COBALTAIR LTD (υπό Εκκαθάριση)
– («η Εταιρεία»)
Τρίτη ετήσια έκθεση του εκκαθαριστή της Εταιρείας προς τους
πιστωτές και το μέτοχο, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 19 Δεκ
2020 έως τις 18 Δεκ 2021

Λευκωσία, 9 Φεβρουαρίου 2022
Στέφανος Μιχαηλίδης
Grant Thornton Specialist Services (Cyprus) Limited
Εκκαθαριστής
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1. Συνοπτική παρουσίαση
Η παρούσα έκθεση προόδου καταρτίστηκε και παρουσιάζεται δυνάμει του άρθρου 282(1) του Κεφ.113,
και καλύπτει την περίοδο από την τελευταία έκθεση (19 Δεκεμβρίου 2020) μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2021.
Η παρούσα έκθεση προόδου θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις προηγούμενες εκθέσεις
προόδου που εκδόθηκαν (οι οποίες καλύπτουν τις περιόδους 19/12/2018 – 18/12/2019 και 19/12/201918/12/2020), και οι οποίες είναι αναρτημένες στο https://cobalt.aero/.

Περιουσιακά στοιχεία

Οι ρευστοποιήσεις για την περίοδο από 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 18
Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στο ποσό των €589 χιλ. Οι συνολικές
ρευστοποιήσεις μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των €5.280 χιλ.
Λεπτομέρειες για τις ρευστοποιήσεις αναφέρονται στην ενότητα 2 ενώ
αναλύονται στην Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών στο Παράρτημα
Α.

Υποχρεώσεις

Έχουμε λάβει απαιτήσεις (από την ημερομηνία διορισμού) από
πιστωτές, ταξιδιωτικούς πράκτορες και φυσικά πρόσωπα, το συνολικό
ποσό των οποίων ανέρχεται σε €134.651 χιλ.
Λεπτομέρειες αναφέρονται στην ενότητα 4.

Νομικές υποθέσεις

•

Δύο από τις απαιτήσεις που είχαν προωθηθεί από την
Εταιρεία, πριν από το διορισμό του εκκαθαριστή (ACG και
TradeAir), συνεχίζονται.

•

Η Εταιρεία καταχώρισε αγωγή στην Ελλάδα εναντίον της
Swissport Ελλάδος ύψους €600 χιλ.

•

Η απαίτηση της Εταιρείας σχετικά με την απαγόρευση
πτήσεων στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, απορρίφθηκε και
ως εκ τούτου έχουμε προχωρήσει με προσφυγή στο Διοικητικό
Δικαστήριο.

•

Η υπόθεση που αφορά την ανάκληση της άδειας
εκμετάλλευσης αερομεταφορέα της Εταιρείας εκκρεμεί στο
Διοικητικό Δικαστήριο.

•

Αναφορικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, για
μη παράδοση δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2, έχουμε
προχωρήσει με Διοικητική προσφυγή.

Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην ενότητα 3.
Δαπάνες εκκαθάρισης

Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο ανέρχονται σε €335 χιλ., εκ των
οποίων ποσό €131 χιλ. αφορά την αμοιβή του εκκαθαριστή.
Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην ενότητα 2.3.

Ενδιάμεσο μέρισμα

Η πανδημία έχει καθυστερήσει την προώθηση των απαιτήσεων από
και προς την Εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι δυνητικά σημαντικά έσοδα δεν
έχουν ακόμα υλοποιηθεί, ενώ υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς
το χρόνο επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις.
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Η έκβαση των αξιώσεων αυτών από και προς την Εταιρεία θα έχει
σημαντική επίδραση στην καταβολή μερίσματος στους πιστωτές.
Για αυτούς τους λόγους, και κατόπιν διαβουλεύσεων με τους νομικούς
μας συμβούλους και την Επιτροπή Επιθεώρησης, η πληρωμή
ενδιάμεσου μερίσματος έχει αναβληθεί. Θα συνεχίσουμε να
παρακολουθούμε στενά την κατάσταση υπό το πρίσμα τυχόν
σημαντικών εξελίξεων και θα ενημερώνουμε τους πιστωτές αναλόγως.
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2. Πρόοδος μέχρι σήμερα
2.1. Στρατηγική και πρόοδος μέχρι σήμερα
Από την τελευταία μας ετήσια έκθεση προόδου, οι κύριες ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
αφορούσαν την αποδέσμευση κεφαλαίων στην τράπεζα (ως αποτέλεσμα της διευθέτησης εκκρεμουσών
απαιτήσεων πιστωτών) και εισπράξεις από οφειλέτες.
Οι ενέργειές μας παραμένουν εστιασμένες στην ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρείας περιλαμβανομένων των εισπράξεων απαιτήσεων από χρεώστες, επιδίωξη και υπεράσπιση
νομικών αξιώσεων καθώς και συμμόρφωση με τις φορολογικές και θεσμικές υποχρεώσεις της Εταιρείας.
Άλλα σημεία ενδιαφέροντος:
Υπάλληλοι

