
ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ 
ΑΡ. ΓΕΜΗ 122448222000 

ΑΦΜ: 094339843 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των 
διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 43α του κώδικα Ν.2190/20, όπως 

ισχύει) 
 

Της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ» 

1. Άρθρο 42α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισµού κ.λπ. για 
την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2.  

[∆εν χρειάσθηκε να γίνει ουδεµία παρέκκλιση.] 

2. Άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δοµή του Ισολογισµού.  

Η δοµή του Ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως και ιδιαίτερα η ακολουθούµενη 
στα πλαίσια του νόµου µορφή εµφάνισης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν µεταβλήθηκε σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση.  

3. Άρθρο 42β παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσθήκη λογαριασµών.  

[Ουδεµία προσθήκη έγινε.] 

4. Άρθρο 42β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. Συµπτύξεις στοιχείων του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 
αραβικούς αριθµούς. Καταχώριση ανοµοιογενών στοιχείων.  

[∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.] 

5. Άρθρο 42β παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920. Συγχώνευση λογαριασµών.  

[Κανένας από τους λογαριασµούς των υποδειγµάτων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 
στα οποία παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθµηση, δεν συγχωνεύθηκε µε 
άλλον.] 

6. Άρθρο 42β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. Συγκρισιµότητα κονδυλίων χρήσεως και εποµένης χρήσεως.  

[Η συγκρισιµότητα των κονδυλίων χρήσεως µε τα αντίστοιχα κονδύλια της εποµένης χρήσεως είναι 
απόλυτη, αφού στα ποσά ορισµένων λογαριασµών του Ισολογισµού και του Λογαριασµού Αποτελέσµατα 
της εταιρικής χρήσεως χρήσεως έγινε κατάλληλη αναµόρφωση για να γίνουν οµοειδή και κατά συνέπεια 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως.] 

7. Άρθρο 42ε παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920. Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.  

[Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις 
τους παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα.  

 

 

 

 

 



ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

  
Αξία κτήσης 
Υπόλοιπα 

 
 

 
Αγορές 

Προσθήκες 

 
Αποσβέσεις 
έτους 2014 

 

 
Υπόλοιπα 

έως 31/12/2014 

 
Συν. αποσβέσεις 
έως 31/12/2014 

Οικόπεδα 63343,38 0,00 0,00 63343,38 0,00 

Κτίρια - Τεχν. Έργα 147290,40 0,00 5838,49 42894,26 104396,14 

Μηχ/κός εξοπλισµός 41570,33 0,00 43,54 159,73 41410,60 

Μεταφορικά µέσα 1566,10 0,00 0,00 0,01 1566,09 

Έπιπλα &  λ. εξ/σµός 52935,42 344,90 71,46 607,36 52672,96 

      

ΣΥΝΟΛΑ 306705,63 344,90 5953,49 107004,74 194207,30 

                                                                                                                                                                                                                                                           ] 

8. Άρθρο 42ε παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.  

[∆εν υφίσταται ουδεµία εγγύηση και εµπράγµατη ασφάλεια.] 

9. Άρθρο 42ε παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920. Μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.  

[Από την εταιρία δεν εκδόθηκαν µετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.] 

10. Άρθρο 42ε παρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση λογαριασµών τάξεως.  

[∆εν έγιναν.]  

11. Άρθρο 42ε παρ. 12 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση µεταβατικών λογαριασµών.  

[Στο Ενεργητικό ποσό ανάλογο δεν υπάρχει και στο παθητικό ποσό ανάλογο δεν υπάρχει.] 

12. Άρθρο 42ε παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση προβλέψεων.  

[∆εν έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.] 

13. Άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης.  

[∆εν έγινε καµία παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης που καθορίζονται στο 
άρθρο 43 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.] 

14. Άρθρο 43 παρ. 3γ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο 
νόµισµα για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

[Από την εταιρία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και δεν υπάρχουν συναλλαγµατικές διαφορές.] 

15. Άρθρο 43 παρ. 3α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση εξόδων «Πολυετούς απόσβεσης».  

[∆εν υπάρχουν.] 

16. Άρθρο 43 παρ. 4α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως.  

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εµφανίζονται τέτοια έξοδα.] 

17. Άρθρο 43 παρ. 4β΄  Κ.Ν. 2190/1920. Υπεραξία επιχείρησης.  

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εµφανίζεται λογαριασµός υπεραξίας επιχείρησης.] 

18. Άρθρο 43 παρ. 5δ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.  

[Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν από την εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις.] 



19. Άρθρο 43 παρ. 5ε΄  Κ.Ν. 2190/1920. Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων.  

