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Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα))
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Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες εταιρικές πληροφορίες

Διοικητικό Συμβούλιο

-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ - Εκτελεστικό Μέλος
-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ - Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος
-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος
-ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
-ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ - Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος

Γραμματέας Εταιρείας

ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Αριθμός Εγγραφής

Deloitte Limited
Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές και Λογιστές
Maximos Plaza, Πύργος 1, 3ος ΄Οροφος,
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 213
3030, Λεμεσός, Κύπρος
Α.Γ. Λεβέντη 5,
THE LEVENTIS GALLERY TOWER , 11 ος όροφος,
Διαμέρισμα/Γραφείο 1101
1097 Λευκωσία, Κύπρος

Eurobank Cyprus Ltd
Piraeus Bank S.A.
Alpha Bank A.E.
Hamburg Commercial Bank AG
ING Bank N.V.

ΗΕ 424703
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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 (Ελλάδα)
Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε ότι:
1.

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 « CPLP Shipping Holdings Plc» (εφεξής, η «Εταιρεία»)
για την περίοδο από την 14η Αυγούστου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.

2. 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, 29 Απριλίου 2022
Οι βεβαιούντες

Κώστας Νεοκλέους

Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Γεράσιμος Καλογηράτος

Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
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Σπυρίδων Λεούσης

Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «CPLP Shipping Holdings Plc» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «CPLP
PLC») της περιόδου από τις 14 Αυγούστου έως τις 31 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 και ιδίως
την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ελλάδα) καθώς και τις
σχετικές διατάξεις του πε ρί Εταιρειών Νόμου της Κύπ ρου, Κεφ.113 σ χετικά με τον καταρτισμό Έκθεσης Διαχείρισης.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται γενικές πληροφορίες της CPLP Shipping Holdings Plc και των θυγατρικών της εταιρειών, (στο
εξής, οι «Θυγατρικές» και από κοινού με την Εταιρεία, ο «Όμιλος») καθώς και 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 περιόδου (14.08.2021 – 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.
Α. Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών της Εταιρείας
Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών,
ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers), ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική
μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.
Ο Όμιλος ασχολείται κυρίως με την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση ενός στόλου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
“LNG”, παρέχοντας υπηρεσίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των
Θυγατρικών της, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:
Έτος
Χωρητικότητα (Κυβικά
Επωνυμία Εταιρείας
Πλοίο
Μέτρα “ΚΜ”)
Κατασκευής
Poseidon Gas Carrier Corp.
LNG/C Attalos
2021
174.000
Maximus Gas Carrier Corp.
LNG/C Asklipios
2021
174.000
Kronos Gas Carrier Corp.
LNG/C Adamastos
2021
174.000
Β. Επισκόπηση 2021 – Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία απέκτησε τις θυγατρικές Poseidon Gas Carrier Corp. και Maximus Gas Carrier Corp. την 18
Νοεμβρίου 2021 και τη θυγατρική Kronos Gas Carrier Corp. την 29 Νοεμβρίου 2021 οι οποίες αναφέρονται στο (Α) ανωτέρω, 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 Συνθηκών και Κλάδου
Από την έναρξη της πανδημίας έως το μεγαλύτερο μέρος του 2020, οι ναύλοι για πλοία μεταφοράς LNG σημείωσαν σημαντική πτώση.
Το 2021 ωστόσο ήταν διαφορετικό με την αγορά του LNG να επιστρέφει δυναμικά, σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ναυτιλιακή αγορά
να ανακάμπτει γρήγορα από τα χαμηλά τετραετίας που παρατηρήθηκαν στα μέσα της προηγουμένης χρονιάς, τις τιμές των ναύλων να
εκτινάσσονται σε επίπεδα ρεκόρ κατά την διάρκεια του χειμώνα και τις τιμές του φυσικού αερίου να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ κατά την
διάρκεια του έτους. Στα τεχνολογίας tri-fuel diesel electric engine propulsion and use (“TFDE”) πλοία οι τιμές των ναύλων ξεπέρασαν
τις $150 χιλιάδες την ημέρα το πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ για τα πιο σύγχρονα πλοία MEGI/X-DF, ίδιου τύπου με αυτά που απέκτησε
η Εταιρεία, οι τιμές ξεπερνούσαν τις $170 χιλιάδες την μέρα , πριν και οι δύο αγορές παρουσιάσουν την αναμενομένη διόρθωση προς το
τέλος του πρώτου τριμήνου. Ακολούθησε ανάκαμψη το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ορισμένα πλοία αποσύρθηκαν από την αγορά με
συμφωνίες ενός έτους, ενώ οι τιμές των ναύλων παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα το 3ο τρίμηνο, παρά την άνοδο της τιμής του LNG, καθώς
η ανάπτυξη του στόλου διατήρησε την ισορροπία της ναυτιλιακής αγοράς. Στο τέταρτο τρίμηνο, η κλασική χειμερινή συμπεριφορά
επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγορά καθώς οι τιμές των ναύλων για ένα TFDE ξεπέρασαν τις $230 χιλιάδες την ημέρα και για τα
πιο σύγχρονα πλοία MEGI/X-DF τις $250 χιλιάδες την ημέρα. Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια και
καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 50% σε σύγκριση με το 2020.
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Ισχυρή ζήτηση από την Ασία, χαμηλά αποθέματα και οι αυξανόμενες εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (“ΗΠΑ”) ήταν από
τους παράγοντες που υποστήριξαν τις τιμές στην αγορά μεταφοράς φορτίου LNG. Οι θετικές τάσεις και η ισχυρή δυναμική στην αγορά
του LNG αναμένονται να συνεχιστούν και το 2022, με το παγκόσμιο εμπόριο LNG να αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5%.
➢ Επισκόπηση 2021 και Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας
Η Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20 Οκτωβρίου 2021, εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
πενταετούς διάρκειας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του
Χρηματιστηρίου Αθηνών ύψους €150,0 εκατ. με την εγγύηση της Capital Product Partners L.P. (εφεξής, η «Μητρική»). To επιτόκιο
των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες κοινές ανώνυμες
ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη. Η διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού
Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου2021.
Την 18η Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών Poseidon Gas Carrier Corp. και
Maximus Gas Carrier Corp. και την 29η Νοεμβρίου 2021, της εταιρείας Kronos Gas Carrier Corp. (που έχουν συσταθεί στην
Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ) και οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Πώλησης και
Eπαναμίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, LNG/C Asklipios και LNG/C Adamastos
αντίστοιχα, τα οποία φέρουν σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκαν το 2021 και έχουν χωρητικότητα 174.000 KM, από την CGC
Operating Corp.(« CGC»), που είναι συνδεδεμένο μέρος, στην Εταιρεία. Οι μετοχές των προαναφερόμενων εταιρειών αποκτήθηκαν
από την Εταιρεία έναντι συνολικού τιμήματος $184,0 εκατ. το οποίο προήλθε από το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων
από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού $167,9 εκατ. (€145,2 εκατ.) , και από ταμειακά διαθέσιμα που διατέθηκαν
από την Μητρική και παρουσιάζονται ως υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης.
Σε συνέχεια της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, και δεδομένου ότι το λειτουργικό νόμισμα των τριών
ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου, που αποτελούν πλέον θυγατρικές της Εταιρείας, είναι το Δολάριο ΗΠΑ ($), η Εταιρεία από
τις 22 Οκτωβρίου 2021 και εφεξής προχώρησε σε αλλαγή του λειτουργικού τηςνομίσματος και του νομίσματος παρουσίασης των
εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ευρώ (€) σε $. Η αλλαγή έγινε καθώς η Εταιρεία θεωρεί ότι το $ 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 ναυλωτριών εταιρειών
γυμνού πλοίου περιλαμβάνει κυρίως ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω των ακόλουθων:
• δημιουργία εισροών μέσω ναύλωσης των πλοίων σε ναυλωτές αποκλειστικά με $,
• πραγματοποίηση δαπανών σε $, καθώς όλες οι μεγάλες κατηγορίες δαπανών (μισθοί πληρώματος, ασφάλειες, αγορές
ανταλλακτικών, επισκευές) συνηθίζεται να τιμολογούνται / πραγματοποιούνται σε $, και
• τυχόν μερίσματα από τις Θυγατρικές που αποτελούν τη σημαντικότερη εισροή σε επίπεδο Εταιρείας λαμβάνονται επίσης σε $.
Παρόλο που το νόμισμα παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου είναι το $, για λόγους
συμπληρωματικής πληροφόρησης των επενδυτών, παρατίθενται και τα αντίστοιχα ποσά επιλεγμένων χρηματοοικονομικών
μεγεθών σε € (βλέπε επίσης Σημείωση 2.1 των ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
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Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου σύμφωνα με τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου από τις 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συμπληρωματικές
πληροφορίες
(Ποσά σε χιλ. $)
14.08.2021 –
31.12.2021
8.365
4.308
811
811

Έσοδα από ναυλώσεις
Λειτουργικά αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Καθαρά κέρδη

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)
14.08.2021 –
31.12.2021
7.245
3.731
703
703

¹ Τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς
συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας $/€ (1$=€0,8661)
για το διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συμπληρωματικές Πληροφορίες
31.12.2021

31.12.2021

(Ποσά σε χιλ. $)
621.030

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)
546.200

11.280

9.920

847

745

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

582.690

512.480

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

48.773

42.895

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

¹ Τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς
συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία $/€ (1 $=€0,8795) τη συγκεκριμένη
ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

7

-

Παρουσίαση στόλου
Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία της 31 Δεκεμβρίου 2021 για το στόλο των τριών (3) πλοίων μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου της Εταιρείας:
Όνομα
Πλοίου

LNG/C
Attalos

Poseidon Gas Carrier
Corp.

BP Gas Marketing Limited
(“BP”)

2021

174.000

Ημερομηνία
λήξης
ναύλωσης
(1), (2)
Οκτώβριος 2025

LNG/C
Asklipios

Maximus Gas Carrier
Corp.

Engie Energy Marketing
Singapore Pte Ltd. (Ëngie”)

2021

174.000

Ιανουάριος 2025

Kronos Gas Carrier
Corp.

Cheniere Marketing
International LLP
(“Cheniere”)

2021

174.000

Σεπτέμβριος
2026

LNG/C
Adamastos

(1)

(2)

Εταιρεία

Ναυλωτής

Έτος
ναυπήγησης

Χωρητικότητα
(KM)

Οι όροι των ναύλων και οι ημερομηνίες λήξης βασίζονται στην πιο κοντινή ημερομηνία κατά την
οποία ο ναυλωτής δύναται να επαναπαραδώσει το πλοίο σύμφωνα με του όρους της εκάστοτε
σύμβασης ναύλωσης.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων LNG/C Attalos και LNG/C Asklipios αποκτήθηκαν από την
Εταιρεία στις 18 Νοεμβρίου 2021, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου LNG/C Adamastos αποκτήθηκε
από την Εταιρεία στις 29 Νοεμβρίου 2021.

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19
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 των δραστηριοτήτων του. Όλες οι δράσεις πουσχεδιάστηκαν 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 συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Περαίτέρω ανάλυση ως προς την διαχείριση του
χρηματοοικονομικού κινδύνου του Ομίλου παρατίθεται στην Σημείωση 20 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του
Ομίλου.
Δ. Μερίσματα και Έσοδα από μερίσματα
Δεν προτάθηκαν ούτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία μερίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου από 14 Αυγούστου έως την 31η
Δεκεμβρίου 2021.

Ε. Μετοχικό Κεφάλαιο
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Εγκεκριμένο κεφάλαιο
Σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο και 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 ήταν ο κύριος Γεράσιμος Καλογηράτος ως εκτελεστικό μέλος, ο
κύριος Βασίλειος Κούφαρης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο κύριος Σπυρίδων Λεούσης ως μη εκτελεστικό μέλος, ο κύριος
Κώστας Νεοκλέους ως Πρόεδρος και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα ως ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στη σελίδα 3.
Ζ. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
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 παρακολουθεί τις εξελίξεις
και θα προχωρήσει σε σχεδιασμό ανάλογων ενεργειών αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η.Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Εισαγωγή
Η παρούσα δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (εφεξής η «Δήλωση») έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 152 του Ν.
4548/2018, και τα άρθρα 14 και 18 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται στην Εταιρεία.
1.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

1.1 Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία με την από 14 Αυγούστου 2021 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 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 και ο οποίος είναι
διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.cplpholdings.cy/board-of-directors?fdl=11) καθώς και στην ιστοσελίδα του
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed).
Η Εταιρεία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις και πρόσθετες Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα κατά τη
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, πλην των αναφερομένων στην ενότητα 1.2.

1.2 Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα Ελληνικής Διακυβέρνησης από τις οποίες η Εταιρεία παρεκκλίνει
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Η Εταιρεία αποκλίνει ή δεν εφαρμόζει στο σύνολό τους ορισμένες διατάξεις του Κώδικα που αφορούν «Ειδικές πρακτικές για εισηγμένες
εταιρείες», κατά το μέτρο που αυτό είναι επιτρεπτό από την κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι εν λόγω
αποκλίσεις. Η αρίθμηση ανταποκρίνεται στην αρίθμηση του Κώδικα.
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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 καθώς τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διαχείριση
της εταιρείας.
2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2.2. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ειδική Πρακτική
Aπόκλιση και εξήγηση
2.2.15 Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα κριτήρια H εταιρεία δεν επεκτείνει τα κριτήρια πολυμορφίας
πολυμορφίας αφορούν πέρα από τα μέλη του σε πρόσωπα πέρα από τα μέλη του Διοικητικού
Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα ή και ανώτερα Συμβουλίου λόγω του περιορισμένου αριθμού του
διευθυντικά στελέχη με συγκεκριμένους στόχους προσωπικού που απασχολεί.
εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς και χρονοδιαγράμματα
για την επίτευξη αυτών.
2.2.16 Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Η Εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και ως εκ
Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, τούτου τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται στο
συλλογικά, μπορεί να κατανοεί και να διαχειρίζεται επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών και όχι στο
θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική επίπεδο της εταιρείας συμμετοχών.
ευθύνη και τη διακυβέρνηση, εντός του πλαισίου της
στρατηγικής που διαμορφώνει.
2.2.17. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα μέλη Αν και η Πολιτική Καταλληλότητας που έχει
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αφιερώνουν υιοθετήσει η Εταιρεία, περιέχει ρητή αναφορά στην
επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των θέσεων που να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των
κατέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μίας καθηκόντων τους, δεν προβλέπονται περιορισμοί
εταιρείας σε άλλες, μη συνδεδεμένες ανώνυμες στο συνολικό αριθμό των θέσεων που μπορεί να
κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε
εταιρείες.
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. Σε κάθε περίπτωση,
η Πολιτική Καταλληλότητας προβλέπει ότι για τον
προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου,
λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες
που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο αριθμός των θέσεών του ως μέλος σε
άλλα διοικητικά συμβούλια και οι απορρέουσες
ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα,
καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές
δεσμεύσεις και συνθήκες.

2.3. Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ειδική Πρακτική
2.3.4. H εταιρεία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του
Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση ενός άρτιου

Απόκλιση και εξήγηση
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τη συγκεκριμένη
πρόβλεψη διότι δεν έχει ορίσει Διευθύνοντα
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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
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.

Σύμβουλο (παρακαλούμε ίδετε την ειδική πρακτική
1.11).

Απόκλιση και εξήγηση
Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εφαρμόζεται επειδή
η Εταιρεία είναι νεοσύστατη και δεν έχει ετοιμάσει
Έκθεση Αποδοχών .

2.4.13. Η ωρίμανση των δικαιωμάτων προαίρεσης Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρόγραμμα
ορίζεται σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών (3) ετών δικαιωμάτων προαίρεσης, συνεπώς η ανωτέρω
από την ημερομηνία χορήγησής τους στα εκτελεστικά ειδική πρακτική δεν είναι εφαρμόσιμη για την
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Εταιρεία.
2.4.14. Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει συμβάσεις με τα
Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπουν ότι το Διοικητικό εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως
Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή εκ τούτου η συγκεκριμένη πρακτική δεν
μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω παράβασης εφαρμόζεται.
συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών
καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει
εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3.3. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου / του Διευθύνοντος Συμβούλου
Ειδική Πρακτική
Απόκλιση και εξήγηση
3.3.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εφαρμόζεται επειδή
Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη η Εταιρεία είναι νεοσύστατη και δεν έχει ετοιμάσει
του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως Έκθεση Αξιολόγησης για τα μέλη του Διοικητικού
προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων Συμβουλίου.
τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή
διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.
3.3.13 Η εταιρεία διαμορφώνει και εφαρμόζει Η εταιρεία συστάθηκε το 2021 και προς το παρόν
πρόγραμμα α) εισαγωγικής ενημέρωσης μετά την κρίνει ότι δεν απαιτείται η εφαρμογή σχετικού
επιλογή και κατά την έναρξη της θητείας των νέων προγράμματος λόγω της μακράς εμπειρίας των
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και β) συνεχούς μελών του Δ.Σ. στον κλάδο δραστηριοποίησης της
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών σε θέματα που Εταιρείας.
αφορούν στην εταιρεία.
5. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Eιδική πρακτική
Απόκλιση και εξήγηση
Η Εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και ως εκ
τούτου τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται στο
επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών και όχι στο
επίπεδο της εταιρείας συμμετοχών.

