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15. Ιδιοχρησιμοποίηση-αυτοπαράδοση αποθεμάτων – Χορηγήσεις
δωρεάν αποθεματων 1023
16. λογιστικη παρακολούθηση και υπολογισμός της αξίας των
αγορών αποθεμάτων από το εξωτερικό και των πωλήσεων
στο εξωτερικό 1040
17. Απογραφή 1065
18. Αποτίμηση – συστήματα απογραφής – μέθοδοι αποτίμησης
των αποθεμάτων 1065
19. Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών αποτιμήσεως
των αποθεμάτων 1071
20. Αποτίμηση των επιμέρους κατηγοριών αποθεμάτων με βάση
τους κανόνες αποτίμησης του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Ν. 2190/1920
έτσι όπως ίσχυσαν μέχρι την 31.12.2014 1073
21. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μεθόδων αποτίμησης αποθεμάτων 1113
22. Δ.Λ.Π. 2 – Αποθέματα, Ε.Γ.Λ.Σ. Π.Δ. 1123/1980 παρ. 2.2.2
Αποθέματα και ΕΛΠ Ν. 4308/2014 αρθ. 20 Επιμέτρηση
αποθεμάτων και υπηρεσιών 1116
23. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών με βάση το άρθρο 20
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π. 1119
ενότητα 7
λογιστικη ανάλυση των λογαριασµών της οµάδας 3
1. Λογιστικό, Νομικό και Φορολογικό καθεστώς που καλύπτει
τις «Απαιτήσεις και τα Διαθέσιμα» 1187
2. Έννοια, Περιεχόμενο και κατηγορίες των Απαιτήσεων
και Διαθεσίμων 1188
2.1 Έννοια των απαιτήσεων 1188
2.2 Περιεχόμενο των απαιτήσεων και σχετιζόμενοι ορισμοί
(γλωσσάριο) του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/
ΦΕΚ251Α'/24.11.2014 (ΕΛΠ) κατ’ αλφαβητική σειρά 1188
2.3 Διακρίσεις των απαιτήσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
και το Ν. 2190/1920 περί Α.Ε. 1192
3. Κωδικοί λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. της ομάδας 3 και αναγκαίες
προσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε αυτό από την 1.1.2015,
εφόσον προκριθεί η τήρησή του 1194
4. Κωδικοί λογαριασμών της ομάδας 3 του Παραρτήματος Γ του

Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 (ΕΛΠ) 1200
5. Εμφάνιση των λογαριασμών της ομάδας 3 στο υπόδειγμα
ισολογισμού Β.1.1 του Παραρτήματος Β του Ν. 4308/
ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014 1202
6. Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών της ομάδας 3 με την
κατάσταση του Ισολογισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Δ
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) 1203
7. Συσχέτιση του σχεδίου κωδικών λογαριασμών της ομάδας 3
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 με τους αντίστοιχους
κωδικούς λογαριασμών του σχεδίου του Ε.Γ.Λ.Σ 1205
8. Οι βασικές διαφορές στις διακρίσεις και στο λογιστικό
χειρισμό της αποτίμησης (επιμέτρησης) των λογαριασμών
της ομάδας 3 μεταξύ του Ε.Γ.Λ.Σ. και των ΕΛΠ 1208
8.1 Οι βασικές διαφορές στις διακρίσεις και στο λογιστικό
χειρισμό της αποτίμησης (επιμέτρησης) των λογαριασμών
της ομάδας 3 μεταξύ του Ε.Γ.Λ.Σ. και των ΕΛΠ
αποτυπώνονται στους δυο πίνακες που ακολουθούν 1208
8.2 Φορολογικό δίκαιο 1210
9. Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών των απαιτήσεων
και διαθεσίμων (Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία), της ομάδας 3 1219
9.1 Λογιστικό δίκαιο που διέπει τους λογαριασμούς των
χρηματοοικονομικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1219
9.2 Ανάλυση του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 30 «Πελάτες» 1220
9.2.1 Λογαριασμοί 30.00 «Πελάτες εσωτερικού»,
30.02 «Ελληνικό Δημόσιο» και 30.03 «Ν.Π.Δ.Δ.
και Δημόσιες Επιχειρήσεις 1220
9.2.2 Λογαριασμός 30.01 «Πελάτες εξωτερικού» 1230
9.2.3 Λογαριασμοί 30.04 «Πελάτες-Εγγυήσεις ειδών
συσκευασίας και 30.07 «Πελάτες αντίθετος
λογαριασμός αξίας ειδών συσκευασίας» 1231
9.2.4 Λογαριασμός 30.05 «Προκαταβολές πελατών» 1231
9.2.5 Λογαριασμός 30.06 «Πελάτες-Παρακρατημένες
εγγυήσεις» 1234
9.2.6 Λογαριασμοί 30.80-30.83 «Πελάτες εκχωρηθέντες
με σύμβαση Factoring» και λογαριασμός 31.94
«Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη με
σύμβαση Factoring 1236
9.2.7 Διάμεσος λογαριασμός 30.90 «Έξοδα για
λογαριασμό πελατών» 1252
9.2.8 Λογαριασμοί 30.97 «Πελάτες επισφαλείς», 30.98
«Ελληνικό Δημόσιο-Λογαριασμός επίδικων
απαιτήσεων» και 30.99 «Λοιποί πελάτεςΛογαριασμός επίδικων απαιτήσεων» 1253
9.3 Λογαριασμός 31 «Γραμμάτια εισπρακτέα» 1254

