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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
 

Στοιχεία Εταιρείας      3-3 

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διαχειριστή 4-9 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 10-14 

Ισολογισμός της 31/12/2021 15-16 

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2021 - (Κατά λειτουργία) 17-17 

Κατάσταση μεταβολών Καθαράς Θέσεως 18-18 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

Βάση συντάξεως των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και Λογιστικές Αρχές 19-19 

Βασικές αρχές και κανόνες αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων 

20-25 

Ανάλυση των κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Ενσώματα και Άυλα πάγια 26-26 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 

27-27 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές 

27-28 

Καθαρά Θέση 28-28 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες 28-29 

Αποτελέσματα χρήσεως (κατά λειτουργία) 30-31 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 33-33 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  εκτός 

ισολογισμού 

33-33 

Οψιγενή (Μεταγενέστερα του ισολογισμού) γεγονότα 34-34 
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

 

  

  

Επώνυμο ή Επωνυμία: 

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Διακριτικός τίτλος: RS M. ΕΠΕ 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 118301207000 

Α.Φ.Μ. 800360609 

Δ.Ο.Υ. Έδρας: Α ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δραστηριότητα: Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 

Διεύθυνση Έδρας - 

Ταχ. Κώδικας: Αγίου Σπυρίδωνος 15, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35  

Κατηγορία μεγέθους: Πολύ Μικρή 
 

 
 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

 

VOLKOV SERGE IGO - Διαχειριστής 
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Έ κ θ ε σ η  Δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς  τ ο υ  Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή  

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της «RUSSIAN MARITIME 

REGISTER OF SHIPPING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» για τα πεπραγμένα της 10ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 

 

 

Κύριοι Εταίροι, 

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που 

έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2021. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα είναι η 10η εταιρική χρήση της Εταιρείας «RUSSIAN MARITIME 

REGISTER OF SHIPPING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 

Δεκεμβρίου 2021. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες 

με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το 

καταστατικό της.  

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Μεταβολής Καθαράς Θέσεως και 

το Προσάρτημα για την Εταιρική Χρήση (01/01/2021 έως 31/12/2021), όπως 

υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, προκύπτουν από τα 

Βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.4308/14 (Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα), περιγραφή των οποίων παρέχεται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην παράγραφο 2 του Προσαρτήματος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών 

οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως με 

τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις.   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Εμπορικές Απαιτήσεις  

(Πελάτες- Αξιόγραφα) 

Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των € 111.523,54 

(1/1/2020-31/12/2020: € 115.283,39).  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από 200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας € 50,00 

έκαστο, ήτοι € 10.000,00. 

 

Προμηθευτές - Πιστωτές 

Το υπόλοιπο των προμηθευτών τέλους χρήσεως ανέρχεται στο  ποσό των € 5.285,84  

(1/1/2020-31/12/2020: € 2.476,10).  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 01/01-

31/12/2021, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς 

αριθμοδείκτες: 

 

Aριθμοδείκτες 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 97,08% 95,27% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 218,68% 169,79% 

Ίδια κεφάλαια / Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 2352,49% 1329,42% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
309,38% 257,02% 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων/ Σύνολο ενεργητικού 70,98% 37,96% 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 103,45% 60,31% 

     

Μικτό Κέρδος/ Πωλήσεις (κύκλος εργασιών) 72,50% 65,83% 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων /Πωλήσεις (κύκλος 

εργασιών) 
28,22% 14,15% 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν σε ποσοστό 26,50% σε σχέση με τις 

αντίστοιχες της προηγουμένης χρήσης.  

 

Μικτό κέρδος 

Το μικτό κέρδος της Εταιρείας αυξήθηκε στη χρήση σε απόλυτους αριθμούς κατά  € 

124.978,28 ήτοι ποσοστό 39,32%.  

 

 Λειτουργικά έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσιάζουν 

αύξηση κατά 6,56%.  

Σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε 

43,17% (01/01/2020-31/12/2020: 51,25%). 

Χρηματοοικονομικά έσοδα /έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της κατηγορίας αυτής ανήλθαν σε € 652,95 έναντι € 627,96 

της προηγουμένης χρήσεως. 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 

Τα καθαρά αποτελέσματα  χρήσεως προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε κέρδη  ποσού 

€  172.387,91, έναντι  € 68.339,99 της προηγούμενης χρήσεως.   

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις και τα λογιστικά βιβλία τής Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από 

τις Φορολογικές Αρχές για τα φορολογικά έτη 2016 έως 2021 με συνέπεια να υπάρχει το 

ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν.  

 

 



RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ποσά σε €) 

  

7 
 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκατάστημα. 

  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψη τον πόλεμο στην 

Ουκρανία, μη γνωρίζοντας τις μελλοντικές κυρώσεις που μπορεί να μας επιβληθούν, 

αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεαστούν και να μην είναι στο ίδιο 

επίπεδο με τα φετινά.  

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της 

χρήσεως.  

