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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ

Θεσσαλονίκη,27/09/2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αριθ. Πρωτ.:2445406

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας με την επωνυμία RENEL IKE, το διακριτικό τίτλο RENEL (ΡΕΝΕΛ) και αριθμό ΓΕΜΗ 122346704000.
Την 27/09/2021 καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης 2628848, οι εγκεκριμένες από την 23/09/2021 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές
εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «RENEL
IKE», το διακριτικό τίτλο «RENEL (ΡΕΝΕΛ)» και αριθμό ΓΕΜΗ 122346704000, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του
ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ
«RENEL IKE»
της 3 Αυγούστου 2021
Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την 3 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 συνήλθε στα γραφεία
της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Καρατάσου 7 , στη Θεσσαλονίκη, οι
διαχειριστές της εταιρείας «RENEL IKE» µε σκοπό τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω
θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ
•
•
•

Έγκριση Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων Χρήσεως και προσαρτήµατος της
31/12/2020
Σύνταξη Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιαχειριστή
Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση των εταίρων

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι εταίροι και διαχειριστές αυτής Χατζάργυρος Γεώργιος και
Χαλβατζής Γεώργιος.

Υπάρχουσας σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό απαρτίας οι διαχειριστές ορίζουν
ως Πρόεδρο της Συνέλευσης το Χατζάργυρο Γεώργιο και αρχίζει τη συζήτηση των
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης,.
Θέµα 1ο : Έγκριση του Ισολογισµού ,των Αποτελεσµάτων χρήσης και του
Προσαρτήµατος της εταιρικής χρήσεως 2020
Ο Πρόεδρος διαβάζει τον Ισολογισµό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως 2020, την
ανάλυση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και το προσάρτηµα όπως
παρακάτω :

RENEL IKE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122346704000
01/01/2020-31/12/2020

2020
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσµένα
Αποµειωµένα
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

2019

189.917,93
130.504,28
0,00

59.413,65
102.032,74
728.211,04
0,00
702.235,36
1.591.892,79

133.456,46
104.694,57
0,00

319.319,25
7.197,65
1.265.375,89
1.591.892,79

28.761,89
8.697,14
85.670,27
0,00
58.081,24
181.210,54

46.802,00
9.026,96
125.381,58
181.210,54

Κατάσταση Αποτελεσµάτων RENEL IKE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122346704000
01/01/2020-31/12/2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2020
2.438.937,86
96,52
93.335,60
-1.058.930,20
-193.146,82
-25.809,71
-876.289,35
5.460,30
-9.077,74
374.576,46
90.059,21
284.517,25

2019
427.385,81
0,00
-6.997,91
-230.332,84
-45.695,36
-20.146,54
-100.964,30
6.882,19
-5.150,85
24.980,20
6.382,09
18.598,11

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος των διαχειριστών και ο προϊστάµενος

του λογιστηρίου παρέχουν όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι διαχειριστές
εγκρίνουν όλες τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις
Θέµα 2ο: Εισηγητική έκθεση πεπραγµένων
Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«RENEL IKE»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2020-31/12/2020

Κύριοι Εταίροι,
Γενικά
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουµε τη
δραστηριότητα της εταιρίας της χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 και θέτουµε υπόψη σας τις
οικονοµικές καταστάσεις για έγκριση
Εξέλιξη των εργασιών
Η χρήση έκλεισε µε κέρδη προ φόρων τα οποία ανήλθαν στα 374.576,46 ευρώ .
Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας, κίνδυνοι
Η εταιρεία δεν προβλέπεται να αντιµετωπίσει κινδύνους λόγω της υψηλής κεφαλαιακής
επάρκειας.
∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
∆εν υπάρχουν
∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα
∆εν υπάρχει

Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Η επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα
Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρία δεν διαθέτει δικά της ακίνητα
Ακολουθούµενες αρχές λογιστικής
Για την κατάρτιση του ισολογισµού της παρούσης χρήσεως όπως και τον λογαριασµό
αποτελεσµάτων χρήσης που τον συνοδεύει, εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες λογιστικές
αρχές:
1. Αποτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
2. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσεώς
τους.
Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσης.
Τα αποτελέσµατα χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 374.576,46 ευρώ
Υποκαταστήµατα εταιρίας
Η εταιρία διατηρεί αποθήκη επί της οδού Κατατάσου 7
Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης
Αναφορικά µε τον κορονοϊό, και τη σχετική πανδηµία όπως έχει ανακηρυχθεί από Π.Ο.Υ., η
εταιρία δε δύναται να ποσοτικοποιήσει ή να αξιολογήσει µε ασφαλή τρόπο την επίδραση που θα
έχει στις οικονοµικές καταστάσεις της. Οι πιθανές επιπτώσεις στις Χρηµατοοικονοµικές της
καταστάσεις είναι άµεση συνάρτηση της πορείας της πανδηµίας τόσο σε εγχώριο όσο και σε
διεθνές επίπεδο. Επειδή τα περιοριστικά µέτρα που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας ενδέχεται να συνεχιστούν ή και να µεταβληθούν ανάλογα µε την
εξέλιξη της πανδηµίας, οι οικονοµικές τους επιπτώσεις δεν µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα.
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα
οποία να αφορούν την Εταιρεία.

