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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.002 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SMASH PADEL AND MINIGOLF ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, στις 30 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, 
συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής μετά από πρόσκληση του 
Διαχειριστή, οι εταίροι της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «SMASH PADEL AND MINI 
GOLF IKE» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.  

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι Εταίροι: 

 

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

1. Joy Nassar Assaad 
Διαχειριστής-

Εταίρος   11.357        67% Κεφαλαιακές 
2. Joseph Hobeika Elie Εταίρος     5.593        33% Κεφαλαιακές 
  ΣΥΝΟΛΟ       16.950       100%       

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκλιση και απαρτία της Συνέλευσης, αφού παρίσταται το 
σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και αφού κανείς 
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και την λήψη αποφάσεων, οι εταίροι προχωρούν 
στη συζήτηση των τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

 Επιλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Συνέλευσης ο κύριος Joy Nassar και γραμματέας ο 
κύριος Joseph Hobeika και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο 
σύγκλισης και την συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή προχωρά στην συζήτηση των 
τριών κατωτέρω θεμάτων ως κάτωθι:  

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα 
Χρήσης και Προσάρτημα) για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020». 

 Ο διαχειριστής της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Ισολογισμός Β5, Αποτελέσματα Χρήσης Β6 και το 
Προσάρτημα χρήσεως 2020) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν, συνοδευόμενες με πλήρεις 
επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους. 

 



SMASH PADEL AND MINI GOLF ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΩΡΟΥ 34 Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΦΜ 801164239 ΑΡ. ΓΕΜΗ 150569003000 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του 
Ν.4308/2014) 

της επιχείρησης: SMASH PADEL AND MINI GOLF ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΦΜ 801164239 ΑΡ. ΓΕΜΗ 150569003000 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2020 έως 31/12/2020 
Μέγεθος οντότητας : «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία. 
Νόμισμα : Ευρώ . Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν 
έγινε. 
 
Α/Α Απαιτούμενη Γνωστοποίηση                                                   Απάντηση 
1 Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.3  
Α. Επωνυμία της οντότητας                                       SMASH PADEL AND MINI GOLF ΙΚΕ 
Β. Νομικός τύπος της οντότητας                ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 
Γ. Περίοδος Αναφοράς                                                  01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 

          Δ. Διεύθυνση της έδρας της οντότητας              ΣΩΡΟΥ 34 Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

       Ε. Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη     Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)   

               η οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής                          Αρ. ΓΕΜΗ 150569003000  

       ΣΤ. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή              Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή 

             της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι;              της συνεχιζόμενης δραστηριότητας   

                                                                                                        είναι ενδεδειγμένη για την                    

                                                                                          κατάρτιση των 
                                                                                     χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

         Ζ. Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;              Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

         Η. Κατηγορία της οντότητας                                    «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία» 

          Θ. Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές              Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι: 

              καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε                 «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις  



πλήρη συμφωνία με το νόμο                                           έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

                                                                                                 με το νόμο 4308/2014». 

2. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 16 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν                         Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό.                                  εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 

3. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 25 

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που                 Δεν υπάρχουν πιστώσεις προς τα μέλη  

  Χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,                                της διοίκησης της εταιρείας.  

διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με 

μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή  

δεν εισπράχθηκαν λόγω απαίτησης, καθώς και τις 

δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους,  

με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 

αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

4. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7 

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5         Συντάχθηκαν οι κατά νόμο       

και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του                                 χρηματοοικονομικές           

Υποδείγματος Β.6.                                                                                    καταστάσεις σύμφωνα 

                                                                                                                      με τα υποδείγματα του  

                                                                                                                      Ν.4308/2014. 

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών  

Καταστάσεων  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές 
οντότητες των παρ. 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 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. 

 



Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2021 

 

 

        -Ο-                                                   -Ο-                                                                              -Η- 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                    ΕΤΑΙΡΟΣ                                                                  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ               

 

 

 

 

JOY NASSAR                               JOSEPH HOBEIKA                                   ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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