 

XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι 

τραπεζικές καταθέσεις, τα χρεόγραφα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί 

σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:  

 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας βασίζεται σε μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων, 
συνεργατών και πελατών και στην πώληση των προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, με 
αποτέλεσμα οι κίνδυνοι που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας να 
είναι περιορισμένοι.  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται από πωλήσεις χονδρικής και η χρηματοοικονομική κατάσταση των 

πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την αρμόδια διεύθυνση. 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι ο μεγαλύτερος 

όγκος των συναλλαγών γίνεται σε  ευρώ. Επιπλέον η εταιρεία προεξοφλεί τα εμπορεύματα 

πριν την παραλαβή τους. 

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία  εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της επένδυσης της σε 

χρεόγραφα Εταιρειών. Επίσης έχει επενδύσει χρηματικά διαθέσιμα σε  αμοιβαία κεφάλαια 
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σταθερού εισοδήματος.  Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων 

που αγοράζει, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά. Ο κίνδυνος αυτός 

αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των αποθεμάτων που 

διαθέτει. 

 

 Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στις 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, οι οποίες υπόκεινται σε 

ευμετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών 

επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των 

δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία 

επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων, προγραμματισμού των εισπράξεων και εγκεκριμένων 

τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να 

δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 

εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Η Εταιρεία τηρεί όλους τους κανόνες της Ελληνικής νομοθεσίας που την αφορούν  έτσι 

ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Ανακυκλώνει χαρτιά και λοιπά αναλώσιμα υλικά. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν 
βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην 
πρόσληψη, επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών 
καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που 
αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική 
κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία 
παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην 
αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις 
οποιασδήποτε μορφής. Η εταιρία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Απασχολεί επίσης, τεχνικό ασφαλείας με 
συχνές επισκέψεις στο χώρο εργασίας.  
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ                 

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 31/12/2021 έως και 

σήμερα, δεν έχουν συμβεί σοβαρά γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τη 

χρηματοοικονομική θέση τής Εταιρείας. 

Οι πωλήσεις του 2022 με τα έως τώρα στοιχεία δεν έχουν σημειώσει μείωση σε σχέση με 

το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Η Εταιρία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.    

Με τα σημερινά δεδομένα η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχει ουσιώδης 

λόγος αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει αν στο άμεσο  

μέλλον επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 

την λειτουργία της επιχείρησης, οπότε οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01 έως 

31/12/2021 έχουν ορθώς συνταχθεί.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Πιστεύοντας ότι  η πορεία τής Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και λαμβάνοντας υπόψη 

τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση των Εταίρων να 

εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε  την 31 Δεκεμβρίου 2021, 

να απαλλάξει τον Διαχειριστή και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους 

ελεγκτές της νέας χρήσεως 2022. 

 

 

Πειραιάς, 05/09/2022 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο Διαχειριστής  

 

 

Volkov Sergey 

ΑΦΜ 102874285 
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Έ κ θ ε σ η  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ  Ο ρ κ ω τ ο ύ  Ε λ ε γ κ τ ο ύ  Λ ο γ ι σ τ ο ύ  

Πρός τόν Εταίρο τής Εταιρείας «RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής Εταιρείας 

«RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (εφ’ 

εξής η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό τής 31ης Δεκεμβρίου 2021, 

τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαράς θέσεως τής χρήσεως η οποία 

έληξε τήν ημερομηνία αυτή καθώς και το σχετικό Προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις τών θεμάτων τά οποία μνημονεύονται εις 

τήν παράγραφο τής Εκθέσεώς μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη τήν 

οικονομική θέση τής Εταιρείας «RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τήν χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση η οποία έληξε τήν ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις τού 

νόμου 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), όπως ισχύει.   

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Στους λογαριασμούς τών εμπορικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται επισφαλείς και 

σε καθυστέρηση απαιτήσεις ποσού 31χιλ. ευρώ περίπου. Για το ποσό αυτό η 

σχηματισθείσα πρόβλεψη ποσού 17 χιλ. ευρώ, για τήν κάλυψη ζημιών από τήν μή 

είσπραξή του κρίνεται ως ανεπαρκής. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είχε 

σχηματισθεί επιπρόσθετη πρόβλεψη ποσού 14χιλ. ευρώ. Ο μη σχηματισμός τής 

απαιτουμένης προβλέψεως συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, οι οποίες 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία με συνέπεια οι αξίες τών 

λογαριασμών εμπορικών απαιτήσεων, αποτελεσμάτων χρήσεως και τής καθαράς 

θέσεως τής Εταιρείας να εμφανίζονται αυξημένες κατά 14 χιλ. ευρώ. 

 

2. Κατά παρέκκλιση τών λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

συνταξιοδοτήσως.  Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό ύψος τής μή 

σχηματισθείσης προβλέψεως ανέρχεται σε 34 χιλ. ευρώ, με συνέπεια τα 

αποτελέσματα χρήσεως και προηγουμένων να εμφανίζονται αυξημένα κατά 3 χιλ. 
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ευρώ και 31 χιλ. ευρώ αντιστοίχως, καί η καθαρά θέσις τής Εταιρείας να 

εμφανίζεται αυξημένη κατά 34 χιλ. ευρώ. 

