
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 13/06/2019 – 31/12/2019 ΤΗΣ MARINET TECHNOLOGIES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  (βάσει των διατάξεων του Ν.4072/2012 και του Ν.4308/14 

΄΄περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων΄΄) 

Δ/νση έδρας : Καποδιστρίου 24 – 18531 Πειραιάς 

Δ. Μητρώο εγγραφής : Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 150854609000 

Η επιχείρηση λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ανήκει 

στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων με τα κριτήρια του Ν.4308/14 και την με 

αρ. πρωτ. 62784/07-06-17 Εγκύκλιο Υ.Ο.Α. και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις ανωτέρω διατάξεις. 
 

 

& 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 

 

 

(α) Άρθρο 42α & 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 

ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 

απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της & 2 του άρθρου 

αυτού: 

 

Δεν έγινε. 

 

(β) Άρθρο 42β & 1: Παρέκκλιση από την αρχή της αμεταβλήτου δομής και μορφής 

εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού ¨Αποτελέσματα χρήσεως¨: 

 

Δεν έγινε. 

 

(γ) Άρθρο 42β & 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς: 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(δ) Άρθρο 42β& 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με 

αραβική αρίθμηση, όταν ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί: 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(ε) Άρθρο 42β & 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής: 

 

Δεν έγινε. 

 

(στ) Άρθρο 42β & 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης για να 

καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης: 

 



Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 

 

& 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. 

 

(α) Άρθρο 43α & 1 – α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους: 

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία 

είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. 

 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των παγίων. 

 

(3) Δεν υπάρχουν αποθέματα. 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε Ξένο 

Νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών: 

 

Δεν υπήρχαν απαιτήσεις σε Ξ.Ν.  

 

(γ) Άρθρο 43 & 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. 

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως: 

 

Δεν έγινε.  

 

(δ) Άρθρο 43 & 7 – β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως των 

αποθεμάτων και των κινητών αξιών:  

 

(1) Δεν χρησιμοποιείται καμμία μέθοδος της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων, διότι δεν 

υπάρχουν αποθέματα. 

 

(2) Οι κινητές αξίες (Επιταγές και Γραμμάτια) αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους  

αξία. 

 

(ε) Άρθρο 43 & 7 – γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι 

αξιόλογη: 

 

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά. 

 

(στ) Άρθρο 43 & 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στην χρήση, με βάση 

ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού ¨Διαφορές Αναπροσαρμογής¨: 

 

Δεν έγινε στην χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει ειδικού νόμου. 

 

 

& 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. 

 



(α) Άρθρο 43ε & 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως): 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

13/06/19 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/19 

ΑΠΟΣΒ. 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΣΒ. 

ΜΕΧΡΙ 

31/12/19 

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 

31/12/19 

ΚΤΙΡΙΑ &  

ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ 

 

0,00 

 

           0,00 

 

        0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

ΜΗΧ/ΤΑ 

ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΕΠΙΠΛΑ & 

ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛ.  

 

0,00 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 

1.999,96 

 

1.999,96 

 

0,04 

ΣΥΝ. ΠΑΓΙΩΝ 0,00 2.000,00 2.000,00 1.999,96 1.999,96  0,04 

 

 

(β) Άρθρο 43 & 5 – δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων: 

 

Δεν έγιναν. 

 

(γ) Άρθρο 43 & 5 – ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων: 

 

Δεν σχηματίσθηκαν. 

 

(δ) Άρθρο 43 & 3 – ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(ε) Άρθρο 43 & 3 – γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την 

αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων 

αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(στ) Άρθρο 43 & 4 εδαφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων ¨Έξοδα 

ερευνών και αναπτύξεως¨, ¨Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας¨ και ¨Υπεραξία επιχειρήσεως¨ (GOODWILL): 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

& 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 



(α) Άρθρο 43α & 1 – β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 

μεγαλύτερο από 10%: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – β΄: Επωνυμία, έδρα και νομικός τύπος εταιρειών στις οποίες η 

εταιρεία συμμετέχει σαν απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος (Ομόρρυθμος 

εταίρος).(Άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994). 