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου
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Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του σχετικού με την εταιρική διακυβέρνηση νομοθετικού πλαισίου. Δεν υφίστανται κατά
την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.
2. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη Διαδικασία
Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών
2.1 Γενικά
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών,
συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης Κινδύνων, του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίοι καλύπτουν
σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
Η λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων και ο Εσωτερικός Έλεγχος έχουν ανατεθεί στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ η λειτουργία
Κανονιστικής Συμμόρφωσης επιτελείται από τη Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
εφαρμόζει μεθόδους «επισκόπησης κινδύνων» (risk assessment), προκειμένου να αναγνωριστούν και να ιεραρχηθούν οι εγγενείς
επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η ιεράρχηση γίνεται με κριτήριο τη «ποσότητα» και την «ποιότητα».
Η επισκόπηση των εγγενών επιχειρηματικών κινδύνων διενεργείται με την ενεργή συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα
αποτελέσματα της κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου. Υπεύθυνο στέλεχος για την
επισκόπηση και την ιεράρχηση των κινδύνων είναι ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας,
καθώς και ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 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.
2.2 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
H Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν. 4706/2020, η οποία συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική
μονάδα εντός της Εταιρείας. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κυρίως παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού
λειτουργίας και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ιδιαίτερα 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.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με τα
αποτελέσματα των εργασιών της σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων και στην
αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία με τη σειρά της υποβάλλει σχετική αναφορά στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και εποπτεύεται από την Επιτροπή
Ελέγχου.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε
βιβλίου, αρχείου ή εγγράφου της Εταιρείας και να έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση/Υπηρεσία της
Εταιρείας και κατά περίπτωση των θυγατρικών της εταιρειών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρείας
οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και γενικά να
διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του.

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηματική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει
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συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως εξής:
(4) Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου συσκέπτεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο με την Επιτροπή Ελέγχου για τη
συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, προκύπτουν από τους εσωτερικούς
ελέγχους και υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου αναφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι
προτάσεις της ως προς τα ευρήματα και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιεί σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 στοιχ. (α) και
(β) του Ν. 4706/2020.
(ii) Η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αναφορές του
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την ετήσια αναφορά της, η οποία αφορά μεταξύ άλλων και την επάρκεια του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου.
(iii) Η Διοίκηση έχει σχεδιάσει και εκτελεί διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες, οι οποίες διασφαλίζουν ότι το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου διατηρεί διαχρονικά την αποτελεσματικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία διενεργεί και περιοδικές μεμονωμένες
αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω της
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον, η ποιότητα του ελεγκτικού έργου διασφαλίζεται μέσω «εξωτερικής επισκόπησης» (external
review) από αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες τουλάχιστον ανά τριετία.
2.3 Διαχείριση Κινδύνων
Αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση και διαχείριση κινδύνων: Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται κυρίως κατά την
κατάρτιση του ετήσιου επιχειρηματικού προγράμματος. Τα θέματα που εξετάζονται ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και
της Εταιρείας και περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση τις εξελίξεις και τάσεις στο ναυτιλιακό κλάδο και ειδικότερα στον κλάδο μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κυρίων
επιχειρηματικών κινδύνων και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Σχεδιασμός και παρακολούθηση/Προϋπολογισμός: Η πορεία της εταιρείας παρακολουθείται μέσω λεπτομερούς προϋπολογισμού, η
πορεία του προϋπολογισμού οποίου ελέγχεται τακτικότατα και αναπροσαρμόζεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης, καθώς η εξέλιξη των
οικονομικών μεγεθών της εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες που είναι οι τιμές πρώτων υλών και η ζήτηση
της αγοράς. Η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας μέσω τακτικών αναφορών, συγκρίσεων με
τον προϋπολογισμό καθώς και συναντήσεων της διοικητικής ομάδας.
Δικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών : (i) Χρήση
εργαλείων και μεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών
και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. (ii) Κατάλληλη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών με άτομα που διαθέτουν
την απαιτούμενη τεχνική γνώση και εμπειρία για τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. ( iii) Διαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης
και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την καθιέρωση πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης του λογιστηρίου και τη
διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού που εμπλέκεται με την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. (iv)
Αυτόματοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφόρησης και ειδική έγκριση
λογιστικών χειρισμών μη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών. ( v) Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ώστε
να επιβεβαιώνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες οι ισχυρισμοί της διοίκησης έναντι των τρίτων και των εξωτερικών ελεγκτών επί των
επιμέρους κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( vi) Διαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων και ύπαρξη
δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα, τα χρηματικά διαθέσιμα – επιταγές και τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας.

2.4 Ετήσια Επανεξέταση
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προβεί σε ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου .
4.

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η πολιτική αποδοχών αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.cplpholdings.cy/ .
4.

Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών τους

4.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της, η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
4.1.1

Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σύμφωνα με το
Καταστατικό της :
• ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη δανείων και την παροχή εγγυήσεων κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους
που το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό θα κρίνει ορθό ή σκόπιμο,
• μπορεί, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού, να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και
της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας ή μέλλουσας, περιλαμβανομένου ολόκληρου ή μέρους του μη
κληθέντος ακόμη κεφαλαίου,
• μπορεί να εκδίδει χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση ( floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα
(debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη ( mortgage debentures), και άλλα γραμμάτια ή
χρεώγραφα και είτε αυτά είναι διηνεκή εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ’ ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας ή με
οποιουσδήποτε άλλους τρόπους ή όρους, για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου,
• ασκεί όλες τις εργασίες της Εταιρείας και μπορεί να πληρώνει όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και προαγωγή της
Εταιρείας, και μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό
να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού, των προνοιών του
νόμου και των προνοιών τυχόν εσωτερικών κανονισμών που δεν θα συγκρούονται με το Καταστατικό ή τις πρόνοιες του Νόμου
που θα έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που σύμφωνα με την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τ ρόπο αυτό,
θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς ή όρους που της
επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε
χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή
έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους
σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και ευχέρειες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του
Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν και τα πληρεξούσια
αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που
συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης
να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που
θα έχει ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο:
(1) 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.
(2) έχει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελούν υπό τη διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και
θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και προαγωγή της Εταιρείας, θα μπορούν να ασκούν όλες τις
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εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το νόμο ή από το Καταστατικό να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική
Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού, των προνοιών του νόμου και των προνοιών τυχόν εσωτερικών
κανονισμών που δεν θα συγκρούονται με το Καταστατικό ή τις πρόνοιες του νόμου που θα έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία σε
Γενική Συνέλευση,
κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο ( promissory note), διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο
αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή,
οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθορίζουν με απόφασή τους,
συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και 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,
καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και τις γενικές δαπάνες
διοίκησης,
ορίζει και παύει τους Διευθυντές, τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις
αποδοχές τους εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης επιχειρηματικών κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων για
τη συνετή διαχείριση αυτών,
(3) παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαχειρίζεται υποθέσεις σύγκρουσης
συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχων ή άλλων σχετιζόμενων μερών και των συμφερόντων της
Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Νόμου, παρακολουθεί και
αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας
στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας,
διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς
τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρωπίνους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για
την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των
αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.
διασφαλίζει ότι το αναλυτικό βιογραφικό των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επικαιροποιείται αμελλητί και
διατηρείται αναρτημένο καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.
4.1.2

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες,
Κατηγορία I , Κατηγορία II και Κατηγορία III, και εξελέγησαν με αρχική θητεία ενός, δύο και τριών ετών 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. 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, για κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν είναι Επιφυλασσόμενο Θέμα ως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται
του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). 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 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τα πρώτα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς
του Ιδρυτικού Εγγράφου και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιαδήποτε συνέλευσης για αυτό το σκοπό. Σε εφαρμογή της σχετικής
πρόβλεψης του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου, με την από 14.08.2021 επιστολή τους, όρισαν τα
μέλη του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο αποτελείτο από πέντε (5) μέλη, τρία (3) εκ των οποίων ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης παραίτησης ή θανάτου ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, στην οποία η αντικατάσταση ή η εκλογή νέου
μέλους ρυθμίζεται ειδικώς στο Καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα και με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 9, παρ. 4, του Ν. 4706/2020,
τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που ορίσθηκε με την επιστολή των υπογραφόντων στο Ιδρυτικό Έγγραφο, κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 14.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η σύνθεσή του
έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος - Μέλος Κατηγορίας Ι

πρώτη ετήσια γενική
συνέλευση

Βασίλειος Κούφαρης του Γεωργίου

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος - Μέλος Κατηγορίας ΙI

δεύτερη ετήσια γενική
συνέλευση

Σπυρίδων Λεούσης του Αντωνίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος - Μέλος
Κατηγορίας ΙI

δεύτερη ετήσια γενική
συνέλευση

Γεράσιμος Καλογηράτος του Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος - Μέλος
Κατηγορίας ΙIΙ

τρίτη ετήσια γενική
συνέλευση

Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος, Πρόεδρος - Μέλος
Κατηγορίας ΙII
.

τρίτη ετήσια γενική
συνέλευση

Τα συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται ακολούθως:
Η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα είναι δικηγόρος Κύπρου από το 2007, κάτοχος LL.B. από το University of Bristol, UK (Hons) και LL.M.
από το University College, London (UCL) με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο (περιλαμβανομένης της Μεταφοράς Αγαθών δια Θαλάσσης)
και στο εταιρικό δίκαιο. Η κ. Χατζηβαρνάβα είναι Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «M. Hadjivarnava &
Co LLC» που ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και ναυτικού δικαίου και έχει εξειδίκευση και μακρά εμπειρία στην
Ναυτιλία και σε διασυνοριακές συναλλαγές.
Ο κ. Βασίλειος Κούφαρης είναι Fellow Chartered Accountant (FCA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales
(ICAEW), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Cyprus (ICPAC) και κάτοχος Bachelor of Arts Economics (Accounting
& Finance) από το Manchester University (UK). Ο κ. Κούφαρης διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην
Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων, από το 2002 έως το 2006 ως διευθυντής του τμήματος Ελέγχων και Ασφαλιστικών
Προγραμμάτων (Audit & Assurance) της εταιρείας KPMG στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας έχει διενεργήσει οικονομικούς ελέγχους
σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Από το 2007 έως το 2014, εργάσθηκε ως διευθυντής στο τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της εταιρείας
KPMG στην Κύπρο, παρέχοντας συμβουλές φορολογικής φύσης σε πολυάριθμες συναλλαγές, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
εταιρικές συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας, συγχωνεύσεων και εξαγορών και αναδιάρθρωσης, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Από το 2014 έως σήμερα, τυγχάνει ιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος της εταιρείας VGDA. Η εμπειρία του κ. Κούφαρη
εκτείνεται στο transfer pricing, σε τραπεζικά θέματα, στον κατασκευαστικό τομέα, στο τομέα των ασφαλειών, της ναυτιλίας και στον
τουρισμό.
Ο κ. Σπυρίδων Λεούσης είναι Εμπορικός Διευθυντής του ομόρρθυμου εταίρου (Capital GP L.L.C.) της Capital Product Partners L.P. από
τον Ιανουάριο 2022 και Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Capital Gas από το 2019. Προηγουμένως, εργάσθηκε ως επικεφαλής
του τμήματος επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάλυσης της Nakilat στο Κατάρ. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην Nakilat,
πραγματοποίησε συμφωνίες στον τομέα των πλοίων LNG ύψους άνω των US$ dollars. τριών δισ. (US$ dollars 3bn). Εργάσθηκε στην
Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Management Information System (MIS) και στη συνέχεια στο Treasury της τράπεζας ως ανώτερος αναλυτής.
Ο κ. Λεούσης κατέχει MEng στη Ναυπηγική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Capital Product Partners
L.P. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε όλους τους κύριους κλάδους της εμπορικής ναυτιλίας (LNG , δεξαμενόπλοια, πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου) και των χρηματοοικονομικών με εξειδίκευση στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις
ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. Έχει εργασθεί ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας Crude Carriers Corp.. Επίσης, ο κ. Καλογηράτος έχει εργασθεί στην εταιρεία
Capital Maritime & Trading Corp. και ως μέλος της ομάδας που ολοκλήρωσε την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας Capital
Product Partners L.P . το 2007. Προηγουμένως, ο κ. Καλογηράτος είχε εργασθεί στον κλάδο των πωλήσεων κεφαλαίων (equity sales)
στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος Μ.Α. στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική από το Humboldt University του Βερολίνου και κάτοχος
Β.Α. στην Πολιτική, την Φιλοσοφία και τα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένου Βασιλείου, και κάτοχος τίτλου
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σπουδών Executive Finance από το London Business School. Ο κ. Καλογηράτος διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Diamond S Shipping Inc (NYSE: DSSI) από το Μάρτιο 2019 έως τον Ιούλιο 2021.
Ο κ. Κώστας Νεοκλέους διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ορκωτός λογιστής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, μεταξύ άλλων,
από το 2008 έως σήμερα στην εταιρεία Fiducitrust Services Limited στην Λευκωσία, της οποίας τυγχάνει μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια Κυπριακών
και αλλοδαπών εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε εσωτερικούς ελέγχους και αξιολογήσεις εταιρειών,
περιλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ελέγχους στο πλαίσιο εισαγωγής αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) και έλεγχο
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα International Standards of Auditing (I.S.A) και ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις αναγκαίες
γνώσεις για την παροχή, μεταξύ άλλων, συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεωντης Εταιρείας κ. Νεοκλέους
είναι Fellow Chartered Accountant (FCA, ICAEW) με σπουδές στο Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κάτοχος
BSc στα Οικονομικά (First Class Honours) από το Queen Mary & Westfield College (University of London).
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:
Μέλος Δ.Σ.
Κώστας Νεοκλέους

Νομικό Πρόσωπο
ALICE SPRINGS
INVESTMENT
CORPORATION LIMITED
ANNULAR LIMITED
BRINGAPIA LTD
CROEMER ENTERPRISES
LIMITED
CROEMER INVESTMENTS
LIMITED
EASTERNMED REAL
ESTATE CAPITAL PLC
FIDUCITRUST
SECRETARIES LIMITED
FIDUCITRUST SERVICES
LIMITED
FIVE NINE INVESTMENTS
LIMITED
INTERINVEST
INTERNATIOTAL LIMITED
JEFRIN LIMITED
JULESAS LIMITED
KEOPOU HOLDINGS
LIMITED
KOLDAVAR HOLDINGS
LIMITED
M.A.M. PROGRESSIVE
AIFLNP V.C.I.C. LTD
MARKOS DRAKOS
CONSULTANTS LIMITED
MEDIAMAX HOLDINGS
LIMITED
MEDPROFILE LTD
NOMICORP SERVICES LTD
NOMICORP TRUSTEES
LIMITED
RALOTITE LIMITED
RAYCAP GROUP
INVESTMENTS LTD

Ιδιότητα
Μέλος Δ.Σ.

Μέτοχος
-

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

2,797203%

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-
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Γεράσιμος
Καλογηράτος

RAYCAP GROUP
OPERATIONS LTD
RAYCAP INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
RODWAY INTERNATIONAL
LIMITED
RORY MANAGEMENT
LIMITED
SAN JORGE AIFLNP V.C.I.C.
LTD (under liquidation)
SEVEN ELEVEN
INVESTMENTS LIMITED
(under strike off)
SIFALIA HOLDINGS
LIMITED
SPOLANCO LIMITED
(company is under liquidation)=
STAR BULK
SHIPMANAGEMENT
COMPANY (CYPRUS)
LIMITED
SUNSET ENTERPRISES
TRADING LIMITED
VERANIA INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
WIGHAMS CAPITAL
SOLUTIONS LIMITED
WOKALON FINANCES
LIMITED
CHITOS INTERNATIONAL
LIMITED
OBLK VENTURES
COMPANY LIMITED
STAR BULK FINANCE
(CYPRUS) LIMITED
HPG INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ

-

Μέλος Δ.Σ

-

Μέλος Δ.Σ

-

Αντικαταστάτης
Σύμβουλος
Μέλος Δ.Σ.