Από τον Απρίλιο του 2021, η Εταιρεία δεν εργοδοτεί προσωπικό.
Ορισμένοι πρώην υπάλληλοι εξυπηρετούν τον εκκαθαριστή σε έκτακτη
βάση για συγκεκριμένα καθήκοντα.

Απαιτήσεις εκμισθωτών

Έχουμε λάβει τέσσερις απαιτήσεις από εκμισθωτές. Έχουμε αποδεχτεί
την απαίτηση από ένα εκμισθωτή ενώ περιμένουμε περισσότερες
πληροφορίες και εξηγήσεις από τους υπόλοιπους εκμισθωτές για να
προχωρήσουμε με την αξιολόγηση των απαιτήσεών τους.

2.2. Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Οι ρευστοποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει αυτή η έκθεση παρουσιάζονται στην
Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών στο Παράρτημα Α. Κύρια σημεία που προκύπτουν:
Ανταλλακτικά
αεροσκαφών

Όπως είχε αναφερθεί και στην πρώτη ετήσια έκθεση, η Εταιρεία ήρθε
σε συμφωνία με την CAS, η οποία θα επιτρέψει την πώληση των
ανταλλακτικών, και οι εισπράξεις θα κατακρατηθούν με μεσεγγύηση
(escrow) μέχρι την τελική έκβαση της αγωγής. Το θέμα βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Μετρητά στην Τράπεζα

Τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης στις
18 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονται σε €3.240 χιλ. Ποσό ύψους ~€1 χιλ.
αφορά εγγυητική, για την αποδέσμευση της οποίας βρισκόμαστε σε
επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Παρά τις επανειλημμένες
υπενθυμίσεις που έχουμε κάνει στην αρμόδια αρχή δεν έχουμε λάβει
ακόμα απάντηση. Οι προσπάθειες για επίλυση του θέματος
συνεχίζονται.

Οφειλέτες

Μετά από περαιτέρω επαλήθευση λογαριασμών, οι συνολικές
απαιτήσεις από χρεώστες ανέρχονται σε €3.612 χιλ. εκ των οποίων
έχουμε εισπράξει €2.691 χιλ.. Οι εισπράξεις για την περίοδο υπό
εξέταση ανήλθαν σε €387 χιλ. Αναμένουμε ότι σημαντικό μέρος των
εναπομεινάντων χρεωστών δεν θα εισπραχθεί, αφού αφορά
αχρησιμοποίητα εισιτήρια. Η πανδημία έχει επηρεάσει τις εισπράξεις
από τους εναπομείναντες χρεώστες καθώς αυτοί δραστηριοποιούνται
κυρίως στην αεροπορική και ταξιδιωτική βιομηχανία.
Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την είσπραξη όλων των απαιτήσεων
από χρεώστες που απομένουν.
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2.3. Δαπάνες
Οι πληρωμές οι οποίες έγιναν κατά την περίοδο που καλύπτει αυτή η έκθεση αναλύονται στην Κατάσταση
Εσόδων και Πληρωμών (Παράρτημα Α).
Μισθοί και ημερομίσθια

Έχουμε καταβάλει περίπου €16 χιλ. (συμπεριλαμβανομένων των
εισφορών εργοδότη) σε υπαλλήλους που διατηρούσε η Εταιρεία
μέχρι τον Μάρτιο του 2021.

Νομικά έξοδα

Έχουμε καταβάλει περίπου €116 χιλ. κατά την περίοδο.

Πληρωμές για
Επαγγελματικές
Υπηρεσίες

Έχουμε καταβάλει πληρωμές ύψους περίπου €7 χιλ., ως έκτακτα
έξοδα για σκοπούς τεχνικής υποστήριξης σε σχέση με την
επιβεβαίωση απαιτήσεων από πιστωτές, υποστήριξη σε θέματα
πληροφορικής και επισκόπηση χρεωστικών υπολοίπων, είσπραξη
οφειλών από χρεώστες κ.α.

