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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014)
(ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5 ηνπ Π.Γ. 1123/80 θαη ηνπ θσδ. Ν. 2190/20)
1. Παξ. 4.1.5 πεξίπη. 1, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1α θαη άξζξν 43 παξ. 9 Κσδ.
Ν. 2190/1920/ κέζνδνη απνηίκεζεο θαη ππνινγηζκνύ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ, θαζώο
θαη ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ.
Απάληεζε:
α. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζε ηηκέο θηήζεο, κείνλ αμίαο απνζβέζεσλ.
β. Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ δελ ππάξρνπλ δηόηη ε επηρείξεζε είλαη παξνρήο ππεξεζηώλ.
2. Παξ. 4.1.501. πεξίπη. 2, άξζ. 1ΠΓ 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 1 θαη 2 θσδ. Ν.
2190/1920: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηίκεζεο.
Δθαξκνγή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηίκεζεο.
Απάληεζε:
Γελ έγηλε παξέθθιηζε.
3. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 3, άξζ. 1 Π.Γ. 1123/1980/ Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ όηαλ δελ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Απάληεζε:
Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 2014
α. Κηίξηα & ηερληθά έξγα
0
β. Μεραλεκάησλ – Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ
γ. Μεηαθνξηθά Μέζα
δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο
ε. Δμνδα αλαδηνξγάλσζεο
ύλνιν

0
0
305,76
0
----------------------------------305,76

4. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 4, άξζξ. 1 Π.Γ. 1123/1980/ θαη άξζξν 43 παξ. 5 πεξίπη. δ. εδάθην
δεύηεξν θσδ. Ν. 2190/1920/ Πξόζζεηεο απνζβέζεηο:
Απάληεζε:
Γελ έγηλαλ πξόζζεηεο απνζβέζεηο.
5. Παξ. 4.1.501 πεξίπησζε 5, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1 πεξίπη. Κσδ.
Ν. 2190/1920 / Γηαθνξέο ππνηίκεζεο θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ππνηίκεζεο.
6. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 6, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 7 πεξίπη. γ. θσδ. Ν.
2190/1920 / Γηαθνξέο απνηίκεζεο απνζεκάησλ:
Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο απνηίκεζεο απνζεκάησλ.
7. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 7, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 3γ θαη 43α παξ. 1α
θσδ. Ν.2190/1920/ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο – ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηνπο.
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο.
8. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 8, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1β θσδ. Ν. 2190/
1920/ πκκεηνρέο κε πνζνζηό άλσ ηνπ 10%.
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο.

9. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 9, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980/ θαη άξζξν 43α παξ. 1γ θσδ. 2190/ 1920.
Δγγξαθή ζην κεηνρηθό θεθάιαην / Aπόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ
Απάληεζε:
Γελ έγηλε. Γελ απνθηήζεθαλ ίδηεο κεηνρέο.

10. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 10, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν.2190/
1920. Καηεγνξίεο κεηνρώλ.
Απάληεζε:
Ολνκαζηηθέο ζην ζύλνιό ηνπο (53,900 κεηνρέο ησλ 3,00 ΔΤΡΩ εθάζηε).Σν Μεηνρηθό
Κεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε ηελ ζύζηαζή ηεο δηαηξνύληαλ ζε 15.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Μεηά
από αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαηά 10.000 κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε 1997, ηελ
αύμεζε θαηά 18.500 κεηνρέο ζην έηνο 2002 θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ΔΤΡΩ, ηελ αύμεζε
θαηά 5.400 κεηνρέο ζην έηνο 2005 θαη ηελ αύμεζε θαηά 5.000 κεηνρέο ζην έηνο 2006, ην
Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 161.700,00 επξώ δηαηξνύκελν ζε 53.900
νλνκαζηηθέο κεηνρέο.
11. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 11, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1ε θσδ.
Ν.2190/1920. Δλζσκαησκέλα ζε ηίηινπο δηθαηώκαηα:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ.
12. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 12, άξζξν 1 Π.Γ. 1123 / 1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1 ζη θσδ. Ν.
2190/1920. Μαθξνπξόζεζκεο άλσ ησλ 5 εηώλ ππνρξεώζεηο θαη θαιππηόκελεο κε
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο:
Απάληεζε:
α. Άλσ ησλ 5 εηώλ
Γελ ππάξρνπλ.
β. Καιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο.
Γελ ππάξρνπλ.
13. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 13, άξζξν 1 Π.Γ 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ.
Ν.2190/1920. Τπνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ.
14. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 14, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν παξ. 1ε θσδ. Ν.2190/1920.
Καηεγνξίεο θαζαξώλ πσιήζεσλ:
Απάληεζε:
α. Από έζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ
299.006,54 ΔΤΡΩ.
β. Από έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ
0 επξώ.
γ. Από έζνδα θεθαιαίσλ
39,38 επξώ.
15. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 15, άξζξν 1 Π.Γ 1123/1980 θαη άξζξν 43 παξ. 18 θσδ. Ν.
2190/1920. Καηεγνξίεο θαη θόζηνο πξνζσπηθνύ:
Απάληεζε:
α. Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ 2 άηνκα
β. Καηεγνξίεο πξνζσπηθνύ
- Τπάιιεινη
2 άηνκα
γ. Ακνηβέο – έμνδα πξνζσπηθνύ πνζό: ηαθηηθέο απνδνρέο δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ
41.880,00 επξώ θαη ηαθηηθέο απνδνρέο εθπαηδεπηώλ 16.255,00 επξώ θαη ζπλνιηθέο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 11.123,60 επξώ .Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ελζήκσλ αζζελείαο
εθπαηδεπνκέλσλ 17.822,87 επξώ.
16. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 16, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1α θσδ. Ν.
2190/1920. Δπεξεαζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεο από ηπρόλ παξεθθιίζεηο από ηηο αξρέο
απνηίκεζεο:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο.

17. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 17, άξζξν 1 Π.Γ 1123 / 1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1β θσδ. Ν.
2190/1920. Οθεηιόκελα ζεκαληηθά πνζά θόξσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ.
18. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 18, άξζξν 1 Π.Γ. 1123 / 1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1γ θσδ. Ν.
2190/1920. Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο:
Απάληεζε:
Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειώλ Γ. δελ ππάξρνπλ .
19. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 19, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν.
2190/1920. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ.
ε

20.Παξ.4.1.501
πεξίπη.20
άξζξ.1
Π.Γ.1123/1980
θαη
άξζξ.42
παξ.9
Κσδ.λ.2190/1920/Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο:
Τπάξρνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζε Σξάπεδα Πεηξαηώο αλάινγα κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ
ηξέρνπλ θάζε θνξά θαη όπνπ απαηηείηαη .
21. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 20, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42ε παξ. 8 θσδ. Ν.2190/
1920/ Μεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ:
Απάληεζε:
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014 ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απμήζεθαλ θαηά ην πνζό ησλ
2.134,43 επξώ ζην ινγαξηαζκό έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο .
22. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 21, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42ε παξ. 12 θαη 15β θσδ. Ν.
2190/1920/ Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα έθηαθηα αλόξγαλα έμνδα θαη έζνδα:
Απάληεζε:Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 983,20 ΔΤΡΩ πνπ πξνέξρνληαη από θνξνινγηθά
πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο θαζώο θαη πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαζώο επίζεο
θαη 15811,98 επξώ πνπ αθνξά ινηπά έθηαθηα θέξδε από δηνξζώζεηο ππνινίπσλ
πξνκεζεπηώλ.
23. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 22, άξζξν 1 Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1δ, θσδ.
Ν.2190/1920 / Οηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο θαη πηζαλέο ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκό.
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ.
24. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 23, άξζξν 1 Π.Γ. θαη άξζξν 43 παξ. 3ε/ Έμνδα πνιπεηνύο
απόζβεζεο, απνζβέζεηο βάζεη εηδηθώλ δηαηάμεσλ:
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ.
25. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 24, Π.Γ. 1123/1980/ Απνηίκεζε απνζεκαηηθώλ θαηά παξέθθιηζε
από ηνπο θαλόλεο απνηίκεζεο βάζεη δηαηάμεσλ εηδηθήο λνκνζεζίαο.
Απάληεζε:
Γελ έγηλε.
26. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 25, Π.Γ. 1123/1980/ θαη άξζξν 42ε παξ. 14 θσδ. Ν. 2190/1920.
Αλάιπζε ινηπώλ πξνβιέςεσλ.
Απάληεζε:
Γελ ππάξρεη.
27. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 26, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42β παξ. 1 θσδ. Ν. 2190/1920.
Παξέθθιηζε από ηελ αξρή πνπ δηέπεη ηελ δνκή ηνπ ηζνινγηζκνύ.
Απάληεζε:
Γελ έγηλε παξέθθιηζε.

28. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 27, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42β παξ. 3 θσδ. Ν.2190/1920.
πκπηύμεηο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο/θαηαρώξεζε
αλνκνηνγελώλ ζηνηρείσλ.
Απάληεζε:
Γελ έγηλαλ.
29. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 28, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 42β παξ. 5 θσδ. Ν.2190/1920.
πγθξηζηκόηεηα θνλδπιίσλ ρξήζεσο θαη πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ.
Απάληεζε:
Η ζπγθξηζηκόηεηα είλαη απόιπηε.
30. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 29, Π.Γ. 1123/1980 ρέζεηο θνλδπιίσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ
ηνπ ηζνινγηζκνύ.
Απάληεζε:
Σα θνλδύιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο είλαη
απόιπηα ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, θαη δελ έγηλε
αλαθαηάηαμε ησλ πνζώλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκώλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο γηα λα
γίλνπλ απηά ζπγθξίζηκα κε ηα πνζά ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο. ηε ρξήζε 2013 ππάξρεη
απαίηεζε από πειάηεο 113.057,21 ΔΤΡΩ ελώ ζηελ ρξήζε 2014 ππάξρεη απαίηεζε πνζνύ
124.332,17 επξώ , βαζηθό πνζό ηεο νπνίαο αθνξά πξόγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ ύςνπο 40.426,14
επξώ, αλείζπξαθηα ππόινηπα ινηπώλ πξνγξακκάησλ ,θαζώο θαη ην ππόινηπν από εξξαηθή
Γε πνζνύ 19.172,98 επξώ, από ην Δπηκειεηήξην εξξώλ πνζό 10.152,00,από ηελ
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνζό 1.663,74 επξώ, ηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε
Ηκαζίαο 2012 πνζό 13.941,98 επξώ θαη ην ππόινηπν αθνξά θαηαξηηδόκελνπο κε ην
πξόγξακκα Voucher . Τπάξρνπλ απαηηήζεηο ζην ινγαξηαζκό ρξεώζηεο δηάθνξνη από ην
ειιεληθό δεκόζην 27.876,84 ΔΤΡΩ πνπ πξνέξρνληαη από πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ
ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο , πηζησηηθό ππόινηπν θπα 34,52 επξώ θαη παξαθξαηεκέλνο
θόξνο εηζνδήκαηνο από Γεκόζην πνζνύ 11.398,89 επξώ θαη 5,91 επξώ από παξαθξαηεκέλν
θόξν εηζνδήκαηνο ηόθσλ θαηαζέζεσλ Σξαπεδώλ εζσηεξηθνύ .ην Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
ηεο ρξήζεο 2014 εκθαλίδεηαη ινγαξηαζκόο ρξενγξάθσλ θαη αθνξά θαηνρή 1 κεξηδίνπ ηεο
πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο εξξώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 241,00 επξώ .Σα δηαζέζηκα ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο ηνπ Δλεξγεηηθνύ εκθαλίδνληαη κε ππόινηπν 35.894,64 επξώ θαη αθνξνύλ
ππόινηπν ηακείνπ 1.882,00 επξώ, ηα ππόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ όςεσο ηεο Σξάπεδαο
Πεηξαηώο πνζνύ 28.390,20 επξώ ,ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Σξάπεδαο EUROBANK
πνζνύ 74,51 επξώ ,ηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνζνύ 506,22 επξώ θαη ηεο
πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο πνζνύ 5.041,71 επξώ.
Σα ππόινηπα πνπ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθό ,ζηνλ ινγαξηαζκό πξνκεζεπηέο ,γηα ηελ
ρξήζε 2014 αλέξρνληαλ ζε 50.494,61 επξώ έλαληη ηεο ρξήζεο 2013 πνζνύ 49.804,91 επξώ.
Οη επηηαγέο πιεξσηέεο παξακέλνπλ ζην πνζό ησλ 2.470,27 επξώ θαη ζηηο δύν ρξήζεηο ,νη
ππνρξεώζεηο από θόξνπο θαη ηέιε απμήζεθαλ από 6.429,24 επξώ ζε 7.361,72 επξώ ζηελ
ρξήζε ηνπ 2014 θαη αθνξνύλ παξαθξαηήζεηο ζε ηξίηνπο πνπ πιεξώζεθαλ κέζα ζην 2015 .Οη
πηζησηέο δηάθνξνη αλέξρνληαη ζε 28480,41 επξώ έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο πνπ
εκθαλίδνληαη κε 14.132,68 επξώ .Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί αλέξρνληαη ζε 11.156,32 επξώ
θαη αθνξνύλ έλζεκα κηζζνδνζίαο ηνπ ΙΚΑ απμεκέλνη έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, κε
ππόινηπν πνζνύ 7677,47 επξώ .
Καηά ηα άιια, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηνη ινγαξηαζκνί θαη ζηηο δύν ρξήζεηο (πξνεγνύκελε
θαη ηξέρνπζα) ζην ελεξγεηηθό, παζεηηθό θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο.
31. Παξ. 4.1. 501 πεξίπη. 30, Π.Γ. 1123/1980 θαη άξζξν 43α παξ. 1ε θσδ. Ν.2190/1920.
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
32. Παξ. 4.1.501 πεξίπη. 31, Π.Γ. 1123/1980. Άιιεο αλαγθαίεο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
α. Άξζξν 42 α παξ. 3 θσδ. Ν 2190/1920. Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί
ηζνινγηζκνύ θιπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 42α παξ. 2.
Απάληεζε:
Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη.