 

3. Οι φορολογικές δηλώσεις και τα Λογιστικά Βιβλία τής Εταιρείας δεν έχουν 

εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές γιά τις χρήσεις από τό 2016 έως και 2021 με 

συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά τόν χρόνο εις τόν οποίον θα ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. 

Η έκβασις τού φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εις το παρόν 

στάδιο και ως εκ τούτου ουδεμία πρόβλεψις έχει σχηματισθεί πρός τούτο. 

 

 

Διενεργήσαμε τόν έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί εις τήν Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω εις τήν παράγραφο τής Εκθέσεώς μας “Ευθύνες Ελεγκτού 

για τόν Έλεγχο τών Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τήν Εταιρεία 

σύμφωνα με τόν κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματίες ελεγκτές τού Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί εις τήν 

Ελληνική Νομοθεσία και τίς απαιτήσεις δεοντολογίας οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο 

τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων εις τήν Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις τής ισχύουσας νομοθεσίας και 

τού προαναφερόμενου κώδικα δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια τά 

οποία έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα ώστε να παρέχουν τήν βάση γιά τήν 

γνώμη μας με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες τής Διοικήσεως τής Εταιρείας επί τών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η Διοίκησις τής Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως και 

για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοίκησις καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτισις χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκησις είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας τής Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία 

ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 

το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες Ελεγκτού για τον Έλεγχο τών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτού η 

οποία περιλαμβάνει τήν γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλισις συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου αλλά δεν είναι εγγύησις ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου (Δ.Π.Ε.), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί εις τήν 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 τίς οικονομικές 

αποφάσεις τών χρηστών οι οποίες λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί εις την 

Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τήν διάρκεια τού ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 

χρηματοοικονομικές 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 δικλείδες 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 δικλείδων εσωτερικού 

ελέγχου τής Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα τών λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τήν Διοίκηση τής Εταιρείας.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τήν Διοίκηση τής Εταιρείας 

τής λογιστικής αρχής τής συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με 

γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την 

ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι 

υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι εις την έκθεση τού ελεγκτού 

να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις τών οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε 
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τήν γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτώνται μέχρι τήν ημερομηνία τής εκθέσεως ελεγκτού. Ωστόσο, μελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση τήν δομή και τό περιεχόμενο τών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων τών γνωστοποιήσεων, 

καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίασις. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε εις τήν Διοίκηση τής Εταιρείας το σχεδιαζόμενο 

εύρος και το χρονοδιάγραμμα τού ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα τού ελέγχου 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων εις τίς δικλείδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια τού ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση τής Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση τής 

Εκθέσεως Διαχειρίσεως τού Διαχειριστού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τής παραγράφου 

5, τού άρθρου 2(μέρος Β΄), τού νόμου 4336/2015 σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τήν γνώμη μας η Έκθεση Διαχειρίσεως τού Διαχειριστού έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις τού άρθρου 150, τού νόμου 

4548/2018«αναμόρφωση τού δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» καί το περιεχόμενο 

αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής χρήσεως η 

οποία έληξε τήν 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

β) Με βάση τη γνώση πού αποκτήσαμε από τον έλεγχο τής Εταιρείας «RUSSIAN 

MARITIME REGISTER OF SHIPPING Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» και το περιβάλλον 

της δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες εις τήν Έκθεση Διαχειρίσεως τού 

Διαχειριστού. 
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       Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Γεώργιος Γερασίμου Βρεττός  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15651 

ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε. 

Χαριλάου Τρικούπη 5 – 106 78 Αθήνα 

Α.Μ.ΕΛΤΕ 60 
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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  τ η ς  3 1 / 1 2 / 2 0 2 1  

 

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING Μ.Ε.Π.Ε 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2021 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  - 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 11830120700 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια 3.1     

Ακίνητα   0,01 0,01 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός   0,00 0,00 

Λοιπός εξοπλισμός   1.053,53 2.301,67 

Σύνολο   1.053,54 2.301,68 

        

Άυλα πάγια στοιχεία 3.2     

Λοιπά άυλα   351,88 543,31 

    351,88 543,31 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή 
      

Λοιπά 3.3 5.678,40 5.678,40 

Σύνολο     5.678,40 5.678,40 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   7.083,82 8.523,39 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 4.1 94.312,46 109.838,63 

Λοιπές απαιτήσεις 4.2 17.557,37 20.992,30 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.3 123.898,53 40.693,06 

Σύνολο   235.768,36 171.523,99 

Σύνολο κυκλοφορούντων   235.768,36 171.523,99 

Σύνολο ενεργητικού   242.852,18 180.047,38 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2020 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια 5     

Εταιρικό Κεφάλαιο (200 μερίδια των € 50,00)  10.000,00 10.000,00 

Σύνολο  10.000,00 10.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 6     

Τακτικό αποθεματικό  4.825,99 4.825,99 

Αφορολόγητα αποθεματικά  0,00 0,00 

Αποτελέσματα εις νέο  151.820,52 98.485,59 

Σύνολο  156.646,51 103.311,58 

Σύνολο Καθαράς Θέσεως  166.646,51 113.311,58 

       