9.3.1 Περιεχόμενο λογαριασμού 31 «Γραμμάτια
εισπρακτέα» 1254
9.3.2 Λογαριασμοί 31.00 «Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο»,
31.01 «Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη»
και 31.02 «Γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση» 1256
9.3.3 Λογαριασμός 31.03 «Γραμμάτια σε καθυστέρηση» 1256
9.3.4 Λογαριασμοί 31.04 «Γραμμάτια μεταβιβασμένα
σε τρίτους» και 31.05 «Γραμμάτια προεξοφλημένα» 1258
9.3.5 Γραμμάτια εισπρακτέα σε Ξ.Ν. 1261
9.3.6 Λογαριασμοί 31.06 «Μη δουλευμένοι τόκοι
γραμματίων εισπρακτέων σε €» και 31.13 «Μη
δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν.» 1261
9.3.7 Λογαριασμοί 31.90 «Υποσχετικές επιστολές
εισπρακτέες σε €», 31.91 «Υποσχετικές επιστολές
εισπρακτέες σε Ξ.Ν.», 31.92 «Μη δουλευμένοι τόκοι
υποσχετικών επιστολών εισπρακτέων σε €
(λογαριασμός αντίθετος)» και 31.93 «Μη δουλευμένοι
τόκοι υποσχετικών επιστολών εισπρακτέων σε Ξ.Ν.
(λογαριασμός αντίθετος)» 1270
9.3.8 Λογαριασμός 31.95 «Τίτλοι trade credit» 1271
9.3.9 Λογαριασμός 31.99 «Διάμεσος λογαριασμός
ελέγχου διακινήσεως γραμματίων εισπρακτέων» 1273
9.3.10 Γραμμάτια σε εγγύηση 1274
9.4 Λογαριασμός 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό» 1274
9.5 Λογαριασμός 33 «Χρεώστες διάφοροι» 1275
9.5.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού 33 «Χρεώστες διάφοροι» 1275
9.5.2 Λογαριασμός 33.00 «Προκαταβολές προσωπικού» 1275
9.5.3 Λογαριασμοί 33.01 «Χρηματικές διευκολύνσεις
προσωπικού» και 33.02 «Δάνεια προσωπικού» 1276
9.5.4 Λογαριασμοί 33.03 «Μέτοχοι (ή εταίροι)
λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου», 33.04
«Οφειλόμενο κεφάλαιο» και 33.05 «Δόσεις
μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση» 1278
9.5.5 Λογαριασμός 33.06 «Προμερίσματα» 1279
9.5.6 Λογαριασμός 33.07 «Δοσοληπτικός λογαριασμός
εταίρων» 1286
9.5.7 Λογαριασμοί 33.08 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί
διαχειριστών», 33.09 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί
ιδρυτών Α.Ε. και μελών διοικητικού συμβουλίου» και
33.10 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντών
ή διευθυντών Α.Ε.» 1286
9.5.8 Λογαριασμοί 33.11 «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε €», 33.12
«Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων
επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.», 33.21 «Βραχυπρόθεσμες

απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεων σε €» και 33.22 «Βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.» 1288
9.5.9 Λογαριασμός 33.13 «Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι» 1289
9.5.10 Λογαριασμός 33.14 «Ελληνικό Δημόσιο λοιπές
απαιτήσεις» 1299
9.5.11 Λογαριασμοί 33.15 «Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως
εγγυήσεων προμηθευτών σε € (Guarantee)» και
33.16 «Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων
προμηθευτών σε Ξ.Ν. (Guarantee)» 1300
9.5.12 Λογαριασμοί 33.17 «Λογαριασμοί δεσμευμένων
(Bloques) καταθέσεων σε €» και 33.18 «Λογαριασμοί
δεσμευμένων (Bloques) καταθέσεων σε Ξ.Ν.» 1302
9.5.13 Λογαριασμοί 33.19 «Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε €» και 33.20
«Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην
επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.» 1302
9.5.14 Λογαριασμοί 33.21 «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεων σε €» και 33.22 «Βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.» 1302
9.5.15 Λογαριασμοί 33.90 «Επιταγές εισπρακτέες
(μεταχρονολογημένες)» και 33.91 «Επιταγές σε
καθυστέρηση (σφραγισμένες)» 1303
9.5.16 Λογαριασμός 33.92 «Απαιτήσεις αποζημιώσεως
κατά ασφαλιστικών εταιρειών» 1305
9.5.17 Λογαριασμοί 33.95 «Λοιποί χρεώστες διάφοροι
σε €» και 33.96 «Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν.» 1306
9.5.18 Λογαριασμός 33.97 «Χρεώστες επισφαλείς» 1306
9.5.19 Λογαριασμοί 33.98 «Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου» και 33.99 «Λοιποί χρεώστες επίδικοι» 1306
9.6 Λογαριασμός 34 «Χρεόγραφα» 1312
9.6.1 Περιεχόμενο του λογαριασμού 34 «Χρεόγραφα» 1312
9.6.2 Λογαριασμοί 34.00 «Μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού», 34.01
«Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών
εσωτερικού», 34.02 «Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού», 34.03
«Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού», 34.10
«Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών
εξωτερικού», 34.11 «Μετοχές μη εισηγμένες στο

χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού», 34.12
«Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο
εταιρειών εξωτερικού», 34.13 «Ανεξόφλητες μετοχές
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών
εξωτερικού» και 34.99 «Απομειώσεις χρεογράφων» 1317
9.6.3 Λογαριασμοί 34.04 «Μερισματαποδείξεις
εισπρακτέες μετοχών εταιρειών εσωτερικού και
34.14 «Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών
εταιρειών εξωτερικού» 1329
9.6.4 Λογαριασμοί 34.05 «Ομολογίες ελληνικών δανείων»,
34.06 «Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων»,
34.15 «Ομολογίες αλλοδαπών δανείων», 34.16
«Ανεξόφλητες ομολογίες αλλοδαπών δανείων»,
34.91 «Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου» και 34.92
«Τραπεζικά ομόλογα» 1332
9.6.5 Λογαριασμοί 34.07 «Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
εσωτερικού» και 34.17 «Μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων εξωτερικού» 1345
9.6.6 Λογαριασμός 34.08 «Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού
Δημοσίου» 1352
9.6.7 Λογαριασμοί 34.09 «Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού»
και 34.19 «Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού» 1360
9.6.8 Λογαριασμοί 34.20 «Προεγγραφές σε υπό έκδοση
μετοχές εταιρειών εσωτερικού», 34.21 «Προεγγραφές
σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού»,
34.22 «Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια
εσωτερικού» και 34.23 «Προεγγραφές σε ομολογιακά
δάνεια εξωτερικού» 1360
9.6.9 Λογαριασμός 34.24 «Χρεόγραφα σε τρίτους για
εγγύηση» 1360
9.6.10 Λογαριασμός 34.25 «Ίδιες Μετοχές» 1361
9.6.11 Λογαριασμός 34.90 «Χρεόγραφα REPOS» 1369
9.7 Λογαριασμός 35 «Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων» 1373
9.7.1 Εννοιολογικό περιεχομενο 1373
9.7.2 λογιστικη παρακολούθηση του λογαριασμού 35 1374
9.8 Λογαριασμός 36 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού» 1374
9.8.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο μεταβατικών
λογαριασμών 1374
9.8.2 Λειτουργία των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 1375
9.9 Λογαριασμός 38 «Χρηματικά διαθέσιμα» 1385
9.9.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο 1385
9.9.2 Λογαριασμός 38.00 «Ταμείο» 1385
9.9.3 Λογαριασμός 38.01 «Διάμεσος λογαριασμός
ελέγχου διακινήσεως μετρητών» 1386

