεισμού 266.341  - 

  

   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22.358  3      

Σύνολο μακροπρόθεσμου 

δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων 288.699            3 

  

   

    
     

Δείκτης Μόχλευσης 92,3%  -      
 

 
Ο Όμιλος δεν έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο για τον δείκτη μόχλευσης καθώς όλες οι τραπεζικές 

δανειακές υποχρεώσεις του και το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι εγγυημένες από τη Μητρική. 

 

(στ) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει κυρίως 

από το κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της Μητρικής (Σημείωση 11.A.3) που είναι σε Ευρώ Ως ένδειξη της 

έκτασης της ευαισθησίας του Ομίλου στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μια αύξηση 10% στον μέσο 

όρο της συναλλαγματική ισοτιμίας EUR/USD θα είχε μειώσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 κατά $241 χιλ., με βάση τα έξοδά του κατά τη διάρκεια του έτους (περιόδου 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020: $3 χιλ.)). Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνεχή βάση. 
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Δ. Μερίσματα και Έσοδα από μερίσματα 

 

Δεν εγκρίθηκαν ούτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία μερίσματα κατά τη διάρκεια του έτους  που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν από τις 

Θυγατρικές προς την Εταιρεία μερίσματα ύψους $3.380 χιλ.  

 
Ε. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Εγκεκριμένο κεφάλαιο 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το  εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της είναι 29.960 συνήθεις μετοχές 

και 40 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές. 

 

Εκδοθέν κεφάλαιο 

Κατά την ημερομηνία ίδρυσής της, η Εταιρεία εξέδωσε προς τους υπογραφείς του ιδρυτικού της εγγράφου 29.960 

συνήθεις μετοχές των Ευρώ 1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. 

 

Κατά την ημερομηνία ίδρυσής της, η Εταιρεία εξέδωσε προς τους υπογραφείς του ιδρυτικού της εγγράφου 40 

εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές των Ευρώ 1 η καθεμιά στην ονομαστική τους αξία. 

 

ΣΤ. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν η  κυρία Λώρα 

Στυλιανού ως μη εκτελεστικός σύμβουλος, η κυρία Δώρα Ανδρέου ως εκτελεστικός Σύμβουλος, η κυρία Μαριλένα 

Μελαχρινού ως εκτελεστικός σύμβουλος, ο κύριος Ηλίας Αγαπίου ως ανεξάρτητος μη εκτελεστικός σύμβουλος και 

ο κύριος Γεώργιος Ράλλης ως ανεξάρτητος μη εκτελεστικός σύμβουλος.   

 

Η κυρία Δώρα Ανδρέου και η κυρία Μαριλένα Μελαχρινού, οι οποίες διορίστηκαν ως εκτελεστικοί σύμβουλοι κατά 

την ημερομηνία ίδρυσης, παραιτήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2021 και την ίδια ημερομηνία ο κύριος Γρηγόρης 

Ζήκος και ο κύριος Αναστάσιος Γαβριηλίδης διορίστηκαν στη θέση τους.  

 

Δεν υπάρχει ειδική διάταξη στο Καταστατικό της Εταιρείας σχετικά με την εναλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Οι Διευθυντές συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, εκτός αν παραιτηθούν ή απομακρυνθούν από τους μετόχους. 

Με την λήξη της θητείας τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρούν είναι όμως επανεκλέξιμα και 

προσφέρονται για επανεκλογή. 

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων και αμοιβή των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Ζ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Εισαγωγή 

Η Εταιρεία καταρτίζει την παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφ’ εξής η «Δήλωση») καθώς έχει εκδώσει 

ομολογιακό δάνειο το οποίο διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Νόμου 4548/2018, του Νόμου 4706/2020, καθώς και τις οδηγίες του Κώδικα, όπως ορίζεται 

κατωτέρω. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία με την από 22 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε την υιοθέτηση και 

εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας») που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2021 από το 

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (EΣΕΔ), το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) κατά την 916η/7.6.2021 συνεδρίασή του ως Εθνικός Φορέας Εγνωσμένου 

Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και την 

υπ’ αρ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) και ο οποίος 
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είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (https://costamare.cy/corporate-governance-gr/)καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed).  

 

Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις και πρόσθετες 

Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εκτός των εξαιρέσεων 

που αναφέρονται κατωτέρω. 

 

Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα Ελληνικής Διακυβέρνησης από τις οποίες η Εταιρεία παρεκκλίνει 

Βάση του Κώδικα, η αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση» απαιτεί από τις εταιρείες που εφαρμόζουν τον Κώδικα είτε να 

συμμορφώνονται με το σύνολο των διατάξεών του, είτε να εξηγούν, αιτιολογημένα, τους λόγους μη συμμόρφωσής 

τους με τις συγκεκριμένες πρακτικές του. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία 

λαμβάνοντας υπόψιν το μικρό μέγεθος της καθώς και τις ιδιαιτερότητες  που πηγάζουν από την φύση της 

δραστηριότητας της ως Εταιρεία Συμμετοχών, παρέκκλινε από την εφαρμογή συγκεκριμένων ειδικών πρακτικών που 

καθορίζει ο Κώδικας. Οι παρεκκλίσεις ανά ενότητα του Κώδικα περιγράφονται ως  ακολούθως: 

 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.1 Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ειδική Πρακτική 1.11 - Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ή/και οριοθετεί τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου 

και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος τις ασκεί, εφόσον υφίσταται.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη διότι δεν  έχει ορίσει Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της Εταιρείας και την ενεργή συμμετοχή των εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου στην καθημερινή διοίκηση της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

θεωρούν ότι ο διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, θα βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματική 

διοίκηση της.  

Ειδική Πρακτική 1.15 - Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει Κανονισμό Λειτουργίας του, στον οποίο περιγράφεται 

τουλάχιστον ο τρόπος που συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις και οι διαδικασίες που ακολουθεί, 

λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικώς οριζόμενα στο Καταστατικό και στις υποχρεωτικές διατάξεις του 

νόμου.  

1.16 - Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται συμμορφούμενος προς τις 

αρχές του Κώδικα ή άλλως επεξηγώντας τις αποκλίσεις. 

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διαθέτει αυτοτελή κανονισμό λειτουργίας καθώς ο τρόπος λειτουργίας του 

διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κυπριακό Νόμο περί Εταιρειών 

κατά τρόπο που δεν αποκλίνει τις αρχές του Κώδικα. 

 

 

2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

2.2. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ειδική Πρακτική 2.2.15 - Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα κριτήρια πολυμορφίας αφορούν πέρα από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα ανώτατα ή και ανώτερα διευθυντικά στελέχη με συγκεκριμένους στόχους 

εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

H εταιρεία δεν επεκτείνει τα κριτήρια πολυμορφίας σε πρόσωπα πέρα από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου λόγω του περιορισμένου αριθμού του προσωπικού που απασχολεί.  

Ειδική Πρακτική 2.2.16 - Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο, συλλογικά, μπορεί να κατανοεί και να διαχειρίζεται θέματα που αφορούν το περιβάλλον,  την 

κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση, εντός του πλαισίου της στρατηγικής που διαμορφώνει.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Εκτιμάται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από τη συγκεκριμένη απόκλιση για τη τρέχουσα χρήση, δεδομένου 

ότι τα ανωτέρω ζητήματα αντιμετωπίζονται στο επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών. Η Εταιρεία θα 

επαναξιολογήσει εντός του 2022 τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλόλητας και θα προβεί στην 

επικαιροποίηση της. 

Ειδική Πρακτική 2.2.17 - Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και θέτουν περιορισμούς στον αριθμό 

https://costamare.cy/corporate-governance-gr/
https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed
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των θέσεων που κατέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μίας εταιρείας σε άλλες, μη συνδεδεμένες 

ανώνυμες εταιρείες.   

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Αν και η πολιτική καταλληλόλητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, περιέχει ρητή αναφορά στην 

υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, δεν προβλέπονται περιορισμοί στο συνολικό αριθμό των θέσεων που μπορεί να 

κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 

ναυτιλιακού κλάδου και ειδικότερα της συνήθους εν Ελλάδι μορφής ναυτιλιακής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με τη σύσταση περισσότερων εταιριών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που ελέγχονται από 

το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκαστη των οποίων κατέχει ένα μόνο πλοίο. Συνεπώς μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να κατέχουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια Εταιρειών που ελέγχουν 

πλοία συμφερόντων του Ομίλου, χωρίς ωστόσο αυτό να δημιουργεί περιορισμούς ως προς την επάρκεια 

του χρόνου που αφιερώνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Ειδική Πρακτική 2.2.21 - Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος 

επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως 

αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director).  

 

2.2.22 - Ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior 

Independent Director) ανάλογα με την περίπτωση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον 

Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4706/2020, η οποία επιβάλλει ο 

Πρόεδρος να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δεν έχει ορίσει 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψιν το μικρό 

μέγεθος της και τη μετοχική της σύνθεση. 

2.3. Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ειδική Πρακτική 2.3.4 - H εταιρεία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση ενός άρτιου 

πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου ανατίθεται στην επιτροπή υποψηφιοτήτων, η οποία 

μεριμνά στην περίπτωση αυτή για:  

 

• εντοπισμό των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να συγκεντρώνει το πρόσωπο 

του Διευθύνοντος Συμβούλου 

• διαρκή παρακολούθηση και εντοπισμό πιθανών εσωτερικών υποψηφίων 

• εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναζήτηση πιθανών εξωτερικών υποψηφίων  

• και διάλογο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του 

και άλλων θέσεων ανώτερης διοίκησης. 

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη διότι δεν  έχει ορίσει Διευθύνοντα Σύμβουλο 

(παρακαλούμε αναφερθείτε και στην ειδική πρακτική 1.11). 

Ειδική Πρακτική 2.3.12 - Η θητεία των μελών της επιτροπής υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσής της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην επιτροπή δεν θα 

υπερβαίνει τα εννιά (9) χρόνια συνολικά.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Αν και η θητεία των μελών της επιτροπής υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δεν έχει προβλεφθεί ακόμη ανώτατο όριο θητείας στην επιτροπή καθώς η Εταιρεία 

συστήθηκε το 2020. Η Εταιρεία θα εξετάσει την θέσπιση ανώτατου ορίου συμμετοχής εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος.  

 

2.4. Αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ειδική Πρακτική 2.4.4 - Οι πρόσθετες αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε επιτροπές για 

λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης εμφανίζονται διακριτά στην έκθεση αποδοχών, αλλά και στην έγκρισή 

τους από τη γενική συνέλευση.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Τα μέλη ΔΣ, στο βαθμό που αμείβονται, λαμβάνουν σταθερή αμοιβή ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους 

ή μη σε επιτροπές του ΔΣ, συνεπώς η ανωτέρω ειδική πρακτική δεν είναι εφαρμόσιμη για την Εταιρεία. 

Ειδική Πρακτική 2.4.11 - Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσής της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην επιτροπή δεν θα 

υπερβαίνει τα εννιά (9) χρόνια συνολικά.  
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Απόκλιση και 

εξήγηση 

Αν και η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δεν έχει προβλεφθεί ακόμη ανώτατο όριο θητείας στην επιτροπή καθώς η Εταιρεία 

συστήθηκε το 2020. Η Εταιρεία θα εξετάσει την θέσπιση ανώτατου ορίου συμμετοχής εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. 

Ειδική Πρακτική 2.4.13 - Η ωρίμανση των δικαιωμάτων προαίρεσης ορίζεται σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών (3) 

ετών από την ημερομηνία χορήγησής τους στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης, συνεπώς η ανωτέρω ειδική πρακτική 

δεν είναι εφαρμόσιμη για την Εταιρεία.  

Ειδική Πρακτική 2.4.14 - Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπουν ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, 

λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή 

γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 

του bonus αυτού.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς δεν δίνεται 

bonus.  

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

3.3 Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου / του Διευθύνοντος Συμβούλου 

Ειδική Πρακτική 3.3.4 - Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Αν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως για την αποτελεσματική εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους, δεν κρίνεται προς το παρόν αναγκαία η εξωτερική αξιολόγησή τους, καθώς η 

Εταιρεία συστήθηκε το 2020 ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν μέλη της Μητρικής Εταιρείας 

που είναι και ο μοναδικός Μέτοχος της.   

Ειδική Πρακτική 3.3.13 - Η εταιρεία διαμορφώνει και εφαρμόζει πρόγραμμα α) εισαγωγικής ενημέρωσης μετά την επιλογή 

και κατά την έναρξη της θητείας των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και β) συνεχούς ενημέρωσης 

και επιμόρφωσης των μελών σε θέματα που αφορούν στην εταιρεία.  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Η εταιρεία συστάθηκε το 2020 και προς το παρόν κρίνει ότι δεν απαιτείται η εφαρμογή σχετικού 

προγράμματος λόγω της μακράς εμπειρίας των μελών του ΔΣ στον κλάδο δραστηριοποίησης της 

Εταιρείας και των εν γένει απαιτήσεων των χρηματαγορών. 

 

5. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

  

Απόκλιση και 

εξήγηση 

Τα ζητήματα βιωσιμότητας αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Ομίλου της Μητρικής. Η Μητρική εταιρεία 

βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης διαμόρφωσης Πολιτικής Βιωσιμότητας. 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη και το Καταστατικό της, η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη 

διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για 

κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ως συλλογικό όργανο έχει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

• συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών 

• τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 

• συντάσσει κάθε φύσεως εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις προς την Γενική Συνέλευση και προτείνει τα 

μερίσματα προς διανομή 
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• καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και 

τις γενικές δαπάνες διοίκησης 

• διορίζει και παύει τους Διευθυντές, τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και προσδιορίζει τα 

καθήκοντα και τις αποδοχές τους εφ’ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων αποθεματικών 

• λαμβάνει αποφάσεις για ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και κάθε 

δικαστική και εξώδικη πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της Εταιρείας και που αφορά την διοίκηση 

ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, όπως και την συμμετοχή της, σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες συναφείς 

Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής 

• παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαχειρίζεται 

υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχων ή άλλων 

σχετιζόμενων μερών και των συμφερόντων της Εταιρείας 

• διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης επιχειρηματικών κινδύνων και τη λήψη 

αποφάσεων για τη συνετή διαχείριση αυτών. 

 

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των εργασιών του επανεξέτασε την εταιρική στρατηγική, τους 

κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου.  

 

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών 

μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση. 

 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θεσπίζουν 

οι διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί βάσει της σχετικής απόφασης της από 21 Δεκεμβρίου 2020 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 21 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, και σε συνέχεια της από 22 Φεβρουαρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων για την εκλογή δύο (2) μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, η σύνθεσή του έχει ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση Διάρκεια 

θητείας 

Λήξη θητείας Αριθμός 

Μετοχών 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Λώρα Στυλιανού του 

Στυλιανού 

Πρόεδρος, Μέλος ΔΣ 

Κατηγορίας III  
3 έτη 2023 

1 

εξαγοράσιμη 

προνομιούχα 

μετοχή 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

Ηλίας Αγαπίου του 

Αντωνίου 

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, 

Μέλος ΔΣ Κατηγορίας ΙI  
2 έτη 2022 

 

- 

Γεώργιος Ράλλης του 

Ανδρέα - Ιάσωνα 

Πρόεδρος Επιτροπής 

Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων, Μέλος ΔΣ 

Κατηγορίας Ι  

1 έτος 2024 - 

Εκτελεστικά Μέλη 

Γρηγόρης Ζήκος του 

Γεωργίου 

Μέλος ΔΣ Κατηγορίας ΙII  
3 έτη 2024 - 

Αναστάσιος Γαβριηλίδης 

του Θεοδώρου 

Μέλος ΔΣ Κατηγορίας ΙΙ  
2 έτη 2023 - 
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Τα συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται ακολούθως:  

 

Λώρα Στυλιανού, Πρόεδρος ΔΣ και Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η κα Λώρα Στυλιανού είναι δικηγόρος Κύπρου από το 1996, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας LC 

LAW STYLIANOU & ASSOCIATES LLC και της LC LAW SECRETARIAL LIMITED. Πριν ιδρύσει τη δική της 

Δικηγορική Εταιρεία, η κ. Στυλιανού ήταν συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία, ένα 

από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου. Έχει μακρά και πλούσια εμπειρία σε διασυνοριακές συναλλαγές 

με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ναυτικού, εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου. Από τον Οκτώβριο του 

2018, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικάνικου οργανισμού ALFA International. Η κα Στυλιανού 

είναι κάτοχος LL.B. (Hons) από το University of Newcastle-Upon-Tyne, UK και LL.M. από το University College 

London, UK με ειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. 

 

Ηλίας Αγαπίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Ο κ. Ηλίας Αγαπίου διαθέτει εικοσαετή εμπειρία ως εγκεκριμένος λογιστής και εγγεγραμμένος Ελεγκτής  στην 

Κύπρο, έχοντας εργασθεί, από το 2001 έως το 2018, ως Audit Associate στην PwC Κύπρου και ως Audit Manager 

στην Ekkeshi Consultants Ltd και τη Markos Drakos Ltd. Το 2018, ίδρυσε την ελεγκτική εταιρεία 

PLATINUMSERVE LIMITED με έδρα τη Λευκωσία. Κατά την επαγγελματική του διαδρομή, ο κ. Αγαπίου έχει 

πραγματοποιήσει ελέγχους οικονομικών καταστάσεων πολυάριθμων εταιρειών, περιλαμβανομένων και πολλών 

ναυτιλιακών εταιρειών και, ως εκ τούτου, διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή συνδρομής στην 

παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Ο κ. Αγαπίου είναι FCCA Member και κάτοχος B.A. 

(Hons) στα οικονομικά από το South Bank University, London. 

 

Γεώργιος Ράλλης, Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

 

Ο κ. Γεώργιος Ράλλης διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των investment  funds και του 

commodities trading, έχοντας υπερδεκαετή εμπειρία στον κλάδο της διαχείρισης κινδύνων (risk management). 

Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Ράλλης έχει εργασθεί ως Commodities Trading Strategist για την Schroders PLC New 

Finance Capital στο Λονδίνο και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να εισφέρει σημαντική εμπειρία σχετικά με τη 

διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την προσφορά και τη ζήτηση για προϊόντα / αγαθά που μεταφέρονται σε 

εμπορευματοκιβώτια δια της θαλάσσης, καθώς και τις μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή προϊόντων που 

μεταφέρονται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις συνθήκες της 

ναυλαγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ο κ. Γεώργιος Ράλλης κατέχει PhD και MSc στα οικονομικά 

από το Cass Business School, City of London University, UK, καθώς και Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ κατέχει πιστοποίηση CFA level III, Certified Economist and Accountant (Economic 

Chamber of Greece) και Investment advisor (Commercial and Industrial Chamber of Greece). 

 

Γρηγόρης Ζήκος, Εκτελεστικό Μέλος 

 

Ο κ. Γρηγόριος Ζήκος είναι Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Costamare Inc. Προηγουμένως, ο κ. Ζήκος εργάσθηκε από το 2006 έως το 2007 στην DryShips, Inc. ως 

Οικονομικός Διευθυντής, από το 2004 έως το 2006 στην J&P Avax S.A. ως υπεύθυνος project and structured finance 

debt transactions και από το 2000 έως το 2004 στη Citigroup στο Λονδίνο σε πολυάριθμες συναλλαγές leveraged and 

acquisition debt financing. Επιπλέον, ο κ. Ζήκος εργάσθηκε ως δικηγόρος από το 1994 έως το 1998, παρέχοντας 

συμβουλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ναυτιλιακές εταιρείες. Ο κ. Ζήκος είναι κάτοχος M.B.A. στα 

χρηματοοικονομικά από το Cornell University, LL.M. από το University of London King’s College και πτυχίου 

Νομικής με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Αναστάσιος Γαβριηλίδης, Εκτελεστικό Μέλος 

 

Ο κ. Αναστάσιος Γαβριηλίδης είναι Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Costamare 

Inc. από το 2013. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) από το 2004 έως το 2009 και 

Πρόεδρος από το 2009 έως το 2011, ενώ έχει διατελέσει και μέλος του συμβουλίου εποπτών της ESMA. Επιπλέον, ο 

κ. Γαβριηλίδης εργάσθηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα με ειδίκευση στο δίκαιο των αξιογράφων και στο τραπεζικό και 
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χρηματοοικονομικό δίκαιο, ενώ από το 1991 έως το 1999 εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις και υπήρξε μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ωνάση. Ο κ. Γαβριηλίδης κατέχει τίτλους LL.M. από το Harvard Law School 

και το London School of Economics, πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Β.Α. στα οικονομικά από το 

American College of Greece, Deree College. 

 

Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη 

Χριστιάνα Σκουφάρη-Ιωαννίδη, Εσωτερική Ελέγκτρια 

 

Η κ. Σκουφάρη-Ιωαννίδη είναι ορκωτός ελεγκτής, απόφοιτος του Πανεπιστήμιου του Bedfordshire, Fellow Member 

του Chartered Association of Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει εικοσαετή́ εμπειρία σε θέματα 

λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

 

Μαριλένα Μελαχροινού-Επικεφαλής Διεύθυνσης Εργασιών 

 

Η κ. Μελαχροινού είναι απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Λευκωσίας και κατέχει τίτλο Bachelor in 

Business Administration. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά και τη 

θέση τους στην Εταιρεία, δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, που να είναι σημαντικές για την 

Εταιρεία, με τις εξής εξαιρέσεις: 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομικό Πρόσωπο Ιδιότητα 

Λώρα Στυλιανού LC Law Stylianou & Associates 

LLC και LC Law Secreterial 

Limited 

Διευθύνων Εταίρος 

Γρηγόριος Ζήκος Costamare Inc. Οικονομικός Διευθυντής και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου  

Αναστάσιος Γαβριηλίδης 

Costamare Inc. 

 

Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Costamare Shipping Services Ltd. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Πολιτική Αξιολόγησης Καταλληλόλητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική Αξιολόγησης της καταλληλόλητας των μελών του Δ.Σ., με σκοπό τη θέσπιση 

διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση (τοποθέτηση) όσο και σε περιοδική βάση 

(αξιολόγηση). Η Πολιτική περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας, όπως ενδεικτικά: 

• Εχέγγυα ήθους και φήμη 

• Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων 

• Σύγκρουση συμφερόντων 

• Ανεξαρτησία κρίσης 

• Διάθεση επαρκούς χρόνου 

 

Η Πολιτική Αξιολόγησης της καταλληλόλητας μελών του Δ.Σ., είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(https://costamare.cy/corporate-governance-gr/). 