Έξοδα Συστημάτων
Πληροφορικής

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχουμε καταβάλει πληρωμές ύψους €5
χιλ. σε προμηθευτές για την εξυπηρέτηση της υποδομής του
συστήματος πληροφορικής της Εταιρείας.
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3. Σημαντικές νομικές υποθέσεις
3.1. Απαιτήσεις από την Εταιρεία
Κατάσταση των σημαντικών απαιτήσεων που έχουν προωθηθεί από την Εταιρεία:
ACG/Wells Fargo

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει πριν από το διορισμό του Εκκαθαριστή.
Έχουμε δώσει εντολή στους νομικούς μας συμβούλους στο
Ηνωμένο Βασίλειο όπως ξεκινήσουν οι νομικές διαδικασίες
εναντίον της ACG/Wells Fargo.

TradeAir

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από το διορισμό του Εκκαθαριστή
στα Αυστριακά Δικαστήρια. Η υπόθεση συνεχίζεται και η επόμενη
ακρόαση έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 19 Απριλίου 2022.

Swissport Greece

Η Εταιρεία, πριν τεθεί υπό εκκαθάριση, είχε προχωρήσει σε
προπληρωμές υπηρεσιών προς την Swissport Greece ύψους
πέραν των €600 χιλ. ποσό, το οποίο έχουμε απαιτήσει να
επιστραφεί. Η Swissport αρνήθηκε να επιστρέψει το ποσό και ως
εκ τούτου προχωρήσαμε με καταχώρηση αγωγής στα Ελληνικά
Δικαστήρια. Η ακρόαση αναμένεται να γίνει τον Μάϊο του 2022.

Η Εταιρεία, δικαιούτο να λάβει ορισμένα ποσά ως Κίνητρα Πληρότητας Δρομολογίων και Κίνητρα
Διατήρησης Πτήσεων για το έτος 2018 από την Hermes Airports. Μετά από διαπραγματεύσεις με την
Διευθυντική ομάδα της Hermes Airports, καταφέραμε να έρθουμε σε συμφωνία διευθέτησης και να
εισπράξουμε ποσό ύψους €460 χιλ. στις 24 Δεκεμβρίου 2021. Ο διακανονισμός αυτός εγκρίθηκε από την
Επιτροπή Επιθεώρησης.
Η απαίτηση εναντίον της GECAS, μετά από περαιτέρω νομική συμβουλή και συζήτηση με την Επιτροπή
Επιθεώρησης, αποφασίστηκε όπως αποσυρθεί.
3.2. Σύνοψη άλλων σημαντικών εκκρεμουσών αξιώσεων
Απαίτηση για την
απαγόρευση πτήσεων
στον εναέριο χώρο της
Τουρκίας

Η απαίτηση της Εταιρείας απορρίφθηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών. Έχουμε προχωρήσει με την καταχώριση διοικητικής
προσφυγής. Η υπόθεση έχει οριστεί στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Ανάκληση Άδειας
Εκμετάλλευσης
Αερομεταφορέα

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η υπόθεση έχει οριστεί για
ακρόαση στις 27 Μαΐου 2022.

3.3. Απαιτήσεις εναντίον της Εταιρείας
Απαίτηση για παράδοση δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2
Έχουμε καταχωρίσει διοικητική προσφυγή, αμφισβητώντας την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο (~€10.835 χιλ.). Η υπόθεση έχει
οριστεί στις 14 Μαρτίου 2022.
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4. Απαιτήσεις πιστωτών
4.1. Εξασφαλισμένοι πιστωτές
Η Εταιρεία δεν έχει εξασφαλισμένους πιστωτές, με επιφύλαξη σχετικού ισχυρισμού της CAS Cyprus
Aerotechnical Services Ltd περί ύπαρξης δικαιώματος επίσχεσης επί εξοπλισμού ιδιοκτησίας της
Εταιρείας (βλ. 2.2 Πρώτης Ετήσιας Έκθεσης), υπόθεση η οποία είναι σε εξέλιξη.
4.2. Προνομιούχοι πιστωτές
Οι προνομιούχοι πιστωτές ύψους €7 χιλ. έχουν πληρωθεί.
4.3. Μη εξασφαλισμένοι πιστωτές
Έχουμε παραλάβει 481 απαιτήσεις από μη εξασφαλισμένους πιστωτές, συνολικού ύψους €134.644 χιλ.
Έχουμε συμφωνήσει την απαίτηση από ένα εκμισθωτή. Συνεχίζουμε την αξιολόγηση των εναπομεινάντων
απαιτήσεων.
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5. Αμοιβή Εκκαθαριστή
Οι συνολικές αμοιβές που έχουν τιμολογηθεί από τον Εκκαθαριστή για την περίοδο από 19 Δεκεμβρίου
2020 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονται στις €131 χιλ. Η αμοιβή του Εκκαθαριστή εγκρίνεται από την
Επιτροπή Επιθεώρησης.
Κατά την περίοδο, τα έξοδα της εκκαθάρισης ανήλθαν σε €1 χιλ.