9.9.4 Λογαριασμός 38.02 «Ληγμένα τοκομερίδια
για είσπραξη» 1386
9.9.5 Λογαριασμοί 38.03 «Καταθέσεις όψεως σε €»
και 38.04 «Καταθέσεις προθεσμίας σε €» 1386
9.9.6 Λογαριασμοί 38.05 «Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.»
και 38.06 «Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν.» 1387
9.9.7 Λογαριασμός 38.90 «Καταθέσεις Repos» 1387
9.9.8 Φορολογική αντιμετώπιση των τόκων καταθέσεων 1388
9.9.9 Διάφορες πρακτικές εφαρμογές και case studies
στη λειτουργία των λογαριασμών των χρηματικών
διαθεσίμων 1388
10. Πρόσθετα θέματα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(ομάδα 3 λογαριασμών), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π. και
επίλυση προβλημάτων με τη χρήση κωδικών λογαριασμών
του Παραρτήματος Γ του νόμου 1404
10.1. Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα 1404
10.1.1 Γενικά 1404
10.1.2 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
περιλαμβάνονται: 1405
10.1.3 Δεν είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 1405
10.1.4 Κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων 1406
10.1.5 Αρχική αναγνώριση 1407
10.1.6 Μεταγενέστερη επιμέτρηση στο κόστος ή στο
αποσβέσιμο κόστος 1407
10.1.7 Μεταγενέστερη επιμέτρηση στην εύλογη αξία 1407
10.1.8 Απομείωση 1407
10.1.9 Ζημία Απομείωσης 1408
10.1.10 Αναστροφή Ζημίας Απομείωσης 1408
10.1.11 Πώς προσδιορίζεται η Εύλογη αξία (των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 12) 1408
10.1.12 Επιμέτρηση των Διαθεσίμων για Πώληση στην
εύλογη αξία τους (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 9) 1409
10.1.13 Επιμέτρηση του Εμπορικού Χαρτοφυλακίου στην
εύλογη αξία (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 10) 1409
10.1.14 Παράγωγα για αντιστάθμιση (σύμφωνα με το
άρθρο 24 παρ. 11) 1409
10.1.15 Παύση αναγνώρισης 1410
10.1.16 Παρουσίαση στον Ισολογισμό 1410
10.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο
του άρθρου 19, για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή
του νόμου, όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που
εξέδωσε τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών

εφαρμογών κατά θεματική ενότητα 1410
10.2.1 Ερμηνεία κατά παράγραφο του άρθρου 19 1410
10.2.2
Παραδείγματα λογιστικοποίησης έντοκων
χρηματοοικονομικών στοιχείων με χρήση των
κωδικών του Παραρτήματος Γ των Ε.Λ.Π. 1418
10.2.3 ΣΛΟΤ 130 ΕΞ 18.02.2016. Λογιστικός χειρισμός στη
χρήση 2015 των προβλέψεων για υποτίμηση
συμμετοχών και χρεογράφων που είχαν σχηματιστεί
στα φορολογικά βιβλία κατά την 31.12.2014 1435
10.2.4 Γνωμ. ΣΛΟΤ 448 ΕΞ 18.05.2015-Απάντηση σε
ερώτημα σχετικό με το λογιστικό χειρισμό
απομείωσης και διαγραφής επισφαλούς απαίτησης 1437
11. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία άρθρου 21 του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/
24.11.2014-Ε.Λ.Π. και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση
κωδικών λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του νόμου 1439
11.1. Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα του άρθρου 21
του νόμου 1439
11.1.1 Αρχική αναγνώριση 1439
11.1.2 Μεταγενέστερη επιμέτρηση 1439
11.1.3 Παραγγελίες στο Εξωτερικό και Λογαριασμοί
Διαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων 1439
11.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο
του άρθρου 21, για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του
νόμου, όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών
κατά θεματική ενότητα 1441
11.2.1 Ερμηνεία κατά παράγραφο του άρθρου 21 1441
11.2.2 Παράδειγμα απομείωσης δοθείσας προκαταβολής
με χρήση των κωδικών του Παραρτήματος Γ
των Ε.Λ.Π. 1441
11.2.3 Παράδειγμα απομείωσης δοσμένης εγγυήσεως
με χρήση των κωδικών του Παραρτήματος Γ
των Ε.Λ.Π. 1443