-

CAPITAL PRODUCT
PARTNERS L.P.

Μέλος του
Δ.Σ./Διευθύνων
Σύμβουλος του
Ομόρρυθμού Εταίρου
(General Partner)

-

CAPITAL GAS CARRIERS
CORP.
CAPITAL MARITIME &
TRADING CORP.

Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος του
Διοικητικού
Συμβουλίου και
Οικονομικός
Διευθυντής
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

CVL CORP.
FILOKTITIS
CARRIER S.A.
FAROS CRUDE
S.A.

CRUDE
CARRIER

-
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-

Σπυρίδων Λεούσης

CAPITAL COMMERCIAL
SERVICES CORP.
CGC OPERATING CORP.
CAPITAL GP L.L.C.

Βασίλειος Κούφαρης
4.1.3

-

Εμπορικός Διευθυντής
του Ομόρρυθμουυ
Εταίρου (General
Partner)
Ετερόρρυθμο μέλος

-

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Μέλος Δ.Σ.

-

M Hatzivarnava & Co LLC
N.F EUROPE LIMITED

Επίτροπος
Εμπιστεύματος
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

HEDIRA LIMITED

Μέλος Δ.Σ.

-

G.C. GROUP SCIENCE CY
LTD

Μέλος Δ.Σ.

-

AN AMARNAVINE LIMITED

Μέλος Δ.Σ.

VELLEA HOLDING LTD

Μέλος Δ.Σ.

-

VDGA ACCOUNTANTS
LIMIΤED

Μέλος Δ.Σ.

-

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ
Μαρία
Χατζηβαρνάβα

Μέλος / Νόμιμος
εκπρόσωπος
Μέλος Δ.Σ.

ΧΡ.

OKTO5 PROJECT LIMITED
DRAGE LIMITED
EIGHTTIMES CONSULTANS
LIMITED
VISION8 LIMITED
SE PRODUCTION SERVISES
LIMITED
SE PRODUCTION IP
LIMITED
Vision8 Trust

-

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και
κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο
πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.
Σκοπός της πολιτικής είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του
Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με
στόχο την προαγωγ ή του εταιρικού συμφέροντος και η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και
της εκπλήρωσης του ρόλου του ως οργάνου αρμοδίου για τη χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο.
Η Πολιτική Καταλληλότητας περιλαμβάνει τα γενικά και ειδικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση της
καταλληλότητας και αξιοπιστίας όλων των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα κριτήρια συλλογικής
καταλληλότητας και πολυμορφίας καθώς και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.
Η Πολιτική Αξιολόγησης της καταλληλόλητας μελών
(https://www.cplpholdings.cy/board-of-directors?fdl=12)
4.1.4

του

Αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
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Δ.Σ,

είναι

διαθέσιμη

στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρείας

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε χρόνο η Επιτροπή Αποδοχών και
Υποψήφιων πραγματοποιεί αξιολόγηση (α) της συνολικής απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα εάν η σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του νόμου, του καταστατικού και του Κώδικα (β) σε ατομική βάση 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.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου της θητείας έτους, εκτός αν κατά τη διάρκεια του έτους, υπάρξουν
μεταβολές που επηρεάζουν της προϋποθέσεις καταλληλότητας ή αξιοπιστίας ή προκύψουν αλλαγές στην κατάσταση τη δική της ή των
συνδεδεμένων με αυτά μελών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση των συμφερόντων της με τα συμφέροντα της Εταιρείας.
Ειδικότερα, η Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες
που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συζήτηση επί της Έκθεσης Αξιολόγησης καθορίζει με απόφασή του τυχόν περαιτέρω ενέργειες που
κρίνεται σκόπιμο να δρομολογηθούν, με βάση τις οποίες καταρτίζεται το σχετικό πλάνο ενεργειών.
4.1.5

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασιών, να αναβάλλουν και κατά άλλο τρόπο να
ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού, ζητήματα που εγείρονται σε μια
συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με
τον το Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, και ο
Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
οποτεδήποτε. Ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για κάθε επικείμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου πρέπει να δίνεται,
είτε γραπτώς είτε προφορικώς, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη
παραλαβή ειδοποίησης για μια συνεδρίαση του Συμβουλίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες της
συνεδρίασης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο θα
ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρις ότου ορισθεί διαφορετικά, η απαιτούμενη απαρτία θα είναι ο μισός του
εκάστοτε ολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συν ένας και αν ο ολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, θα είναι περιττός τότε απαρτία θα θεωρείται ο πλησιέστερος αριθμός πέραν του μισού.
Πλέον των ανωτέρω, η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή όταν ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η
λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, θα είναι
και όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στο Καταστατικό, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορούν να
συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο, όπως η πλειοψηφία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει από καιρό σε καιρό. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν παρά
το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί κάτω από τον
επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, αριθμό ως προς την απαραίτητη απαρτία τα εναπομείναντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της σύγκλησης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα
άλλο σκοπό.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν
το χρόνο που ο καθένας απ' αυτούς θα κατέχει το αξίωμα τούτο. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος είναι παρών εντός δέκα λεπτών από την ώρα που
καθορίσθηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να επιλέγουν έναν
από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
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

20

βιντεοδιάσκεψης, ή συνδυασμό αυτών). Κατά τη διάρκεια του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 21 συνεδριάσεις και/ή
έγγραφες απόφάσεις.
Η συχνότητα συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις /έγγραφες αποφάσεις κατά το έτος 2021 έχει ως
ακολούθως:
Όνομα μέλους
Δ.Σ.
Κώστας
Νεοκλέους
Γεράσιμος
Καλογηράτος
Σπυρίδων
Λεούσης
Μαρία
Χατζηβαρνάβα

Ιδιότητα

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

14.8.202131.12.2021
14.8.202131.12.2021
14.8.202131.12.2021
14.8.202131.12.2021

Βασίλειος
Κούφαρης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

14.8.202131.12.2021

4.1.6

Πρόεδρος Ανεξάρτητο
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Περίοδος
Μη

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αριθμός
Συνεδριάσεων

Ποσοστό
Συμμετοχής

21

100%

21

100%

21

100%

21

100%

21

100%

Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου / Κύριο
Διευθυντικό Στέλεχος

Αριθμός μετοχών

Ποσοστό συμμετοχής

Κώστας Νεοκλέους

1 εξαγοράσιμη προνομιούχα
μετοχή άνευ δικαιώματος
ψήφου

-

4.1.7

Ανώτατα διευθυντικά στελέχη μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου είναι η κα Φωτεινή Μητρούσια, η οποία είναι Certified Accountant (Association of
Chartered Certified Accountants) και Certified Internal Auditor και έχει δωδεκαετή εμπειρία σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, έχοντας διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής στη ναυτιλιακή εταιρεία A.M. Nomikos, ενώ έχει
εργασθεί ως εξωτερικός ελεγκτής σε ναυτιλιακές εταιρείες στην εταιρεία Deloitte στην Ελλάδα.
4.2 Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
4.2.1

Επιτροπή Ελέγχου

4.2.1.1 Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επίβλεψη των διαδικασιών ελέγχου
συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με: (1) τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, (2) το Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τις διαδικασίες διασφάλιση της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και (3) την εποπτεία
του (εξωτερικού) υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί την τελική ευθύνη για τα ανωτέρω, με την Επιτροπή Ελέγχου να έχει αρμοδιότητα για την εποπτεία
αυτών και τη σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς
συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της
Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία.
• Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση
της ακεραιότητάς της.
• Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να υπονομεύει την επιχειρηματική ανεξαρτησία της Εταιρείας και το έργο των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών.
• Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως
την απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής κατά το Άρθρο 26,
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•

•
•

παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που
ανέκυψαν κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην
ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το
εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής
μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου
βεβαιώνεται ότι το ύψος της αμοιβής για τις παρεχόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι επαρκές, ώστε ο έλεγχος
να είναι υψηλής ποιότητας και να έχει αποτέλεσμα.
Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα οριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
Υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, το άρθρο 44
του Ν. 4449/2017, την με αριθ. πρωτ. 1302/28.04.2017 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει την σύνθεση, τον ρόλο,
τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας και αξιολόγησης της Επιτροπής Ελέγχου όπως ορίζονται από την εν λόγω επιστολή καθώ ς
και τον Κώδικα.
4.2.1.2 Σύνθεση
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί είτε (α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε (β) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία
αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε (γ) ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο
από τρίτους. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αποτελεί
επιτροπή του ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, εντός του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής πρότασης
της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγεται από τα μέλη της και είναι υποχρεωτικά
ανεξάρτητος από την Εταιρεία, ήτοι, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.
4706/2020.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η
Εταιρεία. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένα
επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Κώστας Νεοκλέους

Πρόεδρος της Επιτροπής και του Δ.Σ., Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σπυρίδων Λεούσης

Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Βασίλειος Κούφαρης

Μέλος της Επιτροπής Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

4.2.1.3 Συνεδριάσεις
Κατά τη διάρκεια του 2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές και στις συνεδριάσεις της παρέστησαν όλα τα μέλη της. Η
συχνότητα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της κατά το έτος 2021 έχει ως ακολούθως:
Όνομα μέλους

Ιδιότητα

Κώστας
Νεοκλέους

Πρόεδρος
Επιτροπής

Σπυρίδων

Μέλος της Επιτροπής

Αριθμός
Συνεδριάσεων

Ποσοστό Συμμετοχής

14.8.202131.12.2021

4

100%

14.8.2021-

4

100%

Περίοδος
της

22

31.12.2021

Λεούσης
Βασίλειος
Κούφαρης

Μέλος της Επιτροπής

14.8.202131.12.2021

4

100%

Οι βασικές εργασίες της Επιτροπής κατά το έτος 2021 περιελάμβαναν τα ακόλουθα:
• Πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της κας Φωτεινής Μητρούσια ως Εσωτερικής Ελέγκτριας
• Πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte ως εξωτερικού ελεγκτή για το
οικονομικό έτος 2021
• Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 14.8.2021 έως 31.8.2021
• Πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων με την ελεγκτική εταιρεία Deloitte και τον εσωτερικό ελεγκτή
4.2.1.4 Αυτοαξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της, η Επιτροπή Ελέγχου προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση σε ετήσια βάση και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει
απαραίτητα, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της. Για το έτος 2021, η αυτοαξιολόγηση έλαβε χώρα την 14 Απριλίου 2022.
4.2.1.5 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
της ς εταιρείας με την επωνυμία
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
(η «Εταιρεία»)
1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο
44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, την από 17.08.2021 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους ελληνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020 κα ι
την από 16.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία εξελέγησαν τα μέλη της.
Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής Ελέγχου για την περίοδο
από 14.08.2021 έως 31.12.2021.
2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επίβλεψη των διαδικασιών ελέγχου
συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με: (1) τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, (2) το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου καθώς και τις διαδικασίες διασφάλιση της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και (3) την εποπτεία του (εξωτερικού)
υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
διατηρεί την τελική ευθύνη για τα ανωτέρω, με την Επιτροπή Ελέγχου να έχει αρμοδιότητα για την εποπτεία αυτών και τη σχετική ενημέρωση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς
συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής
Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία.
• Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της
ακεραιότητάς της.
• Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομ ική
πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να υπονομεύει την επιχειρηματική ανεξαρτησία της Εταιρείας και το έργο των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών.
• Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως
την απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής κατά το Άρθρο 26,
παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που
ανέκυψαν κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην
ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
• Ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το
εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη
ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου βεβαιώνεται
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•
•

ότι το ύψος της αμοιβής για τις παρεχόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι επαρκές, ώστε ο έλεγχος να είναι υψηλής
ποιότητας και να έχει αποτέλεσμα.
Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα οριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.
Υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου, έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά τ ην
άσκηση των καθηκόντων της και τις διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων
υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.
3. Σύνθεση
Σε συνέχεια του καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου με τριμ ελή σύνθεση με την από
17.08.2021 απόφαση της Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε στην από 17.08.2021 συνεδρίασή
του τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα και εξέλεξε τον Πρόεδρό της, ως
εξής:
1.
2.
3.

Κώστας Νεοκλέους
Σπυρίδων Λεούσης
Βασίλειος Κούφαρης

Πρόεδρος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής

4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.
Κατά το έτος 2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά 4 φορές τις παρακάτω ημερομηνίες: 17.08.2021, 18.08.2021, 03.09.2021 και
29.09.2021.
Από τις παραπάνω αναφερόμενες συνεδριάσεις, όλες πραγματοποήθηκαν με την παρουσία όλων των μελών.
Σημειώνουμε ότι πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή με τον ορκωτό ελεγκτή της
Εταιρείας, με την εσωτερική ελέγκτρια και γενικότερα με τη διοίκηση της Εταιρείας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν
γένει την κείμενη νομοθεσία.
5. Δράσεις της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη χρονική περίοδο από την 14.8.2021 έως 31.12.2021:
• Υπέβαλε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της κας Φωτεινής Μητρούσια ως Εσωτερικής Ελέγκτριας
• Εξέτασε πριν από την υποβολή στις έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις Εταιρείας για την
περίοδο 14.8.2021 έως 31.8.2021 (εταιρικές και ενοποιημένες) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικές Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αξιολόγησε θετικά την πληρότητα και τη συνέπειά στις σε σχέση με στις πληροφορίες που
έχουν τεθεί υπόψη στις και στις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.
• Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2021, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη συμβολή του
υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και
ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιοποιείται. Παράλληλα, ενημέρωσε
για τον ρόλο της στην ανωτέρω διαδικασία, υπενθυμίζοντας τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του
υποχρεωτικού ελέγχου, για την ακεραιότητα της οικονομικής πληροφόρησης.
• Ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
Ακόμα, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη σύμφωνα με τον Κανονισμό της σε αυτοαξιολόγηση, η οποία έλαβε χώρα την 14.04.2022.

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2022
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4.2.2 Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
4.2.2.1 Αρμοδιότητες
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 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 μετη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας .
Σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
• εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλότητας 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 συνδρομ ή 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 Διοικητικού
Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
• καταρτίζει περιγραφ ή των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων ικανοτήτων για μια συγκεκριμένη τοποθέτηση και αξιολογεί
την αναμενομένη χρονική δέσμευση,
• εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου,
• εξετάζει υποψήφιους οι οποίοι προτείνονται από μέτοχους ή από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
• αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τη δομ ή, 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.
Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.
4706/2020, ο οποίος καλύπτει την σύνθεση, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας και αξιολόγησης της Επιτροπής.

4.2.2.2 Σύνθεση
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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 1 φορά.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Όνομα μέλους
Κώστας Νεοκλέους

Ιδιότητα
Πρόεδρος της Επιτροπής

Μαρία Χατζηβαρνάβα

Μέλος της Επιτροπής

Σπυρίδων Λεούσης

Μέλος της Επιτροπής

4.2.2.3 Συνεδριάσεις
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως αλλά και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από
Μέλος της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της.
Κατά τη διάρκεια του 2021 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε 1 φορά και στη συνεδρίαση της παρέστησαν όλα τα
μέλη της. Η συχνότητα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της κατά το έτος 2021 έχει ως ακολούθως:
Όνομα μέλους

Ιδιότητα

Περίοδος

Κώστας
Νεοκλέους
Μαρία
Χατζηβαρνάβα

Πρόεδρος της Επιτροπής

14.8.202131.12.2021
14.8.202131.12.2021

Σπυρίδων
Λεούσης

Μέλοςτης Επιτροπής

Μέλος της Επιτροπής

14.8.202131.12.2021

Αριθμός
Συνεδριάσεων
1

Ποσοστό
Συμμετοχής
100 %

1

100%

1

100%

Οι βασικές εργασίες της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2021 μεταξύ άλλων περιελάμβαναν την συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών
και Υποψηφιοτήτων, την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, την Έγκριση Πολιτικής Αξιολόγησης Καταλληλόλητας
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

4.2.2.4 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
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Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
της εταιρείας με την επωνυμία
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία»)
1. Εισαγωγή
Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, η οποία συστάθηκε με την από
16.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής Αποδοχών &
Υποψηφιοτήτων για την περίοδο 14.8.2021 έως 31.12.2021.
2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
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 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 μετη Πολιτκή Αποδοχών της Εταιρείας .
Σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
• εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλότητας 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 συνδρομή 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 Διοικητικού
Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
• καταρτίζει περιγραφ ή των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων ικανοτήτων για μια συγκεκριμένη τοποθέτηση και αξιολογεί την
αναμενομένη χρονική δέσμευση,
• εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου,
• εξετάζει υποψήφιους οι οποίοι προτείνονται από μέτοχους ή από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
• αξιολογεί περιοδικ ά και τουλάχιστον μία φορ ά ετησίως τη δομή, 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
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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.
Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.
4706/2020, ο οποίος καλύπτει την σύνθεση, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας και αξιολόγησης της Επιτροπής.
3. Σύνθεση
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των
οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των
μελών της επιτροπής.
Η σύνθεση της υφιστάμενης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως εξής:
1.
2.
3.

