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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2014-31/12/2014
Τηρούµενων των προϋποθέσεων της παραγρ. 6 του άρθρου
α
42 του ν.2190/1920 περί συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
Σύµφωνα µε τις διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα του
άρθρου 43α και της παραγράφου 4.1.5. του Π.∆. 1123
/1980 παραθέτουµε
τις
ακόλουθες
πληροφορίες
και
επεξηγήσεις:
1 Άρθρο 42α παρ. 3
Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί ισολογισµού και λοιπά,
για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α
παρ. 2 δεν έγινε.
2 Άρθρο 42β παρ. 1
Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δοµή
του ισολογισµού
και
του
λογαριασµού
αποτελέσµατα
χρήσης δεν έγιναν.
3 Άρθρο 42β παρ. 3
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν
σε αραβικούς αριθµούς δεν έγιναν.
4 Άρθρο 42β παρ. 7
Συµψηφισµός µεταξύ κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού
δεν έγιναν.
5 Άρθρο 42ε παρ. 9
Εγγυήσεις
και
εµπράγµατες
χορηγηθεί.

ασφάλειες

δεν

έχουν

6 Άρθρο 43α παρ. 1α
α Πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν αποκτήθηκαν στη χρήση.
β Αποθεµατικά στοιχεία είναι ασήµαντα
γ Οι απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, σαν
ύψη αντισταθµίζονται, αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε το
ύψος
που
δηµιουργήθηκαν
στα
υπόλοιπα
των
αντίστοιχων λογαριασµών.
Οι λογαριασµοί <<Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα>> τηρήθηκαν
σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του λογαριασµού
Ταµείο και Καταθέσεις Όψεως.

7 Άρθρο 43 παρ. 2
Παρέκκλιση από
έγινε.

τις

βασικές αρχές αποτίµησης δεν

8 Άρθρο 43 παρ. 9
Αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων δεν έγινε.
9 Άρθρο 43ε παρ. 8
Μεταβολές παγίων δεν υπάρχουν.
10 Άρθρο 43 παρ. 5 δ εδαφ.β
Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν.
α

11 Άρθρο 43 παρ. 3
Τα έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης αποσβένονται
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία.
12 Άρθρο 43α παρ. 1β
Συµµετοχές µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% υπάρχουν.
Γαβριήλ Μιχ. Νικολάου ποσοστό 96,566 %
13 Άρθρο 43α παρ. 1δ.
Το
κεφάλαιο της εταιρείας είναι ευρώ 740.236.35
διαιρεµένο σε 25.221 µετοχές των 29.35 ευρώ η κάθε µία.
14 Άρθρο 43α παρ. 1στ.
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
δεν υπάρχουν.

πάνω

από

5

χρόνια

15 Άρθρο 43α παρ. 1ιδ
∆άνεια σε όργανα διοικήσεως δεν έχουν χορηγηθεί .
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