 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών 

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται με τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ανοικτή συζήτηση 

και τον εποικοδομητικό διάλογο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, (με φυσική παρουσία, μέσω 

τηλεφώνου, τηλεδιάσκεψης, ή βιντεοδιάσκεψης, ή συνδυασμό αυτών). Κατά τη διάρκεια του 2021 το Διοικητικό 

Συμβούλιο πραγματοποίησε 24 συνεδριάσεις, η Επιτροπή Ελέγχου 10 συνεδριάσεις και η  Επιτροπή Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων 2 συνεδριάσεις. 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Επιτροπών καθώς και ο αριθμός συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια του 2021: 

https://costamare.cy/corporate-governance-gr/
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Ονοματεπώνυμο Θέση Παρουσία στις 

συνεδριάσεις 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Παρουσία στις 

συνεδριάσεις 

της Επιτροπής 

Ελέγχου 

Παρουσία στις 

συνεδριάσεις της 

Επιτροπής 

Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων  

Λώρα Στυλιανού  Πρόεδρος, Μέλος ΔΣ Κατηγορίας 

III  
24 10 2 

Ηλίας Αγαπίου  Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, 

Μέλος ΔΣ Κατηγορίας ΙI  
24 10 2 

Γεώργιος Ράλλης  Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και 

Υποψηφιοτήτων, Μέλος ΔΣ 

Κατηγορίας Ι  

24 10 2 

Γρηγόρης Ζήκος  Μέλος ΔΣ Κατηγορίας ΙII  24 - - 

Αναστάσιος 

Γαβριηλίδης  

Μέλος ΔΣ Κατηγορίας ΙΙ  
24 - 

- 

 
Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, Κατηγορία III, Κατηγορία II και Κατηγορία 

I, και εξελέγησαν με αρχική θητεία τριών, δύο και ενός έτους αντίστοιχα, υποκείμενα σε επανεκλογή / αντικατάσταση, 

για τριετή θητεία. Συνεπεία αυτού, κάθε έτος λήγει η θητεία των μελών μίας μόνο Κατηγορίας. Μετά τη λήξη της 

αρχικής θητείας, η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί εκάστοτε έως την τρίτη διαδοχική, από 

την ημερομηνία εκλογής του, ετήσια συνέλευση των μετόχων και, σε κάθε περίπτωση, έως την εκλογή του 

αντικαταστάτη του.  

 

Περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Επιτροπών του 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία 

φορά ετησίως:  

• τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό 

Συμβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές, 

• τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο και εξετάζει αν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων σε 

βαθμό που να παρεμποδίζεται η ικανότητα των μελών να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά (ανεξάρτητη βούληση), υποβάλλοντας αντίστοιχες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο 

• εάν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του νόμου, του καταστατικού και του 

κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση της αξιολόγησης καθορίζει με απόφασή του τυχόν περαιτέρω ενέργειες 

που κρίνεται σκόπιμο να δρομολογηθούν, με βάση τις οποίες καταρτίζεται το σχετικό πλάνο ενεργειών. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2021 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου 

πραγματοποίησε την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης η 

Επιτροπή επικεντρώθηκε στην τήρηση των κριτηρίων καταλληλόλητας που προσδιορίζονται στη σχετική πολιτική 

καθώς και άλλων απαιτήσεων που πηγάζουν από τη Νομοθεσία, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στην 

πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας, ενώ εξέτασε τη συχνότητα, τη διάρκεια των συνεδριάσεων, τη 

διαδικασίας κατάρτισης των θεμάτων προς συζήτηση και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Επιπλέον η Επιτροπή αξιολόγησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την παρουσία κάθε μέλους στις συνεδριάσεις και το 

βαθμό προετοιμασία τους, την ικανότητα τους να θέτουν ερωτήματα προς τη Διοίκηση καθώς και τον βαθμό στον 

οποίον τα μέλη διατυπώνουν εποικοδομητικές προτάσεις για την επίλυση τυχόν ζητημάτων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο δεν υπήρξαν αλλαγές ως προς τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας καθώς και τις  απαιτήσεις που πηγάζουν από τη Νομοθεσία, η Επιτροπή κατέληξε ότι η λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά  είναι αποτελεσματική.  

 

Η απόδοση κάθε Επιτροπής αξιολογείται ετησίως από την ίδια (αυτοαξιολόγηση) και τα αποτελέσματά της τα 

μοιράζεται η κάθε Επιτροπή με το Διοικητικό Συμβούλιο. 



Costamare Participations Plc 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

19 

 

Έκθεση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού́ Συμβουλίου της Εταιρείας κατά́ το έτος 2021 απεικονίζονται στην 

Έκθεση Αποδοχών της, η οποία έχει συνταχθεί́ σύμφωνα με το άρθρο της Οδηγίας  2007/36/EΚ, όπως έχει 

ενσωματωθεί στο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Πολιτική Αποδοχών και η Έκθεση Αποδοχών αναρτάται 

στον διαδικτυακό́ τόπο της Εταιρείας (https://costamare.cy/corporate-governance-gr/nominating-

compensation_committee-gr/). 

 
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

 

Επιτροπή Ελέγχου είναι είτε: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη 

του, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τρίτους, οι οποίοι θα πρέπει να πλειοψηφούν, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Το 

είδος της Επιτροπής Ελέγχου και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων εντός του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους 

ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος 

από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αποτελεί επιτροπή 

του ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται 

η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής σε 

αναστολή ή συνταξιούχος, ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. 

 

Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι μονοετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη  τακτική 

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της. 

Κατά τη διάρκεια του 2021 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε 10 φορές. Η Επιτροπή 

απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 

 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Πρόεδρος: Ηλίας Αγαπίου 

 

Μέλη: Γεώργιος Ράλλης 

Λώρα Στυλιανού 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

• παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο 

για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά: α) τη 

συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

περιλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

δημοσιοποιείται, καθώς και β) τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην υπό ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή 

καταγραφή των ενεργειών που προέβη η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του 

υποχρεωτικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της 

συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής υποβάλει σε 

αυτήν και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

• επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Εγκεκριμένων Λογιστών και Εγγεγραμμένων Ελεγκτών 

ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του 
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Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην 

Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.537/2014 

• είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής εγκεκριμένων λογιστών και εγγεγραμμένων ελεγκτών ή 

ελεγκτικών εταιρειών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους και προτείνει τους εγκεκριμένους λογιστές 

και εγγεγραμμένους ελεγκτές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 537/2014 

• παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και ενημερώνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, 

εφόσον κριθεί σκόπιμο 

• παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, 

διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση 

• παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της 

• επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον Εσωτερικό Έλεγχο και τους κυριότερους 

κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον 

κριθεί σκόπιμο 

• εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα 

και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές αναφορές, ενώ υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, στο 

βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της Εταιρείας, ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για 

τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών 

• εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν 

την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

• εγκρίνει το αντικείμενο ελέγχου και το πρόγραμμα ελέγχου 

• επισκοπεί τις εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου, που προετοιμάζει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και έχει την 

επίβλεψη της πορείας εφαρμογής των υιοθετημένων από τη Διοίκηση εισηγήσεων του Εσωτερικού Ελεγκτή, 

όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις και 

• αξιολογεί τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Οι βασικές εργασίες της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2021 μεταξύ άλλων περιελάμβαναν: 

• Πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας EY για το 

οικονομικό έτος 2020 

• Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

• Έγκριση για την αλλαγή του νομίσματος οικονομικών καταστάσεων σε δολάρια Αμερικής 

(USD) από Ευρώ 

• Έγκριση αγορών πλοιοκτητριών εταιρειών από τη μητρική εταιρεία Costamare Inc. 

• Πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας EY για το 

οικονομικό έτος 2021 

• Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 

• Πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων με την ελεγκτική εταιρεία και τον εσωτερικό 

ελεγκτή 

• Ανάθεση επιπλέον υπηρεσιών στην ελεγκτική εταιρεία ΕΥ σχετικά με την έκδοση του 

ομολογιακού δανείου της Εταιρείας 

• Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

• Έγκριση τροποποιήσεων του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας 

• Έγκριση ετήσιου πλάνου ελέγχων του Εσωτερικού Ελεγκτή για το έτος 2021 

• Διορισμός της ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον 

Εσωτερικό Ελεγκτή 

• Εξέταση νομικών υποθέσεων 
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• Διεξαγωγή αυτό-αξιολόγησης της Επιτροπής  

• Αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια θητεία, τα οποία είναι στο 

σύνολό τους είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα. Σε περίπτωση 

κένωσης θέσης μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (ενδεικτικώς λόγω παραιτήσεως), το Διοικητικό Συμβούλιο 

διορίζει αμελλητί τον αντικαταστάτη. Στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προεδρεύει ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διορίζονται στο σύνολό τους από το Διοικητικό Συμβούλιο 

με απόφαση που αιτιολογεί επαρκώς τα προσόντα των μελών της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και 

αναπληρωτής Πρόεδρος ένας εκ των εκλεγμένων ανεξαρτήτων μελών της Επιτροπής, ενώ είναι δυνατός και ο ορισμός 

αναπληρωματικών μελών που αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε 

περίπτωση κωλύματός τους. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2021 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε 2 φορές. 

 

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 

 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

 

Πρόεδρος: Γεώργιος Ράλλης 

 

Μέλη: Λώρα Στυλιανού 

Ηλίας Αγαπίου 

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 

Σχετικά με τις αποδοχές: 

 

• διατυπώνει προτάσεις σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας με τη δυνατότητα να συμπεριλάβει σε αυτή και λοιπά διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της 

Εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση από το αρμόδιο εταιρικό όργανο. Η Επιτροπή Αποδοχών 

και Υποψηφιοτήτων καθορίζει και συμπεριλαμβάνει στην Πολιτική Αποδοχών κατ’ ελάχιστο όλα τα 

στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η 

Εταιρεία 

• διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών 

• εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το συνολικό μέγεθος των ετήσιων 

μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης 

δικαιωμάτων προαίρεσης ή μέτοχων, εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά 

με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών της 

Εταιρείας 

• εισηγείται την προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους 

της Πολιτικής Αποδοχών 

• επανεξετάζει σε τακτική βάση τους όρους των εκάστοτε εν ισχύι συμβάσεων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των διοικητικών στελεχών με την Εταιρεία 

• συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών 

ρυθμίσεων 

• εποπτεύει την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών από την Εταιρεία και υποβάλλει προτάσεις για την 

αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας 

• υποβάλλει, σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο που 

περιγράφει και επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών, καθώς και τον τρόπο που ελήφθησαν 
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υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της Πολιτικής και της Έκθεσης Αποδοχών, από την 

τελευταία ψηφοφορία σχετικά με τα θέματα αυτά 

• καταρτίζει την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

 

Σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

• εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλόλητας μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, την οποία επισκοπεί τακτικά μαζί με τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

• διασφαλίζει τη διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

• παρέχει υποστήριξη και συνδρομή́ στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της διαδοχής των 

μελών του 

• εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις 

του Διοικητικού́ Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

• καταρτίζει περιγραφή́ των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων ικανοτήτων για μια συγκεκριμένη 

τοποθέτηση και αξιολογεί την αναμενομένη χρονική́ δέσμευση 

• εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό́ Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τη στελέχωση της 

Επιτροπής Ελέγχου 

• εξετάζει υποψήφιους οι οποίοι προτείνονται από μέτοχους ή από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• αξιολογεί περιοδικά́ και τουλάχιστον μία φορά́ ετησίως τη δομή́, το μέγεθος, τη σύνθεση και την επίδοση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές 

• διασφαλίζει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του νόμου, του καταστατικού 

και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία 

αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο και 

εξετάζει αν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων σε βαθμό που να παρεμποδίζεται η ικανότητα των μελών 

να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά (ανεξάρτητη βούληση), υποβάλλοντας 

αντίστοιχες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Οι βασικές εργασίες της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2021 μεταξύ άλλων περιελάμβαναν: 

 

• Πρόταση στο Δ.Σ. για την επανεκλογή ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους 

• Πρόταση στο Δ.Σ. για την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά από εξέταση 

κριτηρίων καταλληλόλητας  

• Αξιολόγηση της Πολιτικής Αποδοχών 

• Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο 

• Αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

• Πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση των αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Ελεγκτή 

 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Γενικές Αρχές 

 

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου («ΣΕΕ») ορίζεται το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και 

διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής 

συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το ΣΕΕ είναι ανεξάρτητες από τους 

επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, 

καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές 



Costamare Participations Plc 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

23 

 

αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και τεκμηριώνονται στο οργανόγραμμα της 

Εταιρείας που περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 7). 

 

Τα κύρια στοιχεία του ΣΕΕ που εφαρμόζει η Εταιρεία περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

Περιβάλλον Ελέγχου: περιλαμβάνει το σύνολο των δομών, των πολιτικών και των διαδικασιών που παρέχουν τη 

βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ΣΕΕ, καθώς παρέχει το πλαίσιο και τη δομή για την επίτευξη των 

θεμελιωδών αντικειμενικών σκοπών του ΣΕΕ. Τα κύρια στοιχεία του Περιβάλλοντος Ελέγχου της Εταιρείας 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Πλήρες και ενήμερο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται με σαφήνεια το αντικείμενο 

εκμετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του οικονομικού φορέα.  

• Κανονισμό Λειτουργίας που ορίζει τη σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής 

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

• Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας όπου περιγράφονται τα καθηκόντων των επιμέρους διευθύνσεων της 

Εταιρείας, και ορίζεται το οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, και με διάκριση 

των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες. 

• Κανονισμό Λειτουργίας που ορίζει την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου  

• Διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών.  

 

H Εταιρεία γνωστοποιεί κυρίως μέσω περιοδικών οικονομικών καταστάσεων τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 

μερών. Στο πλαίσιο αυτό οι συναλλαγές επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Διαχείριση Κινδύνων: Περιλαμβάνει, την αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (risk assessment), τις 

διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης της Εταιρείας σε αυτούς (risk response) και τις διαδικασίες παρακολούθησης 

της εξέλιξης των κινδύνων (risk monitoring). Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας με την 

συμβουλευτική υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι 

κίνδυνοι της Εταιρείας επαναξιολογούνται σε ετήσια τουλάχιστον βάση. 

  

Δικλείδες Ασφαλείας: Περιλαμβάνουν τις κρίσιμες δικλείδες ασφαλείας, που εφαρμόζονται σε επίπεδο διαδικασιών 

με έμφαση στις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, διαχωρισμό καθηκόντων 

και τη διακυβέρνηση και ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ειδικά ως προς την διαδικασία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών οι βασικές δικλείδες ασφαλείας αφορούν: 

 

• Διαχωρισμό καθηκόντων και αρχή διττού ελέγχου. 

• Συμφωνίες και επαληθεύσεις για τα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και 

χρηματοοικονομικών αναφορών. 

• Εγκρίσεις από διάφορα επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

Σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας: Περιλαμβάνει τη κρίσιμη εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία της 

Εταιρείας, όπως επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ., τους μετόχους και τους επενδυτές, επικοινωνίας με τις υφιστάμενες 

Επιτροπές της Εταιρείας, Εποπτικές Αρχές κλπ. 

 

Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: Αφορά την επισκόπηση δομών και μηχανισμών της 

Εταιρείας που έχουν επιφορτισθεί με την διαρκή αξιολόγηση στοιχείων του ΣΕΕ και την αναφορά ευρημάτων προς 

διόρθωση ή βελτίωση, δηλαδή την αξιολόγηση που διενεργείται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, 

με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει κανονισμό λειτουργίας, 

ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου. Κύριο αντικείμενο 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, 

της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει 

υιοθετήσει η Εταιρεία. 
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Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποίησε ελέγχους εντός του 2021, οι οποίοι εστίασαν: 

 

• στη τήρηση της Πολιτικής Αποδοχών 

• στον έλεγχο των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη 

• στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του ομολογιακού δανείου 

• στη ύπαρξη κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες που σχετίζονται με  τα έσοδα και τα 

λειτουργικά έξοδα από τη λειτουργία των θυγατρικών της Εταιρείας. 

 

Από τα ανωτέρω δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

Πολιτική Πολυμορφίας 

Η Εταιρεία εφαρμόζει κριτήρια πολυμορφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  με σκοπό την προώθηση ενός 

κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο  Διοικητικού Συμβουλίου διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος 

προσόντων  και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να  εξασφαλίζεται η ποικιλία 

απόψεων και εμπειριών, να μην παρατηρείται το φαινόμενο της «αγελαίας σκέψης» καθώς και να ευνοείται η ύπαρξη 

ανεξάρτητων γνωμών και η εποικοδομητική αμφισβήτηση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Η Εταιρεία διασφαλίζει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του 

συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθώς και το μη αποκλεισμό υποψηφίου μέλους Διοικητικού 

Συμβουλίου εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει ίσες ευκαιρίες, προάγει μια κουλτούρα ποικιλομορφίας και ένταξης και δεσμεύεται να 

προωθεί την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων της. Οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή, την αμοιβή, την 

επαγγελματική εξέλιξη και την εκπαίδευση, λαμβάνονται αποκλειστικά με κριτήριο τα προσόντα, και την ικανότητα 

του κάθε ατόμου που σχετίζονται με την εργασία. 

 

Έκθεση αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. ι του Ν. 4706/2020 και της απόφασης 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) η Εταιρεία διενεργεί περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη 

διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί εταιρικής 

διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020. Έως την δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της δήλωσης 

περί εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

καθώς σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1/891/30.09.2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 

2/917/17.06.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα), η πρώτη αξιολόγηση θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Μαρτίου 2023 με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 και 

περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020.  

 

Πολίτικες σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν στη διαφάνεια, στην ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, στην 

ακρίβεια και στην ορθότητα των συναλλαγών του, ως ο Νόμος Περί Εταιρειών (ΚΕΦ 113) της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ορίζει.  

 

Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι 

ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο εάν η συναλλαγή γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το 

τίμημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρίτο.  

 

 Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24, εφόσον είναι σημαντικές (ήτοι η αξία τους 

υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχειών του ενεργητικού́ της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες 

ενδιάμεσες ή ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ή ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά της συναλλαγής και των συναλλασσομένων κρίνονται ως σημαντικές), αποτελούν προνομιακές 

πληροφορίες και πρέπει να δημοσιοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ακόμα και εάν διενεργούνται 

εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας. 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάγκης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με ενδεχόμενες συναλλαγές 

με συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ακολουθούνται τα 

ακόλουθα βήματα:  

• Καθορισμός των βασικών όρων της συναλλαγής 

• Αξιολόγηση του κατά πόσο η συναλλαγή εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής έγκρισης 

από το αρμόδιο όργανο 

• Λήψη απόφασης για τον τρόπο χειρισμού της συναλλαγής κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο 

• Ανακοίνωση της παροχής άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

κανόνες δημοσιότητας 

• Χορήγηση άδειας κατάρτισης της συναλλαγής από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, όπως προβλέπεται.  

 

Η Εταιρεία τηρεί́ τις σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σε ειδικούς 

φακέλους που τηρεί́ για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε καθοριζόμενο πρόσωπο στα κεντρικά́ της γραφεία και 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στους πιο πάνω φακέλους στην αρμόδια εποπτική́ αρχή́ και την οργανωμένη 

αγορά́, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας τους. 

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG)  

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε σύνταξη και υιοθέτηση πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με το κυπριακό 

δίκαιο. Ακόμη και εάν υπάγετο στο άρθρο 151 Ν. 4548/2018, ομοίως δεν θα υποχρεούτο σε σύνταξη και υιοθέτηση 

πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης καθώς οι διατάξεις του τελευταίου αυτού άρθρου (μη χρηματοοικονομικές 

απευθύνονται σε μεγάλες εταιρείες που αποτελούν οντότητες δημοσίου συμφέροντος, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, 

υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 

δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν απασχολεί περισσότερους από πεντακόσιους εργαζομένους. 

 

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 τις περ. γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 της Οδηγίας 

2004/25/ΕΚ 

Η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ διότι οι κινητές αξίες που 

ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  

 

Στις 26 Ιανουαρίου 2022, εγκρίθηκαν από τις τρεις Θυγατρικές (Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. and 

Cadence Shipping Co.) προς την Εταιρεία μερίσματα ύψους $9.700 χιλ., συνολικά, τα οποία καταβλήθηκαν στις 16 

Φεβρουαρίου 2022. 

 

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η απάντηση των 

ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων έχουν αρχίσει και 

επηρεάζουν σημαντικά  τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. Ο Όμιλος θεωρεί αυτά τα 

γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικούς πελάτες ή προμηθευτές ή 

υπεργολάβους από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε διατηρεί λογαριασμούς ή δάνεια με Ρώσικες Τράπεζες, ωστόσο 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προχωρήσει σε σχεδιασμό ανάλογων ενεργειών αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Θ. Πληροφορίες που περιέχονται στην επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου  4 παρ. 

8 του Ν. 3556/2007 (Ελλάδα) 

 

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Τo μετoχικό κεφάλαιo της Εκδότριας ανέρχεται σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (29.960) κοινές μετά 

ψήφου μετoχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία και σαράντα (40) εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ 

ψήφου μετοχές, που κατατάσσονται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε 

μία και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή 

μηχανισμό διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
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Με βάση το μετοχολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη: 

Όνομα Αριθμός Κοινών 

Μετοχών 

Αριθμός Εξαγοράσιμων  

Προνομιούχων μετοχών 

χωρίς δικαίωμα ψήφου 

Ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου 

COSTAMARE INC. 29.960 34 100% 

LCLAW SERVICES LIMITED - 1 - 

LCLAW NOMINEES 

LIMITED 

- 1 - 

LCLAW SECRETARIAL 

LIMITED 

- 1 - 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ - 1 - 

ΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ - 1 - 

ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - 1 - 

 

Τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή κοινών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με 

το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο Περί Εταιρειών (ΚΕΦ. 113), έχουν ως εξής:  

 

• δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση και να παρίστανται και να ψηφίζουν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση 

της Εταιρείας 

• δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος 

• ίσα δικαιώματα προτίμησης σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας. 

 

Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο Περί 

Εταιρειών της Κύπρου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα (ΚΕΦ. 113):  

 

• Δικαιούνται καθορισμένο μέρισμα €0.05 (πέντε λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή από τα κεφάλαια της Εταιρείας. 

• Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης ή εξαγοράς της Εταιρείας ή άλλης διανομής των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας μεταξύ των μετόχων της για σκοπούς εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, 

είτε εκούσια είτε μη εκούσια (η «Εκκαθάριση»), κάθε κάτοχος Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα 

δικαιούται να λάβει, ανά εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή που κατέχει, από τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία της Εταιρείας, την ονομαστική της αξίας (το «Προνομιούχο Ποσό Εκκαθάρισης»), Η πληρωμή του 

Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης θα γίνεται πριν γίνει οποιαδήποτε πληρωμή ή διανεμηθούν οποιαδήποτε 

περιουσιακά στοιχεία στους κατόχους των Κοινών Μετοχών. Μετά από την πλήρη αποπληρωμή του 

Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης, οι κάτοχοι Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών δεν θα δικαιούνται 

περαιτέρω πληρωμή ή διανομή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αν, σε οποιαδήποτε Εκκαθάριση, τα 

υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πληρωμή του Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης δεν είναι 

αρκετά για να επιτρέψουν την πλήρη πληρωμή του Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης στους κατόχους 

Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών, τότε όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία θα 

διανεμηθούν κατ' αναλογία ανάμεσα στους κατόχους των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών σε σχέση 

με το Προνομιούχο Ποσό Εκκαθάρισης κάθε τέτοιου κατόχου. 

• Οι Κάτοχοι Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα δικαιούνται να ψηφίζουν χωριστά σαν τάξη σε 

πρόταση για (α) Αύξηση ή μείωση του μέγιστου αριθμού εγκεκριμένων Εξαγοράσιμων Προνομιούχων 

Μετοχών ή αύξηση οποιουδήποτε μέγιστου αριθμού εγκεκριμένων μετοχών μίας τάξης με τα Ίδια ή ανώτερα 

δικαιώματα ή προνόμια από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές, (β) Πραγματοποίηση μιας 

ανταλλαγής, ανακατάταξης (reclassification) ή ακύρωσης των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών, (γ) 

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση των δικαιωμάτων, προνομίων, περιορισμών ή όρων που αντιστοιχούν στις 

Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές, (δ) Δημιουργία νέας τάξης μετοχών ανώτερης από τις Εξαγοράσιμες 

Προνομιούχες Μετοχές, (ε) Να γίνει οποιαδήποτε τάξη μετοχών που έχει υποδεέστερα δικαιώματα ή 

προνόμια από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές ίση ή ανώτερη από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες 

Μετοχές, ή (στ) Πραγματοποίηση μιας ανταλλαγής ή δημιουργία δικαιώματος ανταλλαγής όλων ή μέρος 

των μετοχών άλλης τάξης σε Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές, ή όπως αλλιώς απαιτείται από το Νόμο, 

και σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων (poll) που διενεργείται σε 

τέτοιες συνελεύσεις ο κάθε κάτοχος Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα έχει το δικαίωμα μίας 

ψήφου σε σχέση με κάθε Εξαγοράσιμη Προνομιούχα Μετοχή που κατέχει. 
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• Δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενικές 

συνελεύσεις της Εταιρείας.  