Υποχρεώσεις 7     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.1     

Εμπορικές υποχρεώσεις 7.1.1 5.285,84 2.476,10 

Φόρος εισοδήματος 7.1.2 43.503,66 23.097,22 

Λοιποί φόροι - τέλη 7.1.3 10.350,27 25.558,06 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 7.1.4 10.175,82 10.971,03 

Λοιπές υποχρεώσεις 7.1.5 6.890,08 4.633,39 

Σύνολο   76.205,67 66.735,80 

Σύνολο υποχρεώσεων   76.205,67 66.735,80 

Σύνολο Παθητικού   242.852,18 180.047,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ποσά σε €) 

  

17 
 

Κ α τ ά σ τ α σ η  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  Χ ρ ή σ ε ω ς  τ η ς  

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1  ( κ α τ ά  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α )  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΣΗΜ ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 8 610.792,38 482.835,71 

Κόστος πωλήσεων  -167.955,92 -164.977,53 

Μικτό αποτέλεσμα  442.836,46 317.858,18 

Λοιπά συνήθη έσοδα  0,00 800,00 

Μικτό αποτέλεσμα - κέρδος  442.836,46 318.658,18 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 -209.944,90 -206.221,92 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9 -53.755,30 -41.244,38 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 10 -6.095,40 -2.223,93 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  0,00 0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (Κέρδη 

EBIT) 
 173.040,86 68.967,95 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 13 0,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13 -652,95 -627,96 

Αποτελέσματα - κέρδη - πρό φόρων   172.387,91 68.339,99 

Φόροι εισοδήματος 14 -39.920,77 -17.719,87 

Αποτελέσματα - κέρδη - μετά από φόρους   132.467,14 50.620,12 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  Κ Α Θ Α Ρ Α Σ  Θ Ε Σ Ε Ω Σ  

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ - Ποσά σε € 

RUSSIAN MARITIME 

REGISTER OF SHIPPING 

ΕΠΕ   Αποθεματικά Κεφάλαια     

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ 

το 

Άρτιο 

Τακτικό  

αποθεματικό 

Έκτακτα 

και λοιπά 

αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

Υπόλοιπο 

ζημιών εις 

νέον 

Σύνολο 

Καθαράς 

Θέσεως 

Υπόλοιπο την 01.01.2020 10.000,00 0,00 4.825,99 0,00 0,00 69.365,47 84.191,46 

Μεταβολές λογιστικών αρχών και 

διόρθωση λαθών       0,00 

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο       0,00 

Εσωτερικές μεταφορές       0,00 

Διανομές στους φορείς      -21.500,00 -21.500,00 

Αποτέλεσμα χρήσεως 2020      50.620,12 50.620,12 

Υπόλοιπο  την 31.12.2020 10.000,00 0,00 4.825,99 0,00 0,00 98.485,59 113.311,58 

          

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο       0,00 

Εσωτερικές μεταφορές       0,00 

Διανομές στους φορείς      -79.132,21 -79.132,21 

Αποτέλεσμα χρήσεως 2021      132.467,14 132.467,14 

Υπόλοιπο την  31.12.2021 10.000,00 0,00 4.825,99 0,00 0,00 151.820,52 166.646,51 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  -  ( Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς )  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

 

1. Βάση συντάξεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τής Εταιρείας και 

βασικές λογιστικές αρχές. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

νόμο (Ν. 4308/2014) για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν ως βάση το ιστορικό κόστος και είναι 

εκπεφρασμένες σε ευρώ. Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την 

Εταιρεία είναι οι εξής: 

1.1 Η αρχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας (going concern). 

Σύμφωνα με τα  Ε.Λ.Π., η Εταιρεία θεωρείται ως συνεχίζουσα την δραστηριότητά της, 

εκτός εάν η Διοίκηση αυτής προτίθεται να την ρευστοποιήσει ή να παύσει την 

δραστηριότητά της. Για την  κατάρτιση των εν λόγω χρηματοοικονομικών καταστάσεων η 

Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το 

προβλεπτό μέλλον, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της. 

1.2 Η αρχή του δεδουλευμένου τών εσόδων και εξόδων (accrual accounting) ή 

αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι συναλλαγές και τα γεγονότα αναγνωρίζονται λογιστικά, όταν 

πραγματοποιούνται και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται). 

 Οι δαπάνες καταχωρούνται στα αποτελέσματα βάσει της αμέσου σχέσεως του κόστους που 

πραγματοποιήθηκε και του συγκεκριμένου εσόδου που αποκτήθηκε (συσχετισμός εσόδου 

και εξόδου). 

Η εφαρμογή της αρχής του συσχετισμού των εσόδων και εξόδων (matching principle) δεν 

επιτρέπει την καταχώρηση στοιχείων στον ισολογισμό στοιχείων, τα οποία δεν 

ανταποκρίνονται στον ορισμό των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων ή των ιδίων 

κεφαλαίων. 

