ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Σηρ
ΠΙΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔ
4Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
ΔΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014
ΒΑΔΙ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ Ν 3190/1955 ΟΠΧ ΙΥΤΔΙ
1] χλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ -παξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο
ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο
ΑΡΘΡΟ 42α παξ 3 Παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απφιπηε «ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΣΖΚΔ ΝΑ ΓΗΝΔΗ»
ζαθήλεηα ,ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε
ηεο παξαγ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ
Άξζξν 42β παξ 1 παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή ηνπ
ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ
«ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ»
ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Άξζξν 42β παξ 2 Καηαρψξεζε ζην πξνζηδηάδνληα
«ΓΔΝ ΤΝΔΣΡΔΥΔ ΣΔΣΟΗΑ
ινγαξηαζκφ ζηνηρείνπ ζρεηηδφκελν κε πεξηζζφηεξνπο
ΠΔΡΊΠΣΧ»
ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο
Άξζξν 42 β πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ
«ΓΔΝ ΤΝΔΣΡΔΥΔ ΣΔΣΟΗΑ
ινγαξηαζκψλ κε αξαβηθή αξίζκεζε φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο
ΠΔΡΗΠΣΧΖ»
επηρείξεζεο ην απαηηεί
Άξζξν 42 β παξ 4 πκπηχμεηο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αξαβηθνχο αξηζκνχο γηα ηηο νπνίεο «ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ ΚΑΜΗΑ ΤΓΥΧΝΔΤΖ
ζπκπηχμεηο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ»
απηήο
Άξζξν 42β παξ 5 Αλακνξθψζεηο θνλδπιηψλ πξνεγνχκελεο
«ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΣΖΚΔ ΝΑ ΓΗΝΔΗ»
ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα
αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο Κιεηνκέλεο Υξήζεσο
ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
1] Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία θηήζεσο
2]δελ ζπλέηξερε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο
3πκκεηνρέο θαη ρξεφγξαθα « ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
4]πκκεηνρέο ζε ινηπέο πιελ α.ε επηρεηξήζεηο
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
5]Σίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο θαη κε εηζεγκέλνη
ζην ρξεκαηηζηήξην [έληνθα γξακκάηηα ειιεληθνχ δεκφζηνπ θηι
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
Άξζξν 43α παξ 1 α Μέζνδνη 6]ηα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα [εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο
απνηηκήζεσο
ησλ αλαιψζηκα θηι ] απνηηκήζεθαλ ζηην καη είδορ σαμηλόηεπη ηιμή,
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ζηε θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο
ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο
θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα 7]ηα απφ ηδηνπαξαγσγή πξνεξρφκελα απνζέκαηα εθηφο απφ ηα
ππνηηκήζεηο ηνπο
ππνιείκκαηα θαη ππνπξντφληα απνηηκήζεθαλ ζηε θαη είδνο
ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη θαηά ην
ηέινο ηεο ρξήζεσο θφζηνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο .ε ρακειφηεξε απηή
ηηκή ήηαλ ρακειφηεξε θαη απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκεο άμηα
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
8] ηα ππνιείκκαηα θαη ηα ππνπξντφληα απνηηκήζεθαλ ζηελ πηζαλή
ηηκή πσιήζεσο ηνπο κεησκέλε κε ηα πξνβιεπφκελα άκεζα έμνδα
πσιήζεσο
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»

Άξζξν 43α παξ 1 α Βάζεη
κεηαηξνπήο ζε ΔΤΡΧ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα
θαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ δηάθνξσλ

1]Απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν «ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
2] Τπνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ «δεν ςπάπσοςν»