 

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 

 

Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει περιορισμούς μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, με την 

επιφύλαξη του δικαιώματος των  Συμβούλων  να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης οποιοσδήποτε μετοχής πάνω 

στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης ή να αρνηθούν την αναγνώριση οποιοσδήποτε εγγράφου 

μεταβιβάσεως αν (α) δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν 

καθορίσει σε σχέση προς την εγγραφή, (β) το έγγραφο μεταβιβάσεως δεν συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των 

μετοχών στις οποίες αναφέρεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δυνατό εύλογα να 

απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση. 

 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007 

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα 

υπό 9.1 που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της και 

των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία. 

 

Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

 

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου των κατόχων κοινών μετοχών, ενώ οι κάτοχοι προνομιούχων 

μετοχών δεν έχουν κατ’ αρχάς δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.  

 

Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα 

προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια στις 

ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της 

ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ (18) 

μήνες από τη σύστασή της. δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύστασή 

της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Οι 

Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές 

συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν 

να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή τους, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. 

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, 

οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο Μέλη της Εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική 

συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι. 

 

Η ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με 

προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημερών και οποιαδήποτε άλλη συνέλευση της Εταιρείας, εκτός 

από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με 

ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα 

συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται 

για τη συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση 

ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής και θα επιδίδεται με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με 

τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που 

σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία. 

 

Νοείται ότι μια γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη 

απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνήσουν: (α) στην περίπτωση 
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συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να 

ψηφίσουν σ' αυτή, και (β) στην περίπτωση οποιοσδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθμό των 

μελών που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στη συνέλευση και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι 

λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα τούτο. 

 

Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση από πρόσωπο που 

δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. 

Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με την γενική συνέλευση που κάθε Μέλος δικαιούται 

να λαμβάνει, πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους Ελεγκτές. 

 

Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική και ειδική επίσης θα θεωρείται και 

η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των 

λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη 

θέση αυτών που αποχωρούν (αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό) και το 

διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών. 

 

Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση 

αρχίζει τις εργασίες της εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, ή στο Νόμο, τρία (3) Μέλη, 

παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή ένα (1) Μέλος παρόν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που 

να κατέχει ή και να αντιπροσωπεύει με πληρεξούσιο το ένα τρίτο (1/3) των εκδομένων μετοχών θα συνιστούν 

απαρτία. 

 

Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία η 

συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση Μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται 

αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη 

μέρα, χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί 

απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της, το παρόν ή τα παρόντα Μέλη, 

αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία. 

 

Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην 

Εταιρεία. 

 

Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον νόμο 

Το Καταστατικό  δεν προβλέπει κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

τροποποίησης Καταστατικού με τρόπο που να αποκλίνει από τα προβλεπόμενα στον Περί Εταιρειών Νόμο (ΚΕΦ 

113) της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το νόμο 

Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο 

ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα. Σε περίπτωση που γενική 

συνέλευση έχει ως θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, οι Σύμβουλοι 

υποβάλλουν στη γενική συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού 

σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς 

και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 

εφόσον έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στο σχετικό 

ψήφισμα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται το περιεχόμενο της έκθεσης. 

 

Η Εταιρεία δύναται να αγοράσει και να αποκτήσει τις δικές της μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Περί 

Εταιρειών (ΚΕΦ 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Δεν υπάρχει σε ισχύ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών ή τη διάθεση δικαιωμάτων 

προαίρεσης (option) επί μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Περί Εταιρειών (ΚΕΦ 113) της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που τίθενται σε ισχύ / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ διότι οι κινητές αξίες που 

ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Συμφωνίες αποζημίωσης με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή προσωπικό σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς 

βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης 

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. 

 

Ι. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 

Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Ernst & Young Cyprus Ltd, έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να εξακολουθήσουν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή 

τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

 

 

 

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας «Costamare Participations Plc» 

 

 

 

 

 

 

Λώρα Στυλιανού 



Ernst & Young Cyprus Ltd is a member firm of Ernst & Young Global Ltd.
Ernst & Young Cyprus Ltd is a limited liability company incorporated in Cyprus with registration number HE 222520. A list of the directors’ names is available at the company’s
registered office, Jean Nouvel Tower, 6 Stasinou Avenue, 1060 Nicosia, Cyprus.
Offices: Nicosia, Limassol.

Ernst & Young Cyprus Ltd
Ernst & Young House
27 Spyrou Kyprianou
4001 Mesa Geitonia
P.O. Box 50123
3601 Limassol, Cyprus

 Tel: +357 25209999
Fax: +357 25209998
ey.com

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Προς τα Μέλη της Costamare Participations Plc

Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εταιρικών Οικονομικών
Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Costamare Participations Plc και των θυγατρικών της (ο
“Όμιλος”), και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Costamare Participations Plc (η “Εταιρεία”), όπως
παρουσιάζονται στις σελίδες 36 μέχρι 75  και οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης και την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και
τις ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τις
καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρείας του έτους που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες και
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31
Δεκεμβρίου 2021 και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους, για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113.

Εξετάσαμε τη μετάφραση σε Ευρώ των οικονομικών στοιχείων που εμφανίζονται διακριτά ως συμπληρωματικές
πληροφορίες στη βάση που αναφέρεται στη Σημείωση 2. Κατά τη γνώμη μας, αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες
έχουν μεταφραστεί σωστά σε αυτή τη βάση.

Βάση γνώμης

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα
πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων και των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από
τον Όμιλο και την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των
Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ.
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση
για την ελεγκτική μας γνώμη.

Κύριο θέμα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών, που
περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη

Το κύριο θέμα ελέγχου είναι εκείνο που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Το
θέμα αυτό έχει εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και εταιρικών
οικονομικών καταστάσεων, ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτού και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή
γνώμη σχετικά με αυτό το θέμα. Για το πιο κάτω θέμα, η περιγραφή μας ως το πώς ο έλεγχός μας εξέτασε το θέμα
παρέχεται στο πλαίσιο αυτό.
Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες που περιγράφονται στην παράγραφο Ευθύνες του  Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της έκθεσής μας, συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με το θέμα
αυτό. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος μας περιελάμβανε τη διενέργεια διαδικασιών που σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται
στην εκτίμηση μας για τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών μας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που διενεργήθηκαν για
την εξέταση του παρακάτω θέματος, παρέχουν τη βάση για την ελεγκτική μας γνώμη στις συνημμένες ενοποιημένες
και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
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Κύριο θέμα ελέγχου Πώς αντιμετωπίστηκε το κύριο θέμα ελέγχου στον έλεγχο μας

Αξιολόγηση ενδείξεων απομείωσης αξίας πλοίων (σε
ενοποιημένη βάση) και αξίας επενδύσεων σε
θυγατρικές (σε εταιρική βάση)

Στις ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις
χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2021
περιλαμβάνονται αντίστοιχα:

α) στο λογαριασμό πλοία, τα πλοία και το κεφαλαιοποιημένο
κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής
επιθεώρησης συνολικής αναπόσβεστης αξίας $318 εκ. για  τον
Όμιλο, που αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους,

β) στο λογαριασμό επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις για
την Εταιρεία, επενδύσεις στην Adele Shipping Co., Bastian
Shipping Co., Cadence Shipping Co. και στην Carran Shipping
Co. αξίας $34 εκ., $37 εκ., $37 εκ. και $15 εκ αντίστοιχα, που
τηρούνται στο κόστος κτήσης τους και αξιολογούνται για
απομείωση αν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδεικνύουν πιθανή
απομείωσή τους.

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος και η Εταιρεία
αξιολογούν εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για τα πλοία και
τις επενδύσεις σε θυγατρικές, αντίστοιχα.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν προέκυψε απομείωση της
αξίας των πλοίων για τον Όμιλο και των επενδύσεων σε
θυγατρικές επιχειρήσεις για την Εταιρεία.

Η διαδικασία αξιολόγησης για την ένδειξη ύπαρξης απομείωσης
των πλοίων και των επενδύσεων σε θυγατρικές λαμβάνει υπόψη
κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές για τις μελλοντικές
προεξοφλημένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές για κάθε
πλοίο σχετικά με τα μελλοντικά έσοδα από χρονοναυλώσεις, τα
εκτιμώμενα λειτουργικά έξοδα, το συντελεστή προεξόφλησης,
τις εκτιμώμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, την υπολειμματική
αξία και την εκτιμώμενη υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή κάθε
πλοίου.

Έχουμε αναγνωρίσει τη διαδικασία αξιολόγησης για την ύπαρξη
απομείωσης των πλοίων και των επενδύσεων σε θυγατρικές ως
το κύριο θέμα ελέγχου λόγω του ύψους των εν λόγω
λογαριασμών σε συνδυασμό με τις αβεβαιότητες που
εμπεριέχουν οι κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης
ιδιαίτερα αναφορικά με την εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων
από χρονοναυλώσεις και το συντελεστή προεξόφλησης που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των μελλοντικών
προεξοφλημένων καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη
λογιστική πολιτική, τις κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο απομείωσης των πλοίων και
των επενδύσεων σε θυγατρικές περιλαμβάνονται στις
σημειώσεις 2.3.8, 2.3.9, 2.4, 4 και 5 των ενοποιημένων και
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που, μεταξύ άλλων,
πραγματοποιήσαμε, περιέλαβαν τις ακόλουθες:

- Λάβαμε και αξιολογήσαμε την άσκηση ελέγχου ενδείξεων
απομείωσης της αξίας των πλοίων και των επενδύσεων σε
θυγατρικές που πραγματοποίησε η διοίκηση.

- Αξιολογήσαμε τις κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές της
διοίκησης αναφορικά με τις μελλοντικές προεξοφλημένες
καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές για κάθε πλοίο σχετικά
με τα μελλοντικά έσοδα από χρονοναυλώσεις, τα εκτιμώμενα
λειτουργικά έξοδα, το συντελεστή προεξόφλησης, τις
εκτιμώμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, την υπολειμματική αξία
και την εκτιμώμενη υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή κάθε πλοίου.
Αναφορικά με τα μελλοντικά έσοδα από χρονοναυλώσεις, οι
διαδικασίες μας περιέλαβαν, μεταξύ άλλων, σύγκριση των
μελλοντικών τιμών χρονοναύλωσης που χρησιμοποιούνται
από τη διοίκηση με ιστορικά δεδομένα της αγοράς από
εξωτερικούς αναλυτές, ιστορικά δεδομένα των πλοίων και
πρόσφατες αλλαγές στην οικονομία και το ναυτιλιακό κλάδο.
Αναφορικά με το συντελεστή προεξόφλησης αξιολογήσαμε
την ορθότητα του προσδιορισμού με βάση το επιχειρηματικό
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος και
συμπεριλάβαμε στην ομάδα ελέγχου στελέχη εξειδικευμένα
σε θέματα αποτιμήσεων.

- Αξιολογήσαμε αν οι εκτιμήσεις, που έχουν χρησιμοποιηθεί για
την αναμενόμενη δραστηριότητα των επόμενων ετών είναι σε
συνάφεια με τις εκτιμήσεις του κλάδου και την ιστορικότητα
της δραστηριότητας του κλάδου.

- Αξιολογήσαμε κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη μεταβολές σε
επιχειρηματικές πρακτικές, λογιστικές αρχές και πολιτικές που
επηρεάζουν τους υπολογισμούς, οι οποίες μεταβάλλουν το
περιβάλλον, τις συνθήκες και δεδομένα, που επηρεάζουν τις
υποθέσεις που χρησιμοποιούνται, καθώς και εφαρμόσαμε
τεχνικές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο μοντέλο
της διοίκησης.

- Ελέγξαμε τη μαθηματική ακρίβεια στους σχετικούς
υπολογισμούς.

- Τέλος αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών
γνωστοποιήσεων στις εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Αναφορά σε άλλες πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Ετήσια Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων δεν
καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η
ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν
ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που
έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων για θέματα διακυβέρνησης για τις
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν
τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητά και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το
Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Όμιλο  και την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες
τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς του Ομίλου.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εταιρικών
Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα
δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα
μπορούσαν εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με
βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της
γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι
μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου και της Εταιρείας.

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε
τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα ο Όμιλος και η Εταιρεία να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητά.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο
οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις
συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες των
οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για να εκφράσουμε γνώμη επί των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση
του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη
διάρκεια του ελέγχου μας.

Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα
θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, ενέργειες
που λαμβάνονται για την εξάλειψη των απειλών ή των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται.

Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης, καθορίζουμε τα θέματα που έχουν
τη μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας
περιόδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο

Έχουμε ελέγξει τα ψηφιακά αρχεία για τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) της Costamare
Participations Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχείο XHTML
(529900IOJYJSQLFKVR65-2021-12-31-el.xhtml) με τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος
που έληξε την ημερομηνία αυτή και αρχεία XBRL (529900IOJYJSQLFKVR65-2021-12-31-el.zip) με τη σήμανση που
πραγματοποιήθηκε από την οντότητα της ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου
2021, και των ενοποιημένων καταστάσεων συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και όλες τις γνωστοποιήσεις που έγιναν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ή έγιναν από παραπομπή σε άλλα μέρη της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2021 που αντιστοιχούν στα στοιχεία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος II (τα «ψηφιακά αρχεία»)
του Κατ' Εξουσιοδότηση κανονισμό ΕΕ 2019/815 της 17ης Δεκεμβρίου 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
τροποποιείται από καιρού εις καιρόν (ο «Κανονισμός ESEF»).
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Costamare Participations Plc είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση
των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμού ESEF.

Η ευθύνη μας είναι να εξετάσουμε τα ψηφιακά αρχεία που έχει ετοιμάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Costamare
Participations Plc. Σύμφωνα με τις Οδηγίες Ελέγχου που εκδόθηκαν από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
(οι «Οδηγίες Ελέγχου»), απαιτείται από εμάς να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε τις ελεγκτικές μας διαδικασίες
προκειμένου να εξετάσουμε εάν το περιεχόμενο των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στα ψηφιακά αρχεία αντιστοιχεί στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που έχουμε
ελέγξει, και εάν το ψηφιακό αρχείο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και η μορφή και η σήμανση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στους ψηφιακούς φακέλους, έχουν ετοιμαστεί από
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ESEF.

Κατά τη γνώμη μας, τα ψηφιακά αρχεία που εξετάστηκαν αντιστοιχούν στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις. Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στα ψηφιακά αρχεία
παρουσιάζονται, και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σημαίνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Κανονισμού ESEF.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι οποίες απαιτούνται επιπρόσθετα από τις
απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές της Εταιρείας στις 2 Μαρτίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο για την
περίοδο από τη σύσταση της Εταιρείας στις 24 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και πριν η Εταιρεία να
εισάγει τα ομόλογα της σε ρυθμιζόμενη αγορά και να καταστεί οντότητα δημοσίου συμφέροντος. Για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, επαναδιοριστήκαμε ως ελεγκτές του Ομίλου και της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση των Μετόχων στις 27 Δεκεμβρίου 2021.

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου

Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων η οποία εκφέρεται
σε αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας που έχει εκδοθεί στις
12 Απριλίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 της Κύπρου. Επίσης
δεν υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από εμάς προς τον Όμιλο, οι οποίες δεν έχουν
γνωστοποιηθεί στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανονισμός Λειτουργίας

Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το περιεχόμενο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
14 του Ελληνικού Νόμου 4706/2020.

Άλλα Νομικά Θέματα

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 της Κύπρου, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, η Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες και εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις.



A member firm of Ernst & Young Global Limited

 Mε βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Ομίλου και
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.

 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, τα πληροφοριακά
στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που παρουσιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
υποπαραγράφων (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113 και η οποία περιλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και
συνάδουν με τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

 Με βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Ομίλου και
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στη δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν τις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου 2(α)
του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα
με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών
Νόμου του 2017 της Κύπρου και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή
η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο Κυριάκος Χριστοδούλου.

Κυριάκος Χριστοδούλου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της

Ernst & Young Cyprus Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λεμεσός, 12 Απριλίου 2022
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Costamare Participations Plc 

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Της χρονιάς που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

 

  
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

    Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες  

 Σημειώσεις 

 01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

 01.01.2021 –

31.12.20211, 2 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

   (Ποσά σε χιλ. $)   (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

ΕΣΟΔΑ          

Έσοδα από ναυλώσεις 2.3.4  33.435  -  28.654  - 
 

         

ΕΞΟΔΑ 
 

 
 

      

Έξοδα ναυλώσεων   (236)  -  (202)  - 

Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέρη 3  (365)  -  (313)  - 

Λειτουργικά έξοδα πλοίων 15  (5.829)  -  (4.995)  - 

Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας  
 

 

(288) 

  

(10) 

 

(247) 

  

(8) 

Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέρη 3 

 

(282) 

  

(23) 

 

(242) 

  

(19) 

Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέρη 3  (791)  -  (678)  - 

Αποσβέσεις 4  (7.620)  -  (6.530)  - 

Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & 

επισκευών και εξόδων ειδικής 

επιθεώρησης 4 

 

(528) 

  

 

- 

 

(452) 

  

 

- 

Λειτουργικά αποτελέσματα   17.496  (33)  14.995  (27) 

 
 

 
 

      

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα 16  (4.371)  -  (3.746)  - 

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, 

καθαρά 11 

 

9.034 

  

- 

 

7.742 

  

- 

Σύνολο λοιπών εσόδων / (εξόδων), 

καθαρά 
 

 

4.663 

  

- 

 

3.996 

  

- 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων   22.159  (33)  18.991  (27) 

Φόρος εισοδήματος 17  -  -  -  - 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές)   22.159  (33)  18.991  (27) 

 
         

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / 

(Ζημιές):  

 

 

   

 

  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)    -  -  -  - 

Συναλλαγματικές διαφορές από 

μετατροπή σε Ευρώ  

 

- 

  

- 

 

579 

  

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ 

(ζημιές)  

 

22.159  (33)  19.570  (27) 

 
¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα 

ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 
EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη 

μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 



Costamare Participations Plc 

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Της χρονιάς που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

 

  
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
 

 
 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

 Σημειώσεις 

 01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

 01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

ΕΣΟΔΑ  
 (Ποσά σε χιλ. $)  (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

          

Έσοδα από μερίσματα 2.3.4  3.380  -  2.897  - 
 

         

ΕΞΟΔΑ 
 

 
 

      

Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας  
 

 

(278) 

 

(10) 

 

(238) 

  

(8) 

Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέρη 3 

 

(33) 

 

(23) 

 

(28) 

  

(19) 

Λειτουργικά αποτελέσματα   3.069  (33)  2.631  (27) 

 
 

 
 

      

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα 16  (2.382)  -  (2.041)  - 

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, 

καθαρά 11 

 

9.025 

 

- 

 

7.734 

  

- 

Σύνολο λοιπών εσόδων / (εξόδων), 

καθαρά 
 

 

6.643 

 

- 

 

5.693 

  

- 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων   9.712  (33)  8.324  (27) 

Φόρος εισοδήματος 17  -  -  -   

Καθαρά κέρδη / (ζημιές)   9.712  (33)  8.324  (27) 

 
         

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / 

(Ζημιές):  

 

 

 

 

 

 

  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)    -  -  -  - 

Συναλλαγματικές διαφορές από 

μετατροπή σε Ευρώ  

 

- 

 

- 

 

252 

  

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα/ (ζημιές)  

 

9.712  (33)  8.576  (27) 

 
¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα 
ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 

EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη 
μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ 

     Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

 Σημειώσεις 
 

31.12.2021  31.12.2020 
 

31.12.2021 
 

31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 

(Ποσά σε χιλ. $)  (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
 

   
   

 

Πλοία     4 
 

286.491  - 
 

252.943 
 

- 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   
 

76  - 
 

67 
 

- 

Έξοδα επόμενων χρήσεων, μακροπρόθεσμο μέρος 12 
 

413  - 
 

365 
 

- 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 

286.980  - 
 

253.375 
 

- 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            

Αποθέματα 6  831  -  734  - 

Εμπορικές απαιτήσεις 7 
 

69  - 
 

61 
 

- 

Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 8 
 

545  - 
 

481 
 

- 

Απαιτήσεις από ασφαλιστές  
 

64  - 
 

57 
 

- 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 2.3.13 
 

25.910  21 
 

22.876 
 

17 

Έξοδα επόμενων χρήσεων, βραχυπρόθεσμο μέρος 12 
 

584  - 
 

516 
 

- 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    
 

28.003  21 
 

24.725 
 

17 

Σύνολο Ενεργητικού  
 

314.983  21 
 

278.100 
 

17 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ          

Μετοχικό κεφάλαιο  14 
 

36  36 
 

32 
 

29 

Συνεισφορά για συναλλαγές που διακανονίστηκαν με ίδια κεφάλαια 

της Μητρικής 3 

 

196  - 

 

173 

 

- 

Αποτελέσματα εις νέον  
 

22.126  (33) 
 

19.535 
 

(27) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
 

22.358  3 
 

19.740 
 

2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11 
 

241.259  - 
 

213.008 
 

- 

Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος 12 
 

3.749  - 
 

3.310 
 

- 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  
 

245.008  - 
 

216.318 
 

- 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 9  1.156  -  1.021  - 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10 
 

792  12 
 

700 
 

10 

Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος 12 
 

694  - 
 

613 
 

- 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 3 
 

22.941  6 
 

20.255 
 

5 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 11 
 

21.781  - 
 

19.230 
 

- 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

253  - 
 

223 
 

- 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
 

47.617  18 
 

42.042 
 

15 

Σύνολο υποχρεώσεων  
 

292.625  18 
 

258.360 
 

15 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   314.983  21  278.100  17 

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων την 31.12.2021 είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). 
Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2021 και 31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,8829 EUR) και (1 

USD=0,8149 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

   Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ 

  

 

 

 Συμπληρωματικές 

Πληροφορίες 

 Σημειώσεις 
 

31.12.2021  31.12.2020 
 

31.12.2021 
 

31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    (Ποσά σε χιλ. $)  (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 

   
   

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5 
 

121.765  - 
 

107.506 
 

- 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   
 

1  - 
 

1 
 

- 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  
 

121.766  - 
 

107.507 
 

- 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 

   
 

 
 

 

Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 8 
 

55  - 
 

49 
 

- 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 2.3.13 
 

554  21 
 

489 
 

17 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    
 

609  21 
 

538 
 

17 

Σύνολο Ενεργητικού  
 

122.375  21 
 

108.045 
 

17 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

   
 

 
 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 

   
 

 
 

 

Μετοχικό κεφάλαιο  14 
 

36  36 
 

32 
 

29 

Αποτελέσματα εις νέον  
 

9.679  (33) 
 

8.546 
 

(27) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
 

9.715  3 
 

8.578 
 

2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

   
 

 
 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

   
 

 
 

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11 
 

109.959  - 
 

97.083 
 

- 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  
 

109.959  - 
 

97.083 
 

- 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

   
 

 
 

 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10 
 

119  12 
 

105 
 

10 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 3 
 

2.276  6 
 

2.009 
 

5 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 11 
 

306  - 
 

270 
 

- 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
 

2.701  18 
 

2.384 
 

15 

Σύνολο υποχρεώσεων  
 

112.660  18 
 

99.467 
 

15 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

122.375  21 
 

108.045 
 

17 

  
 

   
   

 

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων την 31.12.2021 είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). 
Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2021 και 31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,8829 EUR) και (1 

USD=0,8149 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 



Costamare Participations Plc  

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Της χρονιάς που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια και σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε χιλ. $) Σημειώσεις  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Συνεισφορά για συναλλαγές που 

διακανονίστηκαν με ίδια 

κεφάλαια της Μητρικής 

Αποτελέσματα εις 

νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 24 Νοεμβρίου 2020   - - - - 

Έκδοση μετοχών 14  36 - - 36 

Καθαρές ζημιές περιόδου   - - (33) (33) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές   - - (33) (33) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2020   36 - (33) 3 

Καθαρά Κέρδη περιόδου   - - 22.159 22.159 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα   - - 22.159 22.159 

Αμοιβές σε παρόχους με μετοχές της Μητρικής 3  - 196 - 196 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021   36 196 22.126 22.358 

Ο ΟΜΙΛΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2) Σημειώσεις  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Συνεισφορά για συναλλαγές που 

διακανονίστηκαν με ίδια 

κεφάλαια της Μητρικής 

Αποτελέσματα εις 

νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 24 Νοεμβρίου 2020   - - - - 

Έκδοση μετοχών 14  29 - - 29 

Καθαρές ζημιές περιόδου   - - (27) (27) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές   - - (27) (27) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2020   29 - (27) 2 

Καθαρά Κέρδη περιόδου   - - 18.991 18.991 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ   3 5 571 579 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα   3 5 19.562 19.570 

Αμοιβές σε παρόχους με μετοχές της Μητρικής 3  - 168 - 168 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021   32 173 19.535 19.740 

 
¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής 
πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της 

περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. 



