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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 

 

        Διάταξη και περίληψη της                          Απάντηση 

 

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 

 
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις 

σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφά-

νιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγ-

ματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη 

της § 2 του άρθρου αυτού. 

 Δεν έγινε. 

 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την 

αρχή του αμεταβλήτου της δομής και 

μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού 

και του λογαριασμού «αποτελέσματα 

χρήσεως».  

 Δεν έγινε. 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον 

προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζόμενου με περισσότερους υπο-

χρεωτικούς λογαριασμούς. 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη 

δομή και στους τίτλους των λογαρια-

σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ει-

δική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογα-

ριασμών του ισολογισμού που αντιστοι-

χούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις 

οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προ-

ϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

 Δεν έγιναν. 

 

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις 

κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για 

να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα 

με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμε-

νης χρήσεως. 

 

 

 Δεν έγιναν. 

 

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμη-

σης των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς 

και των προβλέψεων για υποτιμήσεις 

τους. 

 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν 

στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι 

προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μειωμένη με αποσβέσεις.  
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(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προ-

βλέψεων υποτιμήσεως. 

 

(3) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις 

(Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) δεν υπάρχουν. 

 

(4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα                

(εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα 

κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλό-

τερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της 

κατά το τέλος της χρήσεως ρευστοποιήσιμης 

αξίας τους. 

 

(5) Από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, 

δεν υπάρχουν.  

(6) Υπολείμματα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν. 

(7) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων 

προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο FIFO η οποία α-

κολουθείται πάγια. 

 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατρο-

πής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) 

και λογιστικός χειρισμός των συναλ-

λαγματικών διαφορών. 

 

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις 

μεθόδους κατά τις βασικές αρχές απο-

τιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων 

αποτιμήσεως. 

 

 Δεν έγινε. 

 

 

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου 

υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή 

των κινητών αξιών. 

 

 Δεν έγινε.  

 

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της δια-

φοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως 

των αποθεμάτων και κινητών αξιών και 

της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφό-

σον είναι αξιόλογη. 

 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
 

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξή-

γηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με 

βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της 

αξίας των παγίων περιουσιακών στοι-

χείων και παράθεση της κινήσεως του 

λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-

γής». 

 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
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(ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: Αποτί-

μηση χρηματοοικονομικών μέσων στην 

εύλογη αξία. ‘Όταν η αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει 

στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται 

πληροφορίες. 

 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία. 

(η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ’: Απο-

τίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε 

διαφορετική αξία της εύλογης. ‘Όταν η 

αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ 

του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέ-

χονται πληροφορίες. 

 
Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έγινε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43. 

 

 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων 

στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως). 

 Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις 

πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη, στο τέλος του 

προσαρτήματος. 

 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθε-

των αποσβέσεων. 

  

Δεν έγιναν. 

 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για 

υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιου-

σιακών στοιχείων. 

 

 

 

Δεν σχηματίστηκαν. 

 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επε-

ξήγηση των ποσών των εξόδων εγκα-

ταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) 

που αφορούν την χρήση. 

  

Δεν υπάρχουν. 

 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λο-

γιστικός χειρισμός των συναλλαγματι-

κών διαφορών που προέκυψαν στην 

παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή 

(δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο 

τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσε-

ων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά 

για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 

 

  

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: 

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 

«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», 

«Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομη-

χανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία 

επιχειρήσεως (GOOD- WILL)». 

  

 

Δεν υπάρχουν. 
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§ 4.  Συμμετοχές 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με πο-

σοστό μεγαλύτερο από 10% . 

 

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία 

είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

 Δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενο-

ποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οι-

κονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 

 Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

§ 5.  Αποθέματα 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση απο-

θεμάτων κατά παρέκκλιση από τους 

κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, 

για λόγους φορολογικών ελαφρύνσε-

ων.  

 Δεν έγινε παρέκκλιση. 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από 

υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 

οφείλονται. 

 Δεν υπάρχουν.  

