
 Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)  

 (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)  

 

Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη 
Ν.4308/2014 

α) Επωνυμία της οντότητας ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΞΕ Άρθρο 29 παρ. 3 

β) Νομικός τύπος της οντότητας Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3 

γ) Περίοδος αναφοράς 01/01/2016 - 31/12/2016 Άρθρο 29 παρ. 3 

δ) Διεύθυνση της έδρας της 
οντότητας 

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 4 - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Άρθρο 29 παρ. 3 

ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένη η οντότητα 

ΑΡ.ΓΕΜΗ:122448222000 ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΝΑΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Άρθρο 29 παρ. 3 

στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Άρθρο 29 παρ. 3 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό 
εκκαθάριση 

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Άρθρο 29 παρ. 3 

η) Κατηγορία της οντότητας Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ 
μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του 
Ν.4308/2014 

Άρθρο 29 παρ. 3 

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον 
Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. 

Άρθρο 29 παρ. 3 

ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 
εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 
εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

Άρθρο 29 παρ. 16 

ια) Κάθε δέσμευση που αφορά 
παροχές σε εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες 
ομίλου ή συγγενείς οντότητες 

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε 
εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή 
αντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες 

Άρθρο 29 παρ. 16 

ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που 
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών 
συμβουλίων 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων 

Άρθρο 29 παρ. 25 

ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων που κατήρτισε η 
οντότητα 

Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του 
υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6. 

Άρθρο 29 παρ. 34 

Ιδ) ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η Εταιρεία κατά τη χρήση του έτους 2016 δεν απέκτησε 
δικές τις μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό της. 

Ν 4403/2016 άρθρο 
1 ΠΑΡ.3 ΠΕΡ. Γ΄ 
Ν.2190/1920 άρθρο 
16 ΠΑΡ.9:   
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