Costamare Participations Plc 

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Της χρονιάς που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. $) Σημειώσεις  Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 24 Νοεμβρίου 2020   - - - 

Έκδοση μετοχών 14  36 - 36 

Καθαρές ζημιές περιόδου   - (33) (33) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές   - (33) (33) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2020   36 (33) 3 

Καθαρά Κέρδη περιόδου   - 9.712 9.712 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα   - 9.712 9.712 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021   36 9.679 9.715 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2) Σημειώσεις  Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσματα εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 24 Νοεμβρίου 2020   - - - 

Έκδοση μετοχών 14  29 - 29 

Καθαρές ζημιές περιόδου   - (27) (27) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές   - (27) (27) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2020   29 (27) 2 

Καθαρά Κέρδη περιόδου   - 8.324 8.324 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)   - - - 

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ   3 249 252 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα   3 8.573 8.576 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021   32 8.546 8.578 

 

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής 
πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της 

περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Οι 

συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. 



Costamare Participations Plc 

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Της χρονιάς που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια και σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

42 

 

Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ 

     Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

 
Σημειώσεις 

 

01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

 01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες  
 (Ποσά σε χιλ. $)  (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

Αποτελέσματα προ φόρων  
 

22.159  (33)  18.991  (27) 

Προσαρμογές για:  
        

Αποσβέσεις 4 
 

7.620  -  6.530  - 

Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και 

εξόδων ειδικής επιθεώρησης  

4 

 
528  -  452  - 

Απόσβεση χρονοναύλωσης 4 
 

(4.518)  -  (3.872)  - 

Αμοιβές σε παρόχους με μετοχές της Μητρικής 3  196  -  168  - 

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές   (9.030)  -  (7.739)  - 

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα 16  4.371  -  3.746  - 

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης   21.326  (33)  18.276  (27) 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:          

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 

402  -  345  - 

Αποθέματα  
 

(31)  -  (27)  - 

Απαιτήσεις από ασφαλιστές   (45)  -  (39)  - 

  Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία  
 

33  -  28  - 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  
 

627  -  537  - 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  
 

6.950  6  5.956  5 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις  
 

294  12  252  10 

Μη δεδουλευμένα έσοδα  
 

(649)  -  (556)  - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

8  -  7  - 

Μη δεδουλευμένα έσοδα ναύλωσης  
 

2.752  -  2.358  - 

Καθαρές ταμειακές ροές από / για λειτουργικές 

δραστηριότητες  
 

31.667  (15)  27.137  (12) 

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων  
        

Πληρωμές για αγορές πλοίων και προσθήκες στο κόστος των 

πλοίων 

 

1, 4 
 

(119.930) 

  

- 

 

(102.780) 

  

- 

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες  
 

(119.930)  -  (102.780)  - 

Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων  
        

Ταμειακές ροές από έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 11  122.290  -  104.803  - 

Πληρωμές δανείων 11  (3.800)  -  (3.257)  - 

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα 11, 16  (4.338)  -  (3.717)  - 

Είσπραξη από έκδοση μετοχών   -  36  -  29 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 

 

 
114.152 

  

36 

 

97.829 

  

29 

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 

25.889  21  22.186  17 

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ   -  -  673  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου   21  -  17  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου   25.910  21  22.876  17 

Συμπληρωματική πληροφόρηση:          

Πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων, 

συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική 3  (13.959)  -  (11.963)  - 

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα 

ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8570 
EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη 

μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

 



Costamare Participations Plc 

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Της χρονιάς που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

 (Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Ετήσια Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       Συμπληρωματικές Πληροφορίες 

 
Σημειώσεις 

 

01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 
 01.01.2021 –

31.12.2021 

 24.11.2020 –

31.12.2020 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες  
 (Ποσά σε χιλ. $)  (Ποσά σε χιλ. €)1, 2 

          

Αποτελέσματα προ φόρων  
 

9.712  (33)  8.324  (27) 

Προσαρμογές για:  
  

      

Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές   (9.030)  -  (7.739)  - 

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα 16  2.382  -  2.041  - 

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης 

 

 3.064  (33)  2.626  (27) 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:          

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  
 

(1)  -  (1)  - 

Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία  
 

(55)  -  (47)  - 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  
 

2.270  6  1.945  5 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις  
 

(1.483)  12  (1.271)  10 

Καθαρές ταμειακές ροές από / σε λειτουργικές 

δραστηριότητες 

 

 
3.795  (15)  3.252  (12) 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες  
  

      

Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών 1, 5  (119.815)  -  (102.681)  - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 14.α   (1.950)  -  (1.671)  - 

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές 

δραστηριότητες 

 

 
(121.765) 

 

-  (104.352) 

 

- 

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 

 

  

   

 

  

Ταμειακές ροές από έκδοση κοινού ομολογιακού 

δανείου 

11 

 122.290  -  104.803  - 

Πληρωμές χρηματοοικονομικών εξόδων 11, 16  (3.787)  -  (3.245)  - 

Είσπραξη από έκδοση μετοχών   -  36  -  29 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 

 

 
118.503  36  101.558  29 

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

 

 
533  21  458  17 

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ   -  -  14  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 

Ιανουαρίου  

 

 
21  -  17  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 

Δεκεμβρίου 

 

 
554  21  489  17 

 

 
¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Τα αντίστοιχα 

ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης. 

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 
USD=0,8570EUR) για το διάστημα από 01.06 έως 31.12.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 24.11-31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με 

βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8250 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 44 έως 75, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Costamare Participations Plc και των 

θυγατρικών της (συλλογικά, ο “Όμιλος”) για το  έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν για 

δημοσίευση σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Απριλίου 2022.  

Η Costamare Participations Plc (εφεξής η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 24 Νοεμβρίου 2020 ως δημόσια 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το 

εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Σαν Σουσί, 28, 1ος όροφος, Γραφείο 102Α, 2003, Λευκωσία, Κύπρος.  

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Costamare Inc. (“Μητρική” εταιρεία), εγγεγραμμένη στις Νήσους Μάρσαλ, η οποία 

κατέχει το 100% των κοινών μετοχών της Εταιρείας και το 85% των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας. Οι 

μετοχές της Μητρικής εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο αξιών της Νέας 

Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών 

εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers), ή 

μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας. 

Ο Όμιλος ασχολείται κυρίως με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία ενός στόλου πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες για τη μεταφορά φορτίων εμπορευματοκιβωτίων σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

 

Οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Επωνυμία Εταιρείας Πλοίο 

Έτος 

Κατασκευής 

Χωρητικότητα 

(TEU) 

Adele Shipping Co. MSC Azov 2014 9.403 

Bastian Shipping Co. MSC Ajaccio 2014 9.403 

Cadence Shipping Co. MSC Amalfi 2014 9.403 

Carran Shipping Co. Michigan 2008 1.300 

 
Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (Σημείωση 11), η Εταιρεία 

προχώρησε στην εξαγορά των ανωτέρω τεσσάρων πλοιοκτητριών εταιρειών από τη Μητρική.  Η Εταιρεία διενήργησε 

εκτίμηση σχετικά με τον αν η εξαγορά των εν λόγω πλοιοκτητριών εταιρειών συνιστά εξαγορά επιχειρήσεων ή 

απόκτηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 3 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της σχετικές διατάξεις του  ΔΠΧΑ 3, 

αξιολόγησε την επένδυση στις ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες ως απόκτηση ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν 

αποτελούν επιχείρηση και δεν εμπίπτουν στον ορισμό της επιχειρηματικής συνένωσης. Ως εκ τούτου, και 

λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εν λόγω εξαγορά έχει τελεστεί μεταξύ οικονομικών οντοτήτων που τελούν υπό κοινό 

έλεγχο, η Εταιρεία προσδιόρισε και αναγνώρισε τα επιμέρους αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις επιμέρους 

αναγνωρίσιμες υποχρεώσεις, με βάση το κόστος του τιμήματος που καταβλήθηκε για την εξαγορά, το οποίο και 

κατανεμήθηκε στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με βάση τις σχετικές εύλογες αξίες τους, όπως 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 3 (Σημείωση 2.1).Το συνολικό κόστος απόκτησης ανήλθε στο 

ποσό των $119.815 το οποίο προέκυψε από την αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των πλοιοκτητριών 

εταιρειών, σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τα προβλεπόμενα στο από 12.5.2021 

Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, και αποτυπώνεται στις σχετικές εκθέσεις αποτίμησης ανεξάρτητων εκτιμητών. 

  

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 

συνέπεια σε όλα τα έτη / περιόδους εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά. 
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2.1. Πλαίσιο κατάρτισης και βάση ενοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
Πλαίσιο Κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το  έτος που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2021, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 

Κεφ.113 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις 

ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

 

Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους, και την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχείρησης.  

 

Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Δολάριο 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής («ΗΠΑ»). Επιπροσθέτως, το Δολάριο ΗΠΑ είναι το νόμισμα κύριου 

οικονομικού περιβάλλοντος και το λειτουργικό και το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας και των Θυγατρικών 

της. Τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα ($ 000), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (Σημείωση 11), και 

της εξαγοράς των τεσσάρων πλοιοκτητριών εταιρειών από τη μητρική εταιρεία Costamare Inc. (Σημείωση 

1) των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι το Δολάριο ΗΠΑ, η Εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του 

λειτουργικού της νομίσματος και του νομίσματος παρουσίασης των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων από 

Ευρώ σε Δολάριο ΗΠΑ. Η αλλαγή έγινε καθώς η Εταιρεία θεωρεί ότι το Δολάριο ΗΠΑ αντικατοπτρίζει 

καλύτερα την τρέχουσα και μελλοντική ουσία των συναλλαγών και των συνθηκών της Εταιρείας και του 

Ομίλου, δεδομένου ότι μετά την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου το περιβάλλον της Εταιρείας ως 

εταιρεία χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών περιλαμβάνει κυρίως ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω 

των ακόλουθων:  

 

• δημιουργία εισροών μέσω ναύλωσης των πλοίων σε ναυλωτές αποκλειστικά με Δολάρια ΗΠΑ 

• πραγματοποίηση δαπανών σε Δολάρια ΗΠΑ, καθώς όλες οι μεγάλες κατηγορίες δαπανών (μισθοί 

πληρώματος, ασφάλειες, αγορές ανταλλακτικών, επισκευές) συνηθίζεται να τιμολογούνται / 

πραγματοποιούνται σε Δολάρια ΗΠΑ 

• τυχόν μερίσματα από τις Θυγατρικές που αποτελούν τη σημαντικότερη εισροή σε επίπεδο Εταιρείας 

λαμβάνονται επίσης σε Δολάρια ΗΠΑ  

 

Η  αλλαγή στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας εφαρμόστηκε από την 25 Μαΐου 2021, ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας. 

 

Επιπροσθέτως και επακολούθως της αλλαγής στο λειτουργικό νόμισμα η Εταιρία προέβη σε αλλαγή του 

νομίσματος παρουσίασης, αλλαγή που εφαρμόστηκε αναδρομικά και τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2020 μεταφράστηκαν και παρουσιάστηκαν εκ νέου σε 

Δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία Δολαρίου ΗΠΑ έναντι Ευρώ της ημερομηνίας αυτής.   

 

Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών καθώς και την κρίση της Διοίκησης σχετικά με τη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Περιοχές μεγάλης πολυπλοκότητας, όπως και περιοχές 

που απαιτούν υψηλό βαθμό κρίσης ή περιοχές, όπου οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές είναι σημαντικές για τις 

ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται στη Σημείωση 2.4. 

 

Για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης των επενδυτών, η ετήσια ενοποιημένη και εταιρική 

κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, η ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης, η ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, η ετήσια 

ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζονται διακριτά και σε Ευρώ (€) ως 

συμπληρωματικές πληροφορίες. Η μετατροπή από Δολάριο ΗΠΑ($) σε Ευρώ στην ετήσια ενοποιημένη και 

εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, έγινε χρησιμοποιώντας την ισοτιμία της 31 Δεκεμβρίου 

2021 ($1 = €0,8829) και για την ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, την 
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ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την ετήσια ενοποιημένη και 

εταιρική κατάσταση ταμειακών ροών, τον μέσο όρο της ισοτιμίας $/€ της περιόδου από 1 Ιουνίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2021 ($1 = €0,8570) καθώς την 1η Ιουνίου αποκτήθηκαν τα  τρία πρώτα πλοία του Ομίλου 

(Σημείωση 1). Η μετατροπή από Δολάριο ΗΠΑ($) σε Ευρώ στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2020, έγινε χρησιμοποιώντας την ισοτιμία της 31 Δεκεμβρίου 

2020 ($1 = €0,8149) και για την ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, την 

ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την ενοποιημένη και εταιρική 

κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο 24.11-31.12.2020, τον μέσο όρο της ισοτιμίας $/€ της ίδιας 

περιόδου ($1 = €0,8250).  

 

Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Εξετάζοντας την παραδοχή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η Διοίκηση εξέτασε τις 

μελλοντικές ταμειακές ανάγκες του Ομίλου και της Εταιρείας και τις προβλέψεις κερδοφορίας. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε σε 

$28.003 και $609, αντίστοιχα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν 

σε $47.617 και $2.701, αντίστοιχα, καταλήγοντας σε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους $19.614 για τον 

Όμιλο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού 

και των υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου,  και σε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους $2.092 

για την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο Όμιλος αξιολογεί εάν υπάρχουν συνθήκες ή γεγονότα που ενδέχεται να 

δημιουργούν σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητά του να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα για 

τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης των ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, ο Όμιλος δεν εντόπισε συνθήκες που ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικές αμφιβολίες ως 

προς την ικανότητα του να συνεχίσει τη λειτουργία του βάσει της αρχής συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Συνεπώς, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν 

σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη λειτουργική του δραστηριότατα. H 

Διοίκηση κρίνει ότι κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους και επαρκή μελλοντικά έσοδα από τις μακροχρόνιες 

ναυλώσεις των πλοίων που κατέχει για να συνεχίσει τη λειτουργική του δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον, 

δηλαδή τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης αυτών των ετήσιων ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Γι’ αυτόν το λόγο, υιοθετεί την αρχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας κατά την κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Επίπτωση πανδημίας COVID-19 

 

Το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και 

επηρέασε αρνητικά τη διεθνή ναυτιλία. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι ναύλοι των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκαν κατά 33%. Εν τούτοις, η σημαντική αύξηση της ζήτησης για την αγορά 

καταναλωτικών αγαθών  και τα προβλήματα στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας κυρίως λόγω 

συνωστισμού πλοίων στα λιμάνια φόρτωσης/εκφόρτωσης οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των ναύλων για 

πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του 2020 ο δείκτης Containership 

Timecharter Index3 ήταν στις 61,79 μονάδες, τον Ιούνιο του 2020 έπεσε στις 41,26 μονάδες και τον 

Δεκέμβριο του 2021 στις 361,79 μονάδες σημειώνοντας ετήσια αύξηση περίπου 300%. Μολαταύτα, η 

πανδημία συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολλές χώρες και είναι δύσκολο να προβλεφθεί η μακροπρόθεσμη 

επίδρασή της στον κλάδο της ναυτιλίας και στον Όμιλο αυτή τη στιγμή.  

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος εξέτασε και αξιολόγησε τον πιστωτικό κίνδυνο συγκέντρωσης και την 

ανακτησιμότητα των απαιτήσεων του. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, ο Όμιλος δεν εντόπισε συνθήκες 

που να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας, στις 

ετήσιες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης και στις ετήσιες καταστάσεις ταμειακών ροών ή στις 

γνωστοποιήσεις. Ποιο συγκεκριμένα ο όμιλος εκτιμά ότι o κίνδυνος ανακτησιμότητας των απαιτήσεων και 

ο πιστωτικός κίνδυνος συγκέντρωσης είναι εξαιρετικά περιορισμένοι για τους λόγους ότι κατά τις 

 

 
3 Δημοσιεύεται από την εταιρεία Clarksons Research Services (www.clarksons.net) 
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υφιστάμενες συμβάσεις χρονοναύλωσης τα έσοδα προεισπράττονται σε καθορισμένα διαστήματα και ότι ο 

μοναδικός συμβεβλημένος ναυλωτής θεωρείται πως είναι σε ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Βάση Ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Costamare Participations Plc και των Θυγατρικών της, που αναφέρονται στη Σημείωση 1.  

 

Θυγατρικές του Ομίλου είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο Όμιλος ελέγχει μια 

εταιρεία όταν εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία 

και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω του ελέγχου που ασκεί. 

 

Οι Θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά ουσιαστικό έλεγχο σε αυτές και 

παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος αυτός παύει να υφίσταται. Συναλλαγές 

μεταξύ εταιρειών του Ομίλου, υπόλοιπα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που σχετίζονται με συναλλαγές 

μεταξύ εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί τις επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες εάν πληρούν τα κριτήρια του 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και αποτελούν συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν επιχείρηση και συνεπώς οι αποκτήσεις αυτές 

είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3. Για απόκτηση θυγατρικών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στον ορισμό 

της συνένωσης επιχειρήσεων, ο Όμιλος επιμερίζει το κόστος μεταξύ των επιμέρους αναγνωρίσιμων 

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της εξαγοραζόμενης επιχείρησης βάσει των σχετικών εύλογων 

αξιών τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Από τέτοιου είδους συναλλαγές δεν προκύπτει υπεραξία. 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι επενδύσεις σε Θυγατρικές αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσης αυτών, μειούμενο με τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Ο έλεγχος της απομείωσης 

(impairment test) διενεργείται όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 

«Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», βλέπε Σημειώσεις 2.3.9, 5. 

 

2.2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο 

και την Εταιρεία 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο 

Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ετήσιες εταιρικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 

ετήσιων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020, και 

έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι αναφερόμενων 

τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 1 Ιανουαρίου 2021. Οι 

τροποποιήσεις και ερμηνείες που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά το 2021 δεν είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις στις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

• ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 

αναφοράς – Φάση 2». Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 

16, με τις οποίες ολοκληρώνονται οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης 

των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις 

προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με 

ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική αντιμετώπιση αλλαγών στη βάση 

προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην 

περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για 

τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης 
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από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού 

κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Ακόμη, οι τροποποιήσεις 

εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις 

επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά 

μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις δεν 

απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Η Διοίκηση 

του Ομίλου θα συνεχίσει να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 

39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 

2» στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

• ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις): 

Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων που 

δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο 

απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη 

λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της 

πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να 

αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-

19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 

τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Η αλλαγή στις 

πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με ή 

μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή. Οποιαδήποτε μείωση 

στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 31η 

Δεκεμβρίου 2021, Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της 

μίσθωσης. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υπάρχει κάποια επίπτωση από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις).  

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και o Όμιλος 

δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα: 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή 

τροποποιήσεις τα οποία έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον 

ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολόγησαν όλα τα πρότυπα και τις διερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί 

αλλά δεν είχαν εφαρμογή στην παρούσα περίοδο και δεν αναμένουν να υπάρξει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή τους. 

• ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις 

αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες 

του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια 

των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια Θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η 

ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 

επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε Θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το 

ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το 

αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-

2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ 

εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω: 
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➢ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του 

ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις 

λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

➢ ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που 

παράγονται ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση 

του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

➢  ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 

τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

➢ Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα 

ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο 

ΔΠΧΑ 9- Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα 

που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις. 

 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2 

Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις ισχύουν για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσης επί 

της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση 

γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και 

επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της 

έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών.  

 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2022): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-

19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 

2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην 

ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην 

εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο 

δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως 

βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι 

τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο 

αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί 

των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το 

δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Οι 

τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές 

πολιτικές και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη 

αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής εκτίμησης ως 

νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. 

Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και πώς 

διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις λαθών.  

 

• ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 (Τροποποιήσεις): Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απριλίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση 

κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 2021, το ΣΔΛΠ τροποποίησε τους όρους της 

πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε 
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αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης. Με 

βάση την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε πληρωμές 

μισθωμάτων και επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022, εφόσον 

πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της πρακτικής διευκόλυνσης.  

 

• ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Τον Μάϊο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες περιορίζουν 

το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του ΔΛΠ 12 και καθορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν λογιστικά την αναβαλλόμενη φορολογία σε 

συναλλαγές όπως μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η 

αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, 

δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Ισχύει μόνο εάν η 

αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και υποχρέωσης μίσθωσης (ή υποχρέωσης 

παροπλισμού και περιουσιακού στοιχείου παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές διαφορές που δεν 

είναι ίσες.  

 

2.3. Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές 

2.3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ο Όμιλος διοικείται ως ενιαία επιχειρηματική μονάδα που ασχολείται με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία 

ενός στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες για τη μεταφορά φορτίων 

εμπορευματοκιβωτίων σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται μόνο για έναν λειτουργικό 

τομέα, ο οποίος παρακολουθείται και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί το 

κυριότερο όργανο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (Chief Operating Decision Maker –CODM). 

