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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Π.Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 

 
Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 
 

Περ.21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 
καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 
που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας.  
 

Δεν έγινε 

Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου 
της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού 
και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως". 
 

Δεν έγινε 

Περ.21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα 
λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των 
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική 
φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.  
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού 
που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.  
 

Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών. 

Περ.23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης 
χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με 
τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. 
  

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

 
Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 
Περ.1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών και 
υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία  που   αποκτήθηκαν 
μετά τις 1/1/2014 αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής 
κτήσεως ή των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής 
τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των 
προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

 2. Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν πριν τις 31/12/2013 έγινε  

 α)των  ακινήτων  με το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού των ακινήτων  

 β) τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 
315/1999 στην τρέχουσα τιμή  
3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού 
προβλέψεων υποτιμήσεως. 
4. Δεν υπήρχαν αποθέματα την 31.12.2014 
  

Περ.7α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών 
στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και 
λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 
διαφορών. 
 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 
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Περ.2α Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές 
αρχές αποτιμήσεως . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων 
αποτιμήσεως. 
 

Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 
παράγραφο 1.1.108 

 
Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 
Παρ.3

α
 – Περ.16 Μεταβολές παγίων στοιχείων 

και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς 
αποσβέσεως). 
  

Παραθέτεται σχετικός πολύστυλος πίνακας Ν. 1 με τις 
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

Περ.4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 

Δεν έγιναν 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ  
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Ασώματες ακινητοποιήσεις

4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00

1β. Οδοι-Οδοστρωματα κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 0,00 0,00 0,00

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00

3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00

4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.503,76 150,37 1.353,39

5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 12.233,47 1.235,35 10.998,12

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00 0,00

13.737,23 1.385,72 12.351,51  
Περ.25α  Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 

Δεν σχηματίστηκαν 
 
 

Περ.19α  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των  
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)  
αφορούν τη χρήση. 
 

                                            Δεν υπαρχουν 

Περ.19β Ανάλυση ποσών ‘’Τόκοι κατασκευαστικής 
περιόδου’’.    
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ.19γ  Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 
"Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως".  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ.7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν 
απόκτηση παγίων.  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα 
στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της 
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές 
αναπροσαρμογής". 
 

Δεν έγινε 
 

 
Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα 
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Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με 
συνδεμένες επιχειρήσεις.  
 

Παρατίθεται σχετικός πίνακας  

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν 
 

Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών. Δεν υπάρχουν 

 
Περ.3β-2–Περ.8–2 Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων 
και πίνακας κατεχομένων. 
 

 
Δεν υπάρχουν  

Περ.8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας επένδυσης 
και αποτίμησης.  

Παρατίθεται ο παραπάνω πίνακας  

 
 

Παράγραφος 5. Αποθέματα 
 

Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων 
και των λοιπών ομοειδών στην τελευταία γνωστή τιμή 
αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος 
ισολογισμού. 
 

Δεν υπάρχουν αποθέματα  

Περ.5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 
 

Δεν υπάρχουν 

 
Παράγραφος 6. Κεφάλαιο 

 
Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται στην 
συμπλήρωση της απογραφής έναρξης τήρησης 
διπλογραφικού  βάση του Π.Δ. 315/99 παρ.8β. 

       Το κεφαλαιο ειναι                                         3168,31. 

 
Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις 

 
Περ.18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις 
κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών 
για οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. 
 

Δεν υπάρχουν 

Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο 
ισολογισμό. 
   

Δεν υπάρχουν. 

Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Δάνεια 
τραπεζών & Ταμιευτηρίων)  
 

Δεν υπάρχουν. 
 

Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες 
ασφάλειες. 
 

Δεν υπάρχουν                                               Δεν υπάρχουν 

 
Παράγραφος 8. Προβλέψεις 
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Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού ‘’Λοιπές προβλέψεις’’. 
 

 

 
 

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί 
 Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών 
λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα". 
 
Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών 
λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως πληρωτέα".  

δεν υπαρχουν 
 
 
 
 

Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως 
 

Περ.25γ. Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.  
 

Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού με διπλογραφική μέθοδο 
 

 
Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

 
Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που 
χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του 
Δήμου. 
 

Δεν παρακολουθούνται λογιστικά 

Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 

Περ.13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης  και 
διευθύνσεως του δήμου. 
 

€ 

Περ.13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν  για 
συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και 
διεύθυνσης. 
 

Δεν υπάρχουν 

Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε 
όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης. 
 

Δεν υπάρχουν 

 
Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού 

 
Περ.11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 
αυτού, με το συνολικό κόστος τους.  
 

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα                    2 
2.  
 
- Μερικής Απασχόλησης                                      8 
   
       Σύνολο άτομα                                             10 
                  
3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού          € 
 

 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 58712,44

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 46.680,69

60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικ 12.031,75  
 
                             Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως .Περ.25δ  
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,30/05/2015 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ     

 
 

                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                              

 
 

Το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 5  σελίδες  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