ενότητα 8
λογιστικη ανάλυση των λογαριασµών της οµάδας 4
1. Λογιστικό, Νομικό και Φορολογικό καθεστώς που καλύπτει την
«Καθαρή θέση, τις Προβλέψεις και τις Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις» 1445
2. Έννοια, διακρίσεις και περιεχόμενο λογαριασμών καθαρής
θέσης, προβλέψεων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1447

2.1 Περιεχόμενο λογαριασμών ομάδας 4 και σχετιζόμενοι
ορισμοί (γλωσσάριο) του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/
ΦΕΚ251Α'/24.11.2014 (ΕΛΠ) κατ’ αλφαβητική σειρά 1447
2.2 Έννοια και διακρίσεις καθαρής θέσης και κεφαλαίων 1449
3. Κωδικοί λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. της ομάδας 4 και αναγκαίες
προσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε αυτό από την 01.01.2015,
εφόσον προκριθεί η τήρησή του 1453
4. Κωδικοί λογαριασμών της ομάδας 4 του Παραρτήματος Γ του
Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 (ΕΛΠ) 1457
5. Εμφάνιση των λογαριασμών της ομάδας 4 στο υπόδειγμα
ισολογισμού Β.1.1 του Παραρτήματος Β του Ν. 4308/
ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014 1458
6. Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών της ομάδας 4 με την κατάσταση του Ισολογισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του
Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) 1459
7. Συσχέτιση του σχεδίου κωδικών λογαριασμών της ομάδας 4
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 με τους αντίστοιχους
κωδικούς λογαριασμών του σχεδίου του Ε.Γ.Λ.Σ. 1460
8. Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών της καθαρής
θέσης της ομάδας 4 1461
8.1 Λογιστικό δίκαιο 1461
8.2 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 40 «Κεφάλαιο» 1462
8.2.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία
των υπολογαριασμών του 1462
8.2.2 Μετοχικό κεφάλαιο 1467
8.3 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 41 «Αποθεματικά- Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων» 1497
8.3.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο. Γενικά 1497
8.3.2 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα του άρθρου
23 του νόμου 1499
8.3.3
Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο του άρθρου 23 (κρατικές επιχορηγήσεις)
για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νόμου,
όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών
εφαρμογών κατά θεματική ενότητα 1500
8.3.4 Τάξη και προτεραιότητα στη διάθεση των καθαρών
κερδών της χρήσεως 1505
8.3.5 Λογαριασμοί 41.00 «Καταβλημένη διαφορά από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και 41.01 «Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 1509
8.3.6 Λογαριασμός 41.02 «Τακτικό αποθεματικό» 1518