 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος συντάσσει αναφορές με χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αξιολογεί τις 

δραστηριότητές του με βάση τα έσοδα από ναύλους και όχι με βάση το είδος της ναύλωσης (δηλαδή εφάπαξ 

ναυλώσεις ή ναυλώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα). Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί διακριτές οικονομικές 

πληροφορίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για κάθε είδος ναύλωσης. Παρόλο που τα έσοδα 

μπορούν να προσδιοριστούν για αυτά τα είδη ναυλώσεων, η Διοίκηση δεν μπορεί και δεν προσδιορίζει τα 

έξοδα, την κερδοφορία ή άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για αυτά. Επιπλέον, όταν ο Όμιλος 

ναυλώνει ένα πλοίο σε έναν ναυλωτή, ο τελευταίος μπορεί να χρησιμοποιεί το πλοίο ελεύθερα παγκοσμίως 

(υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που έχουν συμφωνηθεί) και, ως αποτέλεσμα, η πληροφόρηση 

κατά γεωγραφικό τομέα είναι ανέφικτη. Ως αποτέλεσμα, η Διοίκηση, ελέγχει τα λειτουργικά αποτελέσματα 

αποκλειστικά βάσει των εσόδων ανά ημέρα και των λειτουργικών αποτελεσμάτων του στόλου, και κατά 

συνέπεια ο Όμιλος έχει αποφασίσει ότι λειτουργεί μόνο σε έναν τομέα δραστηριότητας.  

2.3.2 Κατηγοριοποίηση μεταξύ κυκλοφορούντων / βραχυπρόθεσμων και μη κυκλοφορούντων / 

μακροπρόθεσμων στοιχείων 

Ο Όμιλος παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

θέσης με βάση την ταξινόμηση σε κυκλοφορούν (βραχυπρόθεσμο) / μη κυκλοφορούν (μακροπρόθεσμο).  

Ο Όμιλος κατατάσσει ένα περιουσιακό στοιχείο ως κυκλοφορούν όταν: 

(α) αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο ή σκοπεύει να το πωλήσει ή να το αναλώσει κατά 

την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσής του, 

(β) κατέχει το περιουσιακό στοιχείο κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, 

(γ) αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς ή 

(δ) το περιουσιακό στοιχείο αποτελείται από μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα εκτός αν υπάρχει περιορισμός 

ανταλλαγής ή χρήσης του για τον διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την 

περίοδο αναφοράς. 
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Ο Όμιλος κατατάσσει όλα τα λοιπά στοιχεία ως μη κυκλοφορούντα. 

 

Ο Όμιλος κατατάσσει μια υποχρέωση ως βραχυπρόθεσμη όταν: 

α) αναμένει να διακανονίσει την υποχρέωση κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσής του, 

β) κατέχει την υποχρέωση κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, 

γ) η υποχρέωση αναμένεται να διακανονιστεί εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς ή 

δ) δεν υπάρχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της υποχρέωσης για τουλάχιστον 

δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς.  

Ο Όμιλος κατατάσσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις ως μακροπρόθεσμες. 

2.3.3 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Η εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα 

κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων 

στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποτίθεται ότι η 

συναλλαγή για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα 

είτε: α) στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση ή β) ελλείψει κύριας αγοράς, στην 

πλέον συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, προσβάσιμες από τον Όμιλο.  

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων: 

  

Επίπεδο 1: Δημοσιευμένες (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) τιμές αγοράς σε ενεργές αγορές για 

πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

  

Επίπεδο 2: Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (εξαιρώντας τα  

χρηματοοικονομικά στοιχεία εκείνα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1) ή υπολογιζόμενες εμμέσως  

από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία. 

  

Επίπεδο 3: Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές 

σε ενεργές χρηματαγορές. 

 

Για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε 

εύλογη άξια σε επαναλαμβανόμενη βάση, ο Όμιλος καθορίζει εάν έχουν πραγματοποιηθεί μεταβιβάσεις 

μεταξύ επιπέδων στην ιεραρχία επανεκτιμώντας την κατηγοριοποίηση (με βάση το ελάχιστο επίπεδο 

παρατηρήσιμων στοιχείων που είναι σημαντικά για τη μέτρηση της εύλογης αξίας συνολικά) στο τέλος κάθε 

περιόδου αναφοράς. 

2.3.4 Έσοδα και Έξοδα 

Τα έσοδα του Ομίλου προκύπτουν από συμβάσεις χρονοναύλωσης των πλοίων του. Τα πλοία είναι 

ναυλωμένα με σύμβαση, η οποία συνάπτεται για τη χρήση πλοίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 

καθορισμένη ημερήσια αμοιβή. Όλες οι συμβάσεις περιέχουν μια ελάχιστη μη ακυρώσιμη περίοδο και μία 

περίοδο παράτασης, κατ’ επιλογή του ναυλωτή. Εάν υπάρχει σύμβαση χρονοναύλωσης και η είσπραξη των 

σχετικών εσόδων είναι εύλογα βέβαιη, τα έσοδα αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης. Τέτοια έσοδα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 και ο Όμιλος οφείλει να γνωστοποιεί 

τα μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία των εσόδων. Τα συναφή έξοδα ναυλώσεων αναγνωρίζονται 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης. Τα μη δεδουλευμένα έσοδα σχετίζονται με 

ταμειακά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν πριν από την ημερομηνία της Κατάστασης χρηματοοικονομικής 

θέσης και σχετίζονται με τα έσοδα που αποκτήθηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία. Τα έσοδα από 

συμβάσεις χρονοναύλωσης που προβλέπουν ποικίλες ετήσιες χρεώσεις λογίζονται ως λειτουργικές 

μισθώσεις και έτσι αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των μη ακυρώσιμων περιόδων ισχύς 

των εν λόγω συμβάσεων, κατά την παροχή της υπηρεσίας. Τα έσοδα από μεταβλητές πληρωμές 

αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία τα μεταβλητά γεγονότα και περιστάσεις, επί των οποίων αυτές 

βασίζονται, λαμβάνουν χώρα. 
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Για συμβάσεις χρονοναύλωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις μισθώσεων, ο Όμιλος υποχρεούται να 

γνωστοποιεί τα μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία των εσόδων από ναύλα. Τα έσοδα που προκύπτουν 

από αυτές τις συμβάσεις δεν διαπραγματεύονται σαν δύο ξεχωριστά στοιχεία, αλλά στο σύνολό τους. Ο 

Όμιλος πιστεύει ότι η επιμέρους αξία πώλησης, που μπορεί να αποδοθεί στο μη μισθωτικό στοιχείο της 

παροχής υπηρεσίας τεχνικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρώματος, είναι πιο 

εύκολα προσδιορίσιμη από την τιμή του στοιχείου της μίσθωσης και κατά συνέπεια, η τιμή του μη 

μισθωτικού στοιχείου εκτιμάται χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρέχονται από το συνεργαζόμενο τεχνικό 

τμήμα του Ομίλου, τα οποία αποτελούνται από τα έξοδα του πληρώματος και σχετικά έξοδα, έξοδα για 

ανταλλακτικά και επισκευές, έξοδα για ασφάλειες και έξοδα για προμήθειες και τα οποία περίπου 

ανέρχονταν σε $5.229 για την περίοδο από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. Το μισθωτικό στοιχείο 

που γνωστοποιείται, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνολικού εσόδου και του εσόδου του μη 

μισθωτικού στοιχείου και ανερχόταν περίπου σε $28.206 για την περίοδο από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2021. 

Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 

είσπραξής τους. 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 δηλώθηκαν και καταβλήθηκαν από τις 

θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου προς την Εταιρεία μερίσματα ύψους $3.380. 

Έξοδα ναυλώσεων: Μέσω των συμβάσεων χρονοναύλωσης, ο εκάστοτε ναυλωτής πληρώνει τέλη λιμένων 

και καναλιών σε τρίτους, καθώς και έξοδα καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

συμβάσεων. Τέτοιες δαπάνες θεωρούνται άμεσες δαπάνες για τους ναυλωτές, καθώς καταβάλλονται 

απευθείας από τους ναυλωτές, εκτός εάν καταβάλλονται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, οπότε 

περιλαμβάνονται στα έξοδα ναυλώσεων. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης πληρώνει προμήθειες για την καθημερινή 

μίσθωση, οι οποίες είναι άμεσες δαπάνες και καταχωρούνται και αυτές στα έξοδα ναυλώσεων. Τα έξοδα 

ναυλώσεων λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη βάση.  

Συμβάσεις χρονοναύλωσης που συνοδεύουν την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων: Ο Όμιλος 

καταγράφει αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με την απόκτηση ενός 

πλοίου στην εύλογη αξία, η οποία προσδιορίζεται με δεδομένα  της αγοράς. Ο Όμιλος αναγνωρίζει σαν 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σχετικά με την εκάστοτε σύμβαση χρονοναύλωσης σε ισχύ κάθε φορά 

που αποκτάται ένα πλοίο ή μια πλοιοκτήτρια εταιρεία.  Το ποσό που πρέπει να καταγραφεί ως περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση της σύμβασης χρονοναύλωσης που αναλήφθηκε κατά την ημερομηνία παράδοσης του 

πλοίου, βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αγοραίας εύλογης αξίας της σύμβασης 

χρονοναύλωσης και της καθαρής παρούσας αξίας των μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών βάσει της 

εν λόγω σύμβασης όπως προκύπτουν από τις αποτιμήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών. Όταν η παρούσα αξία 

των συμβατικών ταμειακών ροών των σχετικών συμβάσεων χρονοναύλωσης  είναι μεγαλύτερη από την 

τρέχουσα εύλογη αξία τους, η διαφορά καταγράφεται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού. Τέτοια περιουσιακά 

στοιχεία αποσβένονται ως μείωση εσόδων κατά τη υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης. Όταν η παρούσα 

αξία των συμβατικών ταμειακών ροών των σχετικών συμβάσεων χρονοναύλωσης  είναι μικρότερη από την 

τρέχουσα εύλογη αξία τους, η διαφορά καταγράφεται ως άυλο στοιχείο παθητικού. Τέτοια περιουσιακά 

στοιχεία αποσβένονται ως αύξηση εσόδων κατά τη υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης. 

2.3.5 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. Έξοδα τόκων και λοιπά κόστη δανεισμού 

αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευμένη βάση. 

2.3.6 Φόρος Εισοδήματος 

Τρέχων φόρος 

 

Ο τρέχων πληρωτέος φόρος βασίζεται στα φορολογητέα κέρδη για την περίοδο, τα οποία υπόκεινται στους 

φορολογικούς κανονισμούς των χωρών στις οποίες έχουν συσταθεί η Εταιρεία και οι Θυγατρικές της. Το 

φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το κέρδος, όπως αναφέρεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 

επειδή δε συμπεριλαμβάνονται στοιχεία εσόδων ή εξόδων που φορολογούνται ή εκπίπτουν σε άλλη περίοδο 

και επιπλέον δε συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που δεν είναι ποτέ φορολογητέα ή εκπεστέα. Οι φόροι 

εισοδήματος για την Εταιρεία λογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς της Κύπρου 
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(Σημείωση 17). Σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών σύστασης των Θυγατρικών ή / και των χωρών 

νηολόγησης των πλοίων, οι Θυγατρικές δεν υπόκεινται σε φόρο επί των διεθνών εσόδων από ναυτιλία. Ο 

τρέχον φόρος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά 

θεσπιστεί μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 

ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως φορολογικό έξοδο/ έσοδο στα αποτελέσματα. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής 

υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οι φορολογικοί συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του 

ισολογισμού χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 

και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι 

διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό 

δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού με τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογίες σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. 

 

Φόρος χωρητικότητας 

 

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες φορολογούνται με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων τους στο κράτος 

νηολόγησης κάθε πλοίου καθώς και στην Ελλάδα εφόσον η διαχείρισή τους γίνεται από εταιρείες 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ο φόρος χωρητικότητας δεν είναι φόρος εισοδήματος όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 

12 «Φόροι εισοδήματος» και επομένως περιλαμβάνεται στα Λειτουργικά έξοδα πλοίων. 

2.3.7 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε μιας από τις οντότητες του 

Ομίλου επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτογενούς οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργεί η οντότητα (το λειτουργικό νόμισμα) Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται στο 

κατάλληλο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις 

ημερομηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τον διακανονισμό 

τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισματικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων, εκτός εάν αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ως πράξεις αντιστάθμισης 

κινδύνων  χρηματοροών ή πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. Τα μη νομισματικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μετατρέπονται χρησιμοποιώντας τη 

συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία που προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. 

Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση όλων των οντοτήτων του Ομίλου που έχουν λειτουργικό νόμισμα 

διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης μεταφράζονται στο νόμισμα παρουσίασης ως εξής: τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των ξένων οντοτήτων, μεταφράζονται σε Δολάρια με 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, τα έσοδα και τα έξοδα 

μεταφράζονται σε Δολάρια με μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 

των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτουν από την έκδοση μετοχών, όπως ένας λογαριασμός υπέρ το άρτιο 

(πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο) μεταφράζονται χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μιας επένδυσης στο εξωτερικό 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, σε διακριτό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων μαζί με τις 
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συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή δανείων και άλλων νομισματικών μέσων που 

χαρακτηρίζονται ως αντιστάθμιση τέτοιων επενδύσεων εκτός από συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από μετάφραση στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, τα οποία καταγράφονται στα κέρδη εις νέον. 

Κατά τη διάθεση ή εκκαθάριση μιας επένδυσης στο εξωτερικό, το σωρευτικό ποσό των συναλλαγματικών 

διαφορών που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα στο εξωτερικό επαναταξινομείται από τα ίδια 

κεφάλαια και συμπεριλαμβάνεται στον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημίας που προκύπτει από τη 

διάθεση ή την εκκαθάριση. 

 

2.3.8 Πλοία 

Τα πλοία του Ομίλου αναφέρονται στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

Το κόστος περιλαμβάνει το κόστος απόκτησης ή κατασκευής του περιουσιακού στοιχείου, μετά την 

αφαίρεση εκπτώσεων και τυχόν εξόδων που μπορούν να αποδοθούν άμεσα κατά την απόκτηση ή την 

κατασκευή μέχρι τη στιγμή που το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για την προβλεπόμενη χρήση του. 

Κόστη άμεσα αποδιδόμενα στη μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στην τοποθεσία και την κατάσταση 

που απαιτείται για να είναι σε θέση να λειτουργήσει με τον τρόπο που επιδιώκει η Διοίκηση, 

κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του πλοίου. Οι μεταγενέστερες δαπάνες για μετατροπές και 

σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται εφόσον επεκτείνουν αισθητά τη διάρκεια ζωής, τη δυνατότητα 

αύξησης των εσόδων ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των πλοίων. Διαφορετικά 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την πραγματοποίησή τους.  

Το κόστος των πλοίων χωρίζεται σε τρία μέρη, στο κομμάτι που αφορά το πλοίο, το μέρος που αφορά το 

κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης και την αξία συμβάσεων 

χρονοναύλωσης που συνοδεύουν την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων.  

Η απόσβεση για τα πλοία του Ομίλου χρεώνεται ούτως ώστε να διαγραφεί η λογιστική αξία των πλοίων, 

μείον της αναμενόμενης υπολειμματικής αξίας, με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά την προβλεπόμενη 

ωφέλιμη ζωή των πλοίων (υπολογιζόμενη από την ημερομηνία κατασκευής). Η Διοίκηση εκτιμά ότι η 

ωφέλιμη ζωή των νέων πλοίων είναι 30 έτη, κάτι που συνάδει με τη γενική πρακτική του κλάδου. Η 

υπολειμματική αξία ενός πλοίου είναι το αποτέλεσμα του γινομένου του Βάρους Κενού Σκάφους (Lightship) 

σε τόνους και της εκτιμώμενης υπολειμματικής αξίας ανά τόνο. H υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή 

εκάστου πλοίου επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζεται μελλοντικά. Η τιμή 

της εκτιμώμενης υπολειμματικής αξίας ανά τόνο χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 

υπολειπόμενων αξιών στο το τέλος κάθε ημερομηνίας ισολογισμού ήταν $0,300. 

 

Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών («dry-docking»)  και εξόδων ειδικής επιθεώρησης 

Το Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης (επιθεώρηση ανανέωσης 

πιστοποιητικών αξιοπλοΐας), στο βαθμό που πραγματοποιούνται άμεσα για να πληρούν τις κανονιστικές 

απαιτήσεις, κεφαλαιοποιούνται ως ξεχωριστό στοιχείο του κόστους των πλοίων και αποσβένονται σε 

σταθερή βάση κατά την εκτιμώμενη περίοδο έως την επόμενη επιθεώρηση. Η απόσβεση του εν λόγω 

κεφαλαιοποιημένου ποσού περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών 

και εξόδων ειδικής επιθεώρησης» στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Δαπάνες 

συντήρησης και επισκευών, είτε πραγματοποιούνται ως μέρος του κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και 

εξόδων ειδικής επιθεώρησης είτε όχι, εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίηση. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, και κατά την ημερομηνία παράδοσης του κάθε πλοίο 

εφοδιάζεται με πιστοποιητικά που εκδίδονται από το νηογνώμονα και τη σημαία νηολόγησης του, τα οποία 

έχουν ισχύ για 5 έτη. Κατά τη διάρκεια κάθε 5ετούς κύκλου (οπότε τα πιστοποιητικά του πλοίου πρέπει να 

ανανεώνονται), κάθε πλοίο επιθεωρείται ετησίως, με την πέμπτη κατά σειρά ετήσια επιθεώρηση να είναι η 
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πιο ενδελεχής επιθεώρηση («Ειδική επιθεώρηση»). Ο πενταετής κύκλος επιθεώρησης ανανεώνεται μετά από 

κάθε ειδική επιθεώρηση.  

Το κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος 

που σχετίζεται αλλά δεν περιορίζεται στις υπηρεσίες γενικής επιθεώρησης κύριας μηχανής, λεβήτων, 

δεξαμενών μηχανοστασίου, βοηθητικών μηχανημάτων, του συστήματος στεγανοποίησης της χοάνης του 

τελικού άξονα, του εξοπλισμού ασφάλειας και πλοήγησης, των μηχανημάτων αγκυροβολίας και 

καταστρώματος, συστημάτων πηδαλιουχίας, ηλεκτρικού εξοπλισμού, χειριστηρίων και αυτοματισμών, 

δεξαμενών φορτίου, καυσίμου και έρματος και εφαρμογή υφαλοχρωμάτων. 

Όταν ένα πλοίο αποκτάται νέο, ή κατασκευάζεται, ένα μέρος του κόστους του πλοίου κατανέμεται στα 

τμήματα που αναμένεται να επιθεωρηθούν στο πρώτο «dry-docking», βάσει των αναμενόμενων δαπανών 

τους, οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία και σε ιστορικά στοιχεία παρόμοιων πλοίων. 

Για τα μεταχειρισμένα πλοία, χρησιμοποιείται το πραγματικό κόστος του προηγούμενου «dry-docking», το 

οποίο αποσβένεται μέχρι την ημερομηνία απόκτησης, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο του κόστους 

δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης του πλοίου. Όπου δεν είναι γνωστό το 

πραγματικό κόστος του προηγούμενου, το αναμενόμενο κόστος που σχετίζεται με το πρώτο επερχόμενο 

«dry-docking» χρησιμοποιείται ως ένδειξη του κόστους του προηγούμενου, το οποίο βασίζεται και πάλι στην 

εμπειρία και από ιστορικά στοιχεία παρόμοιων πλοίων. 

Απομείωση πλοίων 

Όλα τα πλοία ελέγχονται για απομείωση, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις υποδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Κάθε φορά που η λογιστική 

αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, μια ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται 

στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το υψηλότερο της 

εύλογης αξίας ενός πλοίου μείον το κόστος διάθεσης και της «αξίας χρήσης». Η εύλογη αξία μείον το κόστος 

διάθεσης είναι το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια 

συναλλαγή μεταξύ δύο ανεξαρτήτων και μη σχετιζόμενων μερών (arm’s length) μείον το κόστος διάθεσης, 

ενώ η «αξία χρήσης» είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται 

να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής του. Τα ανακτήσιμα ποσά εκτιμώνται για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία ή, εάν δεν είναι 

δυνατόν, για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ). Κάθε πλοίο θεωρείται ξεχωριστή μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ). Οι εύλογες αξίες των πλοίων εκτιμώνται από στοιχεία της αγορά 

μέσω αξιολόγησης που συνήθως πραγματοποιείται από ανεξάρτητους ειδικούς εκτιμητές. Μια προηγούμενη 

αναγνωρισμένη ζημία απομείωσης αντιστρέφεται μόνο εάν έχει υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου από τότε που 

αναγνωρίστηκε η τελευταία ζημιά απομείωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου αυξάνεται στο ανακτήσιμο ποσό του. Αυτό το αυξημένο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική 

αξία που θα είχε καθοριστεί, μετά την απόσβεση, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης για το 

περιουσιακό στοιχείο τα προηγούμενα έτη. Αυτή η αντιστροφή αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση 

συνολικών εισοδημάτων. Μετά από μια τέτοια αντιστροφή, η επιβάρυνση απόσβεσης προσαρμόζεται σε 

μελλοντικές περιόδους για να κατανείμει την αναθεωρημένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, 

μείον οποιαδήποτε υπολειμματική αξία, σε συστηματική βάση για την υπολειπόμενη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής του. 

Ο Όμιλος εκτιμά τις μελλοντικές προεξοφλημένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές για κάθε πλοίο με 

βάση παραδοχές σχετικά με τα μελλοντικά έσοδα από χρονοναυλώσεις, τον συντελεστή προεξόφλησης των 

ταμειακών ροών, τα εκτιμώμενα λειτουργικά έξοδα, τις εκτιμώμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, την 

υπολειμματική αξία, το ποσοστό χρήσης και την εκτιμώμενη υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή κάθε πλοίου 

(Σημείωση 4). 
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2.3.9 Απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές  

Η διοίκηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ή και συχνότερα, αν υπάρχουν ενδείξεις, εξετάζει την ύπαρξη 

απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές σε εταιρική βάση. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων 

απομείωσης απαιτεί από τη διοίκηση να προβεί σε κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς και εσωτερικούς 

παράγοντες, καθώς και το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα της αξίας των εν λόγω 

επενδύσεων ως ξεχωριστές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Εφόσον αξιολογηθεί ότι υπάρχουν 

ενδείξεις απομείωσης, η διοίκηση προβαίνει σε υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού που είναι το υψηλότερο 

μεταξύ ι) της εύλογης αξίας της επένδυσης, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την εύλογη αξία του πλοίου 

της κάθε θυγατρικής, ως το κύριο περιουσιακό της στοιχείο, μειωμένη κατά τα έξοδα διάθεσης και ιι) της 

αξίας χρήσης της επένδυσης,  υπολογιζόμενη με βάση τις μελλοντικές προεξοφλημένες καθαρές 

λειτουργικές ταμειακές ροές κάθε πλοίου της θυγατρικής. Η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται κατά το ποσό 

που η λογιστική αξία της κάθε εταιρείας υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της. 

2.3.10 Μερίσματα 

Τα μερίσματα για κοινές μετοχές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση και αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια όταν 

εγκριθούν από τους μετόχους. Τα ενδιάμεσα μερίσματα για κοινές μετοχές αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια 

όταν εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίσματα για εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση και αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Κάθε κάτοχος εξαγοράσιμων 

προνομιούχων μετοχών δικαιούται καθορισμένο μέρισμα Ευρώ 0,05 ανά μετοχή από τα κεφάλαια της 

Εταιρείας. Μερίσματα επί αυτών αναγνωρίζονται ως τόκοι πληρωτέοι στα αποτελέσματα. 

2.3.11 Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις - όπου η οντότητα είναι ο εκμισθωτής: Οι μισθώσεις πλοίων, όπου η οντότητα δεν 

μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του πλοίου ταξινομούνται 

ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έσοδα μισθώσεων από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται σε 

σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

 

Μισθώσεις - όπου η οντότητα είναι ο μισθωτής - Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις 

στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας: Η Εταιρεία έχει επιλέξει να μην αναγνωρίζει τα δικαιώματα 

χρήσης στοιχείων ενεργητικού και τις υποχρεώσεις μισθώσεων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που έχουν 

διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο και για μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού με χαμηλή αξία (δηλ. 