Κύριοι Εταίροι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα
αποτελέσµατα της χρήσεως 2020.

Θεσσαλονίκη 03/08/2021

ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι διαχειριστές και εταίροι εγκρίνουν όλες τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση των εταίρων .

Μετά από πρόταση του προέδρου οµόφωνα το Συµβούλιο ∆ιαχειριστών συντάσσει την
πρόσκληση , το περιεχόµενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των εταίρων της εταιρίας «RENEL IKE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει
την 23 Σεπτεµβρίου 2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στα γραφεία της εταιρίας
που βρίσκονται στην οδό

Καρατάσου 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα

παρακάτω θέµατα :
1) Yποβολή του Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων Χρήσεως και του Προσαρτήµατος
της διαχειριστικής περιόδου 2020
2) Έγκριση του Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων Χρήσεως και του Προσαρτήµατος της
διαχειριστικής περιόδου 2020
3) Απαλλαγή των µελών του Συµβουλίου των ∆ιαχειριστών και των λογιστών από
κάθε ευθύνη, αποζηµίωση περιόδου 2020

4)∆ιανοµή κερδών
5) Έγκριση αµοιβών µελών ∆ιαχειριστών

6) Λοιπά Θέµατα
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος
λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Οι ∆ιαχειριστές
Χατζάργυρος Γεώργιος

Χαλβατζής Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο

RENEL IKE
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
χρήσεως
2020

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕ.ΜΗ.: 122346704000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συνοπτικός Ισολογισµός της 31/12/2020 (Υπόδειγµα Β5 Παραρτήµατος
Ν.4308/14
2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/1/2020-31/12/2020
(Υπόδειγµα Β6 Παραρτήµατος ν.4308/14)
3. Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
31/12/20 (πολύ µικρών επιχειρήσεων)

RENEL IKE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122346704000
01/01/2020-31/12/2020

2020
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσµένα
Αποµειωµένα
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

2019

189.917,93
130.504,28
0,00

59.413,65
102.032,74
728.211,04
0,00
702.235,36
1.591.892,79

319.319,25
7.197,65
1.265.375,89
1.591.892,79

133.456,46
104.694,57
0,00

28.761,89
8.697,14
85.670,27
0,00
58.081,24
181.210,54

46.802,00
9.026,96
125.381,58
181.210,54

Κατάσταση Αποτελεσµάτων RENEL IKE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122346704000
01/01/2020-31/12/2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

2020
2.438.937,86
96,52
93.335,60
-1.058.930,20
-193.146,82
-25.809,71
-876.289,35
5.460,30
-9.077,74
374.576,46
90.059,21
284.517,25

2019
427.385,81
0,00
-6.997,91
-230.332,84
-45.695,36
-20.146,54
-100.964,30
6.882,19
-5.150,85
24.980,20
6.382,09
18.598,11

Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
31ης ∆εκεµβρίου 2020.
(Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. πολύ µικρών οντοτήτων)

Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: RENEL IKE
β) Νοµικός τύπος: Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2020 - 31.12.2020
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Καρατάσου 7 , ΤΚ 54626 , Θεσσαλονίκης
ε) ∆ηµόσιο Μητρώο: ΓΕΜΗ µε αριθµό 122346704000.
στ) Συνεχιζόµενη δραστηριότητα: Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
ζ) Εκκαθάριση: Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
η) Κατηγορία οντότητας: Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ µικρή
οντότητα(παρ.2α του άρθρου 1).
θ) Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: Οι χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε Ν.4308/2014.
ι) Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ.: ∆εν χορηγήθηκαν προκαταβολές
και πιστώσεις στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
κ) Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται: Η οντότητα κάνει χρήση
της επιλογής να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισµό και συνοπτική κατάσταση
αποτελεσµάτων βάσει των υποδειγµάτων Β.5 και Β.6 του ν.4308/14 αντίστοιχα.

Θεσσαλονίκη 03/08/2021
ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
A∆Τ ΑΜ712660

ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ Χ753007

Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 117042 Ά ΤΑΞΗ -Α.∆.Τ ΑΚ 928407

