
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 2018

Ακίνητα 0,00 €

Μηχανολογικός εξοπλισµός 0,00 €

Λοιπός εξοπλισµός 0,29 €

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 €

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 €

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 0,00 €

Σύνολο 0,29 €

Άυλα πάγια στοιχεία

Σύνολο 0,00 €

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 €

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο 0,00 €

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 €

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 0,00 €

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

Σύνολο 0,00 €

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 0,00 €

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00 €

Λοιπές απαιτήσεις 0,00 €

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 0,00 €

Προπληρωµένα έξοδα 41,44 €

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.604,87 €

Σύνολο 8.646,31 €

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.646,31 €

Σύνολο ενεργητικού 8.646,60 €

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 10.000,00 €

Υπέρ το άρτιο 0,00 €

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 €

Ίδιοι τίτλοι 0,00 €

Σύνολο 10.000,00 €

∆ιαφορές εύλογης αξίας

Σύνολο 0,00 €

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 0,00 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (06/12/2018-31/12/2018)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:148448016000

Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις -                 

(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 0,00 €

Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00 €

Αποτελέσµατα εις νέο -1.420,07 €

Σύνολο -1.420,07 €

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 €

Σύνολο καθαρής θέσης 8.579,93 €

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 0,00 €

Λοιπές προβλέψεις 0,00 €

Σύνολο 0,00 €

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 0,00 €

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 €

Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 €

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 €

Σύνολο 0,00 €

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 0,00 €

Εµπορικές υποχρεώσεις 0,00 €

Φόρος εισοδήµατος 66,67 €

Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 €

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 €

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 €

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 €

Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 €

Σύνολο 66,67 €

Σύνολο υποχρεώσεων 66,67 €

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.646,60 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

                                        ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

                                           ΑΔΤ:  ΑΖ209416

                                               ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

                                            ΑΔΤ: ΑΝ 814566

      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1. Η οντότητα συνέταξε τις οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 

2. Η οντότητα κατατάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/14 στις πολύ µικρές. 

3. Η οντότητα συνέταξε την κατάσταση αποτελεσµάτων κατά λειτουργία.

ΠΑΤΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 



2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 €

Κόστος πωλήσεων 0,00 €

Μικτό αποτέλεσμα 0,00 €

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 €

0,00 €

Έξοδα διοίκησης 852,76 €

Έξοδα διάθεσης 357,38 €

Λοιπά έξοδα και ζημιές 209,94 €

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 €

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 €

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 €

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 €

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:148448016000

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31/12/2018                                     

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (06/12/2018-31/12/2018)                                                                                                    

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ  Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 €

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 €

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 €

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -1.420,07 €

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 €

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 €

Φόροι εισοδήματος 0,00 €

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -1.420,07 €

                                        ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

                                           ΑΔΤ:  ΑΖ209416

                                               ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

                                            ΑΔΤ: ΑΝ 814566

ΠΑΤΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 

      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ  Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (06/12/2018-31/12/2018)  
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:14844801600   

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Επωνυµία Οντότητας 
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΗ  Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Νοµική Μορφή Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Περίοδος αναφοράς Χρήση από 06-12-2018 έως 31-12-2018 

∆ιεύθυνση Έδρας Πουκεβίλ 19-21   Πάτρα 

∆ηµόσιο Μητρώο Εγγραφής 148448016000 

Αριθµός Μητρώου 801073077 

Κατηγορία Οντότητας σύµφωνα µε τον 
Ν. 4308/2014 

Πολύ µικρή οντότητα (αρ.1 παρ.2α) 

∆ήλωση περί συµµόρφωσης µε τον νόµο 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
κλειόµενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε 
πλήρη συµφωνία µε τον νόµο και τα 
προβλεπόµενα για τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές 
σχετικές διατάξεις) 

Για την κλειόµενη χρήση καταρτίσατε: 

Ως πολύ µικρή οντότητα κάναµε χρήση 
της επιλογής της παραγράφου   6  του 
άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και 
κατάρτισαµε για την κλειόµενη χρήση  
Ισολογισµό του υποδείγµατος Β.1.1 και  
Κατάσταση Αποτελεσµάτων του 
υποδείγµατος Β.2.1. 

H oντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή 
της συνεχιζόµενης δραστηριότητας; 

Η οντότητα µας λειτουργεί µε την 
παραδοχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας. Η παραδοχή αυτή ισχύει 
τουλάχιστον για τους επόµενους 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία της κατάστασης των 
αποτελεσµάτων χρήσης του 
υποδείγµατος Β.2.1. 

Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση; Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 



Ανάλυση του συνολικού ποσού των 
χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων, 
εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων 
και υποχρεώσεων που δεν εµφανίζονται 
στον ισολογισµό µε ένδειξη της φύσης 
και µορφής των σχετικών εξασφαλίσεων 
που έχουν παρασχεθεί. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Ανάλυση των δεσµεύσεων που αφορούν 
παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο 
από την υπηρεσία. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Ανάλυση των δεσµεύσεων προς 
οντότητες του οµίλου ή προς συγγενείς 
οντότητες. 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που 
χορηγήθηκαν στα µέλη ∆ιοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων 
µε µνεία του επιτοκίου, των όρων 
χορήγησης και των ποσών που 
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν 
εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς 
και τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για 
λογαριασµό τους µε οποιαδήποτε 
εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά 
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε 
κατηγορία των προσώπων αυτών. 

∆εν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και 
πιστώσεων προς µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών 
συµβουλίων. ∆εν υπάρχουν ποσά 
δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν για 
λογαριασµό µελών των συµβουλίων 
αυτών. 

 
 

Πάτρα 18-07-2019 

 
Υπογραφή 
Για την εταιρεία                                                      Ο συντάξας λογιστής          
 
 
 
Ρουµελιώτη Μαρία                                                    Φιλόπουλος Σωτήρης         
    ∆ιαχειρίστρια                                                          Λογιστής Α τάξης                      
                                                                                  Αρ.Αδείας 12210 
   
 
 