για εξοπλισμό πληροφορικής, εξοπλισμό γραφείου κτλ.). Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα που 

σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις ως έξοδο με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 
2.3.12 Αποθέματα 

 

Tα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας και περιλαμβάνουν καύσιμα και λιπαντικά των πλοίων. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του 

«first in, first out» (FIFO). Ανταλλακτικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του πλοίου αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα στα λειτουργικά έξοδα όταν αγοράζονται και δεν λαμβάνεται υπόψη το 

διαθέσιμο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου.  

 

2.3.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Ο Όμιλος ταξινομεί ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως καταθέσεις 

όψεως και προθεσμίας, περιόδου που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν επίσης διάφορους τύπους λογαριασμών που έχουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά των καταθέσεων, όπου ο πελάτης μπορεί να καταθέσει επιπλέον ποσά ανά πάσα στιγμή και 

επίσης να τα  αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ποινή.  

 

Τα μετρητά που διακρατώνται σε τράπεζες αποφέρουν τόκους με κυμαινόμενα επιτόκια βάσει των 

ημερήσιων επιτοκίων των τραπεζών. 
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Οι λογιστικές αξίες των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 

2020, προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα διακρατώνται σε αξιόπιστες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στις 31 Δεκεμβρίου 

2021 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις όψεως. 

 

2.3.14 Απαιτήσεις από ασφαλιστές 

Ο Όμιλος καταγράφει απαιτήσεις από ασφαλιστές για ζημιές σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και για ιατρικά 

έξοδα ασφαλισμένου πληρώματος. Οι εν λόγω ασφαλιστικές απαιτήσεις καταγράφονται, μετά από τυχόν 

εκπεστέα ποσά, τη χρονική στιγμή που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εισπραχθούν, βάσει της κρίσης της 

Διοίκησης ως προς το ποσό της απαίτησης.  

 

2.3.15 Εμπορικές απαιτήσεις 

Το ποσό που εμφανίζεται στις εμπορικές απαιτήσεις, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, περιλαμβάνει κυρίως 

απαιτήσεις από ναυλωτές για υπηρεσίες ναύλωσης μετά από οποιαδήποτε πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, όλες οι δυνητικά επισφαλείς απαιτήσεις αξιολογούνται 

μεμονωμένα για σκοπούς σχηματισμού της κατάλληλης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. Βλέπε 

Σημείωση 2.3.18. Η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί για επισφαλείς απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι μηδενική. 

2.3.16 Κόστος χρηματοδότησης 

 

Τα κόστη που σχετίζονται με νέα δάνεια ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών που καταβάλλονται σε δανειστές ή που απαιτείται να καταβληθούν σε 

τρίτα μέρη εκ μέρους του δανειστή για την απόκτηση νέων δανείων ή την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων 

δανείων, καταχωρούνται ως αναβαλλόμενα χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα αναβαλλόμενα 

χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζονται αφαιρετικά της αντίστοιχης υποχρέωσης. Τα εν λόγω έξοδα 

αποσβένονται κατά την διάρκεια της αντίστοιχης υποχρέωσης βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 

και καταχωρούνται στο κονδύλι «Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα». Μη αποσβεσμένα ποσά δανείων 

που αποπληρώθηκαν ή επαναχρηματοδοτήθηκαν, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της αποαναγνώρισης του 

αρχικού δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που έλαβε χώρα η αποπληρωμή ή η 

αναχρηματοδότηση.  

 

2.3.17 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου όταν ο Όμιλος έχει γίνει συμβαλλόμενο μέρος των συμβατικών 

υποχρεώσεων του μέσου. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία. Το 

κόστος συναλλαγής που μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (εκτός από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων) προστίθεται ή αφαιρείται 

στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

κατά περίπτωση, κατά την αρχική αναγνώριση. Το κόστος συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην 

απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα. 

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου 

Η μέθοδος πραγματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου και κατανομής τόκων κατά τη σχετική περίοδο. Το πραγματικό επιτόκιο («EIR») 

είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές μέσω της 
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αναμενόμενης διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, κατά περίπτωση, μικρότερης περιόδου, 

στην καθαρή λογιστική αξία του. 

i. Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

- Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

• Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά 

την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα  αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην 

εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) και στην  εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων; 

• Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική 

αναγνώριση εξαρτάται από τα  συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και το  επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για 

τη διαχείριση τους. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στο 

αποσβεσμένο κόστος, εάν πληροί και τα δύο ακόλουθα κριτήρια, και δεν έχει ταξινομηθεί και 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 

• Διακρατείται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου στόχος είναι η κατοχή περιουσιακών 

στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και 

• Οι συμβατικοί όροι δημιουργούν ταμειακές ροές, που είναι αποκλειστικά πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος, μεταγενέστερα αποτιμώνται 

με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγραφεί, 

τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν 

απαιτήσεις από ναυλωτές και τραπεζικές καταθέσεις 

 

Ένα χρεόγραφο επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, εάν πληροί και 

τα δύο ακόλουθα κριτήρια, και δεν έχει ταξινομηθεί και επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων: 

• Διακρατείται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται με τη 

συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και πώληση χρηματοοικονομικών μέσων; και 

• Οι συμβατικοί όροι δημιουργούν ταμειακές ροές, που είναι αποκλειστικά πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου 

 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, όπως περιγράφεται 

παραπάνω αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Κατά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος 

μπορεί να ορίσει αμετάκλητα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο διαφορετικά πληροί 

τις απαιτήσεις επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, εάν αυτό εξαλείψει ή μειώσει σημαντικά μια 

λογιστική αναντιστοιχία που διαφορετικά θα προέκυπτε. 

 

Ο Όμιλος δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός εάν πρόκειται για εμπορική απαίτηση χωρίς 

σημαντική  χρηματοοικονομική  συνιστώσα  που αρχικά αποτιμάται στην τιμή συναλλαγής) αρχικά 

επιμετράται στην εύλογη αξία πλέον,  στην  περίπτωση  ενός  χρηματοοικονομικού  περιουσιακού  

στοιχείου  που  δεν  αποτιμάται  μέσω  αποτελεσμάτων, το  κόστος συναλλαγής. 
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- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια 

Ταξινόμηση ως χρεόγραφα ή ίδια κεφάλαια: Τα χρεόγραφα και τα ίδια κεφάλαια που εκδίδονται από τον 

Όμιλο ταξινομούνται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είτε ως ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις 

συμβατικές ρυθμίσεις και τον ορισμούς μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και ενός συμμετοχικού 

τίτλου. 

Συμμετοχικοί τίτλοι: Ένας συμμετοχικός τίτλος είναι οποιοδήποτε συμβόλαιο που αποδεικνύει 

εναπομένον συμφέρον στα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας μετά την αφαίρεση όλων των 

υποχρεώσεών της. Οι συμμετοχικοί τίτλοι καταχωρούνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος 

τιμήματος, καθαρά από το κόστος έκδοσης. 

- Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση: 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δανειακές υποχρεώσεις, 

εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ή ως παράγωγα που χαρακτηρίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε 

αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης, ανάλογα με την περίπτωση. 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και, στην περίπτωση 

δανειακών υποχρεώσεων και λοιπών υποχρεώσεων, καθαρές από τα άμεσα καταλογιζόμενα κόστη 

συναλλαγών. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις και, 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση: 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται σε δύο 

κατηγορίες: 

 

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος  

Ο Όμιλος δεν έχει κατηγοριοποιήσει καμία χρηματοοικονομική υποχρέωση ως εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου στο αποσβεσμένο κόστος αποτελούνται από 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη και οι ζημίες 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διαδικασίας 

απόσβεσης του πραγματικού επιτοκίου. 

Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη αν ήταν υπό ή υπέρ το άρτιο κατά την 

απόκτηση και από τα τέλη ή κόστη που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου πραγματικού 

επιτοκίου. Η απόσβεση μέσω της μεθόδου πραγματικού επιτοκίου περιλαμβάνεται ως 

χρηματοοικονομικό κόστος στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. 
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ii. Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικατέστησε το μοντέλο «πραγματοποιηθεισών ζημιών» του ΔΛΠ 39 με το μοντέλο 

«αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών». Το νέο μοντέλο απομείωσης εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, αλλά όχι σε επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι ζημιές 

απομείωσης αναγνωρίζονται νωρίτερα από ότι στο ΔΛΠ 39. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος αποτελούνται από εμπορικές 

απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ο Όμιλος εφαρμόζει μια απλοποιημένη 

προσέγγιση για τον υπολογισμό των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος δεν 

παρακολουθεί τις αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά αντίθετα αναγνωρίζει μια πρόβλεψη ζημιών 

βάσει της διάρκειας ζωής των Αναμενόμενων Πιστωτικών Ζημιών, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

Ο Όμιλος θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν εσωτερικές ή 

εξωτερικές πληροφορίες δείχνουν ότι ο Όμιλος δεν είναι πιθανό να λάβει τα εκκρεμή ποσά στο σύνολό 

τους πριν λάβει υπόψη τυχόν πιστωτικές βελτιώσεις που κατέχει ο Όμιλος. Ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία για ανάκτηση των συμβατικών 

ταμειακών ροών. 

Οι ζημιές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος 

αφαιρούνται από την ακαθάριστη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων. 

- Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή, κατά περίπτωση, μέρος ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή μέρος μιας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) 

διαγράφεται όταν: 

• τα συμβατικά δικαιώματα για εισροή των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου εκπνεύσουν 

• ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο, αλλά 

έχει αναλάβει την υποχρέωση να τις πληρώσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο 

μέρος βάσει συμφωνίας μεταβίβασης; ή 

• ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά τoy για λήψη ταμειακών ροών από το περιουσιακό 

στοιχείο και είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη των 

περιουσιακών στοιχείων, ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 

περιουσιακού στοιχείου. 

 

Όταν ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει το δικαίωμά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό 

στοιχείο και δεν έχει μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου ούτε μεταβιβάζει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, το περιουσιακό 

στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχούς συμμετοχής του Ομίλου στο περιουσιακό στοιχείο.  

 

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή που λαμβάνει τη μορφή εγγύησης για το μεταβιβασθέν περιουσιακό 

στοιχείο αποτιμάται στο χαμηλότερο μεταξύ της αρχικής λογιστικής αξία του περιουσιακού στοιχείου 

και το μέγιστο ποσό ανταλλάγματος που ενδέχεται να απαιτείται από τον Όμιλο για να το αποπληρώσει.  

 

- Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία 

άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης 

υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως 
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αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις 

αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

- Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και παρουσιάζονται 

καθαρά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να 

συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον, υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του 

καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν παράλληλα. 

 

2.3.18 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα προηγούμενων γεγονότων, είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του 

ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται 

ώστε να αντικατοπτρίζουν την παρούσα αξία των δαπανών που αναμένεται να απαιτηθούν για την εξόφληση 

της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη, οπότε δεν απαιτείται γνωστοποίηση. Ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν είναι πιθανή η εισροή οικονομικών ωφελειών. 

2.4. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των ετήσιων  ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί ο 

Όμιλος να κάνει εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα ποσά που αναφέρονται και γνωστοποιούνται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις συνοδευτικές σημειώσεις καθώς  και την γνωστοποίηση 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Ο Όμιλος βασίζει τις εκτιμήσεις του σε παραδοχές, τόσο ιστορικές όσο και 

μελλοντικές, που θεωρούνται εύλογες, τα αποτελέσματα των οποίων αποτελούν τη βάση για τις κρίσεις 

σχετικά με τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η αβεβαιότητα σχετικά με 

αυτές τις παραδοχές και εκτιμήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσματα που απαιτούν σημαντική 

προσαρμογή στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων σε μελλοντικές περιόδους. 

Οι βασικές παραδοχές σχετικά με το μέλλον και άλλες βασικές πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη επίδραση στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων εντός του επόμενου οικονομικού έτους, περιγράφονται παρακάτω. Ο Όμιλος 

βάσισε τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις του σε παραμέτρους διαθέσιμες κατά την κατάρτιση των ετήσιων 

ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, οι υπάρχουσες εκτιμήσεις και 

παραδοχές σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν λόγω αλλαγών στην αγορά ή 

γεγονότων πέραν του ελέγχου του Ομίλου. Τέτοιες αλλαγές αντικατοπτρίζονται στις παραδοχές όταν 

συμβαίνουν.   

Αναμενόμενες ωφέλιμες ζωές των πλοίων και εκτιμήσεις υπολειμματικών αξιών: Τα πλοία 

καταχωρούνται στο κόστος, μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης του 

κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης) και τις συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές που έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στη λογιστική αξία των 

πλοίων είναι εκτιμήσεις σε σχέση με την ωφέλιμη ζωή των πλοίων, την υπολειμματική αξία τους (Σημείωση 

2.3.8) και τις εκτιμώμενες ημερομηνίες κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής 

επιθεώρησης (Σημείωση 2.3.8).  

Ένδειξη Απομείωσης πλοίων - ‘Ομιλος / Επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις - Εταιρεία: Η 

λογιστική αξία των πλοίων και των επενδύσεων σε θυγατρικές μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την 

ανακτήσιμη αξία τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τιμές της αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων τείνουν 

να κυμαίνονται  λόγω μεταβολών στους ναύλους καθώς και  στο κόστος ναυπήγησης νέων πλοίων. Τόσο οι 

τιμές ναύλωσης όσο και το κόστος ναυπήγησης τείνουν να έχουν κυκλικό χαρακτήρα. Η διοίκηση εξετάζει 

τα πλοία και τις επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις για ενδείξεις απομείωσης κάθε φορά που γεγονότα 
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ή αλλαγές στις περιστάσεις υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία των πλοίων ή των επενδύσεων σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Μεταξύ άλλων και κατά την διαδικασία αναγνώρισης 

ενδείξεων απομείωσης η διοίκηση εξετάζει κατά πόσο οι μελλοντικές προεξοφλημένες καθαρές λειτουργικές 

ταμειακές ροές που υπολογίζονται στην εκτιμώμενη υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του κάθε πλοίου 

υπερβαίνουν η όχι τη λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της εκτίμησης. 

Ο υπολογισμός αυτός (που αντιπροσωπεύει και την αξία χρήσης κάθε πλοίου)  επηρεάζεται περισσότερο 

από τις παραδοχές σχετικά με τα μελλοντικά έσοδα από χρονοναυλώσεις, και τον συντελεστή προεξόφλησης 

των ταμειακών ροών που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για το μοντέλο προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

όπως αυτό αναφέρεται και περιγράφεται στη σημείωση 2.3.8. Την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος 

διενήργησε εκτίμηση για το κατά πόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι η αξία των πλοίων ενδέχεται να έχει 

απομειωθεί και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για ένα από τα πλοία του 

στόλου επί τη βάσει ότι οι μελλοντικές προεξοφλημένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές που 

υπολογίστηκαν στην εκτιμώμενη υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του υπολείπονταν της λογιστικής του αξίας 

κατά την ημερομηνία της εκτίμησης. Δεδομένου ότι η ανακτήσιμη αξία του πλοίου προσδιορισμένη με βάση 

την εύλογη αξία του υπερέβαινε τη λογιστική του αξία δεν προέκυψε ανάγκη αναγνώρισης απομείωσης για 

το εν λόγω πλοίο. Επίσης, την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία διενήργησε εκτίμηση για το κατά πόσον 

υπήρχαν ενδείξεις ότι η αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχει απομειωθεί και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις για μια εκ των εταιριών δεδομένου ότι αξιολογήθηκε πως 

υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για το πλοίο που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της επί τη βάσει ότι το πλοίο 

αυτό είναι και το κύριο στοιχείο ενεργητικού της. Δεδομένου ότι η ανακτήσιμη αξία της εταιρείας 

προσδιορισμένη με βάση την εύλογη αξία της υπερέβαινε τη λογιστική της αξία δεν προέκυψε ανάγκη 

αναγνώρισης απομείωσης για την εν λόγω εταιρεία. Στις ανωτέρω παραδοχές διενεργήθηκε ανάλυση 

ευαισθησίας, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η επίδραση στην αναγνώριση ενδείξεων απομείωσης λόγω μιας 

πιθανής δυσμενούςς αλλαγής στις εν λόγω παραδοχές. Από την άσκηση αυτή δεν προέκυψε αναγνώριση 

ενδείξεων απομείωσης για περισσότερα πλοία ή επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2021.  

3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

(α) Costamare Shipping Company S.A. (“Costamare Shipping”) και Costamare Shipping Services Ltd. 

(“Costamare Services”):  

 

H Costamare Shipping, είναι εταιρεία διαχείρισης πλοίων, η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον κ. Κωνσταντίνο 

Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μητρικής. Η Costamare Shipping σύμφωνα με 

τη Συμφωνία – Πλαίσιο όπως τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε στις 28 Ιουνίου 2021 (εφεξής η 

«Συμφωνία - Πλαίσιο») παρέχει, μεταξύ άλλων, εμπορικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης, . Η 

Costamare Services είναι εταιρεία, η οποία ελέγχεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Μητρικής και μέλη της οικογένειάς του. Η Costamare Services σύμφωνα με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

όπως τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε στις 28 Ιουνίου 2021 (εφεξής η «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών»), 

παρέχει, μεταξύ άλλων, στις Θυγατρικές υπηρεσίες μεσιτείας αγοροπωλησιών, ναυλώσεων, ασφαλίσεων και 

εκπροσώπησης. Οι Costamare Shipping και Costamare Services, δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  

Σύμφωνα με τη Συμφωνία - Πλαίσιο και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, οι Costamare Shipping και 

Costamare Services χρεώνουν συνολικά για τα πλοία του Ομίλου  (i) ημερήσια αμοιβή $0,956 για κάθε πλοίο 

($0,478 για κάθε τυχόν πλοίο που υπόκειται σε ναύλωση κατά παραχώρηση (Bareboat charter)),  για τις ημέρες 

που ο Όμιλος κατείχε κάθε πλοίο και για περίοδο τριών μηνών μετά την ημερομηνία πώλησης του, (ii) σταθερή 

αμοιβή $787,4 για την επίβλεψη της ναυπήγησης  πλοίου, για κάθε τυχόν υπό κατασκευή πλοίο, (iii) αμοιβή 

ίση με το 1,25% των ακαθαρίστων εσόδων, ναύλων, μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών και λοιπών 

εισοδημάτων των πλοίων του Ομίλου. Η Costamare Services λαμβάνει επίσης κάθε τρίμηνο (α) αμοιβή $625 

και (β) αμοιβή που ισούται με την τρέχουσα αξία 149.600 κοινών μετοχών της Μητρικής ή, εφόσον, το ζητήσει 

η Costamare Services, 149.600 μετοχές της Μητρικής. Οι υπό (α) και (β) αμοιβές επιμερίζονται σε όλα τα πλοία 

που κατέχουν θυγατρικές εταιρείες της Μητρικής, περιλαμβανομένων των πλοίων του Ομίλου. Οι αμοιβές υπ’ 

αριθμ. (i) και (ii) δύνανται να αναπροσαρμοσθούν ετησίως, ώστε να αντικατοπτρίζεται τυχόν ανατίμηση του 

Ευρώ έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ. 

Η Μητρική και οι Θυγατρικές της δύναται να καταγγείλουν εγγράφως τη Συμφωνία – Πλαίσιο και τη Σύμβαση 

Παροχής Υπηρεσιών αντίστοιχα, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από το τέλος της επόμενης ετήσιας περιόδου 

καταβάλλοντας το τέλος καταγγελίας. Το τέλος αυτό, ισούται με (α) τον αριθμό των ετών που απομένουν μέχρι 
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την 31 Δεκεμβρίου 2025, επί (β) τη συνολική αμοιβή, που οφείλεται, στην Costamare Shipping ή την Costamare 

Services, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που λήγει την ημερομηνία τερματισμού 

κάθε σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το τέλος καταγγελίας δεν δύναται να είναι κατώτερο από το διπλάσιο της 

αμοιβής για τη δωδεκάμηνη περιόδου που λήγει την ημερομηνία τερματισμού κάθε σύμβασης. 

Οι αμοιβές διαχείρισης που χρεώθηκαν από την Costamare Shipping κατά το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021, ανήλθαν σε $791, και απεικονίζονται ξεχωριστά στα «Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα 

Μέρη» στην Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Επιπλέον, οι Costamare Shipping και 

Costamare Services χρέωσαν $357 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, που αντιπροσωπεύει αμοιβή 

1,25% επί των ακαθαρίστων εσόδων των πλοίων του Ομίλου, τα οποία περιλαμβάνονται στα «Έξοδα 

ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέρη» στην ετήσια ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την 

χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Costamare Services χρέωσε $53 που αντιπροσωπεύουν το τμήμα 

της ετήσιας αμοιβής $2.500 που επιμερίστηκε στα πλοία του Ομίλου για την χρονιά που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 καθώς και $196, που αντιπροσωπεύουν μέρος από το συνολικό τίμημα της εύλογης αξίας 

των 598.400 μετοχών που εκδόθηκαν από τη Μητρική προς την Costamare Services, που αναλογεί στα τέσσερα 

πλοία του Ομίλου, τα οποία περιλαμβάνονται στα «Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - 

Συνδεδεμένα Μέρη» στην ετήσια ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την χρονιά που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Το οφειλόμενο ποσό στην Costamare Shipping στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθε 

σε $2.848 και μηδέν αντίστοιχα, και περιλαμβάνεται στις «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη» στις 

ενοποιημένες καταστάσεις Χρηματοοικονομικής θέσης. Το οφειλόμενο ποσό στην Costamare Services στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθε σε $274 και μηδέν, αντίστοιχα, και περιλαμβάνεται στις 

«Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη» στις ενοποιημένες καταστάσεις Χρηματοοικονομικής θέσης. 

(β) Blue Net Chartering GmbH & Co. KG (“BNC”):  

Η BNC, μια εταιρεία που ανήκει κατά 50% (έμμεσα) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μητρικής, 

παρέχει υπηρεσίες ναυλομεσιτείας έναντι ετήσιας αμοιβής €9.413 ανά πλοίο. Για ναυλώσεις που ξεκίνησαν 

πριν από την 1 Ιανουαρίου 2018 και συνεχίζουν έως και σήμερα η BNC χρεώνει ετήσια αμοιβή για υπηρεσίες 

ναυλομεσιτείας €1.281. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η BNC χρέωσε τις 

Θυγατρικές $8, συνολικά, χρεώσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα «Έξοδα ναυλώσεων  από συνδεδεμένα 

μέρη» στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

(γ) Οφειλόμενα ποσά στην Μητρική:  

Το οφειλόμενο ποσό στην Μητρική στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθε σε $19.819 και 

μηδέν, αντίστοιχα, για τον Όμιλο και το οφειλόμενο ποσό στην Μητρική στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 

Δεκεμβρίου 2020, ανήλθε σε $2,276 και μηδέν, αντίστοιχα, για την Εταιρεία και  αφορά πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν από την Μητρική για λογαριασμό του Ομίλου και της  Εταιρείας και περιλαμβάνεται στις 

«Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη» στις  ενοποιημένες καταστάσεις Χρηματοοικονομικής θέσης. 

