Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Costamare Participations Plc στο Γ’ Τρίμηνο της Χρήσης 2021
Η Costamare Participations Plc (εφεξής «η Εταιρεία») σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στις 09.11.2021 με την οποία ζητούνταν από τις εταιρείες με κινητές αξίες
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν όψει της τρέχουσας ενεργειακής
κρίσης σε συνδυασμό με την εξάπλωση του COVID-19, να παράσχουν πληροφόρηση αναφορικά με
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και τη διαμόρφωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους
κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1.

Δραστηριότητες Costamare Participations Plc.

H Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της, στις οποίες κατέχει το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου,
συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω μακροχρόνιων
ναυλώσεων.
Το ξέσπασμα του ιού COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020, επηρέασε αρνητικά τo κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δια
θαλάσσης. Από την έναρξη της πανδημίας έως το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου τριμήνου του
2020, οι ναύλοι για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημείωσαν σημαντική πτώση. Ωστόσο,
από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, οι ναύλοι για όλα τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκαν σημαντικά λόγω της αυξημένης ζήτησης κυρίως για
καταναλωτικά αγαθά σε συνδυασμό με τη μη ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής
αλυσίδας που προκλήθηκε από την πανδημία. Επιπρόσθετα, η αυξημένη ζήτηση σε παγκόσμιο
επίπεδο για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και λοιπών προϊόντων έχει οδηγήσει σε αύξηση των
τιμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δια θαλάσσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της
κερδοφορίας των εταιρειών τακτικών γραμμών (liner companies) που ναυλώνουν πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων και την επακόλουθη βελτίωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας.
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της (στο εξής, ο «Όμιλος») έχουν προβεί σε διάφορες δράσεις
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων τους και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους. Όλες οι δράσεις που σχεδιάστηκαν για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, συνεχίζουν να τηρούνται απαρέγκλιτα προσαρμοζόμενες πάντα στις
οδηγίες των αρμόδιων αρχών και φορέων με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της εύρυθμης
λειτουργίας.
Η πανδημία COVID-19 δεν είχε μέχρι σήμερα κάποια αρνητική επίπτωση στις μακροχρόνιες
ναυλώσεις των πλοίων του Ομίλου, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Δεν
παρατηρήθηκε ουσιώδης αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων του Ομίλου λόγω της
πανδημίας.
Αναφορικά με την παρούσα ενεργειακή κρίση, η μεγαλύτερη επίπτωση της στον κλάδο των πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αφορά στο κόστος των καυσίμων. Ο Όμιλος δεν έχει υποστεί
κάποια αρνητική επίπτωση, καθώς σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων χρονοναύλωσης το
κόστος καυσίμων το επωμίζονται οι ναυλωτές των πλοίων.
2.

Διαμόρφωση Θεμελιωδών Οικονομικών Μεγεθών

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται ενδεικτικά θεμελιώδη ενοποιημένα χρηματοοικονομικά
μεγέθη του Ομίλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ενοποιημένα χρηματοοικονομικά μεγέθη
του Ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021 καθώς και για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε στις
30.09.2021, δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, καθώς η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 24.11.2020 και η απόκτηση των θυγατρικών της
πραγματοποιήθηκε εντός του 2021, ήτοι την 01.06.2021 για τρεις θυγατρικές και την 01.07.2021 για
μία θυγατρική, δεν είναι δυνατή η παράθεση των αντίστοιχων οικονομικών μεγεθών της περσινής
περιόδου.

01.07.2021 - 30.09.2021
Ποσά σε
χιλ.
Δολλάρια
ΗΠΑ ($)

Ποσά σε χιλ.
Ευρώ (€) (1,2)

01.01.2021 - 30.09.2021
Ποσά σε
χιλ.
Δολλάρια
ΗΠΑ ($)

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Ποσά σε χιλ.
Ευρώ (€) (1,2)

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Έσοδα
από
Ναυλώσεις

13.694

11.617

17.774

14.998

Λειτουργικά
Έξοδα Πλοίων
(Operating
Expenses)

(2.666)

(2.262)

(3.302)

(2.786)

Αποτελέσματα
προ Φόρων,
Τόκων
και
Αποσβέσεων
(EBITDA)

10.215

8.666

13.374

11.285

Αποτελέσματα
προ
Φόρων
και
Τόκων
(EBIT)

6.709

5.692

8.816

7.439

(¹)

Τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα 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 01.07.2021–30.09.2021 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1
USD=0,8483 EUR) για το διάστημα από 01.07.2021 έως 30.09.2021. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.2021–30.09.2021
σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,8438 EUR) για το διάστημα από 01.06.2021 έως 30.09.2021.
Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

31.12.2020
Ποσά σε
χιλ.
Δολλάρια
ΗΠΑ ($)

30.09.2021

Ποσά σε χιλ.
Ευρώ (€) (1,2)

Ποσά σε
χιλ.
Δολλάρια
ΗΠΑ ($)

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Ποσά σε χιλ.
Ευρώ (€) (1,2)

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

Βραχυπρόθεσμες
δανειακές
υποχρεώσεις

0

0

21.200

18.309

Μακροπρόθεσμες
δανειακές
υποχρεώσεις

0

0

136.600

117.972

Ομολογιακό
δάνειο
πενταετούς
διάρκειας

0

0

122.290

105.614

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

3

2

6.269

5.414

(1)

Τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα είναι εκπεφρασμένα σε Δολάρια Η.Π.Α. ($). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί
για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
(2)

Η μετατροπή των μεγεθών της 30.09.2021 και 31.12.2020 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,8636 EUR)
και (1 USD=0,8149 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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