 

Η εταιρεία δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 

 

(γ) Άρθρο 43α & 1 – ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

& 5. Αποθέματα 

 

(α) Άρθρο 43α & 1 – ια΄: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων: 

 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – ι΄: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

& 6. Εταιρικό Κεφάλαιο 

 

(α) Άρθρο 43α & 1 – δ: Κατηγορίες μεριδίων, στις οποίες διαιρείται το εταιρικό 

κεφάλαιο: 

 

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εκατό εταιρικά μερίδια των 10,00 

ΕΥΡΩ το καθένα (100 Χ 10,00 = 1.000,00). 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – γ΄: Εκδοθέντα μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση του εταιρικού  

      κεφαλαίου: 

 

Δεν εκδόθηκαν. 

 

(γ) Άρθρο 43α & 1 – ε και 42ε & 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς  

     δικαιώματα: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(δ) Άρθρο 43α & 1 – στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση: 

 

Δεν αποκτήθηκαν. 

 



& 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 

(α) Άρθρο 42ε & 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού ¨Λοιπές προβλέψεις¨: 

Δεν πραγματοποιήθηκαν. 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κτλ. που δεν  

      εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών  

      μηνιαίων παροχών οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 43α & 1 – ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που  

     ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων 

     χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις: 

 

Δεν υπάρχουν.  

 

(δ) Άρθρο 43α & 1 – στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(ε) Άρθρο 42ε & 1 – στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

& 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί. 

 

- Άρθρο 42ε & 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών ¨Έσοδα  

Επομένων χρήσεων¨ και ¨Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα¨: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

& 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 

 

Άρθρο 42ε & 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 

εταιρεία: 

 

(1) Δεν χορηγήθηκαν από την εταιρεία εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση τρίτων. 

 

(2) Δεν χορηγήθηκαν από την εταιρεία εμπράγματες ασφάλειες. 

 

& 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

(α) Άρθρο 43α & 1 – ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της  

      εταιρείας:  

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – ιγ: Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή δημιουργήθηκαν για  

      βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 



      διευθύνσεως της εταιρείας: 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 43α & 1 – ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως  

     (Μέλη της εταιρείας): 

 

 Δεν υπάρχουν. 

 

& 12. Αποτελέσματα χρήσεως. 

 

(α) Άρθρο 43α & 1 – η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και  

      γεωγραφικές αγορές: 

 

  
 

(1) Εμπορική δραστηριότητα  

  - Παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό Ευρώ   113.139,40 

  - Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό Ευρώ              0,00 

                      ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ   113.139,40 

  
 

 

(β) Άρθρο 43α & 1 – θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της  

      χρήσεως προσωπικού κατά κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους: 

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 5 

 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα 5 

- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα 0 

 

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 

- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 

   

      Μισθοί 

 

Ευρώ       37.062,23 

      Κοινών. επιβ. & βοηθήματα Ευρώ         9.195,16 

                    ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ        46.257,39 

  

 

(γ) Άρθρο 42ε & 15 – β: Επεξηγηματικές πληροφορίες για έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα – έξοδα που καταχωρήθηκαν στην κλειόμενη χρήση. 

 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:  

      Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων Ευρώ               0,00 

      Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτ. πελατών Ευρώ               0,00 

      Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές Ευρώ               0,00 

      Φορολογικά πρόστιμα - προσαυξήσεις Ευρώ               0,00 

      Λοιπά μη φορολ. Πρόστιμα διοίκησης  Ευρώ               0,00 

      Ζημίες από εκποίηση παγίων                                                           

                      ΣΥΝΟΛΟ 

Ευρώ               0,00 

Ευρώ               0,00 



 

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:  

      Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές Ευρώ               0,00 

      Έκτακτα Κέρδη από εκποίηση παγίων Ευρώ               0,00 

     Λοιπά Έκτακτα Έσοδα Ευρώ               0,00 

                         ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ               0,00 

  

 

(δ) Άρθρο 43ε & 15 – β: Ανάλυση των λογαριασμών ¨Έσοδα προηγουμένων  

      χρήσεων¨, ¨Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων¨ και ¨Έξοδα  

      προηγουμένων χρήσεων¨. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(ε) Άρθρο 43α & 1 – ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από  

      ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(στ) Άρθρο 43α & 1 – ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες  

       για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και  

       τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της  

        χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας: 

 

Δεν υπάρχουν.   

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 
 

 

Καθαρά κέρδη χρήσης                              24.670,37 

Μείον φόρος εισοδήματος                          5.920,89 

Μείον τακτικό αποθεματικό                          937,47 

Κέρδη εις νέο                                            17.812,01 

 

 

Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2020 

 

 

 

        

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ    Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΗΜΑΝΤΗΡΗ                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ 

         ΑΔΤ ΑΚ163085                ΑΔΤ Φ 112659 
 