(δ)    LC LAW Stylianou & Associates LLC (“LCLAW”):  

Η LCLAW  είναι δικηγορική εταιρεία η οποία ανήκει 100% στην κα Λώρα Στυλιανού, η οποία είναι Πρόεδρος 

και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η LCLAW παρέχει στην Εταιρεία 

νομικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η LCLAW χρέωσε την 

Εταιρεία $91, συνολικά, χρεώσεις από τις οποίες (ι) $33 συμπεριλαμβάνονται στα «Γενικά έξοδα και έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέρη» στην ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων για την χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ($23 στην ετήσια κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων για την περίοδο από 24 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020) και (ιι) $58 συμπεριλαμβάνονται 

στο Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος (Σημείωση 11). Το οφειλόμενο ποσό στην LCLAW στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 είναι μηδέν. 

(ε)    Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου:  

Οι αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για την χρονιά που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στο ποσό 

των $42 και συμπεριλαμβάνονται στα «Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας» στην ετήσια 

ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2021.  
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4. Πλοία 

 

Τα ποσά αναλύονται ως εξής: 

      

Κόστος Πλοία 

Διαφορές 

εύλογης αξίας 

από συμβάσεις 

χρονοναύλωσης 

Κόστος 

δεξαμενισμού 

& επισκευών 

και εξόδων 

ειδικής 

επιθεώρησης Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 $            - $          - $          - $            - 

Προσθήκες  324.020 (36.301) 2.402 290.121 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 $ 324.020 $ (36.301) $ 2.402 $ 290.121 

     

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και 

Απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 $         - $      - $       - $            - 

Αποσβέσεις περιόδου (7.620) 4.518 (528) (3.630) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 $ (7.620) $ 4.518 $ (528) $ (3.630) 

     

Αναπόσβεστη Αξία     

Την 1η Ιανουαρίου 2021 $             - $             - $        - $         - 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 $ 316.400 $ (31.783) $ 1.874 $ 286.491 

 

Κατά την χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε κανένα πλοίο δεν διενεργήθηκε ειδική επιθεώρηση.  

Τα τρία εκ των τεσσάρων πλοίων της εταιρείας (MSC Azov, MSC Ajaccio και MSC Amalfi), με συνολική λογιστική 

αξία $270.835 στις 31 Δεκεμβρίου 2021, έχουν παρασχεθεί ως εγγύηση για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου 

δανεισμού, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 11. 

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: Την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος διενήργησε 

εκτίμηση για το κατά πόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι η αξία των πλοίων ενδέχεται να έχει απομειωθεί και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για ένα από τα πλοία του στόλου επί τη βάσει ότι οι 

μελλοντικές προεξοφλημένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές που υπολογίστηκαν στην εκτιμώμενη 

υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του υπολείπονταν της λογιστικής του αξίας κατά την ημερομηνία της εκτίμησης. 

Δεδομένου ότι η ανακτήσιμη αξία του πλοίου προσδιορισμένη με βάση την εύλογη αξία του υπερέβαινε τη 

λογιστική του αξία δεν προέκυψε ανάγκη αναγνώρισης απομείωσης για το εν λόγω πλοίο. 

 

5. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Επωνυμία Εταιρείας 

 

 

Χώρα  

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

31.12.2021 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

31.12.2020 

 

 

31.12.2021 

  

 

31.12.2020 

       

Adele Shipping Co. Λιβερία 100% - $ 33.583  $  - 

Bastian Shipping Co. Λιβερία 100% - 36.701  - 

Cadence Shipping Co. Λιβερία 100% - 36.677  - 

Carran Shipping Co. Λιβερία 100% - 14.804  - 

Σύνολο    $121.765  $  - 

Την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία διενήργησε εκτίμηση για το κατά πόσον υπήρχαν ενδείξεις ότι η αξία των 

συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχει απομειωθεί και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

ενδείξεις για μια εκ των εταιριών δεδομένου ότι αξιολογήθηκε πως υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για το πλοίο που 
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βρίσκεται στην ιδιοκτησία της (Σημείωση 4) επί τη βάσει ότι το πλοίο αυτό είναι και το κύριο στοιχείο ενεργητικού 

της. Δεδομένου ότι η ανακτήσιμη αξία της εταιρείας προσδιορισμένη με βάση την εύλογη αξία της υπερέβαινε τη 

λογιστική της αξία δεν προέκυψε ανάγκη αναγνώρισης απομείωσης για την εν λόγω εταιρία.  

 

6. Αποθέματα 

  

Αποθέματα ύψους $831 και μηδέν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 για τον Όμιλο, αντίστοιχα, 

αφορούν λιπαντικά πλοίων.  

 

7. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε $69 και μηδέν 

αντίστοιχα. Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μη τοκοφόρες και ο Όμιλος δεν κατέχει εγγύηση ως εξασφάλιση. 

 

8. Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ποσά κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

9. Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθε σε 

$1.156 και μηδέν αντίστοιχα για τον Όμιλο και σε μηδέν και μηδέν αντίστοιχα για την Εταιρεία. Οι υποχρεώσεις 

σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις είναι μη τοκοφόρες. 

 

10. Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Δεδουλευμένες υποχρεώσεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθε σε $792 και 

$12 αντίστοιχα για τον Όμιλο και σε $119 και $12 αντίστοιχα για την Εταιρεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2021 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020 

Προκαταβολές πληρώματος  $ 236 $    -   $ -  $    -  

Ασφάλιστρα  38              -   -               -  

Προκαταβολές σε πιστωτές  115              -   -               -  

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα   156              -   55               -  

Σύνολο προπληρωμών και λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων  $ 545           $    -    $ 55 

 

          $    -   
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11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 

Τα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 για τον Όμιλο αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. Adele Shipping Co. $ 54.500 $    - 

2. Bastian Shipping Co. and Cadence Shipping Co. 98.000 - 

3. Κοινό ομολογιακό δάνειο 113.260 - 

Σύνολο $ 265.760 $    - 

Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος (3.301) - 

Δεδουλευμένοι τόκοι 581  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 263.040 - 

Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού (21.200) - 

Μείον: Δεδουλευμένοι τόκοι (581)  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά $ 241.259 $   - 

 

Τα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2020 για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

Κοινό ομολογιακό δάνειο $ 113.260 $    - 

Σύνολο $ 113.260 $    - 

Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος (3.301) - 

Δεδουλευμένοι τόκοι 306  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 110.265 - 

Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού - - 

Μείον: Δεδουλευμένοι τόκοι (306)  

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά $ 109.959 $   - 

 

 

A. Μακροπρόθεσμα δάνεια: 

 

1. Στις 24 Ιουνίου 2019, η Adele Shipping Co. συνήψε σύμβαση δανείου με τράπεζα για ποσό έως $ 68.000, με 

σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης για την απόκτηση του πλοίου MSC Azov και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς 

σχετιζόμενους με το πλοίο. Η χρηματοδότηση εκταμιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 2019. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 

το οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου ύψους $54.500 θα αποπληρωθεί σε 19 τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις ύψους 

$ 1.500, από τον Ιανουαρίου του 2022 έως τον Ιούνιο του 2026 και μία μεγάλη πληρωμή (balloon) ύψους 

$26.000, πληρωτέα μαζί με την τελευταία δόση. 

2. Στις 18 Ιουνίου 2019, οι Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. συνήψαν σύμβαση δανείου με τράπεζα 

για ποσό έως $136.000, με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης για την απόκτηση των πλοίων MSC Ajaccio και 

MSC Amalfi και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς που σχετίζονται με τα δύο πλοία. Η χρηματοδότηση 

εκταμιεύθηκε σε δύο ισόποσα μέρη στις 24 Ιουνίου 2019. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό οφειλόμενο 

υπόλοιπο των δύο μερών ανέρχεται στο ύψους των $98.000 και έκαστο μέρος θα αποπληρωθεί σε 22 

μεταβλητές τριμηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2027 και μία μεγάλη πληρωμή 

(balloon) ύψους $14.400, πληρωτέα μαζί με την τελευταία δόση. 

3. Τον Μάιο του 2021, η Εταιρεία, εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της Μητρικής ύψους 

€100.000, με σκοπό την εξαγορά τριών εταιρειών της Μητρικής, την αγορά μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών 

ή πλοίων της Μητρικής ή και τρίτων, καθώς και για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και των 

Θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια του ομολόγου είναι πέντε έτη, θα λήξει το 

Μάιο του 2026 και το σύνολο των €100.000 θα αποπληρωθεί στη λήξη του ομολόγου. Το επιτόκιο έχει 

προσδιοριστεί στο 2,70% ετησίως και καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στη πρόωρη ολική ή 

μερική εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου από το τέλος του δεύτερου έτους και έως και έξι μήνες πριν 

τη λήξη του δανείου. Το εν λόγω δικαίωμα εξασκείται στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού κατά την ανωτέρω 

περίοδο. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, η Εταιρεία 
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θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του 

κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό (premium) ύψους 1,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού 

ομολογιακού δανείου (ή μέρους αυτού) που θα προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής 

προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους, η Εταιρεία θα καταβάλει πλέον των αναλογούντων τόκων 

και της ονομαστικής αξίας του προεξοφληθέντος κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου, πρόσθετο ποσό 

(premium) ύψους 0,5% επί της ονομαστικής αξίας του κοινού ομολογιακού δανείου (ή μέρους αυτού) που θα 

προεξοφληθεί. Σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους, 

η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο τους αναλογούντες τόκους και την ονομαστική αξία του προεξοφληθέντος 

κεφαλαίου του κοινού ομολογιακού δανείου. Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η 

ονομαστική αξία του κοινού ομολογιακού δανείου μετά την εν λόγω πρόωρη εξόφληση να μην είναι κατώτερη 

των €50.000. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η λογιστική αξία του κοινού ομολογιακού δανείου ήταν $113,260 και 

αναγνωρίστηκαν κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους $9,030 οι οποίες περιλαμβάνονται στα «Κέρδη 

από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά» στην ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση συνολικών 

εισοδημάτων για την χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

 

Στους όρους των δανείων που συζητήθηκαν παραπάνω υπό (1) και (2) συμπεριλαμβάνεται επιτόκιο (LIBOR πλέον 

ενός περιθωρίου επιτοκίου) και τα δάνεια εξασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, (α) με  πρώτες προτιμώμενες υποθήκες στα 

χρηματοδοτούμενα πλοία, (β) με γενική εκχώρηση πρώτης προτεραιότητας όλων των ασφαλίσεων και εισοδημάτων 

των ενυπόθηκων πλοίων και (γ) με εταιρική εγγύηση της Μητρικής. Οι δανειακές συμβάσεις περιέχουν συνήθεις  

ρήτρες, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ως προς την αλλαγή της διαχειρίστριας εταιρείας και του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος των πλοίων, ως προς το επιπλέον χρέος και ως προς την επιπρόσθετη υποθήκευση των πλοίων. 

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνουν ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ρήτρα διατήρησης του λόγου της αξίας των 

πλοίων προς τον αντίστοιχο ενυπόθηκο δανεισμό σε επίπεδα όχι χαμηλότερα του 120%, περιορισμούς στις πληρωμές 

μερισμάτων σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση των υποχρεώσεων ή ενδέχεται να επέλθει συνεπεία των εν 

λόγω μερισμάτων, όπως ενδεχομένως και απαιτήσεις, όσον αφορά την Μητρική διατήρησης ελάχιστου επιπέδου 

ρευστότητας, ελάχιστου επιπέδου καθαρής θέσης, κάλυψης τόκων και των δεικτών μόχλευσης, όπως αυτά ορίζoνται. 

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν υπήρξαν παραβιάσεις των χρηματοοικονομικών όρων των παραπάνω δανείων. 

 

Οι ετήσιες αποπληρωμές που σχετίζονται με τα τοκοφόρα δάνεια μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, είναι συνολικά ως 

εξής: 

 31 Δεκεμβρίου    Ποσό 
  

2022   $  21.200    

2023      21.200    

2024     18.800    

2025     16.400    

2026   154.160    

2027 και έπειτα   34.000    

 Σύνολο    $  265.760    

Τα επιτόκια δανεισμού, με εξαίρεση του κοινού ομολογιακού δανείου όπως περιγράφεται παραπάνω (Σημείωση 

Α.3)), του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 κυμαίνονταν στο εύρος 2,12% - 2,17% και το μέσο σταθμικό επιτόκιο 

δανεισμού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 2,1%. 

Το συνολικό ποσό τόκων του Ομίλου που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για τα έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 και κατά την περίοδο 24 Νοεμβρίου 2020 με 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθαν σε $3.881 και μηδέν 

αντίστοιχα και το συνολικό ποσό τόκων της Εταιρείας που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για το έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και κατά την περίοδο 24 Νοεμβρίου 2020 με 31 Δεκεμβρίου 2020, ανήλθαν σε $1.896 και 

μηδέν, αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα» (Σημείωση 16)  

στις ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων για τα έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 

και την περίοδο 24 Νοεμβρίου 2020 με 31 Δεκεμβρίου 2020. 
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B. Χρηματοδοτικά Κόστη 

Τα ποσά του χρηματοδοτικού κόστους που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα δανειακών υποχρεώσεων  αναλύονται ως 

εξής: 

       

     Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021     $ -  $                    - 

Προσθήκες     3.765  3.787 

Απόσβεση      (464)  (464) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021     $ 3.301 

                

$ 3.323 

Μείον: Χρηματοδοτικό κόστος, βραχυπρόθεσμο 

μέρος     - 

 

- 

Χρηματοδοτικό κόστος, μακροπρόθεσμο μέρος    $ 3.301  $         3.323 

 

Τα κόστη χρηματοδότησης αφορούν νομικά έξοδα και αμοιβές που καταβάλλονται στους δανειστές για την 

χρηματοδότηση του Ομίλου. Η απόσβεση και διαγραφή του κόστους χρηματοδότησης καταχωρείται στο κονδύλι 

«Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα» στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων (Σημείωση 16). 

 

12. Έξοδα επόμενων χρήσεων και μη δεδουλευμένα έσοδα 

Έξοδα επόμενων χρήσεων, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέρος: Τα ποσά που παρουσιάζονται ως 

«Έξοδα επόμενων χρήσεων» για τον Όμιλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβάνουν έξοδα επομένων χρήσεων 

ως αποτέλεσμα των συμφωνιών ναύλωσης που προβλέπουν διαφορετικές τιμές ναύλου στη διάρκεια της 

συμφωνίας και τα οποία έχουν αναγνωριστεί με ένα σταθερό μέσο όρο κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα έξοδα επόμενων χρήσεων που προκύπτουν από ναύλα λόγω μεταβλητότητας τιμής 

στη διάρκεια της συμφωνίας, ανέρχονται συνολικά σε $997 (μηδέν στις 31 Δεκεμβρίου 2020), όπως 

συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Έξοδα επόμενων χρήσεων» των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

 

Η ληκτότητα των εξόδων από ναύλα λόγω μεταβλητότητας τιμής στη διάρκεια της συμφωνίας, στις 31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

31 Δεκεμβρίου    Ποσό    

2022  $ 584    

2023   413    

Σύνολο   $  997    

 

Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέρος: Τα ποσά που παρουσιάζονται ως «Μη 

δεδουλευμένα έσοδα» για τον Όμιλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβάνουν τα εξής: (α) εισπράξεις πριν 

από την ημερομηνία αναφοράς για τις οποίες δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια αναγνώρισης ως έσοδο και (β) 

τυχόν μη δεδουλευμένα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις ναύλωσης που προβλέπουν διαφορετικές τιμές 

ναύλου στη διάρκεια της συμφωνίας και τα οποία έχουν αναγνωριστεί με ένα σταθερό μέσο όρο κατά την 

διάρκεια της σύμβασης.   
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      31.12.2021   

Ναύλα που εισπράχθηκαν προκαταβολικά       $ 694   

Έσοδα από ναύλα λόγω μεταβλητότητας τιμής στη διάρκεια της 

συμφωνίας         3.749 

  

Σύνολο       $ 4.443   

Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος        (694)   

Μακροπρόθεσμο μέρος       $ 3.749   

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα έσοδα από ναύλα που προκύπτουν από ναύλα λόγω μεταβλητότητας τιμής στη 

διάρκεια της συμφωνίας, ανέρχονται συνολικά σε $ 3.749 (μηδέν στις 31 Δεκεμβρίου 2020), όπως 

περιγράφονται ανωτέρω και συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι  «Μη δεδουλευμένα έσοδα» των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.  

 

Η ληκτότητα των εσόδων από ναύλα λόγω μεταβλητότητας τιμής στη διάρκεια της συμφωνίας, στις 31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

31 Δεκεμβρίου    Ποσό    

2022  $ -    

2023   (150)    

2024   (3.599)    

Σύνολο   $  (3.749)    

 

13. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

(α) Χρονοναυλώσεις: Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες χρονοναύλωσης για όλα τα 

πλοία του που λειτουργούν, με διεθνείς μεταφορείς. Οι εν λόγω συμφωνίες στις 31 Δεκεμβρίου 2021, έχουν 

εναπομείνουσα διάρκεια έως και 63 μήνες. 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα ελάχιστα μελλοντικά εισπρακτέα έσοδα από χρονοναυλώσεις, με την 

προϋπόθεση 365 ημερών εσόδων ετησίως ανά πλοίο και με βάση τις νωρίτερα δυνατές ημερομηνίες 

επαναπαράδοσης των πλοίων από τους ναυλωτές, βάσει των μη ακυρώσιμων συμβάσεων χρονοναύλωσης 

πλοίων, έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

 

(β) Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις: Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις  στις 31 

Δεκεμβρίου 2021.  

 

(γ) Λοιπά: Λόγω της δραστηριότητας του Ομίλου, ενδέχεται να προκύψουν αξιώσεις και αγωγές έναντι του 

Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν σε κυβερνητικούς κανονισμούς και διατάξεις περί 

αστικής ευθύνης. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν ζημίες από τις συναλλαγές του Ομίλου με ναυλωτές, 

πράκτορες, ασφαλιστές καθώς και προμηθευτές οι οποίες θα επηρεάσουν τα έσοδα από ναύλους των πλοίων 

του Ομίλου. Επί του παρόντος, η Διοίκηση δεν γνωρίζει να έχουν προκύψει τέτοιου είδους απαιτήσεις που να 

μην έχουν ασφαλιστική κάλυψη ή να υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις, οι οποίες θα πρέπει να 

31 Δεκεμβρίου    Ποσό   

2022   $  50.546   

2023     48.716   

2024     44.426   

2025     44.305   

2026 και έπειτα     47.476   

Σύνολο   $  235.469   
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γνωστοποιηθούν ή να σχηματιστούν σχετικές προβλέψεις στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη για το κόστος περιβαλλοντικών υποχρεώσεων όταν η Διοίκηση εκτιμά ότι 

αυτή η υποχρέωση είναι πιθανόν να υπάρξει και είναι σε θέση να εκτιμήσει εύλογα το πιθανό ποσό. Επί του 

παρόντος, η Διοίκηση δεν γνωρίζει να έχουν προκύψει τέτοιου είδους υποχρεώσεις που να μην έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη ή να υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιηθούν ή να 

σχηματιστεί πρόβλεψη στις ετήσιες ενοποιημένες και χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ο Όμιλος καλύπτεται για ευθύνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των πλοίων μέχρι τα συνήθη όρια 

που προβλέπονται από τους Συλλόγους Προστασίας και Αποζημίωσης (“P&I”), μέλη του Διεθνούς Ομίλου P 

& I. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 

2020. 

 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
(α) Μετοχικό κεφάλαιο:  Στις 24 Νοεμβρίου 2020, η Εταιρεία εξέδωσε και εκχώρησε 29.960 Κοινές Μετοχές 

ονομαστικής αξίας €1,00, η καθεμία, στη Μητρική. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον 

όρο 2.1(iii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το ισόποσο σε Δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) για την κάλυψη 

κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της (που έχουν συσταθεί 

στην Δημοκρατία της Λιβερίας) «Adele Shipping Co.», «Bastian Shipping Co.» και «Cadence Shipping Co.». 

Ειδικότερα το ισόποσο σε Δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) διατέθηκε στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

ποσού $650 χιλ. για εκάστη εκ των ανωτέρω Θυγατρικών. Η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών 

ανήλθε σε Δολάρια ΗΠΑ $1,95 εκατ., περιλαμβανομένου του προς διάθεση ποσού €1,5 εκατ. (ισόποσο σε Δολάρια 

ΗΠΑ $1,8 εκατ.). 

 

(β) Προνομιούχες μετοχές:  Στις 24 Νοεμβρίου 2020, η Εταιρεία εξέδωσε και εκχώρησε 40 εξαγοράσιμες 

προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, σε 7 κατόχους (συμπεριλαμβανομένων 34 που 

εκχωρήθηκαν στην Μητρική).  

 

(γ) Μερίσματα δηλωθέντα ή/και πληρωθέντα: Δεν εγκρίθηκαν ούτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία μερίσματα 

κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

15. Λειτουργικά έξοδα πλοίων 

 
Τα ποσά των λειτουργικών εξόδων πλοίων του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την 

περίοδο 24 Νοεμβρίου 2020 με 31 Δεκεμβρίου 2020 αναλύονται ως εξής: 

 

  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 24.11.2020 – 

31.12.2020 

 

Μισθοί πληρώματος και σχετικά έξοδα  $ 3.034   $-  

Επισκευές, ανταλλακτικά & έξοδα συντήρησης πλοίων            1.221   -  

Λιπαντικά  504  -  

Ασφάλειες  379  -  

Προμήθειες  595  -  

Φόρος χωρητικότητας  33  -  

Λοιπά λειτουργικά έξοδα  63  -  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων  $ 5.829   $ -   

 

Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνταν από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στο τέλος της περιόδου 

ήταν 94, που περιελάβανε προσωπικό πλοίων 92 και προσωπικό γραφείου 2.   
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16. Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα 

 
Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την περίοδο 24 

Νοεμβρίου 2020 με 31 Δεκεμβρίου 2020 αναλύονται ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

 24.11.2020 – 

31.12.2020 

 01.01.2021 

– 

31.12.2021 

 24.11.2020 

– 

31.12.2020 

 

         

Έξοδα Τόκων δανείων  $ 3.881  $ -  $ 1.896  $ -  

Απόσβεση κόστους χρηματοδότησης 464  -  464  -  

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (έξοδα τραπεζών) 26  -  22  -  

Σύνολο $ 4.371  $ -  $ 2.382  $ -  

 
17. Φορολογία 

 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών που έχουν συσταθεί οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, δεν υπόκεινται σε φορολογία 

επί των εσόδων τους αλλά φορολογούνται με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων τους στο κράτος νηολόγησης κάθε 

πλοίου. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υπόκεινται επίσης σε φορολογία στην Ελλάδα με βάση τη χωρητικότητα των 

πλοίων τους εφόσον η διαχείρισή τους γίνεται από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.  

 

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων που έχουν επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις στις ΗΠΑ. Ο συντελεστής 

φορολόγησης ανέρχεται στο 50% του 4% του ακαθάριστου εισοδήματος από ναύλους που σχετίζεται με τις ΗΠΑ, 

εκτός εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Η Εταιρεία πιστεύει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των ΗΠΑ, οι 

πλοιοκτήτριες εταιρείες εξαιρούνται της φορολόγησης, σύμφωνα με το Άρθρο 883 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων 

(Internal Revenue Code ) του 1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε. 

 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Κύπρο και όπως όλες οι Κυπριακές  εταιρείες φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή 

12,5%. Το εισόδημα από τόκους υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με τον κανονικό συντελεστή 12,5% εάν το εισόδημα 

δημιουργείται κατά τη συνήθη άσκηση μιας επιχείρησης ή συνδέεται στενά με αυτήν. Εάν το εισόδημα από τόκους 

δεν δημιουργείται κατά τη συνήθη άσκηση μιας επιχείρησης ούτε συνδέεται στενά με αυτήν, υπόκειται σε φορολογία 

με συντελεστή 30%. Το εισόδημα από μερίσματα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με τον κανονικό συντελεστή 30%. 