Κώστας Νεοκλέους
Μαρία Χατζηβαρνάβα
Σπυρίδων Λεούσης

Πρόεδρος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής
Μέλος της Επιτροπής

4. Συνεδριάσεις της Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως αλλά και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από Μέλος
της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της.
Κατά το έτος 2021, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε 1 φορά με την παρουσία όλων των μελών της.
5. Δράσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την χρονική περίοδο από 14.8.2021 έως 31.12.2021:
• Συγκροτήθηκε σε σώμα και ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας της, ενέκρινε την Έγκριση Πολιτικής Αξιολόγησης Καταλληλόλητας
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών, ο οποίος αναρτήθηκε και βρίσκεται αναρτημένος στον
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρήθηκαν πρακτικά, τα οποία εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν από τα Μέλη της.
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2022
5. Έκθεση αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ.ι του Ν. 4706/2020 και της απόφασης 1/891/30.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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, 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.

6. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG)
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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 καταστάσεις 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 περισσότερα από πεντακόσιους εργαζομένους.
7. 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, 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. Το εν λόγω ποσοστό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια πολυμορφίας κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλίζεται γενικότερα η ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.
Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
8. 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.
9. Πολιτικές 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 κ ατά
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 στοιχείων του ενεργητικού 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.
Η επικαιροποίηση των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών διενεργείται για τις μεν αμοιβές και υποχρεώσεις και απαιτήσεις,
κάθε τρίμηνο, για τις δε συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες από μέλη της διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη ή τα πλησιέστερα μέλη αυτών
κάθε εξάμηνο, οπότε και αποστέλλεται σχετικό έντυπο από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προς τα συνδεδεμένα μέρη, το οποίο
επιστρέφεται συμπληρωμένο εντός του πρώτου 20ημέρου από την αποστολή του. Στους υπόχρεους αποστέλλεται στο τέλος κάθε
τριμήνου σχετικό έντυπο από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει την ευθύνη και στην οποία επιστρέφεται
συμπληρωμένο εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του τριμήνου. Η παρακολούθηση των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων
μερών γίνεται σε συνεχή βάση με την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων γνωστοποιεί τη σύναψη συμφωνιών ή την
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κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη στην αρμόδια εποπτική αρχή και οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο και προβαίνει, σε κάθε περίπτωση με τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, σε ενημέρωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία τηρεί τις σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σε ειδικούς φακέλους που τηρεί
για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε καθοριζόμενο πρόσωπο στα κεντρικά της γραφεία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση
στους πιο πάνω φακέλους στην αρμόδια εποπτική αρχή και την οργανωμένη αγορά, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο κατά τη
διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας τους
Ι. Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3556/2007
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου
Την 31η Δεκεμβρίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείτο από είκοσι εννέα χιλ. εννιακόσιες εξήντα (29.960) συνήθεις
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.
Με βάση το μετοχολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:
Όνομα

Capital Product Partners L.P.
Fiducitrust Nominees Limited
Nomicorp Services LTD
Fioducitrust Secretaries
Limited
Κώστας Νεοκλέους
Νάταλυ Γεωργίου
Χριστόφορος Λούτσιος

Αριθμός
Συνήθων
Μετοχών
29.960
-

Αριθμός Εξαγοράσιμων
Προνομιούχων μετοχών
χωρίς δικαίωμα ψήφου
34
1
1
1

Ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου

-

1
1
1

-

100%
-

Τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή συνήθων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό
της Εταιρείας, έχουν ως εξής:
•

δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας,

•

δικαίωμα προτίμησης σε κάθε περίπτωση παραχώρησης μετοχών ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τη πλησιέστερη δυνατή
αναλογία και με βάση των αριθμό μετοχών που κατέχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 του Καταστατικού της Εταιρείας,

•

δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρείας,

•

ίσα δικαιώματα προτίμησης σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας.

Οι κάτοχοι εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας:
•
•
•

δικαιούνται καθορισμένο μέρισμα·€0 ,05 (πέντε λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή από τα κεφάλαια της Εταιρείας.
δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας , εκτός
όπως προνοείται στον Κανονισμό 5.3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
δικαιούνται σε κάθε περίπτωση παραχώρησης μετοχών ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με τη πλησιέστερη δυνατή αναλογία
και με βάση των αριθμό μετοχών που κατέχουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 του Καταστατικού της Εταιρείας,
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•

•

Σε περίπτωση εκκαθάρισης, δικαιούνται να λάβουν, ανά εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή που κατέχουν, από τα διαθέσιμα
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, την ονομαστική της αξίας (το «Προνομιούχο Ποσό Εκκαθάρισης»), ενώ η πληρωμή του
Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης θα γίνεται πριν γίνει οποιαδήποτε πληρωμή ή διανεμηθούν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία
στους κατόχους των Συνήθων Μετοχών.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράζει κατ' επιλογή της κάθε Εξαγοράσιμη Προνομιούχα Μετοχή στο Ποσό Εξαγοράς
οποτεδήποτε μετά το (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών (η «Ημερομηνία
Εξαγοράς»). Όλες οι Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές που εξαγοράζονται, θα ακυρώνονται αμέσως (ανεξάρτητα από το εάν
τα σχετικά πιστοποιητικά των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία ή όχι).

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε τάξης μετοχών, ορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας
Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει περιορισμούς μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας.
3. 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 1 ανωτέρω 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.
4. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων
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.
Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε το κρίνει ορθό, να συγκαλεί 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 νόμο. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 τουλάχιστο είκοσι μιας (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 τουλάχιστο 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.
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Νοείται ότι μια γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη απ' ότι καθορίζεται
στο Καταστατικό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνήσουν: (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική
συνέλευση, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή, και (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε 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, 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.
Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η
συνέλευση), να αναβάλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε
εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξαγόταν στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Οταν μια συνέλευση αναβάλλεται
για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως για την
αρχική συνέλευση, εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα δίδεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ
αναβολής συνέλευση.
6. 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.
7. 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
κατ’ απόκλιση από τα προβλεπόμενα στον Περί Εταιρειών Νόμο (ΚΕΦ 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας
8. 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 διαιρεμ ένο
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, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει 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.
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Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ή έκδοσης ομολογιακού δανείου) με δημόσια προσφορά, αποκλίσεις στη
χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στα σχετικά ψηφίσματα της γενικής
συνέλευσης ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των
κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των
Συμβούλων και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν με έκτακτο ψήφισμα. Σε κάθε περίπτωση, οι
παραπάνω αποκλίσεις δεν μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της άντλησης των
κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως στη γενική
συνέλευση.
Δεν υπάρχει σε ισχύ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών ή τη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης ( option) επί
μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Περί Εταιρειών (ΚΕΦ 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
9. 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.
10. 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.

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2022
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κώστας Νεοκλέους
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της CPLP Shipping Holdings Plc και των
θυγατρικών της (ο “Όμιλος”) και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της CPLP Shipping Holdings Plc (η
“Εταιρεία”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 43 μέχρι 87 και οι οποίες αποτελούνται από την
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Ομίλου και της Εταιρείας της
περιόδου 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021
και τις χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους, για την περίοδο από τις 14
Αυγούστου 2021 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, 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.
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 και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Παραμείναμε ανεξάρτητοι από
τον Όμιλο και την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 και ατομικών 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.
Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών
ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται
σε απάτη
Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας
στον έλεγχο των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα
θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών
καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή
γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc (συνέχεια)
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών
ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται
σε απάτη (συνέχεια)
Κύριο θέμα ελέγχου
Λογιστικοποίηση εξαγοράς τριών ναυλωτριών
εταιρειών γυμνού πλοίου

Πως το θέμα αντιμετωπίστηκε στον έλεγχο

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πλοία ύψους
$620.916 χιλιάδες και υποχρεώσεις από συμβάσεις
πώλησης και επαναμίσθωσης πλοίων ύψους $436.417
χιλιάδες.

Η προσέγγιση του ελέγχου μας έγινε με βάση τον
ελεγκτικό κίνδυνο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τη διενέργεια των ακόλουθων διαδικασιών:

Τον Νοέμβριο του 2021, η Εταιρεία προχώρησε στην
εξαγορά τριών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου
από την συνδεδεμένη εταιρεία CGC Operating Corp. Η
Εταιρεία διενήργησε εκτίμηση σχετικά με τον αν η
εξαγορά των εν λόγω ναυλωτριών εταιρειών γυμνού
πλοίου συνιστά εξαγορά επιχειρήσεων ή απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») 3
«Συνενώσεις Επιχειρήσεων».
Για την διενέργεια της εκτίμησης, η Εταιρεία επέλεξε να
εφαρμόσει το προαιρετικό τεστ ελέγχου συγκέντρωσης
της εύλογης αξίας (optional concentration test) ώστε να
απλοποιήσει την αξιολόγηση της. Σε αυτή την
περίπτωση, η εξαγορά θεωρείται ως απόκτηση στοιχείου
ενεργητικού εάν συγκεντρωθεί το σύνολο της εύλογης
αξίας των ακαθάριστων στοιχείων ενεργητικού που
αποκτώνται (εξαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων
και
ισοδυνάμων,
αναβαλλόμενων
φορολογικών
περιουσιακών στοιχείων και σχετικής υπεραξίας) σε ένα
στοιχείο ενεργητικού ή σε μια ομάδα παρόμοιων
στοιχείων ενεργητικού.
Επειδή το σύνολο της εύλογης αξίας συγκεντρώθηκε στα
πλοία,
συμπεριλαμβανομένων
των
συμβάσεων
χρονοναύλωσης των πλοίων που αναλήφθηκαν, δηλαδή
σε ένα στοιχείο ενεργητικού, η Εταιρεία αξιολόγησε την
επένδυση στις ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες ως
απόκτηση ομάδας περιουσιακών στοιχείων που δεν
αποτελούν επιχείρηση και δεν εμπίπτουν στον ορισμό
της επιχειρηματικής συνένωσης. 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. Το συνολικό κόστος
απόκτησης ανήλθε στο ποσό των $623.000 χιλιάδων και
το ποσό των υποχρεώσεων από συμβάσεις πώλησης και
επαναμίσθωσης πλοίων που αναλήφθηκαν ανήλθαν στο
ποσό των $438.987 χιλιάδων.
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• Αξιολογήσαμε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που
εφαρμόζει η Διοίκηση αναφορικά με την ορθή
λογιστικοποίηση
της
εξαγοράς
τριών
ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου.
• Αξιολογήσαμε αν η πολιτική και η μεθοδολογία
που εφάρμοσε η Διοίκηση είναι κατάλληλες και
συνεπείς με το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων».
• Ελέγξαμε τους υπολογισμούς και τα δεδομένα
που χρησιμοποιήθηκαν στο προαιρετικό τεστ
ελέγχου της εύλογης αξίας και επιβεβαιώσαμε
ότι το σύνολο της εύλογης αξίας συγκεντρώθηκε
στα
πλοία,
συμπεριλαμβανομένων
των
συμβάσεων χρονοναύλωσης των πλοίων που
αναλήφθηκαν, δηλαδή σε ένα στοιχείο
ενεργητικού.
• Ελέγξαμε ότι το συνολικό κόστος απόκτησης
είναι σε συμφωνία με τις συμφωνίες απόκτησης
μετοχών των τριών ναυλωτριών εταιρειών
γυμνού πλοίου αφού ληφθούν υπόψιν και οι
συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης που
αναλήφθηκαν.
• Συμφωνήσαμε την εύλογη αξία των πλοίων στις
αποτιμήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών και
επανυπολογίσαμε την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων των
συμβάσεων χρονοναύλωσης που αναλήφθηκαν
κατά την ημερομηνία παράδοσης των πλοίων
χρησιμοποιώντας
τις
αποτιμήσεις
των
ανεξάρτητων εκτιμητών.
• Επανυπολογίσαμε το κόστος αναγνώρισης των
επιμέρους
αναγνωρίσιμων
περιουσιακών
στοιχείων 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.

Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc (συνέχεια)
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών
ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται
σε απάτη (συνέχεια)
Κύριο θέμα ελέγχου (συνέχεια)

Λογιστικοποίηση εξαγοράς τριών ναυλωτριών
εταιρειών γυμνού πλοίου

Πως το θέμα αντιμετωπίστηκε στον
έλεγχο

Λόγω της σημαντικότητας της αξίας των πλοίων των
εταιρειών που εξαγοράστηκαν σε σχέση με το
συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου, θεωρούμε την
λογιστικοποίηση
της
εξαγοράς
των
τριών
ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου ως ένα εκ των
σημαντικότερων θεμάτων του ελέγχου μας.

• Αξιολογήσαμε
κατά
πόσο
οι
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
περιλαμβάνουν
τις
απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις.
Όλες
οι
πιο
πάνω
διαδικασίες
ολοκληρώθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου αναφορικά με τη
λογιστική πολιτική που εφαρμόζεται για την εξαγορά
των τριών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου
περιλαμβάνονται στις Σημειώσεις 1, 2.1, 2.4, 4 και 11
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Αναφορά σε άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται
από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης, στην Δήλωση των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων για την σύνταξη των ενοποιημένων και ατομικών
οικονομικών καταστάσεων και στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή
επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά
πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες και ατομικές 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 σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που έχουμε
παραλάβει πριν την ημερομηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, 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 και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων και ατομικών 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 και Ατομικών
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Κατά την κατάρτιση των 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 ή την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά 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 και της Εταιρείας.
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Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc (συνέχεια)
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι ενοποιημένες και ατομικές
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 μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες και ατομικές 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 και ατομικές
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.

•

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 καταλληλότητα 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 και ατομικών 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 τον Όμιλο και η
Εταιρεία να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενες δραστηριότητές.

•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι ενοποιημένες και ατομικές
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.
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Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc (συνέχεια)
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
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 ατομικών οικονομικών καταστάσεων της
τρέχουσας περιόδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα ελέγχου.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
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 του Ομίλου και της Εταιρείας από την Γενική Συνέλευση των μελών στις 6
Σεπτεμβρίου 2021. Ο διορισμός μας ανανεώνεται ετησίως με ψήφισμα των μετόχων και αντιπροσωπεύει μια συνολική
περίοδο αδιάκοπου διορισμού 5 μηνών.
Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων η οποία εκφέρεται σε
αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας που έχει εκδοθεί στις
29 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. Επίσης δεν
υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από εμάς προς τον Όμιλο και την Εταιρεία, οι οποίες δεν
έχουν γνωστοποιηθεί στις ενοποιημένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις ή στην Έκθεση Διαχείρισης και Ενοποιημένη
Έκθεση Διαχείρισης.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο
Έχουμε ελέγξει τα ψηφιακά αρχεία για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) του Ομίλου για την
περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχείο XHTML (2549004TJNB7Y33Y2U612021-12-31-el.xhtml) με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή και
αρχεία XBRL (2549004TJNB7Y33Y2U61-2021-12- 31-el.zip) με τη σήμανση που πραγματοποιήθηκε στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021, στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων,
στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο που έληξε
την ημερομηνία αυτή, και όλες τις γνωστοποιήσεις που έγιναν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή έγιναν από
παραπομπή σε άλλα μέρη της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (τα
«ψηφιακά αρχεία») που αντιστοιχούν στα στοιχεία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος II του Κατ' Εξουσιοδότηση
κανονισμό ΕΕ 2019/815 της 17ης Δεκεμβρίου 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc (συνέχεια)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (συνέχεια)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό ΕΕ 2019/815 της 17ης Δεκεμβρίου 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ο
«Κανονισμός ESEF»).
Η ευθύνη μας είναι να εξετάσουμε τα ψηφιακά αρχεία που έχει ετοιμάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. 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 οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στα ψηφιακά αρχεία αντιστοιχεί
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουμε ελέγξει, και εάν η μορφή και η σήμανση 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 οικονομικές καταστάσεις και
οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στα ψηφιακά αρχεία, παρουσιάζονται και σημαίνονται,
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ESEF.
Άλλα Νομικά Θέματα
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•

Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, η Έκθεση Διαχείρισης
και Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης 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 ατομικές
οικονομικές καταστάσεις.

•

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 ατομικών οικονομικών καταστάσεων, είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Ενοποιημένη Έκθεση
Διαχείρισης. 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 Έκθεσης 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 Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης
Διαχείρισης, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.
113 και συνάδουν με τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις.

