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Oι Οικονοµικές Καταστάσεις της ΝΙΒΕΡ ΛΑΪΝΣ Α.Ν.Ε. καθώς και οι σηµειώσεις που τις συνοδεύουν, 

εγκρίθηκαν από τους εκκαθαριστές της εταιρείας  κατά την 4η Ιουλίου 2019. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 ΓΛΥΦΑ∆Α, 04/07/2019 

 

Οι    εκκαθαριστές 
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           Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΝΙΒΕΡ  ΛΑΪΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)»  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΝΙΒΕΡ  ΛΑΪΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 22
ας

 Μαΐου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΝΙΒΕΡ  ΛΑΪΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» κατά την 22
α
 Μαΐου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει 

τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ευθύνες των Εκκαθαριστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Εκκαθαριστές  έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 

εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τους 

Εκκαθαριστές.  

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους Εκκαθαριστές, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 

όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισής τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 22/05/2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΝΙΒΕΡ  ΛΑΪΝΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών. 

 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 

           Χριστίνα Κων. Πήττα 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

         Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΙΒΕΡ ΛΑΪΝΣ» ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 23ης ΜΑΪΟΥ 2018 ΕΩΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2019, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΤΟΝ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ 2ου ΕΤΟΥΣ   ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
23.05.2018  –      

22.05.2019 

 23.05.2017–       

22.05.2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατα  πάγια     

Λοιπός εξοπλισµός  503,50  996,16 

Σύνολο   503,50  996,16 

Άυλα  πάγια στοιχεία      

Λοιπά  Άυλα  19.877,15  31.120,97  

Σύνολο   20.380,65  31.120,97  

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  20.380,65  32.117,13  

     

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     

Απαιτήσεις από πράκτορες  0,00  374.720,10 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

                   

14.482,74  

             

70.231,93 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  73.078,79  52.979,82 

Σύνολο κυκλοφορούντων  87.561,53  497.931,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  107.942,18  530.048,98 
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Κεφάλαιο  3.921.500,00  3.921.500,00 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο     

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού  378.322,02  378.322,02 

Αποτελέσµατα  εις νέον  -4.354.784,58   -4.683.686,16 

Σύνολο   -4.322.728,90  -4.354.784,58 

Σύνολο Καθαρής θέσης  -54.962,56  -383.864,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  0,00  0,00 

Λοιπές προβλέψεις   0,00  160.747,66 

Σύνολο  0,00  160.747,66 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

   

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Υποχρεώσεις προς πράκτορες  19.027,34  59.971,30 

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές  1.061,38  740,88 

Φόρος Εισοδήµατος  0,00  0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις  142.816,02  692.453,28 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα  0,00  0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων   162.904,74  753.165,46 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  107.942,18  530.048,98 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεις 

  23.05.2018–       

22.05.2019 

 23.05.2017–       

22.05.2018 

Κύκλος εργασιών   0,00  94.991,75 

Κόστος εκµεταλλεύσεως   0,00  0,00 

Μικτό αποτέλεσµα  (κέρδος)   0,00  94.991,75 

Λοιπά συνήθη έσοδα    0,00  0,00 

  0,00  94.991,75 

Έξοδα ∆ιοίκησης  -24.118,30  -66.933,46 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   -4.114,59  -164.620,23 

Λοιπά έσοδα και κέρδη    357.368,57   154.333,03 

Αποτελέσµατα  προ τόκων και φόρων         329.225,61         17.771,09 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  58,41  34,15 

Χρεωστικοί τόκοι  και συναφή έξοδα  -292,51  -440,48 

Αποτέλεσµα  προ φόρων   328.901,58  17.364,76 

Φόροι εισοδήµατος  0,00  0,00 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  328.901,58  17.364,76 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 23 Μαΐου 2018  έως   22  Μαΐου  2019 (δεύτερο έτος εκκαθάρισης) 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

α) Επωνυµία:  ΝΙΒΕΡ ΛΑΪΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Νοµικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       γ) Περίοδος αναφοράς: 23.05.2018 - 22.05.2019    

       δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: Λεωφόρος Βουλιαγµένης 85, Γλυφάδα 

  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας  είναι www.niverlines.com. 

