
Επωνυμία 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νομικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Διεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Δημόσιο μητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16

(Παρ. 6  άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν

(Παρ. 34  άρθρου 29)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΜΠΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες 

των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος 

Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να 

παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την 

υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Πολύ Μικρή (παρ 2(α) του άρθρου 1

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το 

Ν.4308/2014

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν 

εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του 

ενεργητικού ),τις υποχρεώσεις,την καθαρή θέση,τα στοιχεία,σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου  ,εσόδων,εξόδων,κερδών και ζημιών ,καθώς και τις χρηματοροές 

της εκάστοτε περιόδου,κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου   

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες 

επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις )που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.   

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στους διαχειριστές.

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει 

των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017  (30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
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