1.3 Η αρχή της συγκριτικής πληροφορήσεως (Comparative information). 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή συγκριτική πληροφόρηση θα γνωστοποιείται σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο για όλα τα ποσά που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Όταν τα ποσά της προηγούμενης περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου, τα ποσά της προηγούμενης περιόδου προσαρμόζονται 

αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιμα. Κάθε κονδύλι των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων αναγράφεται μαζί με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσεως. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν ποσά σε καμία περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπεται. 
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2. Βασικές αρχές και κανόνες αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

2.1 Βασικές Αρχές 

2.1.1 Σύνεση(prudence) στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η αρχή της συνέσεως υποδηλώνει ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων πρέπει να γίνεται τηρώντας ουδέτερη (αντικειμενική) στάση και όχι 

ατεκμηρίωτα, αισιόδοξη στάση αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το παρόν και το μέλλον. 

 

2.1.2 Υποχρέωση αναγνώρισης όλων των αρνητικών προσαρμογών αξιών, ανεξάρτητα 

εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία. 

Με τον όρο αρνητικές προσαρμογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων νοούνται οι προσαρμογές που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα, όπως οι 

αποσβέσεις και οι απομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν χώρα στην 

περίοδο με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Αρνητικές προσαρμογές μπορεί να 

προκύπτουν και από επαχθείς συμβάσεις. Επαχθής σύμβαση είναι μία σύμβαση στην οποία 

το κόστος εκπλήρωσης της αναληφθείσας δέσμευσης υπερβαίνει το συμβατικό έσοδο. 

 

2.1.3 Υποχρέωση αναγνωρίσεως λαθών που αφορούν σε προηγούμενη περίοδο και 

αποκαλύπτονται στην τρέχουσα περίοδο. 

 

2.1.4 Τα υπόλοιπα ενάρξεως του ισολογισμού σε κάθε περίοδο συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα υπόλοιπα λήξεως της προηγούμενης περιόδου, με την επιφύλαξη της 

διορθώσεως λαθών και μεταβολής των λογιστικών κανόνων κατά το άρθρο 28 του νόμου. 

 

2.1.5 Ένα στοιχείο που ικανοποιεί τα σχετικά κριτήρια αναγνωρίσεως πρέπει να 

ενσωματώνεται στον ισολογισμό ή/και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

2.1.6 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται ως στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

2.1.7 Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά 

και παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή 

γεγονότων και όχι το νομικό τους τύπο. 

 

2.1.8 Γεγονότα που γίνονται εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία 

αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη 
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περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και 

επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

2.1.9 Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μίας διάταξης έρχεται σε αντίθεση 

με την υποχρέωση περί εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(παράγραφος 2 του άρθρου 16) επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου 

να ικανοποιηθεί η απαίτηση περί εύλογης παρουσίασης. 

 

2.2 Κανόνες χαρακτηρισμού και καταχωρίσεως τών εσόδων, εξόδων, 

αποτιμήσεως παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

2.2.1 Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται εντός της περιόδου τα οποία καθίστανται 

δεδουλευμένα και απαιτητά. Ιδιαίτερα τα έσοδα αναγνωρίζονται, εφόσον μπορούν να 

μετρηθούν αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 

του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Όταν κατά το χρόνο της αρχικής αναγνωρίσεως δεν 

εκπληρούται η προϋπόθεση της σφόδρα πιθανής (μελλοντικής) είσπραξης, η Εταιρεία δεν 

αναγνωρίζει τα έσοδα. 

 

2.2.2 Η αναγνώριση των εξόδων περιλαμβάνει τα έξοδα ιδρύσεως, το κόστος κτήσεως 

ή/και το κόστος παραγωγής των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης, 

τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των 

προβλέψεων για μελλοντικές παροχές, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, τις επισκευές και 

συντηρήσεις, τις αποσβέσεις των ενσώματων και άϋλων παγίων, τις προβλέψεις για λοιπούς 

κινδύνους και έξοδα, τους τόκους και τα συναφή έξοδα. Περιλαμβάνει επίσης, τα έξοδα και 

τις ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με το νόμο των Ε.Λ.Π., τις ζημίες που προκύπτουν από τη 

διαγραφή (πώληση ή καταστροφή) των περιουσιακών στοιχείων, το φόρο εισοδήματος της 

περιόδου, κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες 

κατηγορίες. 