3] Γηαζέζηκα ζε Ξ.Ν «δεν ςπάπσοςν»
4] Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη έμνδα θαη έζνδα ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζην εμσηεξηθφ «δεν ςπάπσοςν»
Άξζξν 43 παξ 2 Παξέθθιηζε απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο
βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο Δθαξκνγή εηδηθψλ κεζφδσλ
ΓΔΝ ΔΓΙΝΔ
απνηηκήζεσο
Άξζξν 43 παξ 7 β Αιιαγή κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο
ηηκήο θηήζεσο ε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο απνζεκάησλ ε
ΓΔΝ ΔΓΙΝΔ
ησλ θηλεηψλ αμηψλ
Άξζξν 43 παξ 7 γ Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο
αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηψλ αμηψλ
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο εθ' φζνλ είλαη
αμηφινγε
Άξζξν 43 παξ 9 Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελνκέλεο
κέζα ζηε ρξήζε κε βάζε εηδηθφ λφκν Αλαπξνζαξκνγήο
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΑΓΙΑ
ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ
Παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαθνξέο ΤΠΟΚΔΙΝΣΑΙ Δ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
Αλαπξνζαξκνγήο
Άπθπο 42ε παπ 8 Μεηαβολέρ παγίων ζηοισείων και εξόδων Δγκαηαζηάζεωρ Πολςεηούρ αποζβέζεωρ
αγνξέο ρξήζεσο

Άμηα
01/01/2013»
θηίξηα Σερληθέο
εγθαηαζηάζεηο
Μεραλ ηερ Δγθαη
Μεηαθνξηθά
κέζα
Δπηπια θαη
ινηπφο
Αθηλ ππφ εθηέι
έμνδα ηδξχζεσο
ΤΝΟΛΟ

ΕΖΜΗΑ

- πάγηα πιήξσο
απνζβεζκέλα

Πσιήζεηο
ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΒΔΔΧΝ

22.158,16

Απνζβέζεηο
ρξήζεσο

ππφινηπν

22.158,16 1.846,51

πλ
απνζβέζεσλ

5.991,64

0

0

0

0

0

0

0

0

25.714,63
0
1.368,22

284,55

49.241,01

284,55

25.999,18 2.571,46 19.142,78
0
0
0
1.368,22 136,82 1.026,16
49.525,56 4.554,79 26.160,58

Άξζξν 43 παξ 5 δ Αλάιπζε πξνζζέησλ απνζβέζεσλ

«Γεν έγιναν»

Άξζξν 43 παξ 5 δ Αλάιπζε πξνζζέησλ απνζβέζεσλ
Άξζξν 43 παξ 5 ε Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε
ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

«Γεν έγιναν»
«ΓΔΝ ΥΖΜΑΣΗΣΖΚΑΝ»
ηη
σπήζη
ππαγμαηοποιήθηκαν
ακόλοςθα έξοδα Δγκαηαζηάζεωρ

Άξζξν 43 παξ 3 ε Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ
πνζψλ ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσλ Πνιπεηνχο
απνζβέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε

πλ/καηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ
γηα θηήζεηο παγίσλ
Σφθνη δαλείσλ
θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ
Έμνδα θηήζεσο
αθηλεηνπνηήζεσλ
χλνιν