β. Άξζξν 42 ε παξ. 10 θσδ. Ν. 2190/1920. Μεηνρέο επηθαξπίαο – Ιδξπηηθνί ηίηινη πνπ
εθδόζεθαλ.
Απάληεζε:
Γελ εθδόζεθαλ κεηνρέο επηθαξπίαο ή ηδξπηηθνί ηίηινη.
γ. Άξζξν 42 ε παξ. 11 θσδ. Ν.2190/1920. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ ηάμεσο.
Απάληεζε:
Γελ ππάξρνπλ .
δ. Άξζξν 43 παξ. 4β θσδ. Ν. 2190/1920. Τπεξαμία επηρείξεζεο (GOODWILL).
ε. Άξζξν 43 παξ. 5ε θσδ. Ν. 2190/1920. Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνύ
ζηνηρείνπ.
Απάληεζε:
Γελ έγηλαλ.
ζη. Άξζξν 43α παξ. 1ζη θσδ. Ν. 2190/1920. Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ.
Απάληεζε:
Γελ απνθηήζεθαλ ίδηεο κεηνρέο.
δ. Άξζξν 43α παξ. 1δ θσδ. Ν. 2190/1920. Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο, γηα ηελ αξηηόηεξε
πιεξνθόξεζε ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ.
Απάληεζε:
1. Τπνινγηζκόο απνζβέζεσλ
Οη απνζβέζεηο ππνινγίζηεθαλ ζύκθσλα κε ην λ.4110/2013
2. Πξνβιέςεηο απνδεκηώζεσλ πξνζσπηθνύ.
Γελ έγηλαλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ.
3. Μαθξνπξόζεζκεο – βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο.
Γηαρσξίζηεθαλ κε θξηηήξην ην έλα έηνο, δειαδή βξαρππξόζεζκεο εθείλεο πνπ έρνπλ ιήμε
κέρξη έλα έηνο θαη καθξνπξόζεζκεο, εθείλεο πνπ έρνπλ ιήμε πάλσ από έλα έηνο, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 1123/1980 (ΓΛ)
4. Απνζβέζεηο ρξήζεσο 2014.
Οη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο ρξήζεο αλαιύνληαη σο εμήο:
- Λεηηνπξγία δηνίθεζεο
305,76 επξώ
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