Cobaltair Ltd (υπό Εκκαθάριση) – Τρίτη ετήσια έκθεση

9

6. Μελλοντική στρατηγική
Θα συνεχίσουμε τη διαχείριση των υποθέσεων και την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πιστωτές. Ανάμεσα σε
άλλα, αυτό θα περιλαμβάνει:
❖ Ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων, και κυρίως των ανταλλακτικών αεροσκαφών
❖ Συνέχιση της προσπάθειας για είσπραξη υπολοίπων οφειλετών και, όπου αυτό απαιτείται, έναρξη
νομικών διαδικασιών για την είσπραξη των οφειλών
❖ Επιδίωξη και υπεράσπιση (όπου κρίνεται κατάλληλο) νομικών αξιώσεων
❖ Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης απαιτήσεων που υπέβαλαν πιστωτές
❖ Συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
❖ Συμμόρφωση με τις θεσμικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή εκθέσεων

Το Παράρτημα Α της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνει λεπτομέρειες των Εσόδων και Πληρωμών της
εκκαθάρισης για την περίοδο από 19 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2021 (καθώς και τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την έναρξη της εκκαθάρισης).
Πληρωμή μερίσματος

Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα σε άλλο σημείο της έκθεσης, αντιμετωπίζουμε σημαντικές
καθυστερήσεις/δυσκολίες στον καθορισμό των απαιτήσεων από και προς την Εταιρεία, οι οποίες θα έχουν
ουσιαστική επίδραση στην σύνεση ή/και τη νομιμότητα οποιασδήποτε ενδιάμεσης διανομής μερίσματος.
Ως εκ τούτου, έχουμε αναβάλει την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος.
Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση υπό το πρίσμα τυχόν σημαντικών εξελίξεων
και θα ενημερώνουμε τους πιστωτές αναλόγως.
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Παράρτημα Α – Κατάσταση Εσόδων και Πληρωμών (€000)
Για την περίοδο υπό
εξέταση (19/12/2020 –
18/12/2021)

Συγκεντρωτικά, από την
ημερομηνία διορισμού
(19/12/2018 – 18/12/2021)

3

108

387

2.691

0

480

Μετρητά που αποδεσμεύτηκαν στην Τράπεζα

199

2.001

ΣΥΝΟΛΟ

589

5.280

Αμοιβές για επαγγελματικές υπηρεσίες

7

101

Καταναγκαστικές πληρωμές

0

100

Αμοιβή Εκκαθαριστή

131

906

Έξοδα Εκκαθαριστή

1

19

Νομικά έξοδα – τοπικά

31

238

Νομικά έξοδα - εξωτερικού

85

205

Νομικά έξοδα - εκταμιεύσεις

27

36

Έξοδα IT

5

13

Έξοδα αποθήκευσης

1

17

12

131

Φόροι και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

4

40

Τραπεζικές χρεώσεις

1

4

Ενοίκια

0

11

Άλλα λειτουργικά έξοδα

2

10

28

209

335

2.040

Έσοδα
Πωλήσεις επίπλων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από χρεώστες και πιστωτές
Επιστροφή ΦΠΑ (πριν το διορισμό)

Δαπάνες

Μισθοί και ημερομίσθια

ΦΠΑ Εξόδων
ΣΥΝΟΛΟ
Ταμειακό Υπόλοιπο

3.240
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Παράρτημα Β – Επιτροπή Επιθεώρησης
Η Επιτροπή Επιθεώρησης αποτελείται από τα εξής μέλη:
Όνομα

Ημερομηνία διορισμού

Patrick Thomas Carroll

19 Δεκεμβρίου 2018

Δημήτρης Φελλάς

19 Δεκεμβρίου 2018

Γρηγόρης Διάκου

19 Δεκεμβρίου 2018

Σταύρος Φωτίου

19 Δεκεμβρίου 2018

Κατά την περίοδο από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή συνήλθε στις
ακόλουθες ημερομηνίες:
•
18 Ιανουαρίου 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
•
24 Μαΐου 2021 (αποστολή γραπτής έκθεσης)
•
5 Αυγούστου 2021 (αποστολή γραπτής έκθεσης)
•
7 Δεκεμβρίου 2021 (αποστολή γραπτής έκθεσης)
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