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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ

Αθήνα,18/09/2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αριθ. Πρωτ.:2698661

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: eea@eea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας με την επωνυμία UROLOGICAL-ANAESTHESIOLOGICAL MEDICAL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΚΕ, το διακριτικό τίτλο UROAN MS και αριθμό ΓΕΜΗ 141375103000.
Την 18/09/2022 καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης 3051413, οι εγκεκριμένες από την 06/09/2022 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές
εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία
«UROLOGICAL-ANAESTHESIOLOGICAL MEDICAL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο
«UROAN MS» και αριθμό ΓΕΜΗ 141375103000, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.
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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
UROLOGICAL ANAESTHESIOLOGICAL MEDICAL SERVICES IKE
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01/01/2021– 31/12/2021)
2021
2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

137914,14

130697,43

Παροχές σε εργαζόμενους

8459,11

9861,23

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

3461,70

3322,54

Λοιπά έξοδα και ζημιές

36860,74

38000,46

487,54

473,56

Αποτέλεσμα προ φόρων

88645,05

79039,64

Φόροι

19110,92

19440,38

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

69534,13

59599,26

Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΜΕΖΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ

Περιουσιακά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
UROLOGICAL ANAESTHESIOLOGICAL MEDICAL SERVICES IKE
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)
2021

Πάγια

33220,85

Μείον: Αποσβεσμένα

-10678,64

Απομειωμένα

22542,21

2020
30564,86

-10539,48
22542,21

20025,38

20025,38

Αποθέματα
Απαιτήσεις

121696,16

44017,08

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

15288,74

13608,27

Λοιπά

264985,45

178259,80

Σύνολο ενεργητικού

424512,56

255910,53

306750,25

240324,68

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

117762,31

15585,85

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

424512,56

255910,53

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΜΕΖΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεισ επι των χριματοποικονομικων καταστασεων
(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)
της επιχείρησης : UROLOGICAL ANAESTHESIOLOGICAL MEDICAL SERVICES IKE
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ : 01/01/2021-31/12/2021
Μέγεθος οντότητας : <<Πολύ μικρή οντότητα>> με Διπλογραφικά βιβλία .
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε .

Α/Α Απαιτούμενη γνωστοποίηση
1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

Απάντηση

α
β
γ
δ

UROLOGICAL ANAESTHESIOLOGICAL MEDICAL SERVICES IKE
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 102, ΑΘΗΝΑ

στ
ζ
η

Επωνυμία της οντότητας
Νομικός τύπος της οντότητας
Περίοδος αναφοράς
Διεύθυνση έδρας της οντότητας
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η
οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι ;
Η οντότητα είναι υπο εκκαθάριση ;
Κατηγορία της οντότητας

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο

ε

141375103000
ΝΑΙ
ΌΧΙ
<<Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία>>
Η διοικηση της οντότητας δηλώνει ότι :
Οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 .

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό

Εγγυήσεις :Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές
προς διάφορους τρίτους.
Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν
υπάρχει τέτοια υποχρέωση .
Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : Δεν
υπάρχει τέτοια υποχρέωση .
Υπόλοιπα αξίας συμβάσεων leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν
την 31/12/2013 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ) :Η
Εταιρεία ιδρύθηκε στις 09/02/2017.

3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν
στα μέλη διοικητικων, διαχειρηστών και εποπτικών
συμβουλιών, με μνεία του επιτοκίου, των ορών
χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν,
διαγραφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίσης,
καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία
αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία
των προσώπων αυτών .

Προκαταβολές και πιστώσεις : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Υπόλοιπο 01/01/2021 : 0,00
Μείον : Επιστροφές : 0,00
Συν : Αναλήψεις : 0,00
Μείον :Διαγραφές : 0,00
Υπόλοιπο 31/12/2021 : 0,00
Επιτόκιο χορήγησης : 0,00
Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ.7
Καταρτήσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 Ναι. Η Εταιρεία ανήκει στη κατηγορία των πολύ μικρών
και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του
οντοτήτων και επέλεξε να καταρτήσει συνοπτικό ισολογισμό και
υποδείγματος Β.6
συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων .

Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων .
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021-31/12/2021
Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσεως, η εταιρεία λειτούργησε εύρυθμα και
τακτικά σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και τον Νόμο, διοίκησε δε την εταιρεία με
σύμπνοια και ομοφωνία στην λήψη των αποφάσεων. Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρείας και την σύννομη λειτουργία της, κλήθηκε να
αντιμετωπίσει τα ανακύψαντα προβλήματα και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα
του ισολογισμού της ελεγχόμενης χρήσης, έχει δε σε γενικές γραμμές ως ακολούθως:
α) Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας ανέρχεται την 31/12/2021 σε 424.512,56 ευρώ
έναντι 255.910,53 ευρώ της 31/12/2020 .
β) Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2021 σε 22.542,21
έναντι 20.025,38 ευρώ της προηγούμενης χρήσης προ αποσβέσεων.
γ) Οι υποχρεώσεις της εταιρίας σε τρίτους (σύνολο υποχρεώσεων) ανέρχονται σε 117.762,31
έναντι 15.585,85 ευρώ της προηγούμενης χρήσης .
δ) Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται την 31/12/2021 σε 137.914,14 ευρώ έναντι 130.697,43 ευρώ
της 31/12/2020.
ε) Τα τελικά αποτελέσματα είναι καθαρά κέρδη της χρήσεως: 69.534,13 ευρώ έναντι
79.039,64 ευρώ προ φόρων της προηγούμενης χρήσης .
2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται ικανοποιητική.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας την 31.12.2021 ανέρχονται σε 306.750,25 ευρώ.
3. Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρία την 31.12.2021 δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα.
4.Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία την 31.12.2021 είχε ένα υποκατάστημα στην Τρίπολη.

5. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός
που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.
6.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Η εταιρία για την τρέχουσα χρήση διερευνά τις δυνατότητες συνεργασιών ή και
συνδέσεώς της με τρίτες ομοειδείς επιχειρήσεις προς την δημιουργία ισχυρότερης οικονομικής
μονάδας. Πέραν τούτου, δεν προβλέπεται να λάβει χώρα άμεσα κάποια διαφοροποίηση στην
εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι όπως η ύφεση της αγοράς πιθανόν να μειώσουν τα περιθώρια της
κερδοφορίας. Πέραν τούτου η εταιρεία θα προσπαθήσει να αντισταθμίσει τις όποιες ενδεχόμενες
περιπτώσεις μείωσης κέρδους.
7.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Μέχρι την 31.12.2021 η εταιρεία δεν είχε κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων πέραν
των δικών της κεφαλαίων.
8.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν παρουσιάζεται δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
9. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.
10. Φορολογικά θέματα
Δεν δημιουργήθηκε πρόβλεψη για την ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.
Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι έχουν δρομολογηθεί οι επιχειρηματικές
κινήσεις από τις οποίες η εταιρία αναμένει στο μέλλον να αποκομίσει κέρδη, περαιτέρω δε
μελετώνται και σχεδιάζονται επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην μεγαλύτερη δυνατή
δραστηριοποίηση προς επίτευξη των σκοπών της.
Τα αποτελέσματα της χρήσεως, όπως αυτά απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας και επεξηγούνται με την παρούσα τίθενται προς έγκριση στους μετόχους της
εταιρίας.
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ι.ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

