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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

ΕΔΡΑ: ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10677 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9649901000  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018 

Πληροφορία του άρθρου 29 του Ν.4308/2014  

παρ. 3α : Επωνυμία της οντότητας  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

παρ. 3β : Νομικός τύπος της οντότητας  Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.  

παρ. 3γ : Περίοδος αναφοράς των χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων  

Διαχειριστικό/ Φορολογικό Έτος 

 1/1/2018– 31/12/2018  

παρ. 3δ : Διεύθυνση της έδρας της οντότητας  Στοά Φέξη 34, Αθήνα ΤΚ 10677, Αττική 

παρ. 3ε : Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμ-
μένη η οντότητα  

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. 9649901000  

παρ. 3στ : Εάν η οντότητα λειτουργεί με την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  

Η οντότητα λειτουργεί και συνέταξε τις 
χρηματ/κές της κατ/σεις με την παραδοχή 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  

παρ. 3ζ : Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση  Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση  

παρ. 3η : Κατηγορία της οντότητας  Πολύ Μικρή Οντότητα  

παρ. 3θ : Εάν οι χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το 
Ν.4308/2014  

Οι χρηματ/κές κατ/σεις έχουν καταρτι-
στεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/14  

παρ. 16. Συνολικό ποσό χρηματοοικονομικών 
δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύ-
νσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανί-
ζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και 
της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν 
παρασχεθεί.  

Δεν υπάρχουν τέτοιες χρηματοοικο-
νομικές δεσμεύσεις ή εγγυήσεις.  

παρ. 25. Προκαταβολές και πιστώσεις που χορη-
γήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων (με μνεία του επιτοκίου, 
των όρων χορήγησης και των ποσών που 
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν 
λόγω αποποίησης), καθώς και δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με 
οποιαδήποτε εγγύηση  

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και 
πιστώσεις προς τον διαχειριστή της 
εταιρείας  

Δεν έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις για 
λογαριασμό του διαχειριστή της εταιρείας  

παρ. 34. Εφαρμογή της δυνατότητας της παρ. 7 
του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 για σύνταξη 
συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων από 
τις πολύ μικρές οντότητες  

Η οντότητα εφάρμοσε την δυνατότητα 
της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 
και συνέταξε συνοπτ. κατάσταση αποτελε-
σμάτων κατά το υπόδειγμα Β.6 και συνοπτ. 
ισολογισμό κατά το υπόδειγμα Β.5  

σημείωση : σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014, οι πολύ μικρές 
οντότητες των παρ. 2α και 2β του άρθρου 1 που κάνουν χρήση της επιλογής της παρ. 7 του 
άρθρου 16 (σύνταξη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων) παρέχουν τις πληροφορίες 
μόνο των παρ. 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες 
του άρθρου 29 
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

σημείωση :  εταιρικό κεφάλαιο και σύνολο ιδίων κεφαλαίων (εγγρ. 62784/6-6-2017) 

Εταιρικό κεφάλαιο 5.100.00€  

Εταιρικό κεφάλαιο (το οποίο έχει καταβληθεί από τους εταίρους) 5.100,00 

Τακτικό Αποθεματικό  3.809,09 

Αποτελέσματα (κέρδη) εις νέο 73.413,63 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων την 31/12/2018 82.322,72 
 

σημείωση : η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει "ίδια αυτής εταιρικά μερίδια", περίπτωση που 
ούτως ή άλλως απαγορεύεται σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 28 του 
Ν.3190/1955 

 

ο Διαχειριστής 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΑΔΤ Φ350202 

Ο Λογιστής 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΤ ΑΙ134164- Αρ.Αδ.ΟΕΕ Α9611 

 

 


