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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 22ας Μαΐου 2022 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 22α Μαΐου 2022 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 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 22/05/2020.
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, 30/09/2022

Κωνσταντίνος Βογιατζής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 39031

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΙΒΕΡ ΛΑΪΝΣ» ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 23ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΩΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2022, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
5ου ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

23.05.2021 –

23.05.2020 –

22.05.2022

22.05.2021

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός

0,84

0,84

Σύνολο

0,84

0,84

5.680,00

6.404,40

Σύνολο

5.680,00

6.404,40

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

5.680,84

6.405,24

Λοιπές απαιτήσεις

12.161,71

9.644,81

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

36.632,75

47.022,45

Σύνολο κυκλοφορούντων

48.794,46

56.667,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

54.475,30

63.072,50

3.921.500,00

3.921.500,00

378.322,02

378.322,02

-4.375.472,01

-4.339.490,27

-3.997.149,99

-3.961.168,25

-75.649,99

-39.668,25

Υποχρεώσεις προς πράκτορες

3.648,23

3.648,23

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

843,95

344,85

Φόρος Εισοδήματος

0,00

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

125.633,11

98.747,67

130.125,29

102.740,75

54.475,30

63.072,50

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά Άυλα (Λογισμικά Η/Υ)

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Σύνολο Καθαρής θέσης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
23.05.2021–

23.05.2020–

22.05.2022

22.05.2021

Κύκλος εργασιών

0,00

0,00

Κόστος εκμεταλλεύσεως

0,00

0,00

Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος)

0,00

0,00

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Έξοδα Διοίκησης

-13.109,57

-13.565,30

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-26.885,44

-11.776,17

Λοιπά έσοδα και κέρδη

4.712,60

7.238,49

-35.282,41

-18.102,98

5,39

15,79

-704,72

-210,51

-18.297,70

-18.297,70

0,00

0,00

-35.981,74

-18.297,70

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 23 Μαΐου 2021 έως 22 Μαΐου 2022 (πέμπτο έτος εκκαθάρισης)

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Επωνυμία: ΝΙΒΕΡ ΛΑΪΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) Περίοδος αναφοράς: 23.05.2021 - 22.05.2022
δ) Διεύθυνση 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 πρόβλεψης για την μη αναστροφή της ανωτέρω εικόνας στην επόμενη
πενταετία.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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 των μέχρι τώρα συνταχθέντων ισολογισμών του 1ου , 2ου και 3ου έτους εκκαθάρισης,
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.
β) Οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρούνται στις καθαρές
ρευστοποιήσιμες αξίες τους».
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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
και συνεχίζει να εφαρμόζει, τις ακόλουθες λογιστικές μεθόδους, κατά κατηγορία στοιχείων των
Ισολογισμών της, προκειμένου να αποτιμά 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 5 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 22α Μαΐου 2022.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
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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) Διαγραφή
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
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.
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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) Διαγραφή
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. Διαφορές που προκύπτουν
είτε κατά την επανεκτίμησή, είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
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β) Διαγραφή
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
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 Διοικητικό 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.
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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
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

Περίοδος 23.05.2020 – 22.05.2021
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 23.05.2020
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 22.05.2021
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 23.05.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 22.05.2021

Καθαρή λογιστική αξία
22.05.2021

0,00

26.223,22

26.223,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26.223,22

26.223,22

0,00
0,00

26.096,72
125,66

26.096,72
125,66

0,00

26.222,38

26.096,72

0,00

0,84

0,84

0,00

26.223,22

26.223,22

0,00

0,00

0,00

0,00

26.223,22

26.223,22

0,00
0,00

26.096,72
125,66

26.096,72
125,66

0,00

26.222,38

26.096,72

0,00

0,84

0,84

Περίοδος 23.05.2021 – 22.05.2022
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 23.05.2021
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 22.05.2022
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 23.05.2021
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 22.05.2022

Καθαρή λογιστική αξία
22.05.2022
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Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Λογισμικά Η/Υ Λοιπά άυλα
στοιχεία