•

Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, έχουν παρασχεθεί στην
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i),
(ii), (iii), (vi) και (vii) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

•

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 ατομικών 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.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή (συνέχεια)
Προς τα Μέλη της CPLP Shipping Holdings Plc (συνέχεια)
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 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 κ. Κώστας Γιωρκάτζης.

Κώστας Γιωρκάτζης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Deloitte Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Μάξιμος Πλάζα
Μπλοκ 1, 3ος ‘Όροφος
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 213
CY3030, Λεμεσός, Κύπρος
Λεμεσός, 29 Απριλίου 2022
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Λοιπων Συνολικών Εσόδων

Σημειώσεις
Έσοδα:
Έσοδα από ναυλώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συμπληρωματικές
Πληροφορίες
14.08.2021 –
14.08.2021 –
31.12.2021
31.12.2021
(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)
(Ποσά σε χιλ. $)

2.3.4

8.365

7.245

Έξοδα ναυλώσεων
Λειτουργικά έξοδα πλοίων
Λειτουργικά έξοδα πλοίων - Συνδεδεμένα Μέρη
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αποσβέσεις
Απόσβεσεις χρονοναύλωσης
Αποσβέσεις κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων
ειδικής επιθεώρησης
Κέρδη απο εργασίες

2.3.4
15
3, 15

244
1.276
242
211
1.716
158
210

211
1.105
210
183
1.486
137
182

4.308

3.731

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά
Έσοδα από τόκους
Κέρδη προ φόρων
Φορολογία εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου

11,16

Έξοδα:

4
4
4

17

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συνολικά έσοδα για την περίοδο

(2.964)

(2.567)

(534)
1
811
811

(462)
1
703
703

-

10

811

713

(1) Τα μεγέθη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια Η.Π.Α. ($). Τα αντίστοιχα
ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή
ισοτιμίας $/€ (1 $=€0,8661) για το διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Εταιρική Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Λοιπων Συνολικών Εσόδων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συμπληρωματικές
Πληροφορίες

Σημειώσεις

14.08.2021 –
31.12.2021
(Ποσά σε χιλ. $)

14.08.2021 –
31.12.2021
(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)

Έξοδα:
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Ζημιές απο εργασίες
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά
Ζημιές προ φόρων
Φορολογία εισοδήματος
Καθαρές Ζημιές περιόδου

16

17

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
Συνολικές ζημίες για την περίοδο

211
(211)

183
(183)

(1.500)

(1.299)

(534)
(2.245)
(2.245)

(462)
(1.944)
(1.944)

-

(31)

(2.245)

(1.975)

(1) Τα μεγέθη των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν
συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας $/€
(1 $=€0,8661) για το διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συμπληρωματικές
Πληροφορίες
31.12.2021

Σημειώσεις

31.12.2021

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)

(Ποσά σε χιλ. $)

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης

2.3.12
4

Πλοία
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

114

100

620.916

546.100

621.030

546.200

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

6

936

823

Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

8

617

542

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

2.3.12

9.727

8.555

11.280

9.920

632.310

556.120

36

32

-

10

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
Ιδία κεφάλαία και υποχρεώσεις
Ιδία κεφάλαία
Μετοχικό κεφάλαιο

14

Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
Αποτελέσματα εις νέον

811

703

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

847

745

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο μέρος δανειακών υποχρεώσεων

11

579.523

509.695

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

19

3.167

2.785

582.690

512.480

650

571

2.080

1.829

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

9

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις

10

Μη δεδουλευμένα έσοδα

12

4.519

3.974

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

3

19.141

16.835

Βραχυπρόθεσμο μέρος δανειακών υποχρεώσεων

11

22.383

19.686

48.773

42.895

Σύνολο υποχρεώσεων

631.463

555.375

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

632.310

556.120

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

(1) Τα μεγέθη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν
συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία $/€ (1 $=€0,8795) αντίστοιχα τη
συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων..
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Στις 29 Απριλίου, 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της CPLP Shipping Holdings PLC ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μέλος ΔΣ

Κώστας Νεοκλέους

Γεράσιμος Καλογηράτος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Εταιρική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συμπληρωματικές
Πληροφορίες
31.12.2021

Σημειώσεις

31.12.2021

(Ποσά σε χιλ. $)

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)

184.013

161.841

114

100

184.127

161.941

1.885

1.658

1

1

1.886

1.659

186.013

163.600

36

32

Ζημιές εις νέον

(2.245)

(1.975)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(2.209)

(1.943)

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης

5
2.3.12

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

2.3.12

Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

8

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Ιδία κεφάλαία και υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

14

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο μέρος δανειακών υποχρεώσεων

11

165.489

145.549

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

18

3.167

2.786

168.656

148.335

22

19

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

9

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις

10

1.277

1.123

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

3

18.267

16.066

19.566

17.208

Σύνολο υποχρεώσεων

188.222

165.543

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

186.013

163.600

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

(1) Τα μεγέθη των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν
συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία $/€ (1 $=€0,8795) αντίστοιχα τη
συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Στις 29 Απριλίου, 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της CPLP Shipping Holdings PLC ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μέλος ΔΣ

Κώστας Νεοκλέους

Γεράσιμος Καλογηράτος
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλ. $)

Σημειώσεις Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021
Έκδοση μετοχών
Συνολικά έσοδα για την περίοδο

36
-

14

Υπόλοιπο την 31Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα εις νέον
811

36

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
36
811

811

847

Ο ΟΜΙΛΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Ποσά σε χιλ. € 1, 2 )

Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021
Έκδοση μετοχών
Καθαρά συνολικά έσοδα για την περίοδο
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή
σε ευρώ
Υπόλοιπο την 31Δεκεμβρίου 2021

εις

Σημειώσ Μετοχικό
κεφάλαιο

14

Αποτελέσματα εις
νέον

Αποθεματικό
συναλλαγματικώ
ν διαφορών

Σύνολο
Ιδίων
Κεφα
λαίων

32
-

703

-

32
703

32

703

10
10

10
745

(1) Τα μεγέθη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν
συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας $/€ (1 $=€0,8661) για το
διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε χιλ. $)

Σημειώσεις

Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021
Έκδοση μετοχών
Συνολικές ζημιές για την περιόδο
Υπόλοιπο την 31Δεκεμβρίου 2021

Μετοχικό κεφάλαιο
36
36

14

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Ζημιές εις νέον
(2.245)
(2.245)

36
(2.245)
(2.209)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Ποσά σε χιλ. € 1, 2 )

Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021
Έκδοση μετοχών
Συνολικές ζημιές για την περιόδο
Συναλλαγματικές διαφορές από
μετατροπή σε ευρώ
Υπόλοιπο την 31Δεκεμβρίου 2021

Σημειώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο

14

Ζημιές εις νέον

Αποθεματι
κό
συναλλαγ
ματικών
διαφορών

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαί
ων

32
-

(1.944)
-

(31)

32
(1.944)
(31)

32

(1.944)

(31)

(1.943)

(1) Τα μεγέθη των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν συμπεριληφθεί για
σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας $/€ (1 $=€0,8661) για το
διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2021

Σημειώσεις
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Συμπληρωματικές
Πληροφορίες
14.08.2021 –31.12.2021
14.08.2021 – 31.12.2021
(Ποσά σε χιλ. € 1, 2 )

(Ποσά σε χιλ. $)
811

703

4
4

1.716
210

1.486
182

4
11, 16

158
217

137
188

19

3.167

11

(3.374)

2.743
(2.922)

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

2.905

2.517

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
Αποθέματα
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
Μη δεδουλευμένα έσοδα

(936)
(617)
538
2.080
4.519

(811)
(534)
467
1.801
3.914

8.489

7.354

Αποτελέσματα προ φόρων

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και
εξόδων ειδικής επιθεώρησης
Απόσβεσεις χρονοναύλωσης
Απόσβεσεις χρηματοοικονομικών εξόδων
Ζημιά από αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων

Πληρωμές για αγορές πλοίων

4

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων

Ταμειακές ροές από έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Πληρωμές συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης
Πληρωμές χρηματοοικονομικών εξόδων
Έκδοση κοινών μετοχών

11
11
11, 16
14

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και
ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ

(184.013)

(159.374)

(184.013)

(159.374)

174.236
19.141
(2.570)
(5.478)

150.906
16.578
(2.227)
(4.745)

36

32

185.365
9.841

160.544
8.524

-

Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και ταμειακά διαθέσιμα με
περιορισμό χρήσης την 14 Αυγούστου
Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και ταμειακά διαθέσιμα με
περιορισμό χρήσης την 31 Δεκεμβρίου

9.841
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131
8.655

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2021– (συνέχεια)
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Μη ταμειακά κονδύλια χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων:
Ανάληψη υπολοίπων των συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης
σχετικά με την απόκτηση των ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου
(Σημείωσεις 1,4,11)
Αναβαλλόμενα χρηματοοικονομικά έξοδα που συμπεριλαμβάνονται στις
υποχρεώσεις

438.987

380.207

112

96

(1) Τα μεγέθη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν
συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας $/€ (1
$=€0,8661) για το διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συμπληρωματικές
Πληροφορίες
14.08.2021 –31.12.2021
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

(Ποσά σε χιλ. $)

Ζημιά από αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές

(Ποσά σε χιλ. € 1, 2)

(2.245)

Ζημιά προ φόρων

Προσαρμογές για:
Απόσβεση χρηματοοικονομικών εξόδων

14.08.2021 - 31.12.2021

11, 16
19
11

Λειτουργικές ζημιές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

217

(1.944)
188

3.167

2.743

(3.374)

(2.922)

(2.235)

(1.935)

(1)

(1)

(90)

(78)

1.277

1.106

(1.049)

(908)

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων
(184.013)

(159.374)

(184.013)

(159.374)

11

174.236

150.906

18,267

15,821

11, 16

(5.478)

(4.745)

14

36

32

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

187.061

162.014

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και
ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ

1.999

1.732

Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικών

1,5

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων

Ταμειακές ροές από έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Πληρωμές χρηματοοικονομικών εξόδων
Έκδοση κοινών μετοχών

-

26

Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και ταμειακά διαθέσιμα
περιορισμένης χρήσης την 14 Αυγούστου

-

-

Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και ταμειακά διαθέσιμα
περιορισμένης χρήσης την 31 Δεκεμβρίου

1.999

1.758

112

96

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Μη ταμειακές χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αναβαλλόμενα χρηματοοικονομικά έξοδα που
συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις

(1) Τα μεγέθη των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα σε $. Τα αντίστοιχα ποσά σε € έχουν
συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 14.08 έως 31.12.2021 σε €, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας $/€ (1
$=€0,8661) για το διάστημα από 14.08 έως 31.12.2021. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 52 έως 85 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
(Για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021)
(Ποσά σε χιλιάδες Δολάρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της CPLP Shipping Holdings
Plc και των θυγατρικών της (συλλογικά, ο “Όμιλος”) για το έτο ς που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2021
εγκρίθηκαν για δημοσίευση σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου, 2022.
Η CPLP Shipping Holdings Plc (εφεξής η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 2021 ως
δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στη Α.Γ. Λεβέντη 5, Λεβέντειο Πινακοθήκη, 11ος
Όροφος, Διαμέρισμα/Γραφείο 1101, 1097 Λευκωσία, Κύπρος.
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Capital Product Partners L.P. (“Μητρική” εταιρεία), εγγεγραμμένη στις
Νήσους Μάρσαλ, η οποία κατέχει το 100% των συνήθων μετοχών της Εταιρείας και το 85% των
προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας. Οι μετοχές της Capital Product Partners L.P. 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 εταιρειών, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου
(bareboat charterers), ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees),
σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας, ή σημαίας.
Ο Όμιλος ασχολείται κυρίως με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία ενός στόλου πλοίων μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου “LNG”, παρέχοντας υπηρεσίες για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού
αερίου σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

Επωνυμία Εταιρείας
Poseidon Gas Carrier Corp.
Maximus Gas Carrier Corp.
Kronos Gas Carrier Corp.

Πλοίο
LNG/C Attalos
LNG/C Asklipios
LNG/C Adamastos

Έτος
Κατασκευής
2021
2021
2021

Χωρητικότητα
(Κυβικά Μέτρα
“ΚΜ”)
174.000
174.000
174.000

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (Σημείωση 11),
η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των ανωτέρω τριών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου από την
εταιρεία CGC Operating Corp. (“CGC”) η οποία είναι συνδεδεμένο μέρος. Η Εταιρεία διενήργησε εκτίμηση
σχετικά με τον αν η εξαγορά των εν λόγω ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου 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. 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
$623.000.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων και εταιρικών
χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης και βάση ενοποίησης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
2.1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ελεγμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2021, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και
παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας , εκτός από τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα τα οποία όπως αναφέρεται παρακάτω, αποτιμώνται στην εύλογη
αξία στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου.
Οι ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Δολάρια Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής («ΗΠΑ»). Επιπροσθέτως, το Δολάριο ΗΠΑ είναι το νόμισμα κύριου οικονομικού
περιβάλλοντος και το λειτουργικό 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
την εξαγορά των τριών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου από την CGC (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 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 ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου 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, και
•
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 22 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία
ολοκλήρωσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.
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 ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται στη Σημείωση 2.4.
Για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης των επενδυτών, η ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων, η ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, η ενοποιημένη
και εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση ταμειακών
ροών παρουσιάζονται διακριτά και σε Ευρώ ως συμπληρωματικές πληροφορίες. Η μετατροπή από
Δολάριο ΗΠΑ ($) σε Ευρώ (€) έγινε χρησιμοποιώντας την ισοτιμία της 31 Δεκεμβρίου 2021 $1 = €0,8795
και τον μέσο όρο της ισοτιμίας $/€ της περιόδου από 14 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 ($1 =
€0,8661).

2.1.2 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
$11.280 και $1.886, αντίστοιχα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν
σε $48.773 και $19.566 αντίστοιχα, καταλήγοντας σε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους $37.493 για τον
Όμιλο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού
και των υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου, και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους $17.680
για την Εταιρεία, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο βραχυπρόθεσμο μέρος των υποχρεώσεων προς
συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης και βάση ενοποίησης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων - (συνέχεια)
2.1.2 Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας – (συνέχεια)
Επιπλέον, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία έχει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια ύψους
$2.209. Η Μητρική εταιρεία έχει εκδηλώσει την πρόθεση της για να παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια πρ
ος την Εταιρεία, μέχρις ότου η Εταιρεία αρχίσει να λαμβάνει μερίσματα από τις θυγατρικές της, όταν αυτή
την χρειαστεί. Δεδομένου της στήριξης
της Εταιρείας από την Μητρική εταιρεία,
δεν υπάρχουν
ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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 τη σύνταξη 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 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 ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Γι’ αυτόν το λόγο,
υιοθετεί την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2.1.3 Επίπτωση πανδημίας COVID-19
Η εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19, κατα τη διάρκεια του 2021 δεν είχε επιπτώσεις στον κλάδο μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μολαταύτα, η πανδημία συνεχίζεται 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 όρους που
να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας, στις
καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης και στις καταστάσεις ταμειακών ροών ή στις γνωστοποιήσεις.

2.1.4 Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Θυγατρικών καταρτίζονται την ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες
λογιστικές αρχές με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 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 αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών 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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης και βάση ενοποίησης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων - (συνέχεια)
2.1.4 Βάση Ενοποίησης – (συνέχεια)
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 εύλογων αξιών τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Από
τέτοιου είδους συναλλαγές δεν προκύπτει υπεραξία.

2.1.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Μητρικής 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 Σημείωση 5.

2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον
Όμιλο και την Εταιρεία
2.2.1 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον
Όμιλο και την Εταιρεία
Οι κάτωθι αναφερόμεν ες τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 14
Αυγούστου 2021. Οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που εφαρμόστηκαν δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις
ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 14 Αυγούστου έως τις 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 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 εκτιμά ότι κατά κύριο λόγο αναμένεται να
επηρεαστούν οι δανειακές συμβάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Libor.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον
Όμιλο και την Εταιρεία – (συνέχεια)
2.2.2 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και o
Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν 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, ΔΛΠ 37 Προβλέψεις,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 20182020 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:

➢ 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 κόστους 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 ΔΛΠ 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που υιοθετήθηκαν από τον
Όμιλο και την Εταιρεία – (συνέχεια)
2.2.2 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και o
Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα – (συνέχεια):
•
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.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές
2.3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ο Όμιλος διοικείται σαν μία επιχειρηματική μονάδα που ασχολείται με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία
ενός στόλου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρέχοντας υπηρεσίες για τη μεταφορά
φυσικού αερίου 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.
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 Ενοποιημένης
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.
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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.3 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας – (συνέχεια)
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
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
Έσοδα από ναυλώσεις: 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. 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.
Τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές τις συμβάσεις δεν διαπραγματεύονται σαν δύο ξεχωριστά στοιχεία,
αλλά στο σύνολό τους.
Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα
είσπραξής τους.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν δηλώθηκαν και δεν
καταβλήθηκαν από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου προς την Εταιρεία μερίσματα.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.4 Έσοδα και Έξοδα – (συνέχεια)
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, τόσο στον ναυλωτή όσο και στους μεσίτες, 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. 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 αυτή αναγνωρίζεται μέσα
στο κόστος του αντίστοιχων πλοίων και αποσβένεται κατά την υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης και όχι
ως αύξηση ή μείωση εσόδων. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται ως αύξηση των αποσβέσεων 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 μείωση των αποσβέσεων 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.
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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.6. Φόρος Εισοδήματος – (συνέχεια)
Αναβαλλόμενος φόρος – (συνέχεια)
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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.8

Πλοία

Τα πλοία του Ομίλου αναφέρονται στην κατάσταση Ενοποιημένης 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
κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης και στο κομμάτι που αφορά διαφορές
εύλογης αξίας από συμβάσεις χρονοναύλωσης.
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 πλοίων είναι 35 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 τέλος κάθε ημερομηνίας ισολογισμού ήταν $0,540.