43 παπ 3 γ Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ Υξεσζηηθέο

ηα
0 €.
0 €.
0 €.
0 €.
0€

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηε Πηζησηηθέο
0 €.
παξνχζα ρξήζε θαηά ηελ πιεξσκή [δφζεσλ ] θαη ε
ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ε
πηζηψζεσλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα
θηήζε παγίσλ ζηνηρείσλ
Άξζξν 4α παξ 4 εδ α θαη β Αλάιπζε θαη επεμήγεζε
ησλ θνλδπιίσλ @έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο,
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΔΣΟΗΑ ΚΟΝΓΤΛΗΑ»
Παξαρξήζεηο
θαη
δηθαηψκαηα
βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο θαη ππεξαμία επηρεηξήζεσο
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%
Άξζξν 43α παξ 1 ηέ χληαμε ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο
«ΓΔΝ ΤΝΣΡΔΥΔΗ Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΤΣΖ»
πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξίαο
ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 ηα απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά
παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο Απνηηκήζεσο ηνπ «ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ ΠΑΡΔΚΚΛΗΖ ΑΤΣΖ»
άξζξνπ 43 γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 Γηαθνξέο απφ ππνηίκεζε
«ΓΔΝ ΤΠΆΡΥΟΤΝ»
θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ιφγνη
ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη
ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 δ Δηαηξηθά κεξίδηα ζηα νπνία δηαηξείηαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο
θιπ
είδνο κεξηδίσλ
αξηζκφο νλνκαζηηθή αμία
ζπλνιηθή αμία
Δηαηξηθά Μεξίδηα
1340 30€ ην κεξίδην =40.200,00 €
40.200,00€
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 γ Δθδνζέληα εηαηξηθά Μεξίδηα κέζα
«ΓΔΝ ΔΚΓΟΘΖΚΑΝ»
ζηε ρξήζε γηα αχμεζε ηνπ Δηαηξηθνχ Κεθαιαίνπ
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 ε θαη 42ε παξ 10 Δθδνζέληεο ηίηινη
«ΓΔΝ ΔΚΓΟΘΖΚΑΝ»
θαη ελζσκαησκέλα ζε απηνχο δηθαηψκαηα
ΑΡΘΡΟ 43 παξ 1 ίζε Απφθηεζε ηδίσλ Δηαηξηθψλ
«ΓΔΝ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΑΝ»
κεξηδίσλ κέζα ζηε παξνχζα ρξήζε
ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ αλ Τπφινηπν Δλεξγεζείζεο Γηαγξαθή Τπφινηπν
πξνβιέςεηο πξνβιεςεσλ 31/12/14
ην πνζφ είλαη ζεκαληηθφ
31.12.13
Λνηπέο πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο (επηζθάιεηα)
πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έθηαθηα έμνδα
πξνβιέςεηο γηα έμνδα πξνεγνχκελεο ρξήζεο
πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 δ Οη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο απφ
ζπκβάζεηο θηι πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο
ηάμεσο .Τπνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηδηθψλ κεληαίσλ
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
παξνρψλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 ηα Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθψλ
πνζψλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζε βάξνο
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
ηεο θιεηνκέλεο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ εθ φζνλ
δελ εκθαλίδνληαη ζηηο Τπνρξεψζεηο ε ζηηο πξνβιέςεηο

ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 ζη Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
πάλσ απφ 5 έηε
ΑΡΘΡΟ 43 παξ 1 ζη Τπνρξεψζεηο θαιππηφκελεο κε
«ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ»
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 42ε παξ 12 Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ
κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ Έζνδα ρξήζεσλ εηζπξαθηέα
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
θαη έμνδα ρξήζεσο Γνπιεκέλα
ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΔΧ Γνπιεκέλα
1]ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
2]ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ
3]ΔΟΓΑ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΔΧ
4]ΔΝΟΗΚΗΑ ΠΡΟΔΗΠΡΑΓΜΔΝΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΔΧ¶
ΑΡΘΡΟ 42ε παξ 11 Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσλ
ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επφκελεο παξ 10
αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
0
δηθαηνχρνη αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
0
ΓIΑΦΟΡΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ
18.485,20
επηδφηεζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ λ
5.524,44
Έμνδα επφκελεο ρξήζεο ηφθνη ξχζκηζεο
ππεξαμία παγίσλ ζηνηρείσλ εθ κεηαηξνπήο εηαηξίαο
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (ναεδ)
18.485,40
θεθάιαην απφ ππεξαμία παγίσλ ζηνηρείσλ
0,00
ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ
Σξίηνη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ παξαδνζεί εγγπεηηθέο
ζε θαλέλα
επηζηνιέο
Μεηαβηβαζκέλα ζε ηξίηνπο γξακκάηηα εηζπξαθηέα
ζε θαλέλα .
κεηαβηβαζκέλεο ζε ηξίηνπο επηηαγέο εηζπξαθηέεο
0
ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ
Απνδέθηεο γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ θαη επηηαγψλ
θαλέλαο
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο
θακία
ΥΟΡΗΓΗΘΔΙΔ ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΙ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΑΦΑΛΔΙΔ
ΑΡΘΡΟ 42ε παξ 9 Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία
ΑΜΟΙΒΔ, ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΙ ΠΙΣΧΔΙ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
Ακνηβέο δηαρεηξηζηνχλ βάζεη εηδηθήο
ζρέζεο εξγαζίαο
ΑΡΘΡΟ 43Α ΠΑΡ 1 ηγ Ακνηβέο κειψλ νξγάλσλ
ακνηβέο δηεπζ. πκβνχινπ
15.300,00
δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξίαο
έμνδα παξαζηάζεσο Γ/
ακνηβέο δηεπζπληψλ
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 1γ Τπνρξεψζεηο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ε αλαιήθζεθαλ γηα Βνεζήκαηα ζε
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
απνρσξήζαληα ηελ παξνχζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ
δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξίαο
ΑΡΘΡΟ 43α παξ 1 ηδ Γνζείζεο
πξνθαηαβνιέο θαη πηζηψζεηο ζε
ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ
φξγαλα δηνηθήζεσο
ΑΡΘΡΟ 43α ε Κχθινο εξγαζηψλ θαηά βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο εζσηεξηθνχ