 

2.2.3 Τα ενσώματα και άϋλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικώς, στο κόστος 

κτήσεως και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα στα 

πάγια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υπεραξία, οι δαπάνες βελτιώσεως, οι δαπάνες 

επισκευής και συντηρήσεως, μόνον όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 

στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι δαπάνες επισκευής και συντηρήσεως 

αναγνωρίζονται ως έξοδα. Οι δαπάνες αναπτύξεως αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο 

όταν και μόνο όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) υπάρχει πρόθεση και τεχνική 

δυνατότητα εκ μέρους της Εταιρείας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να 

είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση. β) εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά 
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θα αποφέρουν μελλοντικά οφέλη, και γ) υπάρχει αξιόπιστο σύστημα αποτιμήσεως των 

αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι δαπάνες αναπτύξεως 

αναγνωρίζονται ως έξοδο. Η αναγνώριση των ιδιοπαραγόμενων παγίων περιλαμβάνει το 

κόστος των πρώτων υλών, αναλωσίμων υλικών, εργασίας και κάθε άλλο κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου στοιχείου 

περιλαμβάνει επίσης, μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 

σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται 

στην περίοδο κατασκευής. Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου στοιχείου μακράς περιόδου 

κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύνεται και με τόκους εντόκων υποχρεώσεων 

κατά το μέρος που αναλογούν σ’ αυτό. Τα ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία 

επιμετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε 

απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για 

την οποία προορίζεται και υπολογίζεται ως εξής:  

 

2.2.4  

Κατ. Παγίου 

Ετήσιος 

συντελεστής 

αποσβέσεως 

Άυλα 15% 

Κτίρια και εγκαταστάσεις 4% 

Μηχανήματα και εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και 

Λογισμικό 20% 

 Λοιπά πάγια 12% 

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό             20% 

 

2.2.5 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο 

κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές 

ενδείξεις. Ζημίες απομειώσεως προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί 

μικρότερη από την λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομειώσεως γίνεται όταν 

εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μονίμου χαρακτήρος. Η παύση αναγνωρίσεως ενός παγίου 

γίνεται όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή διάθεσή του. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την 

παύση αναγνωρίσεως του παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού 

προϊόντος της διαθέσεως - πωλήσεως και της λογιστικής αξίας του. Το κέρδος ή ζημία από 

την παύση αναγνωρίσεως του παγίου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο 

χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 
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Χρηματοδοτική μίσθωση 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην Εταιρεία-μισθωτής  με χρηματοδοτική 

μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας με το κόστος κτήσεως που 

θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση 

αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα, ως υποχρέωση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μισθώσεως αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε 

μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο το οποίο μειώνει το δάνειο και σε τόκο που 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 

 

Λειτουργική μίσθωση 

Η Εταιρεία ως μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μισθώσεως αναγνωρίζει τα μισθώματα 

ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερά μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της. 

 

2.2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τυχούσες ζημίες απομειώσεως. 

 

2.2.6 Τα αποθέματα  περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 

πώληση στη συνήθη εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας (εμπορεύματα ή προϊόντα) ή 

ευρίσκονται υπό επεξεργασία για τη μετατροπή τους σε προϊόντα. Περιλαμβάνουν επίσης, 

τα πάσης φύσεως υλικά που προορίζονται να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία για 

την παραγωγή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών. Τα αποθέματα αναγνωρίζονται 

αρχικά, στο κόστος κτήσεως. Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο 

των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή 

τους. Ο όρος «παρούσα θέση» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση που ευρίσκονται, ενώ ο 

όρος «κατάσταση» αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόμενα προϊόντα, που 

ευρίσκονται. Το κόστος παραγωγής προϊόντος προσδιορίζεται με μία από τις γενικές 

αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: α) το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιμων υλικών, εργασίας και κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω 

στοιχείο και β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Τα κόστη διανομής και διοικήσεως δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

Μετά την αρχική αναγνώριση τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία 

μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος κτήσεως του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του 

μέσου σταθμικού όρου. 
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2.2.7 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως 

απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο, δοθείσες εγγυήσεις κλπ, αναγνωρίζονται για μεν τις 

προκαταβολές δαπανών αρχικά, στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στα καταβαλλόμενα ποσά και 

μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά, βάσει 

της αρχής του δεδουλευμένου και τυχούσες ζημίες απομείωσης. Για δε τα λοιπά μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως. 

Μεταγενέστερα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως  και 

ανακτήσιμης αξίας. 

 

2.2.8 Τα στοιχεία τής καθαράς θέσεως αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της 

Καθαράς θέσεως παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού τής καθαράς θέσεως, 

εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση 

το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

2.2.9 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αφορούν στις δανειακές συμβάσεις ή  

υποχρεώσεις προς προμηθευτές, οι οποίες μπορεί να είναι έντοκες ή άτοκες. Βασική 

προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μία υποχρέωση ως χρηματοοικονομική είναι να υπάρχει 

συμβατική δέσμευση γραπτή ή προφορική. Υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμο, όπως 

π.χ πληρωμή για Φ.Π.Α, φόρο εισοδήματος ή άλλους φόρους ή υποχρεώσεις από 

προεισπραγμένα έσοδα, σχηματισμένες προβλέψεις κ.λ.π δεν χαρακτηρίζονται, ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικώς, 

αναγνωρίζονται στο οφειλόμενο ποσό τους. Ως οφειλόμενο ποσό είναι το ονομαστικό ποσό 

της οφειλής στη λήξη. Κόστος που σχετίζεται με την ανάληψη μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρεώσεως βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου, όπως οι προκύπτοντες τόκοι της 

περιόδου. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνωρίσεως οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αποτιμώνται στα οφειλόμενα ποσά. Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση, όταν και μόνο όταν, η δέσμευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς και 

αποτιμώνται μεταγενεστέρως, στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους. Κατά την παύση αναγνωρίσεως μιας μη χρηματοοικονομικής 

υποχρεώσεως ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα περί παύσεως μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρεώσεως. 