Περίοδος 23.05.2020 – 22.05.2021
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 23.05.2020
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

54.600,83
7.080,30

Υπόλοιπο 22.05.2021
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 23.05.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου

47.520,53

Υπόλοιπο 22.05.2021
Καθαρή λογιστική αξία 22.05.2021

41.116,13

56.233,43
9.011,11
21.509,75

6.404,40

Περίοδος 23.05.2021 – 22.05.2022
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 23.05.2021
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 22.05.2021
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 23.05.2021
Αποσβέσεις-Απομειώσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 22.05.2022
Καθαρή λογιστική αξία 22.05.2022

47.520,53
34.228,09
13.292,44
41.116,13
724,40
34.228,09

7.612,44
5.680,00

Στην υπό εξέταση περίοδο διαγράφηκαν άυλα πάγια, πλήρως αποσβεσμένα, συνολικού
ύψους € 34.228,09
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις δεν υφίστανται.

Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ
Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων
Λοιπά
Σύνολο

22/5/2022
1.190,47
9.381,74
1.450,45
12.022,66

22/5/2021
759,40
8.188,66
563,96
9.512,02

8. Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις αφορούν σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, η ανάλυση των οποίων εμφανίζεται
στον παρακάτω πίνακα:

Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Πράκτορες (πιστωτικά υπόλοιπα)
Υποχρεώσεις από φόρους
Λοιπές Υποχρεώσεις

Σύνολο

22/5/2022

22/5/2021

843,95
3.648,23
0,00
125.633,11

344,85
3.648,23
0,00
98.747,67

130.125,29

102.740,75

Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις ποσού κατά την 22/5/2022 € 125.633,11

(την προηγούμενη περίοδο

κατά την 22/5/2021 € 98.747,67) αφορούν υποχρέωση προς την εταιρεία Wilson και αφορά
απαιτήσεις που έχουν λάβει δικαστική οδό σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων της περιόδου του 5ου έτους εκκαθάρισης 23.05.2021

– 22.05.2022 με συγκριτικά στοιχεία αυτά της περιόδου 23.05.2020 – 22.05.2021
Έσοδα – Κύκλος Εργασιών
Έσοδα
Υπερημερίες (Demurrages)
Λοιπά Έσοδα
Σύνολο

23.05.2021–

23.05.2020–

22.05.2022

22.05.2021

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγ.ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

Λοιπά Έσοδα και Κέρδη
Τακτοποιήσεις πιστ. Υπολ. πρακτόρων (Έσοδα)
Πιστωτικές Συναλλαγματικές Διαφορές
Πιστωτικοί Τοκοι και Συναφή Έσοδα
Σύνολο

Λοιπά Έξοδα και Ζημιές
Χρεωστικές Συναλλαγματικές Διαφορές
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα
Σχημ.πρόβλ.για απαιτ.τρ.μη λογιστικοποιημένων
Λοιπά (ζημιά από εκποίηση παγίου και λοιπά)
Σύνολο

23.05.2021–

23.05.2020–

22.05.2022

22.05.2021

0,00
5.888,33
2.378,09
115,54
4.003,21
724,40
0,00
13.109,57

0,00
5.599,17
2.144,74
137,16
1.096,93
4.587,30
0,00
13.565,30

23.05.2021–

23.05.2020–

22.05.2022

22.05.2021

0,00
4.712,60
5,39
4.717,99

0,00
7.238,49
15,79
7.254,28

23.05.2021–

23.05.2020–

22.05.2022

22.05.2021

26.885,44
704,72
0,00
0,00
27.590,16

11.776,17
210,51
0,00
0,00
11.986,68

10. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Η εταιρεία καθώς διανύει περίοδο εκκαθάρισης δεν διαθέτει προσωπικό.

11. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

12. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες.
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13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς τρίτους, εκτός αυτής των usd 10.000,00
προς το Ελληνικό Δημόσιο, 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.
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