 

 

§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  με-

τοχών, στις οποίες διαιρείται το μετο-

χικό κεφάλαιο. 

 

                                

                                 Αριθμός χ    Ονομ.= Συνολική 

                                                    Αξία    Αξία 

 

Ονομαστικές μετοχές  168.004  χ € 5,00  

 € 840.020,00 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετο-

χές μέσα στη χρήση για αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου. 

  Δεν εκδόθηκαν. 

   

γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκ-

δοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε 

αυτούς δικαιώματα. 

 

 Δεν υπάρχουν. 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων 

μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. 

 

 

 

 
Δεν αποκτήθηκαν.  

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση 

του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» 

αν το ποσό που είναι σημαντικό. 

 

 Δεν υπάρχουν. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, πα-

ρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού 

των προβλέψεων αποζημιώσεως του 

προσωπικού. 

Δεν υπάρχουν.  

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές 

δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που 

δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς 

τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδι-

κών μηνιαίων παροχών και οικονομικές 

δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρή-

σεις. 

  

Δεν υπάρχουν. 

 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 

σημαντικών ποσών φόρων και ποσά 

φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν 

σε βάρος της κλειομένης και των προη-

γουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφα-

νίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προ-

βλέψεις. 

  

Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φο-

ρολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογι-

στών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65A, ̟παράγρ. 1 Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολο-

γικό ̟πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά 

τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσης 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορο-

λογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογι-

κές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκή-

σουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστά-

σεις. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 Δεν υπάρχουν. 

 

 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις 

καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφά-

λειες. 

  

Δεν υπάρχουν. 

 

 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυ-

λίων των μεταβατικών λογαριασμών 

«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έ-

ξοδα χρήσεως δουλεμένα». 

 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

 

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογα-

ριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν 

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 

πληροφορίες της επόμενης § 10. 

 Συμβάσεις μισθώσεως μεταφορικών μέσων                                       

45.819,09 

 

 

 

 

 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και ε-

μπράγματες ασφάλειες που χορηγήθη-

καν από την εταιρεία. 

 

 Δεν υπάρχουν. 

 



  6 

 

 

 

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 

325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων 

διοικήσεως και διευθύνσεως της εται-

ρείας. 

 Οι συνολικές αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου 

στην παρούσα χρήση ανέρχονται σε ποσό              

€ 330.386,56. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που 

δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την πα-

ρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως 

και διευθύνσεως της εταιρείας. 

  

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκα-

ταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοι-

κήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων 

και διαχειριστές). 

  

 

Δεν υπάρχουν 

 

 

§ 12. Αμοιβές νομίμων ελεγκτών 

 

Άρθρο 43α παρ. 1-κ: Αμοιβές νομίμων 

ελεγκτών που χρέωσε κατά το οικονο-

μικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελε-

γκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό 

έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών. 

 Η αμοιβή του ελεγκτικού γραφείου για τον τακτικό 

έλεγχο και το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό επί 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρή-

σεως 2014, ανέρχονται στο ποσό των € 7.000,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

§ 13. Αποτελέσματα χρήσεως 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών 

κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργα-

σιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 

 1. Εμπορική Δραστηριότητα 

- Πωλήσεις Εμπορευμάτων              € 6.335.346,59 

- Πωλήσεις Δια Ιδίαν Χρήση                   € 6.558,13 

- Πωλήσεις Υπηρεσιών                          € 6.705,00 

                          Σύνολο                 6.348.609,72 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του 

απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 

αυτού, με το συνολικό κόστος τους. 

Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υ-

παλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνε-

ται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο 

προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό 

προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομί-

σθιο. 