Μερίσματα που εισπράττονται από εταιρείες με έδρα σε άλλα κράτη εκτός Κύπρου (αλλοδαπές) απαλλάσσονται από 

την ανωτέρω φορολογία ύψους 30% εάν η εταιρεία που πληρώνει το μέρισμα αντλεί περισσότερο από το 50% του 

εισοδήματός της άμεσα ή έμμεσα από δραστηριότητες που δεν οδηγούν σε εισόδημα από επενδύσεις ή εάν την 

επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου εισοδήματος στο κέρδος που θα διανεμηθεί ως μέρισμα δεν ήταν σημαντικά 

χαμηλότερη από τον κυπριακό φορολογικό συντελεστή, στο επίπεδο της εταιρείας πληρωμής μερίσματος. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα μερίσματα που λαμβάνονται από το εξωτερικό ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολογία 

ύψους 17%. 

 

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

  24.11.2020 –

31.12.2020 

     

Κέρδος / (Ζημιά) πριν τη φορολογία  $ 9.712   $ (33) 

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 1.214   (4) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 64   1 

Φορολογική επίδραση εσόδων που δεν φορολογούνται (1.311)   - 

Φορολογική επίδραση ζημιάς περιόδου 33   3 

Χρέωση φορολογίας $ -   $ - 
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Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά την τρέχουσα 

περίοδο. Το υπόλοιπο των φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη ανέρχεται 

στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στο ποσό των $2.205 (31 Δεκεμβρίου 2020: $27) για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί 

αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως στοιχείο ενεργητικού. 

 

Αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού δεν αναγνωρίστηκαν, επειδή δεν είναι πιθανό να υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η Εταιρεία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα οφέλη από αυτά. 

 

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος που να συνδέονται με την καταβολή μερισμάτων από την Εταιρεία 

στον μέτοχό της. 

 

18. Αμοιβές ελεγκτών 

 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για την χρήση 2021 ανήλθαν σε $82 (2020 : $8). Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται ο 

έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 2021. Επίσης, παρασχέθηκαν 

λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες ποσού $228 (2020 : μηδέν). 

 

19. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του Ομίλου αφορούν εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  και οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, εμπορικές και 

λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη. Οι δανειακές υποχρεώσεις συνήφθησαν  για τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την απόκτηση πλοίων. Οι κύριοι κίνδυνοι που προκύπτουν 

από τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 

ρευστότητας και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

(α) Κίνδυνος Επιτοκίου: Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές 

ενός χρηματοοικονομικού μέσου να μεταβάλλονται λόγω αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου 

στον κίνδυνο αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς σχετίζεται κυρίως με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

του Ομίλου με κυμαινόμενα επιτόκια (Σημείωση 11). 

 

Πίνακας κινδύνου επιτοκίου 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ευαισθησία σε μια λογικά πιθανή αλλαγή στα επιτόκια, με όλες τις άλλες 

μεταβλητές να διατηρούνται σταθερές, στα αποτελέσματα του Ομίλου: 

 

 Αύξηση μονάδων βάσης Επίδραση στα αποτελέσματα 

31.12.2021   

Libor +100 $ (951 χιλ.) 

Libor -100 $ 131 χιλ. 

 

(β) Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου: Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ο αντισυμβαλλόμενος να μην θέλει 

ή/και να μην μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι του Ομίλου, με αποτέλεσμα ο Όμιλος 

να υποστεί οικονομική ζημία. Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τις λειτουργικές του δραστηριότητες 

(κυρίως εμπορικές απαιτήσεις) και από τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

καταθέσεων σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Ο Όμιλος επιδιώκει να συναλλάσσεται με τρίτα μέρη τα οποία θεωρεί αξιόπιστα και με τα οποία έχει αναπτύξει 

μακροχρόνιες σχέσεις. Τα οποιαδήποτε υπόλοιπα προς είσπραξη παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. 
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Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ναυλωτές οι οποίοι μεμονωμένα, αντιπροσώπευαν 

περισσότερο από το 10% των εσόδων του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021: 

 

 Ποσό % 

MSC $33.435 100 % 

ΣΥΝΟΛΟ $33.435 100 % 

 

Καταθέσεις σε τράπεζες  

Ο Όμιλος τοποθετεί τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά του, αποτελούμενα κυρίως από καταθέσεις, σε αξιόπιστα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Ο Όμιλος πραγματοποιεί περιοδικές αξιολογήσεις της σχετικής πιστοληπτικής 

ικανότητας αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

(γ) Εύλογη Αξία: Οι λογιστικές αξίες που αντικατοπτρίζονται στη ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  και των υποχρεώσεων, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες 

εύλογες αξίες τους (Σημειώσεις 7 και 9). Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανειακών τραπεζικών υποχρεώσεων 

με μεταβλητά επιτόκια προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες, λόγω της μεταβλητότητας των επιτοκίων. Η εύλογη αξία του 

Κοινού Ομολογιακού Δανείου με σταθερό επιτόκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι $113,3 εκατ. (Σημείωση 11). 

(δ) Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης των 

εσόδων που λαμβάνει από τη ναύλωση των πλοίων του. Τα πλοία του Ομίλου απασχολούνται επί τη βάσει συμβάσεων 

χρονοναύλωσης όπου, σύμφωνα με την πρακτική του κλάδου, ο ναυλωτής προπληρώνει για τη ναύλωση των πλοίων 

ανά 15 ημέρες. Οι πιθανές αγορές πλοίων αξιολογούνται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των εν λόγω πλοίων, την εμπορευσιμότητά τους και τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Μέσω της ενδελεχούς 

αξιολόγησης μελλοντικών επενδύσεων σε πλοία, ο Όμιλος είναι σε θέση να διαπραγματευθεί με τραπεζικά ιδρύματα 

προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκούς και βιώσιμους όρους χρηματοδότησης. Τα υπερβάλλοντα ταμειακά διαθέσιμα 

του Ομίλου επενδύονται σε τραπεζικές καταθέσεις ενίοτε σταθερής διάρκειας συνήθως όχι μεγαλύτερης από 3 μήνες. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο που σχετίζεται με την έλλειψη κεφαλαίων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα 

λειτουργικά έξοδα των πλοίων που ελέγχει όσο και του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού τους.  

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου (μη 

συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών τόκων) στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με την παραδοχή ότι οι δανειστές δεν θα 

απαιτήσουν πρόωρη αποπληρωμή των δανείων πριν από τη λήξη τους, με βάση τις συμβατικές μη προεξοφλημένες 

ταμειακές ροές. 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021  

Λιγότερο 

από 3 μήνες  

3 έως 12 

μήνες  1 έως 5 έτη  

Άνω των 5 

ετών  Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις,  

συμπεριλαμβανομένων των 

δεδουλευμένων τόκων   $5.575  $16.206  $244.560  -  $266.341 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις και 

λοιπές υποχρεώσεις  1.045  -  -  -  1.045 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  1.156  -  -  -  1.156 

Σύνολο  $7.776  $16.206  $244.560  -  $268.542 

 

 

Τα ποσά πληρωτέα από τον Όμιλο στη Μητρική ύψους $19.819 παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο, δεν υπάρχει 

προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και αναμένεται να εξοφληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 

αναφοράς των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας (μη 

συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών τόκων) στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με την παραδοχή ότι οι ομολογίες δεν θα 

αποπληρωθούν πριν από τη λήξη τους, με βάση τις συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2021  

Λιγότερο 

από 3 

μήνες  

3 έως 12 

μήνες  1 έως 5 έτη  

Άνω των 

5 ετών  Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δεδουλευμένων τόκων  $    -  $306  $113.260  -  $113.566 

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 

και λοιπές υποχρεώσεις  107  -  -  -  107 

Σύνολο  $107  $306  $113.260  -  $113.673 

 

 

Τα ποσά πληρωτέα από την Εταιρεία στη Μητρική ύψους $2.276 παραχωρήθηκαν χωρίς τόκο, δεν υπάρχει 

προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και αναμένεται να εξοφληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 

αναφοράς των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

(ε) Διαχείριση Κεφαλαίου:  Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι να διαφυλάξουν την ικανότητα 

του Ομίλου να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και να διασφαλίσουν ότι διατηρεί μια θέση μόχλευσης που 

μπορεί να ικανοποιηθεί καταρχήν μέσω των συμβατικών εσόδων από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου ή 

από τις εγγυήσεις που έχει δώσει η Μητρική για υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο δείκτης μόχλευσης που παρακολουθεί 

ο Όμιλος ορίζεται ως οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις διαιρούμενες με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και τις 

συνολικές δανειακές υποχρεώσεις: 

     

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2021  31.12.2020   31.12.2021  31.12.2020 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπρόθεσμων δανειακών 

υποχρεώσεων $      21.200          $       - 

  

$        -  

                    

$       - 

Δεδουλευμένοι τόκοι 581  -   306  - 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις 244.560  - 

  

113.260  - 

Σύνολο μακροπρόθεσμου 

δανεισμού 266.341  - 

  

113.566  - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22.358  3   9.715  3 

Σύνολο μακροπρόθεσμου 

δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων $    288.699           $      3 

  

$123.281  $      3 

Δείκτης Μόχλευσης 92,3%  -   92,1%  - 
 

Ο Όμιλος δεν έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο για τον δείκτη μόχλευσης καθώς όλες οι τραπεζικές 

δανειακές υποχρεώσεις του και το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι εγγυημένες από τη Μητρική. 

 

(στ) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει κυρίως 

από το κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της Μητρικής (Σημείωση 11.A.3) που είναι σε Ευρώ. Ως ένδειξη 

της έκτασης της ευαισθησίας του Ομίλου στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μια αύξηση 10% στον μέσο 

όρο της συναλλαγματική ισοτιμίας EUR/USD θα είχε μειώσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 κατά $241, με βάση τα έξοδά του κατά τη διάρκεια του έτους (περιόδου που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020: $3).  Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών σε συνεχή βάση. 
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20. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

 

Στις 26 Ιανουαρίου 2022, εγκρίθηκαν από τις τρεις Θυγατρικές (Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. and 

Cadence Shipping Co.) προς την Εταιρεία μερίσματα ύψους $9.700, συνολικά, τα οποία καταβλήθηκαν στις 16 

Φεβρουαρίου 2022. 

 

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η απάντηση των 

ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων έχουν αρχίσει και 

επηρεάζουν σημαντικά  τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. Ο Όμιλος θεωρεί αυτά τα 

γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικούς πελάτες ή προμηθευτές ή 

υπεργολάβους από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε διατηρεί λογαριασμούς ή δάνεια με Ρώσικες Τράπεζες, ωστόσο 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προχωρήσει σε σχεδιασμό ανάλογων ενεργειών αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

 

  

 

 

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2022 

 

 

 

Λώρα Στυλιανού Αναστάσιος Γαβριηλίδης Ηλίας Αγαπίου 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 

Ευρώ 100.000.000 για την περίοδο 25.5.2021 μέχρι την 9.9.2021 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 

25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 

8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού 

Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, 

ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,70%, που πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τις από 25.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «COSTAMARE 

PARTICIPATIONS PLC» (εφ’ εξής η Εταιρεία) και με τις από 26.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της «Costamare Inc.» (εφ’ εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ’ αριθμόν 912/12.05.2021 απόφαση έγκρισης 

του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά 

κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 3.100.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα 

συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.  

 

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων 

κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.5.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 

κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 

Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.5.2021.  

 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και τις από 3.6.2021, 2.7.2021 και 9.9.2021 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα 

κεφάλαια ποσού ύψους Ευρώ 100.000.000, μείον ποσό ύψους Ευρώ 3.100.000, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, 

διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 9.9.2021 ως εξής: 

 

 

 

Α/Α 

 

 

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Αντληθέντα 

Κεφάλαια 

(σε €  εκατ.) 

Διατεθέντα 

Κεφάλαια 

έως 9.9.2021 

(σε €  εκατ.) 

 

Αδιάθετα 

Κεφάλαια 

(σε € εκατ.) 

1 Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών 

εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian 

Shipping Co. και Cadence Shipping Co. 

 

85,6 

 

85,6 

 

 

0 

2 Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή 

πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, 

κατόπιν αποτίμησης από́ εγνωσμένου κύρους 

εκτιμητή εντός 18 μηνών (αγορά μετοχών της 

εταιρείας Carran Shipping Co.) 

 

 

9,8 

 

 

9,8 

 

 

0 

3 

 

Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και 

των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου εντός 18 μηνών 

 

1,5 

 

1,5 

 

0 

 Σύνολο 96,9 96,9 0 

 Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης 3,1 3,1 0 

 Γενικό Σύνολο 100,0 100,0 0 

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 25.5.2021 – 9.9.2021 ανά κατηγορία 

επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1(i) του Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου, την 3.6.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele 

Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co., ιδιοκτητριών των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων «MSC Azov», «MSC Ajaccio» και «MSC Amalfi» αντίστοιχα, τα οποία φέρουν σημαία 

Μάλτας, κατασκευάστηκαν το 2014 και έχουν χωρητικότητα 9.403 TEU έκαστο, από την Εγγυήτρια στην Εταιρεία. 

Το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian 

Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε δολάρια ΗΠΑ ($105,011 εκατ.). 



Costamare Participations Plc 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
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Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι την 2.7.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου 

των μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., ιδιοκτήτριας του πλοίου μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων «Michigan», το οποίο φέρει σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκε το 2008 και έχει χωρητικότητα 

1.300 TEU, από την Εγγυήτρια στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran 

Shipping Co., 100% θυγατρικής της Εγγυήτριας, αποκτήθηκαν από την Εταιρεία έναντι τιμήματος $14,804 εκατ., το 

οποίο προέκυψε από την αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carran Shipping Co. κατά την 

31η Μαΐου 2021, κατόπιν εντολής της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τα 

προβλεπόμενα στο από 12.5.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, και αποτυπώνεται στην από 24.6.2021 έκθεση 

αποτίμησης της «KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε»4. Ειδικότερα, για την αγορά των μετοχών της Carran 

Shipping Co., η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2.1(ii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το ισόποσο σε 

δολάρια των €9,8 εκατ., ήτοι $11,957 εκατ. και κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων. 

 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα επισημαίνεται ότι την 9.9.2021 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 

2.1(iii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το ισόποσο σε δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) για την κάλυψη 

κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας και των Θυγατρικών της μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών 

της  «Adele Shipping Co.», «Bastian Shipping Co.» και «Cadence Shipping Co.». Ειδικότερα το ισόποσο σε δολάρια 

των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) διατέθηκε στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού $650 χιλ. για εκάστη εκ των 

ανωτέρω Θυγατρικών. Η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της Εταιρείας ανήλθε σε δολάρια 

ΗΠΑ $1,95 εκατ., περιλαμβανομένου του προς διάθεση ποσού €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.). 

 

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 9.9.2021 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή 

τους είναι οριστική.  

 

 
20 Οκτωβρίου 2021 

 

 
      Ο Πρόεδρος του                                            Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.                                             Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.     

Διοικητικού Συμβουλίου                              

                                                                              

  

Λώρα Σ. Στυλιανού                                                       Γρηγόρης Γ. Ζήκος                                                     Αναστάσιος Θ.Γαβριηλίδης 

 

 

 

 

 
4 Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας costamare.cy 
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Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Costamare Participations Plc». 
 
28 San Sousi Street 
1st floor office 101A 
2003, Nicosia, Cyprus  

 

 
 Έκθεση Ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Έκθεσης Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων» 
 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από 16/09/2021 επιστολή ανάθεσης έργου, 
όπως απαριθμούνται κατωτέρω, επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (εφεξής η 
«Έκθεση») για την περίοδο 25 Μαΐου 2021 έως 9 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία επισυνάπτεται στο 
Παράτημα Ι. Η διοίκηση της Εταιρείας «Costamare Participations Plc» (εφεξής η «Εταιρεία»), έχει την 
ευθύνη για τη σύνταξη της Έκθεσης αυτής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.04.2016 και την Απόφαση 25 / 17.07.2008 & 6.12.2017 του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Αποφάσεις»). 
 
Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις 
Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» που 
εφαρμόζεται σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών. Η επάρκεια αυτών των διαδικασιών είναι 
αποκλειστική ευθύνη της Εκδότριας και της Εγγυήτριας. Ως εκ τούτου, δεν εκφέρουμε άποψη είτε 
αναφορικά με την επάρκεια των διαδικασιών που περιγράφονται παρακάτω είτε για το σκοπό για τον οποίο 
έχει ζητηθεί αυτή η έκθεση. Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες 
διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 
 
Διαδικασίες που διενεργήθηκαν 
 
Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής: 
 
1) Εξετάσαμε εάν το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω Αποφάσεις. 

 
2) Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, 

που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 12/05/2021, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και 
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 
3) Εξετάσαμε εάν το ποσό της έκδοσης του ομολόγου που αναφέρεται στην Έκθεση συμφωνεί με (α) το 

αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε στις από 25/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στις από 26/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω 
Ενημερωτικό Δελτίο (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 
2021060603650 που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank. 

 
4) Εξετάσαμε εάν τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης του ομολόγου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με βάση τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του Ενημερωτικού Δελτίου, εξετάζοντας τις ενημερώσεις μέσω διαδικτυακού 
χώρου της Εταιρείας και τις λογιστικές εγγραφές. 
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής: 

1) Διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω Αποφάσεις. 

2) Επιβεβαιώσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό 
Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία την 12/05/2021, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και 
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

3) Συμφωνήσαμε το ποσό της έκδοσης του ομολόγου που αναφέρεται στην Έκθεση με (α) το αντίστοιχο 
ποσό που εγκρίθηκε στις από 25/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και στις από 26/01/2021 και από 05/05/2021 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο (γ) 
το ποσό που έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 2021060603650 που τηρεί η 
Εταιρεία στην Τράπεζα Alpha Bank. 

4) Εξετάζοντας τις ενημερώσεις μέσω διαδικτυακού χώρου της Εταιρείας και τις λογιστικές εγγραφές 
επαληθεύσαμε ότι τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης του ομολόγου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με βάση τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν 
εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση αναφορικά με την Έκθεση και το περιεχόμενό της.  

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να 
είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

Περιορισμός χρήσης 
 
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο 
της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού 
περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές 
καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2021, για τις 
οποίες έχει εκδοθεί ξεχωριστή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2021 από τον ελεγκτή 
της.   
 
 
Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors Accountants S.A. 
 
Αθήνα  
20 Οκτωβρίου 2021 
 
 
 
Μαρία Χατζηαντωνίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 

Ευρώ 100.000.000 για την περίοδο 25.5.2021 μέχρι την 9.9.2021 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 

25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 

8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού 

Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, 

ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,70%, που πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τις από 25.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «COSTAMARE 

PARTICIPATIONS PLC» (εφ’ εξής η Εταιρεία) και με τις από 26.1.2021 και 5.5.2021 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της «Costamare Inc.» (εφ’ εξής η Εγγυήτρια) και από την υπ’ αριθμόν 912/12.05.2021 απόφαση έγκρισης 

του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά 

κεφάλαια ύψους Ευρώ 100.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 3.100.000 και μείωσαν αντίστοιχα τα 

συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.  

 

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων 

κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.5.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 100.000 

κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 

Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.5.2021.  

 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και τις από 3.6.2021, 2.7.2021 και 9.9.2021 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα 

κεφάλαια ποσού ύψους Ευρώ 100.000.000, μείον ποσό ύψους Ευρώ 3.100.000, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, 

διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 9.9.2021 ως εξής: 

 

 

 

Α/Α 

 

 

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

 

Αντληθέντα 

Κεφάλαια 

(σε €  εκατ.) 

Διατεθέντα 

Κεφάλαια 

έως 9.9.2021 

(σε €  εκατ.) 

 

Αδιάθετα 

Κεφάλαια 

(σε € εκατ.) 

1 Αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών 

εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian 

Shipping Co. και Cadence Shipping Co. 

 

85,6 

 

85,6 

 

 

0 

2 Αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή 

πλοίων της Costamare Inc. ή και τρίτων, 

κατόπιν αποτίμησης από́ εγνωσμένου κύρους 

εκτιμητή εντός 18 μηνών (αγορά μετοχών της 

εταιρείας Carran Shipping Co.) 

 

 

9,8 

 

 

9,8 

 

 

0 

3 

 

Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας και 

των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου εντός 18 μηνών 

 

1,5 

 

1,5 

 

0 

 Σύνολο 96,9 96,9 0 

 Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης 3,1 3,1 0 

 Γενικό Σύνολο 100,0 100,0 0 

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 25.5.2021 – 9.9.2021 ανά κατηγορία 

επένδυσης με Α/Α: 1-3 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 1 του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1(i) του Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου, την 3.6.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele 

Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co., ιδιοκτητριών των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων «MSC Azov», «MSC Ajaccio» και «MSC Amalfi» αντίστοιχα, τα οποία φέρουν σημαία 

Μάλτας, κατασκευάστηκαν το 2014 και έχουν χωρητικότητα 9.403 TEU έκαστο, από την Εγγυήτρια στην Εταιρεία. 
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Το ποσό των €85,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian 

Shipping Co. και Cadence Shipping Co. διατέθηκε σε δολάρια ΗΠΑ ($105,011 εκατ.). 

 

 

 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 2 του πίνακα αναφέρεται ότι την 2.7.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου 

των μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran Shipping Co., ιδιοκτήτριας του πλοίου μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων «Michigan», το οποίο φέρει σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκε το 2008 και έχει χωρητικότητα 

1.300 TEU, από την Εγγυήτρια στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρείας Carran 

Shipping Co., 100% θυγατρικής της Εγγυήτριας, αποκτήθηκαν από την Εταιρεία έναντι τιμήματος $14,804 εκατ., το 

οποίο προέκυψε από την αποτίμηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Carran Shipping Co. κατά την 

31η Μαΐου 2021, κατόπιν εντολής της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τα 

προβλεπόμενα στο από 12.5.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, και αποτυπώνεται στην από 24.6.2021 έκθεση 

αποτίμησης της «KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε»5. Ειδικότερα, για την αγορά των μετοχών της Carran 

Shipping Co., η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2.1(ii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το ισόποσο σε 

δολάρια των €9,8 εκατ., ήτοι $11,957 εκατ. και κατέβαλε το υπόλοιπο τίμημα εξ ιδίων κεφαλαίων. 

 

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα επισημαίνεται ότι την 9.9.2021 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 

2.1(iii) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το ισόποσο σε δολάρια των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) για την κάλυψη 

κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας και των Θυγατρικών της μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών 

της  «Adele Shipping Co.», «Bastian Shipping Co.» και «Cadence Shipping Co.». Ειδικότερα το ισόποσο σε δολάρια 

των €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.) διατέθηκε στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού $650 χιλ. για εκάστη εκ των 

ανωτέρω Θυγατρικών. Η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της Εταιρείας ανήλθε σε δολάρια 

ΗΠΑ $1,95 εκατ., περιλαμβανομένου του προς διάθεση ποσού €1,5 εκατ. ($1,8 εκατ.). 

 

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 9.9.2021 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή 

τους είναι οριστική.  
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      Ο Πρόεδρος του                                            Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.                                             Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.     

Διοικητικού Συμβουλίου                              

                                                                              

  

Λώρα Σ. Στυλιανού                                                       Γρηγόρης Γ. Ζήκος                                                     Αναστάσιος Θ.Γαβριηλίδης 

 

 

 

 

 

 
5 Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας costamare.cy 