 

2.2.10 Κρατικές επιχορηγήσεις. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά 

στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 

περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εισπραχθούν. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνωρίσεως οι κρατικές επιχορηγήσεις 
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αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με 

τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα  ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με 

τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που 

επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις 

στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους 

και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα ή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους στην 

περίοδο, στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
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3. Ανάλυση των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Παρατίθεται ανάλυση των κονδυλίων με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

3.1 Πάγιο Ενεργητικό 

Η κίνηση των ενσώματων παγίων της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021 και 01/01/2020-

31/12/2020 αντιστοίχως, αναλύεται ως εξής: 

 

Αξία κτήσεως       Λοιπός εξοπλισμός     

  

Γήπεδα 

και 

οικόπεδα 

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 

και 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

Άυλα 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως               

Συντελεστής απόσβεσης   4% 10% 10% 10%     

Κατά την 01/01/2020   1.276,34   55.812,01 53.443,16 7.624,61 118.156,12 

Προσθήκες χρήσεως 2020         1.180,00   1.180,00 

Mειώσεις χρήσεως 2020             0,00 

Κόστος κτήσης 31/12/2020 0,00 1.276,34 0,00 55.812,01 54.623,16 7.624,61 119.336,12 

Προσθήκες  χρήσεως 2021         2.654,04   2.654,04 

Μειώσεις χρήσεως 2021             0,00 

Κόστος κτήσης την 

31/12/2021 
0,00 1.276,34 0,00 55.812,01 57.277,20 7.624,61 121.990,16 

Αποσβέσεις               

Σωρευμένες αποσβέσεις 

κατά την 01/01/2020 
  1.276,33   55.254,56 49.587,22 6.889,90 113.008,01 

Αποσβέσεις  χρήσεως 2020       557,43 2.734,29 191,40 3.483,12 

Μειώσεις αποσβεσμένων 

2020 
              

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

31/12/2020 
  1.276,33 0,00 55.811,99 52.321,51 7.081,30 116.491,13 

Αποσβέσεις  χρήσεως 2021         3.902,18 191,43 4.093,61 

Μειώσεις αποσβεσμένων 

2021 
              

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

31/12/2021 
  1.276,33 0,00 55.811,99 56.223,69 7.272,73 120.584,74 

Λογιστική αξία 

(αναπόσβεστη) 
              

Κατά την 31/12/2020 0,00 0,01 0,00 0,02 2.301,65 543,31 2.844,99 

Κατά την 31/12/2021 0,00 0,01 0,00 0,02 1.053,51 351,88 1.405,42 
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3.2    Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

  Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:     

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ 710,00 710,00 

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίου 4.968,40 4.968,40 

ΣΥΝΟΛΟ 5.678,40 5.678,40 

 

 

 

4.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

 Πελάτες (χρεωστικό υπόλοιπο) 99.757,22 115.283,39 

 Επισφαλείς πελάτες 11.766,32 0,00 

 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -17.211,08 -5.444,76 

   ΣΥΝΟΛΟ 94.312,46 109.838,63 

 

 

 

4.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

   

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος κερδών 

Εταιρείας 

12.403,91 17.786,99 

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 844,63 0,00 

Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα) 4.302,06 1.710,74 

Απαιτήσεις Δώρου Πάσχα λόγω COVID-19  6,77 1.494,57 

ΣΥΝΟΛΟ 17.557,37 20.992,30 
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4.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Μετρητά στο ταμείο 0,94 0,15 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 123.897,59 40.692,91 

   ΣΥΝΟΛΟ 123.898,53 40.693,06 

 

 

 

5. Κεφάλαιο 

Εταιρικό κεφάλαιο ποσού € 10.000 (200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας € 50,00 το 

κάθε ένα) καταβεβλημένο εις ολόκληρον. 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο 10.000,00 10.000,00 

   

 

6. Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Τα αποθεματικά τής Εταιρείας σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής 

εμπορικής (νόμος 4548/2018) και φορολογικής νομοθεσίας (νόμος 4172/2013) ή τού 

καταστατικού της. Το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3299/2004. Τα αποτελέσματα εις νέον είναι το υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον 

που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και αναλύεται ως εξής: 

 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

   Τακτικό αποθεματικό                                                            4.825,99 4.825,99 

   Διανομή στους εταίρους -79.132,21 -21.500,00 

 Αποτελέσματα (κέρδη) εις νέον 230.952,73 119.985,59 

 Σύνολο αποθεματικών και αποτελ. εις νέον       156.646,51 103.311,58 

 

 

7.   Υποχρεώσεις 

7.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

7.1.1 Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Προμηθευτές (πιστωτικό υπόλοιπο) 5.285,84 2.476,10 