 

 

 1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα                     29 

2.Μέσος όρος προσωπικού κατά  

      κατηγορίες: 

- Διοικητικό προσωπικό     άτομα                      29 

 

 

3. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (σε ευρώ): 

- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 

 Αμοιβές προσωπικού                645.495,26 

 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και  

βοηθήματα                               188.449,87 

 Αποζημιώσεις                             11.023,02 
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 Παροχές προσωπικού                      120,00 

                           Σύνολο                    845.088,15 

 

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των 

έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 

εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έ-

κτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτα-

κτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά 

των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» 

και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, 

κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρ-

θρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών 

ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 

81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  

  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (σε ευρώ): 

- Τακτοποίηση πελατών                           2.896,54 

-Τακτοποίηση αποζημίωσης                         364,03 

                      Σύνολο                        3.260,57 

(δ)  Άρθρο 42ε 7 Παρ.15-β:  Ανάλυση 

των λογαριασμών “Έσοδα προηγούμε-

νων χρήσεων”. "Έσοδα από προβλέψεις 

προηγούμενων χρήσεων" και “Έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων”. 

 

 

 

  Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (σε ευρώ): 

- Φορολογικά πρόστιμα                          14.679,00 

- Εξόφληση ΤΕΑΥΕΚ                                  1.831,26 

                             Σύνολο                    16.510,26 

 

 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (σε ευρώ): 

-Συμψηφισμός με ΙΚΑ                              2.939,25 

 

 

§ 14.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 

και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε 

άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 

από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 

αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφό-

ρηση των μετόχων και των τρίτων και 

εφαρμογή της αρχής της πιστής εικό-

νας. 

 Δεν προέκυψαν μεταγενέστερα γεγονότα μετά την 

ημερομηνία συντάξεως των Οικονομικών Καταστά-

σεων τα οποία να επηρεάζουν ουσιωδώς τη χρημα-

τοοικονομική θέση  της Εταιρείας. 

(β) Άρθρο 43 § 1-α: Κανόνες αποτίμη-

σης με βάση της αρχής της συνέχισης 

της δραστηριότητας. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάσει την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
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Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Διοικητικού  

Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ  

Α.Δ.Τ. Τ 148235 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. Π 687118 

 

 

H Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

Για την ifa Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ X. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Τ 175008  

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 52695 - Α' ΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα, το οποίο αποτελείται από οχτώ (8) σελίδες και έ-

ναν συνημμένο πίνακα είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με 

ημερομηνία 1 Ιουνίου 2015. 

 

 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2015 

Ο Νόμιμος Ελεγκτής 

 

atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. 

Κ. Παλαμά 44, Ν. Χαλκηδόνα, 14343 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 

Δημήτριος Αν. Μάνος 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182 

 



 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων (βλέπε ανωτέρω §3 Παρ.3α – Περ.16) 

 

 

ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ  

Μεταβολές Παγίων Στοιχείων  1.1.2014 - 31.12.2014 

    Αξία Κτήσεως       Αποσβέσεις         

  Περιγραφή Λογαριασμού 

Υπόλοιπο 

31.12.2013 

Προσθήκες 

Χρήσεως 

Μειώσεις 

Χρήσεως 

Υπόλοιπο 

31.12.2014 

Σωρευμένες 

31.12.2013 

Προσθήκες 

Χρήσεως 

Μειώσεις 

Χρήσεως 

Σωρευμένες 

31.12.2014 

Αναπόσβεστο 

Υπόλοιπο 

31.12.2014 

11 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων-Τεχνικά Έργα 50.252,57 0,00 0,00 50.252,57 13.682,92 4.337,57 0,00 18.020,49 32.232,08 

12 

Μηχανήματα-Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις-Λοιπός 

Μηχανολογικός Εξοπλι-

σμός 19.740,86 770,00 0,00 20.510,86 12.781,24 1.235,03 0,00 14.016,27 6.494,59 

13 Μεταφορικά Μέσα 76.658,32 0,00 0,00 76.658,32 72.653,24 2.346,75 0,00 74.999,99 1.658,33 

14 

Έπιπλα και Λοιπός Εξο-

πλισμός 184.754,25 7.957,48 0,00 192.711,73 171.230,18 3.689,61 0,00 174.919,79 17.791,94 

Σύνολο   331.406,00 8.727,48 0,00 340.133,48 270.347,58 11.608,96 0,00 281.956,54 58.176,94 

 