        ε) ΑΡ.Μ.Ν.: 7027/01ΝΤ/Β/86/66     Γ.Ε.ΜΗ.: 125927799000      στ) Με βάση την απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της 27η Απριλίου 2017, η εταιρεία τέθηκε σε 

εκκαθάριση µε ηµεροµηνία έναρξης την 23η Μαΐου 2017. Επισηµαίνεται ότι  οι παρούσες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι προηγούµενες, συντάχθηκαν  µε 

δεδοµένο  τη µη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Για το λόγο αυτό οι 

εκκαθαριστές  αποτίµησαν  τόσο  τα στοιχεία του Ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης  

(της 22ας Μαΐου 2017), όσο και τα στοιχεία των ισολογισµών του 1ου    και  2ου  έτους 
εκκαθάρισης , στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους.  

ζ)    Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ µικρή οντότητα.  

η) Η  διοίκηση/ εκκαθαριστές της εταιρείας δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν. 4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ια) Την 23.05.2017 καταχωρήθηκε µε ΚΑΚ 1064902 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  

το από 27.04.2017 Πρακτικό της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, 

από το οποίο προκύπτει η απόφαση της Συνέλευσης για τη λύση της και τη θέση αυτής 

σε καθεστώς εκκαθάρισης.   
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2.  Παράγοντες  που  οδήγησαν την εταιρεία σε  καθεστώς  εκκαθάρισης. 

 

Η διοίκηση, πριν προβεί στην πρόταση για  λύση  και  εκκαθάριση της εταιρείας  διενήργησε  

σχετική αξιολόγηση  και εντόπισε τους  παράγοντες εκείνους  που την οδήγησαν στην  

απόφαση αυτή.  

Οι παράγοντες αυτοί εντοπίζονται:  

� Στις σωρευµένες ζηµιές στους τελευταίους  Ισολογισµούς της εταιρείας, που 

κατέστησαν τα ίδια κεφάλαιά της  αρνητικά και 

� Στο γεγονός   της µη αναστροφής της ανωτέρω εικόνας στην επόµενη πενταετία. 

3.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
 
Η ορθή σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και 

τη διενέργεια εκτιµήσεων από την εταιρεία, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών 

πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.  

Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς 

παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογοι για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, 

µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.  Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό 

των αποσβέσεων των  παγίων, τις συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις 

και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της. 

Όµως,  µε βάση την, ήδη αναφερόµενη, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων κατά την 27η Απριλίου 2017, η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση και οι παρούσες καθώς 

και οι προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις, συντάχθηκαν  µε δεδοµένο  τη µη συνέχιση της 

δραστηριότητας της εταιρείας.  

Τα στοιχεία του Ισολογισµού (Ενεργητικού και Παθητικού) της 22ας Μαΐου 2017 (ισολογισµού 

έναρξης εκκαθάρισης) και του ισολογισµού του 1ου έτους εκκαθάρισης  22ας Μαΐου 2018   

αποτιµήθηκαν  σε  καθαρές αξίες ρευστοποίησης, όπως προβλέπεται από τη σχετική 

νοµοθεσία.  

Ειδικότερα, η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του Ν. 4308/2014 αναφέρει τα εξής: «Όταν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται  µε βάση τη θεµελιώδη παραδοχή της  

συνέχισης της δραστηριότητας, τότε : 

α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους. 
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β) Οι υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρούνται στις καθαρές 

ρευστοποιήσιµες αξίες τους».  

 

 

  3.1   Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ακολουθώντας 

την απόφαση της   Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  για λύση και θέση σε εκκαθάριση, 

εφάρµοσε  τις ακόλουθες λογιστικές µεθόδους, κατά κατηγορία στοιχείων του Ισολογισµού της 

22ης Μαΐου 2018, προκειµένου να αποτιµήσει  τα στοιχεία  αυτά στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξίας τους.   