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
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 μηχανήματων αγκυροβολιάς 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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.8

Πλοία – (συνέχεια)

Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών («dry-docking») και εξόδων ειδικής επιθεώρησης – (συνέχεια)
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», αποσβένεται μέχρι την ημερομηνία απόκτησης και 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 αγοράς
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, τα εκτιμώμενα λειτουργικά έξοδα,
τις εκτιμώμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, την υπολειμματική αξία, το ποσοστό χρήσης και την εκτιμώμενη
υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή κάθε πλοίου (Σημείωση 4).

2.3.9 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 προταθούν 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.

2.3.10 Μισθώσεις
Για κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται, ο Όμιλος αξιολογεί εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει μίσθωση. Μία
μίσθωση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση, εάν η σύμβαση αυτή εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός
αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού για μία χρονική περίοδο και έναντι ορισμένου ανταλλάγματος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος αξιολογεί εάν:
• η σύμβαση εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού,
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
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2.3.10 Μισθώσεις– (συνέχεια)
• ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του
αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού, και
• ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού
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. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τον Όμιλο στη διαπραγμάτευση και συμφωνία
μιας λειτουργικής μίσθωσης, προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και
αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. Τα μισθωμένα στοιχεία
ενεργητικού περιλαμβάνονται στα «Πλοία» στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
Τα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοοικονομική μίσθωση αποαναγνωρίζονται και ο Όμιλος
αναγνωρίζει μια απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Η απαίτηση από μισθώσεις
προεξοφλείται με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου και η λογιστική αξία προσαρμόζεται αναλόγως. Τα
εισπρακτέα μισθώματα αυξάνονται βάσει των τόκων επί της απαίτησης και μειώνονται με την είσπραξη των
μισθωμάτων.
Μισθώσεις - όπου η οντότητα είναι ο μισθωτής: Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την
ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Τα δικαιώματα χρήσης των
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις,
προσαρμοσμένο κατά το ποσό των προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων και επιμετρώνται
αρχικά στο κόστος μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το
κόστος κατά την αρχική αναγνώριση περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης
μίσθωσης, αρχικές δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο, τα κόστη αποκατάστασης και τις
πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν αυτή, μειωμένες κατά το ποσό των
εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του
ενεργητικού αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσής του και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις. Οι υποχρεώσεις μίσθωσης αναγνωρίζονται αρχικά σε ποσό ίσο με την
παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τα συμβατικά
σταθερά μισθώματα, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη και ποσά που σχετίζονται
με πληρωμές υπολειμματικής αξίας και αναμένονται να πληρωθούν. Επίσης, περιλαμβάνουν την τιμή
εξάσκησης δικαιώματος αγοράς, καθώς και ποσά κυρώσεων λήξης μιας σύμβασης στην περίπτωση που
είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο εκμισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Για τον υπολογισμό της παρούσας
αξίας των μισθωμάτων χρησιμοποιείται το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν
προσδιορίζεται από τη σύμβαση, το επιτόκιο επιπρόσθετου δανεισμού (incremental borrowing rate). Το
επιτόκιο αυτό αντιπροσωπεύει το κόστος που θα όφειλε να καταβάλει ο μισθωτής για να δανειστεί το
απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριστικά, και
συνθήκες με το μισθωμένο στοιχείο σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον.
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας: Ο Όμιλος 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.). Ο
Όμιλος αναγνωρίζει τα μισθώματα που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις ως έξοδο με βάση τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021, δεν αναγνωρίστηκαν μισθώσεις όπου η οντότητα ήταν μισθωτής, ούτε βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας.
Πώληση και επαναμίσθωση πλοίων: Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί τις συμβάσεις πώλησης και
επαναμίσθωσης εάν πληρούν τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» για το αν έχει
μεταβιβαστεί ο έλεγχος του πλοίου. Εάν πληρούνται τα κριτήρια αυτά η σχετική σύμβαση λογιστικοποιείται
σαν πώληση και η επαναμίσθωση αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης. Εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΠΧΑ
15, οι εν λόγω συμβάσεις αναγνωρίζονται ως δανειακές υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 .
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.11 Αποθέματα
Tα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας και περιλαμβάνουν τα καύσιμα και τα λιπαντικά των πλοίων. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο
του «first in, first out» (FIFO). Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα υλικά 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.

2.3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης
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. Τα ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης περιλαμβάνουν
κατάθεση ύψους Ευρώ 100.000 της Εταιρείας εντός του λογαριασμού εξασφάλισης ομολογιακού δανείου,
το οποίο θα χρησιμοποιείται από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών αποκλειστικά για την
κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων
των δανειστών, όπως αυτοί ορίζονται στο πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, που
απορρέουν από οποιοδήποτε έγγραφο του ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων
του ομολογιακού δανείου.
Οι λογιστικές αξίες των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων την 31 Δεκεμβρίου 2021, προσεγγίζουν τις
εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
διακρατώνται σε αξιόπιστες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2.3.13

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.

2.3.14

Εμπορικές απαιτήσεις, καθαρές

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. Η πρόβλεψη
που έχει σχηματιστεί για επισφαλείς απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι μηδενική.

2.3.15

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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.16

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
αναμενόμενης διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, κατά περίπτωση, μικρότερης περιόδου,
στην καθαρή λογιστική αξία του.

Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικώνυποχρεώσεων
-

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 διαχείρισή 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:
I.
Διακρατείται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου στόχος είναι η κατοχή περιουσιακών
στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και
II.
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:
I.
Διακρατείται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται με τη συλλογή
συμβατικών ταμειακών ροών και πώληση χρηματοοικονομικών μέσων; και
II.
Οι συμβατικοί όροι δημιουργούν ταμειακές ροές, που είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και
τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις – (συνέχεια)

Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικώνυποχρεώσεων – (συνέχεια)
-

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία – (συνέχεια)

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.

-

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, μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.16 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις – (συνέχεια)
-

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις – (συνέχεια)

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
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτελούνται
από τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
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.

-

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Λογιστική Αντιστάθμισης

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του οικονομικού κινδύνου που
προκύπτει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
Σχέση αντιστάθμισης για σκοπούς εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης υπάρχει όταν:
• υπάρχει οικονομική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης,
• η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου δεν κυριαρχεί στις μεταβολές της τιμής που προκύπτουν από αυτήν την
οικονομική σχέση, και
• η αναλογία αντιστάθμισης της σχέσης αντιστάθμισης είναι η ίδια με αυτή που προκύπτει από την ποσότητα
του αντισταθμιζόμενου στοιχείου που η οικονομική οντότητα στην πραγματικότητα αντισταθμίζει και την
ποσότητα του μέσου αντιστάθμισης που η οικονομική οντότητα στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί, για αυτή
την αντισταθμιστική σχέση. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός δεν πρέπει να αντανακλά μία ανισορροπία μεταξύ
των σταθμίσεων του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης, που θα μπορούσε να
δημιουργήσει αναποτελεσματικότητα αντιστάθμισης (ανεξάρτητα από το αν θα αναγνωριζόταν ή όχι), η οποία
θα οδηγούσε σε ένα λογιστικό αποτέλεσμα ασυμβίβαστο με τους σκοπούς της λογιστικής αντιστάθμισης.
Τα παράγωγα που αποτελούν μέσα αντιστάθμισης αποτιμώνται σε κάθε ημερομηνία λήξης της περιόδου
αναφοράς. Ο λογιστικός χειρισμός των μεταβολών στην εύλογη αξία εξαρτάται από τον τύπο της
αντιστάθμισης. Για τους σκοπούς της αντισταθμιστικής λογιστικής, η αντιστάθμιση χρηματοοικονομικού
κινδύνου ταξινομείται είτε ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας, όταν αντισταθμίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της
εύλογης αξίας του καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, ή ως αντιστάθμιση
ταμειακών ροών, όταν αντισταθμίζεται η διακύμανση στις ταμειακές ροές, η οποία μπορεί να προέρχεται από
ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, άμεσα συσχετιζόμενο με το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση.
Σε συναλλαγές αντιστάθμισης εύλογης αξίας, που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής, τα κέρδη
ή οι ζημιές που προέρχονται από την αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του,
καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Tο κέρδος ή η ζημιά της αντιστάθμισης που προκύπτει από
το αντισταθμισμένο στοιχείο προσαρμόζει την λογιστική αξία του αντισταθμισμένου στοιχείου και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.16

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις – (συνέχεια)
-

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Λογιστική Αντιστάθμισης – (συνέχεια)

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, τα κέρδη ή οι ζημιές που αφορούν στο αποτελεσματικό μέρος
της αντιστάθμισης και προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία του παράγωγου χρηματοοικονομικού
μέσου, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα σε ένα αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών, ενώ το
μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης καταχωρείται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στα λοιπά συνολικά έσοδα αναταξινομείται
από τα ίδια κεφάλαια στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και παρουσιάζεται ως προσαρμογή εντός των λοιπών
συνολικών εσόδων την περίοδο κατά την οποία ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο επηρεάζει τα αποτελέσματα
της χρήσης. Ωστόσο, όταν ένα μη χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρεώση αναγνωρίζεται
συνεπεία της συναλλαγής αντιστάθμισης, το κέρδος ή η ζημιά που είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στα
λοιπά συνολικά έσοδα περιλαμβάνεται στην αρχική επιμέτρηση του αντισταθμισμένου στοιχείου.
Όταν μία προβλεπομένη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, οποιαδήποτε σχετικό
κέρδος ή ζημιά αναγνωρίσθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα μεταφέρεται απευθείας στα κέρδη ή τις ζημιές.
Εάν η σχέση αντιστάθμισης παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητας, η λογιστική
αντιστάθμισης διακόπτεται και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές διατηρούνται στο αποθεματικό αντιστάθμισης
ταμειακών ροών έως ότου η προβλεπόμενη συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει
πολιτική λογιστικής αντιστάθμισης την 31 Δεκεμβρίου 2021.

-

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 του 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.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.3 Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές – (συνέχεια)
2.3.16
-

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις – (συνέχεια)
Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – (συνέχεια)

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 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.

2.3.17

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 ενδιάμεσες συνοπτικές 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 ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και
εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν είναι πιθανή η εισροή οικονομικών
ωφελειών.
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών – (συνέχεια)
2.4 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές
Η προετοιμασία των 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
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 που είναι 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 και τις
εκτιμώμενες ημερομηνίες κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης (Σημείωση
4).

Απομείωση πλοίων: Η λογιστική αξία των πλοίων 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 για ενδείξεις
απομείωσης κάθε φορά που γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία των
πλοίων μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν εντοπίζονται ενδείξεις απομείωσης η διοίκηση προχωρά σε
έλεγχο απομείωσης των πλοίων. Ο έλεγχος απομείωσης του Ομίλου για τα πλοία βασίζεται στην ανακτήσιμη
αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπου η ανακτήσιμη αξία υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης. Ο Όμιλος προσλαμβάνει ανεξάρτητους
ειδικούς εκτιμητές για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των πλοίων του. Ο υπολογισμός της αξίας
χρήσης βασίζεται σε ένα μοντέλο προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο υπολογισμός της αξίας χρήσης
επηρεάζεται περισσότερο από προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για το μοντέλο
προεξοφλημένων ταμειακών ροών καθώς και από τις αναμενόμενες ταμειακές ροές (Σημείωση 4).

Αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών που δεν ικανοποιούν τον ορισμό της «επιχείρησης»: Κατά την
εκτίμηση του κατά πόσον ένα αποκτηθέν σύνολο περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων αποτελεί
επιχείρηση ή στοιχείο ενεργητικού, η διοίκηση επιλέγει εάν θα εφαρμόσει το προαιρετικό τεστ ελέγχου
συγκέντρωσης της εύλογης αξίας (optional concentration test) ώστε να απλοποιήσει την αξιολόγηση της.
Όταν εφαρμόζεται ο έλεγχος συγκέντρωσης, η εξαγορά θεωρείται ως απόκτηση στοιχείου ενεργητικού εάν
συγκεντρωθεί το σύνολο της εύλογης αξίας των ακαθάριστων στοιχείων ενεργητικού που αποκτώνται
(εξαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων και σχετικής υπεραξίας) σε ένα στοιχείο ενεργητικού ή σε μια ομάδα παρόμοιων στοιχείων
ενεργητικού. Αν η διοίκηση επιλέξει να μην προχωρήσει σε έλεγχο συγκέντρωσης ή μετά από εφαρμογή του
ελέγχου συγκέντρωσης δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, τότε πραγματοποιεί περαιτέρω αξιολόγηση του
κατά πόσον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν είναι επιχείρηση
ή όχι (Σημείωση 1).
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3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

α) CGC Operating Corp.:
Την 18η Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών Poseidon
Gas Carrier Corp. και Maximus Gas Carrier Corp. και την 29η Νοεμβρίου 2021, της εταιρείας Kronos Gas
Carrier Corp. (που έχουν συσταθεί στην Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ) και οι οποίες κατέχουν ως
Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Πώλησης και Eπαναμίσθωσης τα πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos, LNG/C Asklipios και LNG/C Adamastos αντίστοιχα, τα οποία
φέρουν σημαία Μάλτας, κατασκευάσθηκαν το 2021 και έχουν χωρητικότητα 174.000 KM, από την CGC, που
είναι συνδεδεμένο μέρος, στην Εταιρεία, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 4.

β) Capital Gas Ship Management Corp.:
H Capital Gas Ship Management Corp. (“Capital Gas”), είναι εταιρεία διαχείρισης πλοίων, η οποία ανήκει
στον κ.Μιλτιάδη Μαρινάκη, γιο του κ.Ευάγγελου Μαρινάκη . Η Capital Gas σύναψε με τις πλοιοκτήτριες
εταιρείες των πλοίων LNG/C Attalos και LNG/C Asklipios στις 18 Νοεμβρίου 2021 και με την πλοιοκτήτρια
εταιρεία του πλοίου LNG/C Adamastos στις 29 Νοεμβρίου 2021 τη Συμφωνία – Πλαίσιο (εφεξής
«Συμφωνία») με βάση την οποία παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης, εξεύρεσης
πληρωμάτων, τροφοδοσίας, πετρέλευσης, αγοροπωλησιών, ναυλώσεων και ασφαλίσεων. H Capital Gas
δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η Capital Gas χρεώνει για τα πλοία του
Ομίλου ημερήσια αμοιβή για κάθε πλοίο για τις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, και οι
πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να αποζημιώνουν την Capital Gas για κάθε εύλογο άμεσο και έμμεσο
κόστος, υποχρέωση και έξοδο που πραγματοποιήσε η τελευταία κατά την παροχή υπηρεσιών που δεν
καλύπτονται από την προαναφερθεισα ημερήσια αμοιβή. Η εν λόγω αμοιβή υπόκειται σε ετήσια
αναπροσαρμογή με βάση το συνολικό ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.
Οι αμοιβές διαχείρισης που χρεώθηκαν από την Capital Gas κατά την περίοδο από 14 Αυγούστου έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021, ανήλθαν σε $242, και απεικονίζονται ξεχωριστά στα «Λειτουργικά έξοδα πλοίων Συνδεδεμένα Μέρη» στην ενοποιημένη κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων.
Το οφειλόμενο ποσό στην Capital Gas στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθε σε $895, από το οποίο $186
αφορούν στις αμοιβές διαχείρισης που αναφέρθηκαν παραπάνω και $709 αφορούν πληρωμές που
πραγματοποιήθηκαν από την Capital Gas για λογαριασμό των ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου. Το
συνολικό οφειλόμενο ποσό περιλαμβάνεται στις «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη» στην
ενοποιημένη κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.