8.3.7 Λογαριασμοί 41.03 «Αποθεματικά καταστατικού»,
41.04 «Ειδικά αποθεματικά», 41.05 «Έκτακτα
αποθεματικά» και 41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων» 1521
8.4 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 42 «Αποτελέσματα εις νέο» 1536
8.4.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του 42 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
(ισχύς έως την 31.12.2014) 1536
8.4.2 Βασικές αλλαγές στο λογαριασμό 42 με την
εφαρμογή των ΕΛΠ από την 01.01.2015 1538
8.5 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου» 1549
8.5.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία του
λογαριασμού 43.00 1549
8.5.2 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία του
λογαριασμού 43.01 1553
8.5.3 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία του
λογαριασμού 43.02 1553
8.5.4 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία του
λογαριασμού 43.90 1553
8.6 Πρόσθετα θέματα στοιχείων καθαρής θέσης (ομάδα 4
λογαριασμών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π. και επίλυση
προβλημάτων με τη χρήση κωδικών λογαριασμών του
Παραρτήματος Γ του νόμου 1556
8.6.1 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα του
άρθρου 26 του νόμου 1556
8.6.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά
παράγραφο του άρθρου 26 για την ορθή και
ασφαλή εφαρμογή του νόμου, όπως δόθηκε από
τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε τη 16.10.2015
η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών κατά
θεματική ενότητα 1557
8.7 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου λογαριασμού
44 «Προβλέψεις». Ανάλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π. και
επίλυση προβλημάτων με τη χρήση κωδικών λογαριασμών
του Παραρτήματος Γ του νόμου 1567
8.7.1 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα 1567
8.7.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά
παράγραφο του άρθρου 22 (προβλέψεις) για την
ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νόμου, όπως
δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών

εφαρμογών κατά θεματική ενότητα 1573
8.8 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 1590
8.8.1 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα 1590
8.8.2 Ομολογιακά δάνεια 1592
8.8.3 Τραπεζικά δάνεια 1606
8.9 Πρόσθετα θέματα των λογαριασμών υποχρεώσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4308/
ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π. και επίλυση προβλημάτων
με τη χρήση κωδικών λογαριασμών του Παραρτήματος Γ
του νόμου 1610
8.9.1 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα 1610
8.9.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά
παράγραφο του άρθρου 22 (υποχρεώσεις) για την
ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νόμου, όπως δόθηκε
από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε τη 16.10.2015
η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών κατά
θεματική ενότητα 1612
8.10 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο
του άρθρου 23 (αναβαλλόμενοι φόροι) για την ορθή και
ασφαλή εφαρμογή του νόμου, όπως δόθηκε από τη λογιστικη
οδηγια που εξέδωσε τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη
πρακτικών εφαρμογών κατά θεματική ενότητα 1630
8.10.1 Γενικά 1630
8.10.2 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα του άρθρου
23 του νόμου 1631
8.10.3 Αναβαλλόμενοι φόροι 1633
8.10.4 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά
παράγραφο του άρθρου 23 (αναβαλλόμενοι φόροι)
για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νόμου,
όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών
εφαρμογών κατά θεματική ενότητα 1635

ενότητα 9
λογιστικη ανάλυση των λογαριασµών της οµάδας 5
1. Λογιστικό, Νομικό και Φορολογικό καθεστώς που καλύπτει
τις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 1653
2. Έννοια, διακρίσεις και περιεχόμενο λογαριασμών βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων ομάδας 5 και σχετιζόμενοι ορισμοί (γλωσσάριο)
του Παραρτήματος Α' του Ν. 4308/ΦΕΚ251Α'/24.11.2014 (ΕΛΠ)
κατ’ αλφαβητική σειρά 1654
3. Κωδικοί λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. της ομάδας 5 και αναγκαίες

προσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε αυτό από την 01.01.2015,
εφόσον προκριθεί η τήρησή του 1657
4. Κωδικοί λογαριασμών της ομάδας 5 του Παραρτήματος Γ του
Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 (ΕΛΠ) 1661
5. Εμφάνιση των λογαριασμών της ομάδας 5 στο υπόδειγμα
ισολογισμού Β.1.1 του Παραρτήματος Β του Ν. 4308/
ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014 1664
6. Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών της ομάδας 5 με την
κατάσταση του Ισολογισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Δ
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) 1664
7. Συσχέτιση του σχεδίου κωδικών λογαριασμών της ομάδας 5
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 με τους αντίστοιχους
κωδικούς λογαριασμών του σχεδίου του Ε.Γ.Λ.Σ. 1667
8. Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 5 1669
8.1 Λογιστικό δίκαιο 1669
8.2 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 50 «Προμηθευτές» 1670
8.2.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του 1670
8.2.2 Λογαριασμοί 50.00 «Προμηθευτές εσωτερικού»
και 50.01 «Προμηθευτές εξωτερικού» 1671
8.2.3 Λογαριασμοί 50.02 «Ελληνικό Δημόσιο» και
50.03 «Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις» 1671
8.2.4 Λογαριασμός 50.04 «Προμηθευτές-Εγγυήσεις
ειδών συσκευασίας» 1671
8.2.5 Λογαριασμός 50.05 «Προκαταβολές σε
προμηθευτές» 1673
8.2.6 Λογαριασμός 50.06 «Προμηθευτέςπαρακρατημένες εγγυήσεις» 1675
8.2.7 Λογαριασμός 50.07 «Προμηθευτές αντίθετος
λογαριασμός ειδών συσκευασίας» 1677
8.2.8 Λογαριασμός 50.90 «Τρίτοι - Λογαριασμοί
πωλήσεων αγαθών για λογαριασμό τους» 1680
8.3 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 51 «Γραμμάτια πληρωτέα» 1683
8.3.1 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του 1683
8.3.2 Πρακτικές εφαρμογές 1684
8.4 Περιεχόμενο και λειτουργία του πρωτοβάθμιου
λογαριασμού 52 «Τράπεζες - Λογαριασμοί
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» 1688
8.5 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 53
«Πιστωτές διάφοροι» 1690
8.5.1 Γενικά 1690

8.5.2 Λογαριασμοί 53.00 «Αποδοχές προσωπικού
πληρωτέες» και 53.03 «Οφειλόμενες αμοιβές
προσωπικού» 1690
8.5.3 Λογαριασμός 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» 1692
8.5.4 Λογαριασμός 53.02 «Προμερίσματα πληρωτέα» 1698
8.5.5 Λογαριασμοί 53.04 «Ομολογίες πληρωτέες» και
53.05 «Τοκομερίδια πληρωτέα» 1699
8.5.6 Λογαριασμοί 53.06 «Οφειλόμενες δόσεις
συμμετοχών» και 53.07 «Οφειλόμενες δόσεις
ομολογιών και λοιπών χρεογράφων» 1699
8.5.7 Λογαριασμός 53.08 «Δικαιούχοι αμοιβών» 1700
8.5.8 Λογαριασμός 53.09 «Δικαιούχοι χρηματικών
εγγυήσεων» 1707
8.5.9 Λογαριασμοί 53.10 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε €», 53.11
«Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.», 53.12 «Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε €», 53.13
«Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.» 1708
8.5.10 «Λογαριασμός 53.14 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς εταίρους» 1708
8.5.11 Λογαριασμός 53.15 «Δικαιούχοι ομολογιούχοι
παροχών επί πλέον τόκου» 1708
8.5.12 «Λογαριασμός 53.16 «Μέτοχοι- αξία μετοχών τους
προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως
του κεφαλαίου» 1709
8.5.13 Λογαριασμοί 53.17 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €» και 53.18
«Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.» 1709
8.5.14 Λογαριασμός 53.90 «Επιταγές πληρωτέες
(μεταχρονολογημένες) 1709
8.5.15 Λογαριασμοί 53.98 «Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις σε €» και 53.99 «Λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.» 1709
8.6 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 54
«Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» 1710
8.6.1 Γενικά 1710
8.6.2 λογιστικη αντιμετώπιση των βεβαιούμενων σε
βάρος της επιχειρήσεως φόρων και τελων 1711
8.6.3 λογιστικη αντιμετώπιση των παρακρατούμενων
φόρων επί των εισοδημάτων της επιχειρήσεως,

χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρεωσεως 1712
8.6.4 λογιστικη αντιμετώπιση των παρακρατούμενων
φόρων και τελών από τα εισοδήματα που
καταβάλλει η επιχείρηση 1713
8.6.5 Λογαριασμός 54.00 «Φόρος προστιθέμενης αξίας» 1713
8.6.6 Λογαριασμός 54.03 «Φόροι αμοιβών προσωπικού» 1720
8.6.7 Λογαριασμός 54.04 «Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων» 1722
8.6.8 Λογαριασμός 54.05 «Φόροι-τέλη κυκλοφορίας
μεταφορικών μέσων» 1723
8.6.9 Λογαριασμός 54.07 «Φόρος εισοδήματος
φορολογητέων κερδών» 1723
8.6.10 Λογαριασμός 54.08 «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως
φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου
εισοδήματος» 1737
8.6.11 Λογαριασμός 54.09 «Λοιποί φόροι και τέλη» 1743
8.7 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 55
«Ασφαλιστικοί οργανισμοί» 1745
8.7.1 Γενικά 1745
8.7.2 Λογαριασμός 55.00 «Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» 1746
8.7.3 Λογαριασμός 55.01 «Λοιπά ταμεία κύριας
ασφαλίσεως» 1746
8.7.4 Λογαριασμός 55.99 «Κρατήσεις και εισφορές
καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων» 1747
8.8 Εννοιολογικό περιεχόμενο και λειτουργία των
υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 56
«Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» 1747
8.8.1 Έννοια των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 1747
8.8.2 Λειτουργία των μεταβατικών λογαριασμών
παθητικού 1748