Ειδικότερα: 

 Ενσώµατα  και Άυλα  πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα  πάγια περιουσιακά στοιχεία µέχρι την έναρξη της εκκαθάρισης καταχωρίζονταν  

αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιελάµβανε κάθε δαπάνη που απαιτείτο για τη θέση 

του σε λειτουργία.  Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµούνταν στο αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη 

δαπάνη που πληροί τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και 

ζηµίες αποµειώσεως). Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή 

µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται  όταν η εκτίµηση είναι 

ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του. Επίσης τα ενσώµατα 

πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες - παραχωρήσεις - δικαιώµατα, 

λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα. Η αξία των λογισµικών 

προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς και κάθε 

δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. 

Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν 

προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση των 

λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 3 έτη.  

Με βάση τα αναφερόµενα ανωτέρω  και µε δεδοµένο ότι η εταιρεία αποσβένει τα πάγιά της 

οµαλά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς επίσης ελέγχει για ζηµιά αποµείωσής 

τους, είναι  εύλογη η εναποµένουσα αναπόσβεστη αξία τους (ενσωµάτων και άυλων), κατά την 

22η Μαίου 2019.  
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει 

το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, 

εκτός από τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο 

χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη 

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).   

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το 

ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Οι ζηµίες αποµειώσεως 

καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι 

συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που 

θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Οι απαιτήσεις   που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές 

καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι 

οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση λόγω λύσης της εταιρείας, η βασική ρήτρα της αποτίµησης των στοιχείων 

του Ενεργητικού , είναι η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. 

 

 

 

 

 

 Φόροι εισοδήµατος 
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Η εταιρεία   υπάγεται στις διατάξεις των ΑΝ 89/67,378/68,1262/82,1360/83,   του άρθρου 25 του 

Ν27/75, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.2234/94 και του άρθρου 34 του  34 του Ν. 

342/05 (Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής Ναυτιλίας  µε αριθµό  

1242.153/16/21767  13 Μαρτίου  1996 ,  ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Αριθµός 80 /22.03.1996). 

Με βάση τα ανωτέρω η εταιρεία δε φορολογείται για τα κέρδη που προκύπτουν από 

δραστηριότητες που υπάγονται στους παραπάνω νόµους και κατά συνέπεια δεν προκύπτουν 

φορολογικές αναµορφώσεις για υπολογισµό φόρου εισοδήµατος, τρέχοντος και 

αναβαλλόµενου. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει αναφερθεί ότι η προαναφερόµενη απαλλαγή που απολαµβάνει η 

εταιρεία, δεν περιλαµβάνει, όπως είναι φυσικό, τις λοιπές φορολογίες (παρακρατούµενους 

φόρους, κλπ) για τις οποίες υπόκειται σε φορολογικούς ελέγχους. 

 

Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα 

ποσά) και  αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα 

χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η 

αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης 

του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει τη δέσµευση που ανέλαβε ούτε να 

επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και  

ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και  

µεταγενέστερα, αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης 

λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). 

 Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την 

ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές 

συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

 

β) ∆ιαγραφή 
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Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται, όταν και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που τη δηµιούργησε 

δεν υφίσταται πλέον.  

 Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα 

στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που 

προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή, είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων, καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται, όταν και µόνον όταν, η συµβατική 

δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την  

δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό 

που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα 

αξία του ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, έχει σηµαντική 

επίδραση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται 

στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 

προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το 

αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 

πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
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Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά 

την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές 

γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, 

γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.   

 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και 

σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, 

υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και 
διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, δεν συντρέχει λόγος 

ανάλυσης και περιγραφής των επιπτώσεων που θα είχαν για τα οικονοµικά στοιχεία της  

εταιρείας  οι ανωτέρω µεταβολές. 

 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του 

νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των  

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού 

 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού. 

Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία   
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Πίνακας µεταβολών ενσώµατων 

πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισµός 
Σύνολο 

Περίοδος 23.05.2017 – 22.05.2018   
 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο   23.05.2017 64.095,12 26.223,22 90.318,34 

Προσθήκες περιόδου    

Πωλήσεις / Μειώσεις περιόδου -64.095,12  -64.095,12 

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 22.05.2018 0,00 26.223,22          26.223,22 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις 
   

Υπόλοιπο 23.05.2017 59.616,79 24.160,74           83.777,53 

Αποσβέσεις περιόδου 64,95 1.066,32 1.066,32 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου -59.681,74   

Αποµειώσεις περιόδου    

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου    

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 22.05.2018 0.00                    25.227,06 25.227,06 

Καθαρή λογιστική αξία 

22.05.2018 
0,00 996,16 996,16 

    

Περίοδος 23.05.2018 – 22.05.2019 
   

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο   23.05.2018 0,00 26.223,22 26.223,22 

Προσθήκες περιόδου    

Πωλήσεις / Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 22.05.2019 0,00 26.223,22          26.223,22 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις 
   

Υπόλοιπο 23.05.2018 0,00 25.227,06          25.227,06 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 492,66 462,66 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου    

Αποµειώσεις περιόδου    

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου    

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 22.05.2019 0,00                    25.719,72 25.719,72 

Καθαρή λογιστική αξία 

22.05.2019 
0,00 503,50 503,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων 

Λογισμικά Η/Υ  - 

Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Περίοδος 23.05.2017 – 22.05.2018  

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 23.05.2017 76.110,58 

Προσθήκες περιόδου  

Μειώσεις περιόδου  

Μεταφορές περιόδου  

Υπόλοιπο 22.05.2018 76.110,58 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις  

Υπόλοιπο 23.05.2017                          30.959,76 

Αποσβέσεις περιόδου 14.029,85 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου  

Απομειώσεις περιόδου  

Αναστροφές απομειώσεων  περιόδου  

Μεταφορές περιόδου  

Υπόλοιπο 22.05.2018 44.989,61 

Καθαρή λογιστική αξία 22.05.2018 31.120,97 

  

Περίοδος 23.05.2018 – 22.05.2019  

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 23.05.2018 76.110,58 

Προσθήκες περιόδου  

Μειώσεις περιόδου  

Μεταφορές περιόδου  

Υπόλοιπο 22.05.2019 76.110,58 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις  

Υπόλοιπο 23.05.2018                          44.989,61 

Αποσβέσεις περιόδου 11.243,82 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου  

Απομειώσεις περιόδου  

Αναστροφές απομειώσεων  περιόδου  

Μεταφορές περιόδου  

Υπόλοιπο 22.05.2019 56.233,43 

Καθαρή λογιστική αξία 22.05.2019 19.877,15 
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 

 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 22/5/2019 22/5/2018 
Πράκτορες (χρεωστικά υπόλοιπα) 0,00 374.720,10 

Προβλέψεις για επισφάλειες από Πράκτορες 0,00 0,00 

    

 

Σύνολο 
 

0,00 
 

374.720,10 

 
 

Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές  απαιτήσεις 22/5/2019 22/5/2018 

Απαιτήσεις από χρεωστικό υπόλοιπο  ΦΠΑ 5.075,85 56.242,22 

Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων  8.951,75 8.478,89 

Λοιπά  455,14 5.382,43 

Σύνολο 14.482,74 70.231,93 

 
 

8. Προβλέψεις 

 

 Λοιπές προβλέψεις 

Στην  προηγούµενη περίοδο 1ο έτος εκκαθάρισης,   οι εκκαθαριστές της εταιρείας 

οδηγήθηκαν στο σχηµατισµό πρόβλεψης ποσού €  160.747,66  σε βάρος των 

αποτελεσµάτων του πρώτου έτους της εκκαθάρισης . Αιτία  για την παραπάνω πρόβλεψη  

αποτέλεσαν  απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας,  που έχουν λάβει τη δικαστική οδό, σε 

χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και  οι οποίες δεν είχαν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία 

µέχρι την έναρξη της εκκαθάρισής της. 