[∆εν έγινε στην παρούσα χρήση.]  

20. Άρθρο 43 παρ. 7β΄  Κ.Ν. 2190/1920. Αποτίµηση αποθεµάτων.  

[Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν βάσει της περιόδου αποτίµησης του ΚΒΣ-ΚΦΑΣ.] 

21. Άρθρο 43 παρ. 7γ΄  Κ.Ν. 2190/1920. ∆ιαφορές αποτίµησης αποθεµάτων.  

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν υφίσταται λογαριασµός διαφορών αποτίµησης αποθεµάτων.] 

22. Άρθρο 43 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Αναπροσαρµογή αξίας παγίων.  

[∆εν έγινε αναπροσαρµογή του παγίου εξοπλισµού της εταιρίας.] 

23. Άρθρο 43α παρ. 1α΄  Κ.Ν. 2190/1920. Μέθοδοι αποτιµήσεως περιουσιακών στοιχείων - Μέθοδοι 
υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων.  

Μέθοδοι αποτιµήσεως 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι αποτιµηµένα σε τιµές κτήσεως πλέον αξίας 
βελτιώσεων-προσθηκών, µείον αξία αποσβέσεων.  

Μέθοδοι υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν µε σταθερή µέθοδο.  

24. Άρθρο 43α παρ. 1β΄  Κ.Ν. 2190/1920. Συµµετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.  

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εµφανίζεται λογαριασµός συµµετοχών.] 

25. Άρθρο 43α παρ. 1γ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Εγγραφή στο µετοχικό Κεφάλαιο.  

[Στα βιβλία για την χρονική περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014 δεν έγινε αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου.] 

26. Άρθρο 43α παρ. 1δ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Κατηγορίες µετοχών.  

[Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε µετοχές κοινές ονοµαστικές, µη εισηγµένες.  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΕΚΠΡ/ΠΟΣ           ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ 
 
1.ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ         Ο   Ίδιος                   2.724         2.724                                          
2. ΕΥΤΥΧΙΑ  ΜΑΝΩΛΗ               Η   Ίδια                    2.373         2.373      
3. ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Χα ΜΑΝΩΛΗ        Η   Ίδια                       911            911     
4.ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΣ        Ο   Ίδιος                      496            496       
5. ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ  ΚΑΡΑΦΥΛΛΑ   Η Ίδια                     496            496                                                          
 
                                                             Σ Υ Ν Ο Λ Ο        7.000         7.000 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: 210.000,00 ΕΥΡΩ             

29. Άρθρο 43α παρ. 1στ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Μακροπρόθεσµες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και 
υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.  

[∆εν υφίσταται τέτοιος λογαριασµός στα βιβλία της εταιρίας.] 

30. Άρθρο 43α παρ. 1ζ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Οικονοµικές δεσµεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν 
εµφανίζονται στον Ισολογισµό.  

[Η εταιρία δεν έχει οικονοµικές δεσµεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό.] 

31. Άρθρο 43α παρ. 1η΄  Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση κύκλου εργασιών.  



[Από την εταιρία µας στην παρούσα χρήση πραγµατοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις:  

1. Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων σε ευρώ.                   6617,36  

2. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ευρώ.                          15190,54 

32. Άρθρο 43α παρ. 1θ΄  Κ.Ν. 2190/1920. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.  

[∆εν υπάρχει σχετικό κόστος.] 

33. Άρθρο 43α παρ. 1ι΄ Κ.Ν. 2190/1920. ∆ιαφορές υποτίµησης κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού.  

[∆εν έγινε στην παρούσα χρήση.] 

34. Άρθρο 43α παρ. 1ια΄ Κ.Ν. 2190/1920. Επηρεασµός αποτελεσµάτων χρήσεως από τυχόν 
παρέκκλιση από τις αρχές αποτίµησης.  

[∆εν υπάρχει επηρεασµός των αποτελεσµάτων χρήσεως.] 

36. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Αµοιβές µελών οργάνων διοίκησης.  

[Στην εταιρία δεν υπάρχουν αµοιβές για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.] 

37. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.  

[Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως στη σχετική 
χρήση.] 

38. Άρθρο 43α παρ. 1ιε΄ Κ.Ν. 2190/1920. Πληροφορίες για τις συνδεόµενες επιχειρήσεις που 
συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

[∆εν υπάρχουν συνδεµένες επιχειρήσεις.] 

39. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Απόκτηση ιδίων µετοχών.  

[∆εν αποκτήθηκαν από την εταιρία ίδιες µετοχές.] 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσης το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των ευρώ 5953,49 κατανεµήθηκαν 
όλες στο λειτουργικό κόστος.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 