γ) Οφειλόμενα ποσά στην Μητρική:
Το οφειλόμενο ποσό στην Μητρική στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθε σε $18.246. Η εταιρεία δεν έχει την
υποχρέωση να καταβάλει τόκο κ αι τ ο οφειλώμενο πο σό είναι π ληρωτέο κατα απαίτηση της
μητρικής. Το ποσό αφορά ταμειακά διαθέσιμα που διατέθηκαν από την Μητρική για την κάλυψη
αναγκών του Ομίλου και περιλαμβάνεται στις «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη» στην ενοποιημένη
κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.
δ) Αμοιβές διοικητικού

συμβουλίου και προσωπικού:

Οι αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας για την περίοδο 14 Αυγούστου
2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στο ποσό των $16 και $41 αντίστοιχα και συμπεριλαμβάνονται στα
«Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας» στην ετήσια ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση
συνολικών εισοδημάτων για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.
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4. Πλοία
Τα ποσά αναλύονται ως εξής:

Κόστος
Διαφορές εύλογης
αξίας από
συμβάσεις
χρονοναύλωσης

Πλοία

Κόστος
δεξαμενισμού
& επισκευών
και εξόδων
ειδικής
επιθεώρησης

Σύνολο

Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

$602.975
$ 602.975

$10.425
$ 10.425

$9.600
$ 9.600

$623.000
$ 623.000

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και
Απομειώσεις
Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31Δεκεμβρίου 2021

$(1.716)
$ (1.716)

$(158)
$ (158)

$(210)
$ (210)

$(2.084)
$ (2.084)

Αναπόσβεστη Αξία
Την 14η Αυγούστου 2021
Στις 31 Δεκεμβρίου 2021

$ 601.259

$ 10.267

$ 9.390

$ 620.916

Κατά την περίοδο από 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, κανένα πλοίο δεν υποβλήθηκε σε ειδική
επιθεώρηση.
Και τα τρία πλοία, με συνολική λογιστική αξία $620.916 στις 31 Δεκεμβρίου 2021, έχουν παρασχεθεί ως
εγγύηση για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανεισμού, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 11.
Αγορές πλοίων
Στις 29 Νοεμβρίου 2021, η Εταιρεία σύναψε Συμφωνία Απόκτησης Μετοχών («ΣΑΜ») με την CGC για την
αγορά των μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας στην οποία ανήκει πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου
αερίου, τύπου X-DF, 174.000 ΚΜ, το «LNG/C Adamastos», ναυπηγημένο το 2021, στο ναυπηγείο Hyundai
Heavy Industries Co., Ltd (“Hyundai”), έναντι τιμήματος $220.000 το οποίο συμπεριλαμβάνει ποσό
$143.102 που αναφέρεται στο εναπομείναν υπόλοιπο, τη στιγμή της απόκτησης του πλοίου, της σύμβασης
πώλησης και επαναμίσθωσης που είχε συνάψει η πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου με μια θυγατρική
εταιρεία της Shin Doun Kisen Co., Ltd. (“Shin Doun”) . Το πλοίο παραδόθηκε στην Εταιρεία στις 29
Νοεμβρίου, 2021.
Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η Εταιρεία σύναψε δυο ξεχωριστές συμφωνίες ΣΑΜ με την CGC για την αγορά
των μετοχών των ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου στις οποίες ανήκουν δύο πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου αερίου, τύπου X-DF, 174.000 ΚΜ, τα «LNG/C Asklipios» και «LNG/C Attalos»,
ναυπηγημένα το 2021, στο ναυπηγείο Hyundai, έναντι συνολικού τιμήματος $403.000. Το τίμημα αγοράς
για το «LNG/C Asklipios» ήταν $196.000 το οποίο συμπεριλαμβάνει ποσό $149.570 που αναφέρεται στο
εναπομείναν υπόλοιπο, τη στιγμή της απόκτησης του πλοίου, της σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης
που είχε συνάψει η πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου με μια θυγατρική εταιρεία της CMB Financial Leasing
Co., Ltd (“CMBFL”).
Το τίμημα αγοράς για το «LNG/C Aτταλοs» ήταν $207.000 το οποίο συμπεριλαμβάνει ποσό $146.315 που
αναφέρεται στο εναπομείναν υπόλοιπο, τη στιγμή της απόκτησης του πλοίου, της σύμβασης πώλησης και
επαναμίσθωσης που είχε συνάψει η πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου με μια θυγατρική εταιρεία της
CMBFL.
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4. Πλοία – (συνέχεια)

Η Εταιρεία προσδιόρισε και αναγνώρισε τα επιμέρους αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και την
επιμέρους αναγνωρίσιμη υποχρέωση ως διαφορές εύλογης αξίας από συμβάσεις χρονοναύλωσης, με βάση
το κόστος του τιμήματος που καταβλήθηκε για την εξαγορά των προαναφερθεισών εταιρειών, το οποίο και
κατανεμήθηκε στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώση με βάση τις σχετικές εύλογες αξίες τους
όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 3. Έτσι, για τα μεν πλοία LNG/C Attalos και LNG/C
Adamastos αναγνώρισε αύξηση στο κόστος των δύο πλοίων ποσού ίσου με $13.711 το οποίο θα
αποσβέσθεί ως αύξηση των αποσβέσεων κατά την υπολειπόμενη διάρκεια των σύμβασεων, ενώ για το δε
πλοίο LNG/C Asklipios αναγνώρισε μείωση στο κόστος του πλοίου ποσού ίσου με $3.286 το οποίο θα
αποσβεσθεί ως μείωση των αποσβέσεων κατά την υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης.
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 δεν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία
αυτή, λόγω της εγγύτητας της ημερομηνίας αγοράς με την ημερομηνία εκτίμησης ενδείξεων απομείωσης.

5. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:

Επωνυμία Εταιρείας
Poseidon Gas Carrier Corp.
Maximus Gas Carrier Corp.
Kronos Gas Carrier Corp.
Σύνολο

Ποσοστό
Συμμετοχής
31.12.2021

Χώρα
Νησιά Μάρσαλ
Νησιά Μάρσαλ
Νησιά Μάρσαλ

100%
100%
100%

31.12.2021
60.685
46.430
76.898
184.013

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 δεν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία αυτή, λόγω της εγγύτητας της ημερομηνίας
αγοράς με την ημερομηνία εκτίμησης ενδείξεων απομείωσης.

6. Αποθέματα
Αποθέματα ύψους $936 στις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τον Όμιλο, αφορούν λιπαντικά πλοίων.

7. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι μηδενικές. Οι εμπορικές απαιτήσεις
είναι μη τοκοφόρες και ο Όμιλος δεν κατέχει εγγύηση ως εξασφάλιση.
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8. Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Τα ποσά κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2021

31.12.2021

$

Τόκοι συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης

347

$

-

Προκαταβολές πληρώματος

87

-

Ασφάλιστρα

79

-

Προκαταβολές σε πιστωτές

46

1

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα

58

-

Σύνολο προπληρωμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων

$

617

$

9. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Το κονδύλι «Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθε σε $650 για τον Όμιλο
και σε $22 για την Εταιρεία. Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις είναι μη τοκοφόρες.

10. Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
Το κονδύλι «Δεδουλευμένες υποχρεώσεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθε σε $2.080 για τον Όμιλο και
σε $1.277 για την Εταιρεία.

11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τον Όμιλο αναλύονται ως εξής:

1. Kronos Gas Carrier Corp.
2. Maximus Gas Carrier Corp. &
Poseidon Gas Carrier Corp.
3. Κοινό ομολογιακό δάνειο
Σύνολο
Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων
Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά
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31.12.2021
142.609
147.493
146.315
170.862
607.279
(5.373)
601.906
(22.383)
$579.523
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11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις – (συνέχεια)
Τα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Κοινό ομολογιακό δάνειο
Σύνολο
Μείον: Αναβαλλόμενο χρηματοδοτικό κόστος
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων
Μείον: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανεισμού
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθαρά

31.12.2021
170.862
170.862
(5.373)
165.489
$
165.489

A. Μακροπρόθεσμα δάνεια:

1.
Στις 29 Νοεμβρίου 2021, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του πλοίου LNG/C Adamastos
(Σημείωση 4), η εταιρεία ανέλαβε το εναπομείναν υπόλοιπο της σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης
που είχε συνάψει η πλοιοκτήτρια εταιρεία με την Shin Doun ποσού $143.102. Η σύμβαση πώλησης και
επαναμίσθωσης τη στιγμή της απόκτησης, έχει εναπομείνουσα διάρκεια 14.7 ετών.
2.
Στις 18 Νοεμβρίου 2021, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης των πλοίων LNG/C Αttalos και
LNG/C Asklipios (Σημείωση 4), η Eταιρεία ανέλαβε τα εναπομείναντα υπόλοιπα των συμβάσεων πώλησης
και επαναμίσθωσης που είχαν συνάψει οι πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων με δύο θυγατρικές εταιρείες
της CMBFL ποσών $146,315 και $149,570 αντίστοιχα. Οι συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης τη
στιγμή της απόκτησης, έχουν εναπομείνουσες διάρκειες 6,7 και 6,9 ετών αντίστοιχα.
3.
Τον Οκτώβριο του 2021, η Εταιρεία, εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο με την εγγύηση της
Μητρικής ύψους €150.000.000, με σκοπό την αγορά μετοχών των τριών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού
πλοίου (Σημειώσεις 1,4). Η διάρκεια του ομολόγου είναι πέντε έτη, θα λήξει τον Οκτώβριο του 2026 και το
σύνολο των €150.000.000 θα αποπληρωθεί στη λήξη του ομολόγου. Το επιτόκιο έχει προσδιοριστεί στο
2,65% 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 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 €50.000.000.
‘Oλες οι συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης της εταιρειας περιλαμβάνουν είτε υποχρέωση είτε
δικαίωμα αγοράς κάθε πλοίου κατά τη διάρκεια αλλα και στη λήξη της πώλησης και επαναμίσθωσης σε
προκαθορισμένη τιμή, αποκλείωντας έτσι τη μεταβίβαση του ελέγχου επί των πλοίων .Ως εκ τούτου οι εν
λόγω συμβάσεις έχουν αναγνωριστει ως Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Στους όρους των
συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης συμπεριλαμβάνεται επιτόκιο (LIBOR πλέον ενός περιθωρίου
επιτοκίου ή και σταθερό επιτόκιο ) και οι συμβάσεις αυτές εξασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, (α) με τη
μεταβίβαση των τίτλων των χρηματοδοτούμενων πλοίων και (β) με εταιρική εγγύηση της Μητρικής. Οι
συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης περιέχουν συνήθ εις 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 ανώτερα του 110%,
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 συμβάσεων.
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11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις – (συνέχεια)
Οι ετήσιες αποπληρωμές που σχετίζονται με τις τοκοφόρες συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης και
του κοινού ομολογιακού δανείου μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, είναι συνολικά ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2022
2023
2024
2025
2026
2027 και έπειτα
Σύνολο

Ποσό
$

22.383
22.616
22.891
23.112
194.237
322.040

$

607.279

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου για την περίοδο από τις 14 Αυγούστου έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021 ήταν 2,87%.
Τα συνολικό ποσό τόκων που προέκυψε από το συνολικό δανεισμό για την περίοδο από 14 Αυγούστου
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε $2.357, και σε $893 για την Εταιρεία το οποίο περιλαμβάνεται
στο κονδύλι «Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα» (Σημείωση 16) στην ενοποιημένη και εταιρική
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, αντίστοιχα.

Β. Χρηματοδοτικά Κόστη
Τα ποσά του χρηματοδοτικού κόστους που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα δανειακών υποχρεώσεων
αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 14 Αυγούστου 2021

$

5.590
(217)

$

5.373
-

$

5.373
-

$

5.373

$

5.373

Προσθήκες
Απόσβεση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
Μείον:
μέρος

Χρηματοδοτικό

κόστος,

βραχυπρόθεσμο

Χρηματοδοτικό κόστος, μακροπρόθεσμο μέρος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
$

5.590
(217)

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).
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12. Μη δεδουλευμένα έσοδα
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος: Τα ποσά που παρουσιάζονται ως «Μη δεδουλευμένα
έσοδα» για τον Όμιλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβάνουν κυρίως εισπράξεις πριν από την
ημερομηνία αναφοράς για τις οποίες δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια αναγνώρισης ως έσοδο. Τα έσοδα
αυτά στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε $4.519.

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 που κυμαίνεται από 3,0 έως 4,7 έτη. Όλες οι προαναφερθείσες
συμφωνίες περιλαμβάνουν περιόδους παράτασης κατ’επιλογή του ναυλωτή και κυμαίνονται από 0,4 έως
9,2 έτη.
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:

31 Δεκεμβρίου
2022
2023
2024
2025
2026
Σύνολο

Ποσό
72.392
82.490
82.716
51.924
19.812
309.334

(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 γνωστοποιηθούν ή να σχηματιστούν σχετικές προβλέψεις στις 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 ενοποιημένες 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.
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14. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο

(α) Μετοχικό κεφάλαιο: Στις 14 Αυγούστου 2021, η Εταιρεία εξέδωσε και εκχώρησε 29.960 Κοινές
Μετοχές ονομαστικής αξίας €1, η καθεμία, στη Μητρική.

(β) Προνομιούχες μετοχές: Στις 14 Αυγούστου 2021, η Εταιρεία εξέδωσε και εκχώρησε 40

εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία, ( 34 μετοχές εκχωρήθηκαν στην
Μητρική και 6 σε άλλους κατόχους).

(γ) Μερίσματα δηλωθέντα ή/και πληρωθέντα: Δεν προτάθηκαν ούτε καταβλήθηκαν από την
Εταιρεία μερίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου από 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

15. Λειτουργικά έξοδα πλοίων
Τα ποσά των λειτουργικών εξόδων πλοίων του Ομίλου για την περίοδο από τις 14 Αυγούστου έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής:

14.08.2021 –
31.12.2021
$
922
151
81
98
242
12
12
$ 1.518

Μισθοί πληρώματος και σχετικά έξοδα
Επισκευές, ανταλλακτικά & έξοδα συντήρησης πλοίων
Λιπαντικά
Ασφάλειες
Αμοιβές διαχείρισης
Φόρος χωρητικότητας
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνταν από τ ον Όμιλο και τις θυγατρικές του στο τέλος της
περιόδου ήταν 86,8, που περιελάβανε προσωπικό πλοίων 85,0 και προσωπικό γραφείου 1,8.

16. Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα
Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την περίοδο από τις 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021 αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
14.08.2021 –
31.12.2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14.08.2021 –
31.12.2021

Έξοδα τόκων κοινού ομολογιακού δανείου
Έξοδα τόκων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθαρά
Έξοδα τόκων συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
Αποσβέσεις κόστους χρηματοδότησης
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (έξοδα τραπεζών)

$ 893
374
1.464
217
16

$ 893
374
217
16

Σύνολο

$ 2.964

$ 1.500
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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 ΗΠΑ, 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 στη Κύπρο όπου ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%. Σε τέτοιες
περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%.
Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά την
τρέχουσα περίοδο.
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.
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:

14.08.2021 –
31.12.2021
Ζημία πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση ζημιάς περιόδου
Χρέωση φορολογίας

$(2.245)
(281)
281
$-

18.Αμοιβές ελεγκτών
Οι αμοιβές των ελεγκτών για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε
$166,4. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και για την περίοδο 14
Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2021 που ανήλθε σε $40,4 και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες
ποσού $126,0.
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19.Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Σε σχέση με την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (Σημείωση 11), η Εταιρεία σύναψε δύο
συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε συνάλλαγμα προκειμένου να διαχειριστεί τον συναλλαγματικό
κίνδυνο που προκύπτει μετατρέποντας τις σταθερού επιτοκίου ομολογίες σε ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των εξαμηνιαίων πληρωμών των κουπονιών κατά τη διάρκεια της περιόδου 21
Οκτωβρίου 2021 έως 21 Οκτωβρίου 2025, στα αντίστοιχα ποσά εκφρασμένα σε δολάρια. Η
χρησιμότητα των συμφωνιών αυτών είναι να διαχειριστεί η αβεβαιότητα των ταμειακών εκροών σε
δολάρια σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο, ορίζοντας ένα σταθερό ετήσιο επιτόκιο. Και οι δύο
συμφωνίες δεν χαρακτηρίστηκαν ως χρηματοοικονομικά μέσα για σκοπούς αντισταθμιστικής λογιστικής.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που δε χαρακτηρίζονται ως μέσα για σκοπούς αντιστάθμιστικής
λογιστικής δεν αποσκοπούν στο κέρδος, αλλά χρησιμεύουν στη διαχείριση κινδύνων στους οποίους η
Εταιρεία εκτίθεται και είτε δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική και/ή η Εταιρεία δεν
έχει επιλέξει να εφαρμόσει αντισταθμιστική λογιστική. Η Εταιρεία αποτιμά τα παράγωγα αυτά στην
εύλογη τους αξία στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου και ανάλογα καταχωρεί το μη πραγματοποιηθέν
κέρδος/ζημιά που αφορά στην περίοδο στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους όρους αλλά και τις εύλογες αξίες των συμβολαίων ανταλλαγής
νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ημερομηνία
έναρξης

Ημερομηνία
λήξης

Ονομαστικό Ποσό σε
€

Ονομαστικό Ποσό σε
$

Σταθερό Επιτόκιο με
το οποίο η Εταιρεία
λαμβάνει σε €

Σταθερό επιτόκιο με το
οποίο η Εταιρεία
πληρώνει σε $

Εύλογη αξία στις
31 Δεκεμβρίου
2021 σε $

21/10/2021

21/10/2025

120.000

139.716

2,65%

3,655%

(2.552)

21/10/2021

21/10/2025

30.000

34.929

2,65%

3,690%

(615)
(3.167)

Συνολική
Εύλογη Αξία

Η εύλογη αξία των συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων σε συνάλλαγμα παρουσιάζεται χωρίς τους
δεδουλευμένους τόκους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις «Δεδουλευμένες υποχρεώσεις» στις ενοποιημένες
και εταιρικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία
αναγνώρισε ζημιά σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ποσού $3.167, η οποία
περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά», στην ενοποιημένη και
εταιρική κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.
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19. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - (συνέχεια)
Οι εύλογες αξίες αυτών των συμφωνιών προκύπτουν χρησιμοποιώντας μέσες τιμές επιτοκιών με βάση
τα εκάστοτε διαθέσιμα επιτόκια αγοράς, τις τιμές συναλλάγματος και αφού προηγουμένως έχει ληφθεί
υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος των συμβαλλόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τιμές που
χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αποτίμησης αυτών των συμφωνιών βασίζονται σε δημοσιευόμενες τιμές
αγοράς σχετικά με τους όρους των συμβολαίων και άρα οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων σε
συνάλλαγμα κατηγοριοποιούνται Επιπέδου 2, στην ιεραρχία επιμέτρησης εύλογης αξίας.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται στο κονδύλι «Παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα» και συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις ενοποιημένες και εταιρικές
καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

20. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως τραπεζικές καταθέσεις και οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις,
εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη και παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα. 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 συναλλαγματικός κίνδυνος, ο
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.

(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). Μια σημαντική αύξηση στα
επιτόκια αγοράς, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και την
ικανότητά του να αποπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις.

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:

31.12.2021
Libor
Libor

Αύξηση μονάδων βάσης
+100
-100

Επίδραση στα αποτελέσματα
$ (353)
$ 353

(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των
χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο
συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το δολάριο, που είναι το λειτουργικό νόμισμα
της Εταιρείας. Η διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων αντιμετωπίζεται κυρίως με τη χρήση φυσικών
αντισταθμιστικών μέσων και με προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα.
Στην παρούσα φάση ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με την έκδοση
κοινού ομολογιακού δανείου σε Ευρώ ο οποίος αντισταθμίζεται με τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων
σε συνάλλαγμα (cross currency swaps) τις οποίες συνήψε η Εταιρεία. (Σημειώσεις 11, 18).

(γ) 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.
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20. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου – (συνέχεια)

(γ) Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου - (συνέχεια)
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.
Στην περίοδο από τις 14 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 τρεις αξιόπιστοι ναυλωτές
αντιπροσώπευαν μεμονωμένα περισσότερο από το 10% των εσόδων του Ομίλου, συγκεκριμένα με
ποσοστά 42%, 35% και 23% ο καθένας.

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.

(δ) Εύλογη Αξία: Οι λογιστικές αξίες που αντικατοπτρίζονται στις ενοποιημένες και εταιρικές κατάστασεις
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 υποχρεώσεων με επιτόκια προσεγγίζει τις λογιστικές αξίες, λόγω της μεταβλητότητας των
επιτοκίων. Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων με σταθερό επιτόκιο στις 31 Δεκεμβρίου
2021 είναι $140.020 (Σημείωση 11) και προσδιορίσθηκε χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης Επιπέδου
2 στην ιεραρχία επιμέτρησης εύλογης αξίας. Η εύλογη λογιστική αξία του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με
σταθερό επιτόκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι $171.292 (Σημείωση 11) και προσδιορίσθηκε
χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης Επιπέδου 1 στην ιεραρχία επιμέτρησης εύλογης αξίας (κωδικός
χρηματιστηριακού τίτλου CPLPB1 του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

(ε) 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 ο ναυλωτής προπληρώνει για τη ναύλωση
των πλοίων ανά 30 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 στις 31
Δεκεμβρίου 2021, με την υπόθεση 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
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
συμπεριλαμβανομένων τόκων

Λιγότερο
από 3 μήνες

1 έως 5 έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

10.108

32.425

345.234

364.813

752.580

2.080

-

-

-

2.080

650

-

-

-

650

12.838

32.425

345.234

364.813

755.310

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων
των δεδουλευμένων τόκων
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

3 έως 12
μήνες
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20. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου – (συνέχεια)

(ε) Κίνδυνος Ρευστότητας - (συνέχεια)
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στις
31 Δεκεμβρίου 2021, με την υπόθεση ότι οι δανειστές δεν θα απαιτήσουν πρόωρη αποπληρωμή των
δανείων 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 τόκων

1.132

3.459

188.357

-

192.948

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων

1.277

-

-

-

1.277

22

-

-

-

22

2.431

3.459

188.357

-

194.247

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

(στ) 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
31.12.2021
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων
Σύνολο καθαρού μακροπρόθεσμου δανεισμού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων

(Ποσά σε χιλ. $)
$ 22.383
579.523
601.906
(9.841)
592.065
847
$ 602.753
98.23%

Δείκτης Μόχλευσης

Ο Όμιλος δεν έχει ορίσει ένα συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο για τον δείκτη μόχλευσης καθώς όλες
οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του και το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι
εγγυημένες από τη Μητρική.
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21. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οι ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 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 παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προχωρήσει σε σχεδιασμό
ανάλογων ενεργειών αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
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ολογιακού Δ
Δανείου
.000.000
Έκθεση Διάθεσ
Διάθεσης
ης Αντληθέντων Κεφ
Κεφαλαίων
αλαίων από τη
τηνν έκδοση Κοινού Ομ
Ομολογιακού
ανείου ποσού Ευρώ 150
150.000.000
για την περί
περίοδο
οδο 22.10.2021 μέ
μέχρι
χρι την 29.11
29.11.2021
.2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το
«Χ.Α.»), την απόφαση υπ’ αριθ. 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και την απόφαση υπ’ αριθ.
8/754/14.6.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού
Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών,
διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003
συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «CPLP Shipping Holdings PLC» (η «Εταιρεία»), με την
εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία « Capital Product Partners L.P.» (η «Εγγυήτρια»), που πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με την από 7.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 7.10.2021
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας καθώς και την από 12.10.2021 απόφαση έγκρισης του
περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια
ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τέσσερα
εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€4.800.000) περίπου και μείωσαν αντιστοίχως 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 22.10.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 150.000
κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της
Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25.10.2021.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και την από 22.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα
αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), μείον ποσό τεσσάρων
εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.800.000) περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν
μέχρι την 29.11.2021 ως ακολούθως:
ντληθέντων κεφαλαίω
κεφαλαίωνν
Χρήση α
αντληθέντων
(α) Αγορά του συνόλου των μετοχών των
εταιρειών Poseidon Gas Carrier Corp.,
Maximus Gas Carrier Corp. και Kronos Gas
Carrier Corp.
(β) Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της
Εταιρείας Εφόσον, κατόπιν της διάθεσης
υπό (α) εξακολουθούν να υπολείπονται
καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια
Σύνολο
Πλέον: Δαπάνες ΈΈκδοσης
κδοσης
Γενικό Σύνο
Σύνολο
λο

Καθαρό π
ποσό
οσό προς
διάθεση
€145,2 εκατ.

λαια
Διατεθέντα κεφά
κεφάλαια
έως 29.11.2021
€145,2 εκατ.

Αδιάθετα
Κεφάλαια
€0 εκατ.

-

-

-

€145,2 εκατ.
€4,8 εκατ.
€150,0 εκατ.

€145,2 εκατ.
€4,8 εκατ.
€150,0 εκατ.

€0 εκατ.
€0 εκατ.
€0 εκατ.

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία ως προς την επένδυση (α) του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή
εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25/17.7.2008 του
Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.
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Ως προς την επένδυση (α) του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου
σημειώνονται τα ακόλουθα:
1) Την 18.11.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «Poseidon Gas Carrier
Corp.» και «Maximus Gas Carrier Corp.», οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos και LNG/C Asklipios,
αντίστοιχα. Το ποσό των €92,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών των εταιρειών «Poseidon Gas Carrier Corp.» και
«Maximus Gas Carrier Corp .» διατέθηκε σε Δολάρια ΗΠΑ ($107,1 εκατ.) σύμφωνα με την από 18.11.2021 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2) Την 29.11.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Kronos Gas Carrier
Corp.», η οποία κατέχει ως Ναυλώτρια Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης το πλοίο
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Adamastos. Το ποσό των €52,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών
της εταιρείας «Kronos Gas Carrier Corp.» διατέθηκε σε Δολάρια ΗΠΑ ($60,8 εκατ.) σύμφωνα με την από 29.11.2021
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 29.11.2021 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή
τους είναι οριστική.

1 Φεβρουα
Φεβρουαρίου
ρίου 2022
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SHIPPING
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Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κώστας Νεοκλέους

Γεράσιμος Καλογηράτος
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Προς το Δι
Διοικητικό
οικητικό Συμ
Συμβούλιο
βούλιο της ««CPLP
CPLP Shipping H
Holdings
oldings Plc
Plc».
νων Διαδικασιών επ
επίί της «Έκθεσ
ρημάτων από τη Διενέργει
Διενέργεια
α Προσυμφωνημέ
Προσυμφωνημένων
«Έκθεσης
ης Διάθεσης Αντλ
Αντληθέντων
ηθέντων Κεφαλαίω
Κεφαλαίων»
Έκθεση Ευ
Ευρημάτων
ν»
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της “ CPLP Shipping Holdings Plc ” (εφεξής «Εταιρεία»),
διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων 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»),
σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την έκδοση ομολογιακού δανείου που
διενεργήθηκε από την Εταιρεία και που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της
προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο
ισχύει σε “Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. Ευθύνη μας είναι
να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.
Διαδικασίες:
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως αντληθέντα κεφάλαια στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Α “Έκθεση Διάθεσης
Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου”, (εφεξής «Έκθεση»), με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν
αναγνωρισθεί στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
2) Συγκρίναμε το ποσό της έκδοσης του ομολογιακού δανείου που αναφέρεται στην Έκθεση με (α) το αντίστοιχο ποσό που
εγκρίθηκε στις από 7/10/2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και της μητρικής της Capital Product
Partners L.P. (β) το ποσό που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με ημερομηνία 12/10/2021 (γ) το ποσό που
κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 200100438954 που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Eurobank Cyprus.
3)

Εξετάσαμε εάν τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος με βάση τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, εξετάζοντας τις
ενημερώσεις μέσω διαδικτυακού χώρου της Εταιρείας, τις λογιστικές εγγραφές, καθώς και τα παραστατικά του τραπεζικού
λογαριασμού με αριθμό 5104-104718- 793 που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Πειραιώς όπου φαίνονται οι σχετικές εκταμιεύσεις .

Ευρήματα:
1)

Τα ποσά που εμφανίζονται ως αντληθέντα κεφάλαια στην επισυναπτόμενη “Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την
Έκδοση Ομολογιακού Δανείου”, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

2)

Συμφωνήσαμε το ποσό της έκδοσης του ομολογιακού δανείου που αναφέρεται στην Έκθεση με (α) το αντίστοιχο ποσό που
εγκρίθηκε στις από 7/10/2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και της μητρικής της Capital Product
Partners L.P. (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με ημερομηνία 12/10/2021 (γ) το ποσό
που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 200100438954 που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Eurobank Cyprus.

3)

Εξετάζοντας τις ενημερώσεις μέσω διαδικτυακού χώρου της Εταιρείας, τις λογιστικές εγγραφές, καθώς και τα παραστατικά του
τραπεζικού λογαριασμό με αριθμό 5104-104718-793 που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα Πειραιώς όπου φαίνονται οι σχετικές
εκταμιεύσεις, επαληθεύσαμε ότι τα αντληθέντα ποσά της έκδοσης του ομολογιακού δανείου έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες χρήσεις τους και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με βάση τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
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Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή
Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην
αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των
υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της
κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα
στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο που
έληξε την 31/8/2021 για τις οποίες έχει εκδοθεί ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 6/9/2021.

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2022

Μιχαήλ Στεργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

αλαίων από τη
τηνν έκδοση Κοινού Ομολ
Ομολογιακού
οδο
Έκθεση Διάθεσ
Διάθεσης
0.000 για την περί
περίοδο
ης Αντληθέντων Κεφ
Κεφαλαίων
ογιακού Δανεί
Δανείου
ου ποσού Ευρώ 150.00
150.000.000
22.10.2021 μέ
μέχρι
χρι την 29.11.20
29.11.2021
21
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση
υπ’ αριθ. 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και την απόφαση υπ’ αριθ. 8/754/14.6.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατόν πενήντα
εκατομμυρίων (€150.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με
ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες
διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία « CPLP Shipping Holdings PLC» (η
«Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία « Capital Product Partners L.P.» (η «Εγγυήτρια»), που πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με την από 7.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 7.10.2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας καθώς και την από 12.10.2021 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού
Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ
(€150.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€4.800.000) περίπου και
μείωσαν αντιστοίχως 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 22.10.2021. Επιπρόσθετα, οι εκδοθείσες 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες
εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου
Αθηνών στις 25.10.2021.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
την από 22.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους
εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), μείον ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.800.000)
περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 29.11.2021 ως ακολούθως:
Χρήση α
αντληθέντων
ντληθέντων κεφαλαίω
κεφαλαίωνν
(α) Αγορά του συνόλου των μετοχών των
εταιρειών Poseidon Gas Carrier Corp.,
Maximus Gas Carrier Corp. και Kronos Gas
Carrier Corp.
(β) Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της
Εταιρείας Εφόσον, κατόπιν της διάθεσης
υπό (α) εξακολουθούν να υπολείπονται
καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια
Σύνολο
Πλέον: Δαπάνες ΈΈκδοσης
κδοσης
Γενικό Σύνο
Σύνολο
λο

οσό προς
Καθαρό π
ποσό
διάθεση
€145,2 εκατ.

λαια
Διατεθέντα κεφά
κεφάλαια
έως 29.11.2021
€145,2 εκατ.

Αδιάθετα
Κεφάλαια
€0 εκατ.

-

-

-

€145,2 εκατ.
€4,8 εκατ.
€150,0 εκατ.

€145,2 εκατ.
€4,8 εκατ.
€150,0 εκατ.

€0 εκατ.
€0 εκατ.
€0 εκατ.

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρεία ως προς την επένδυση (α) του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι
τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.
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Ως προς την επένδυση (α) του πίνακα σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο 2.1 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου σημειώνονται τα
ακόλουθα:
1) Την 18.11.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών « Poseidon Gas Carrier Corp.» και « Maximus
Gas Carrier Corp.», οι οποίες κατέχουν ως Ναυλωτές Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης τα πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C Attalos και LNG/C Asklipios, αντίστοιχα. Το ποσό των €92,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών
των εταιρειών «Poseidon Gas Carrier Corp.» και «Maximus Gas Carrier Corp.» διατέθηκε σε Δολάρια ΗΠΑ ($107,1 εκατ.) σύμφωνα
με την από 18.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2) Την 29.11.2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Kronos Gas Carrier Corp.», η οποία κατέχει
ως Ναυλώτρια Γυμνού Πλοίου βάσει Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
LNG/C Adamastos. Το ποσό των €52,6 εκατ. για την αγορά των μετοχών της εταιρείας «Kronos Gas Carrier Corp.» διατέθηκε σε Δολάρια
ΗΠΑ ($60,8 εκατ.) σύμφωνα με την από 29.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων την 29.11.2021 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο
σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.

Λευκωσία, 01 Φεβρ
Φεβρουαρίου
ουαρίου 2022
C
CPLP SHIPPIN
SHIPPING
G HOLDINGS PL
PLC
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κώστας Νεοκλέους

Γεράσιμος Καλογηράτος
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