9. Υποχρεώσεις 

 

 Οι υποχρεώσεις αφορούν σε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, η ανάλυση των οποίων 

εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Υποχρεώσεις 22/5/2019 22/5/2018 

Προμηθευτές 1.061,38 740,88 

Πράκτορες (πιστωτικά υπόλοιπα) 19.027,34 59.971,30 

Υποχρεώσεις από φόρους 0,00 0,00 

Σύνολο 142.816,02 60.712,18 
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Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις ποσού κατά την 22/5/2019 €  142.816,02    (την προηγούµενη 

περίοδο κατά την 22/5/2018 € 692.453,28) αφορούν υποχρέωση προς την εταιρεία Wilson και 

αφορά απαιτήσεις που έχουν λάβει δικαστική οδό σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

10. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 

 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων της περιόδου του 2ου έτους εκκαθάρισης 

23.05.2018 – 22.05.2019 µε συγκριτικά στοιχεία αυτά της περιόδου 23.05.2017 – 

22.05.2018 

Έσοδα – Κύκλος Εργασιών 23.05.2018–       

22.05.2019 

23.05.2017–       

22.05.2018 

Έσοδα  0,00 0,00 
Υπερηµερίες (Demurrages) 
Λοιπά Έσοδα (έσοδα από 4ήµερη κράτηση 
πλοίου) 

0,00 
0,00 

52.378,95 
42.612,80 

Σύνολο 0,00 94.991,75 

 
 

 Έξοδα Διοίκησης  23.05.2018–       

22.05.2019 

23.05.2017–       

22.05.2018 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 12.515,52 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 7.877,80 14.118,70 
Παροχές τρίτων 2.327,98 16.538,19 
Φόροι-τέλη 1.013,29 5,03 
∆ιάφορα έξοδα 1.162,75 8.594,90 
Αποσβέσεις παγ.ενσωµ.στο λειτουργ.κόστος 11.736,48 15.161,12 
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως   

Σύνολο        24.118,30        66.933,46 
 
 
 

Λοιπά Έσοδα και Κέρδη 23.05.2018–       

22.05.2019 

23.05.2017–       

22.05.2018 

Τακτοποιήσεις πιστ. Υπολ. πρακτόρων (Έσοδα) 354.663,96       0,00 
Πιστωτικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 2.704,61 151.080,12 
Έκτακτα έσοδα (κέρδη από εκποίηση παγίων και 
λοιπά) 0,00 

 
3.252,91 

Σύνολο 357.368,57 154.333,03 
 
 
 

Λοιπά  Έξοδα και Ζημιές 23.05.2017–       

22.05.2018 

23.05.2017–       

22.05.2018 

Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 2.609,77 2.401,83 
Σχηµ.πρόβλ.για απαιτ.τρ.µη λογιστικοποιηµένων 0,00     160.747,66 
Λοιπά (ζηµιά από εκποίηση παγίου και λοιπά)           1.504,82                 0,00 

Σύνολο 4.114,59 164.620,23 
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11. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 

Η εταιρεία καθώς διανύει περίοδο εκκαθάρισης δεν διαθέτει προσωπικό.  

 

12.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

13. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

 

∆εν υφίστανται  τέτοιες  συµφωνίες. 

 

14. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς τρίτους, εκτός αυτής των usd 

10.000,00 προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, που έχει σχέση µε το είδος της οντότητας και οπωσδήποτε 

µε το σκοπό. 

 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 Η εταιρεία δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήµατος ως Ναυτιλιακή. Υπάγεται όµως στις λοιπές φορολογίες 

που πιθανά θα ελεγχθεί. Αν µέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και µετέπειτα, σε ενδεχόµενο  

φορολογικό  έλεγχο προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές θα είναι 

ασήµαντες. 

 

 