0

θαηεγνξίεο
δξαζηεξηφηεηαο
γεσγξαθηθέο αγνξέο

θαη

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηνο εζσηεξηθνχ
662.290,84

1] ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη
Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
2. Αμοιβέρ και έξοδα πποζωπικού
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (πσιεηέο)
Δξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ
Κοινωνικέρ επιβαπύνζειρ και βοηθήμαηα
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο

ΑΡΘΡΟ 43α 1 ζ Μέζνο φξνο ηνπ
απαζρνιεζέληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεσο πξνζσπηθνχ θαη θαηεγνξίεο
απηνχ κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπο
.Γηεπθξηλίδεηαη φηη ,ζην Γηνηθεηηθφ
ππαιιειηθφ
πξνζσπηθφ
πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζφ
ακεηβφκελν πξνζσπηθφ θαη ζην
εξγαηνηερληθφ
πξνζσπηθφ
νη Αποζημιώζεις απολύζεως ή εξόδου
ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην
60.02
ΎΝΟΛΟ
1] ΔΚΣΑΚΣΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ
ε
ΑΡΘΡΟ 42 παξ 15 β Αλάιπζε ησλ α) θνξνινγηθά πξφζηηκα
εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ θαη β) πξνζαπμήζεηο . εηζθνξψλ . αζθ. ηακείσλ
εζφδσλ [δειαδή ησλ ινγαξηαζκψλ γ) δεκίεο .παγίσλ
ΔΚΣΑΚΣΑ
ΚΑΗ
ΑΝΟΡΓΑΝΑ δ) δηάθνξα κηθξνπνζά
ΔΟΓΑ,
ΔΚΣΑΚΣΑ
ΚΑΗ ε) ζπλαιιαγκαηηθέο . δηαθνξέο
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ αλ ηα πνζά ησλ
η) Πξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδχλνπο
ινγαξηαζκψλ έθηαηεο
δεκηέο θαη
έθηαηα θέξδε είλαη ζεκαληηθά θαη 2] ΔΚΣΑΚΣΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ
εθαξκνγή ηνπο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ α) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
43α παξ 1 ηγ Παξαηίζεηαη θαη απηψλ β)Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο
Αλάιπζε [κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο επελδχζεσλ
81.02 θαη 81,03 ηνπ Γεληθνχ Λνγ γ) δηάθνξα κηθξνπνζά
ρεδίνπ

3

44.685,64

11.662,89
216,57

4.000,90

148,30

1.341,12

ΤΝΟΛΟ
απνδεκηψζεηο
πξνζσπηθνχ
πνπ
ΑΡΘΡΟ 42ε παξ 15 β Αλάιπζε ησλ απνιχζεθε ηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε
ινγαξηαζκψλ Έζνδα πξνεγνπκέλσλ Έζνδα απφ επηδνηήζεηο εμαγσγψλ
ρξήζεσλ Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη έμνδα
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

Οι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ
ΠΙΣΟ ΠΑΝΣΕΛΗ

ΠΙΣΟ ΙΩΑΝΝΗ

0
0