ΣΥΝΟΛΟ                           5.285,84 2.476,10 
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7.2.2 Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Φόρος Εισοδήματος Έτους 39.920,77 17.719,87 

Φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 3.582,89 5.377,35 

ΣΥΝΟΛΟ                           43.503,66 23.097,22 

 

 

7.2.3 Λοιποί φόροι – τέλη 

Οι λοιποί φόροι – τέλη  αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 0,00 4.424,64 

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 10.350,28 18.036,42 

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων -0,01 0,00 

Λοιποί φόροι - τέλη ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης 

0,00 3.097,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.350,27 25.558,06 

 

 

 

7.2.4  Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 10.175,82 10.971,03 

ΣΥΝΟΛΟ 10.175,82 10.971,03 

 

 

7.2.5. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Πιστωτές διάφοροι 0,00 727,22 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και 

πιστώσεων 

2.556,27 2.390,78 

Πελάτες (πιστωτικό υπόλοιπο) 4.333,81 1.515,39 

ΣΥΝΟΛΟ 6.890,08 4.633,39 

 



RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ποσά σε €) 

  

30 
 

8. Κύκλος Εργασιών 

Ο Κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

   Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού χονδρικώς 610.792,38 482.835,71 

   ΣΥΝΟΛΟ 610.792,38 482.835,71 

 

 

9. Ανάλυση δαπανών 

Στον κάτωθι πίνακα, αναλύονται οι δαπάνες τής Εταιρείας κατά λειτουργία και κατ’ είδος. 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 209.944,90 206.221,92 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 53.755,30 41.244,38 

ΣΥΝΟΛΟ 263.700,20 247.466,30 

 

 

10. Λοιπά έξοδα και ζημίες 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 795,40 77,42 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 0,00 346,51 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 5.300,00 1.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.095,40 2.223,93 

 

 

11. Έξοδα μισθοδοσίας εργαζομένων  

Τα έξοδα μισθοδοσίας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 206.649,13 201.705,54 

Παρεπόμενες παροχές – έξοδα προσωπικού 10.607,35 9.319,10 

Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου 

προσωπικού 

44.010,71 46.513,06 

ΣΥΝΟΛΟ 261.267,19 257.537,70 
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12. Μέσος όρος προσωπικού 

 31/12/2021 

Άτομα 

31/12/2020 

Άτομα 

Προσωπικό 4 5 

 

 

 

13. Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00 

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 652,95 627,96 

 

 

 

14. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος ως δαπάνη αναλύεται, ως εξής:  

 31/12/2021 

€ 

31/12/2020 

€ 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 24%  39.920,77 17.719,87 

 

 

15. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

16.  Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει κέρδη. 

17.  Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού 79.132,21 €. 

 

18.  Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

 

Η κλειόμενη περίοδος παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα.  
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  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
 

19.   Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 

20.   Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία 

ως θυγατρική 

 

Η Εταιρεία ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για τον οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την Μητρική Εταιρεία Federal Autonomous 

Institution “Russian Maritime Register of Shipping”. 

21.   Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως 

θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

22.  Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 

Η Μητρική Εταιρεία Federal Autonomous Institution “Russian Maritime Register of 

Shipping” δημοσιεύει τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο 

Ρώσικο Υπουργείο Ναυτιλίας. 

 

23.  Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29) 

Η αμοιβή των ελεγκτών για τη χρήση 2020 είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Εποπτικού 

Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
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24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΓΟΡΕΣ 

ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Federal Autonomous 

Institution “Russian 

Maritime Register of 

Shipping” 

 50.500,00  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  50.500,00  0,00 

 

 

25.  Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με 

σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

26.  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

 Εταιρεία έχει συνάψει συμβόλαια μισθώσεως ακινήτων καθώς και μεταφορικών μέσων 

(Ι.Χ αυτοκινήτων). Οι ελάχιστες πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων της εταιρίας 

έχουν ως ακολούθως: 

 

Μισθώματα ακινήτων  31/12/2021 31/12/2020 

Αγίου Σπυρίδωνος 15, Πειραιάς 11.400,00 11.400,00 

Σύνολο 11.400,00 11.400,00 

   

Μισθώματα αυτοκινήτων   

LEASING επιβατικών αυτοκινήτων 434,56 294,21 

Σύνολο 434,56 294,21 
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 β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Οι Φορολογικές δηλώσεις και τα λογιστικά Βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

Φορολογικές Αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις από 2016 έως 2021 με συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 

θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν.  

 

 

27. Οψιγενή γεγονότα (Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα)     

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά οψιγενή   

γεγονότα, που να επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την πορεία τής 

Εταιρείας. 

 

Πειραιάς,  05/09/2022 

Ο Διαχειριστής Ο Λογιστής 

  

Volkov Sergey Για την KPND ADVISORS ΙΚΕ 

Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 

ΑΦΜ 102874285 Α.Δ.Τ. ΑΝ 032780 

Α.ΑΔ. – Α΄ ΤΑΞΗΣ 0114811 

 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 3194 Α ΤΑΞΗ 

 