ενότητα 10
λογιστικη ανάλυση των λογαριασµών
σε Ξένο Νόµισµα
1. Λογιστικό, Νομικό και Φορολογικό καθεστώς που καλύπτει τις
«Συναλλαγές σε Ξ.Ν.» 1763
2. Αντικείμενο των συναλλαγών σε Ξ.Ν. και Ορισμοί 1764
3. Διακρίσεις των συναλλαγματικών διαφορών 1766
4. Οι βασικές διαφορές στο λογιστικό χειρισμό των λογαριασμών
σε Ξ.Ν. μεταξύ του Ε.Γ.Λ.Σ. και των ΕΛΠ 1767
5. Παρουσίαση και ερμηνεία του άρθρου 27 των ΕΛΠ 1771
5.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Εννοιολογικά και ερμηνευτικά

θέματα του άρθρου 27 του Ν. 4308/2014-Ε.Λ.Π. 1771
5.1.1 Γενικά 1771
5.1.2 Αρχική Αναγνώριση 1771
5.1.3 Αποτίμηση νομισματικών στοιχείων στο τέλος
περιόδου 1771
5.1.4 Αποτίμηση μη νομισματικών στοιχείων στο τέλος
περιόδου 1771
5.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο
του άρθρου 27 για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του
νόμου, όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών
κατά θεματική ενότητα 1772
5.2.1 Ερμηνεία κατά παράγραφο του άρθρου 27 1772
5.2.2 Παραδείγματα αναγνώρισης συναλλαγματικών
διαφορών και επιμέτρησης λογαριασμών σε Ξ.Ν. με
τη χρήση κωδικών του Παραρτήματος Γ των ΕΛΠ 1776
5.2.3 Φορολογικός χειρισμός σύμφωνα με τον ΚΦΕ
(Ν. 4172/2013) και λογιστικός χειρισμός σύμφωνα
με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) των συναλλαγματικών
διαφορών που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή
την αποτίμηση σε ευρώ δανείων σε ξένο νόμισμα
που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την
απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1783
5.2.4 Ανάπτυξη λογαριασμών συναλλαγματικών
διαφορών 1790

ενότητα 11
λογιστικη ανάλυση των αποτελεσµατικών λογαριασµών (οµάδες 6, 7 και 8). Λογιστικές
εργασίες τέλους χρήσεως
1. Κωδικοί λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. των ομάδων 6, 7 και 8 και οι
αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε αυτό από
την 01.01.2015, εφόσον προκριθεί η τήρησή του 1793
2. Κωδικοί λογαριασμών των ομάδων 6, 7 και 8 του Παραρτήματος Γ
του Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 (ΕΛΠ) 1817
3. Εμφάνιση των λογαριασμών των ομάδων 6, 7 και 8 στο υπόδειγμα
της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Β.2.1 του
Παραρτήματος Β του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014 1824
4. Συσχέτιση του σχεδίου κωδικών λογαριασμών των ομάδων 6, 7
και του λογαριασμού 80 του Ν. 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 με
τους αντίστοιχους κωδικούς λογαριασμών του σχεδίου
του Ε.Γ.Λ.Σ. 1825
5. Η πορεία των λογιστικών εργασιών του λογιστικού κυκλώματος
(accounting cycle) 1832

5.1 Οι λογιστικές εργασίες στην αρχή, κατά τη διάρκεια και
κατά το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως 1832
5.1.1 Γενικά 1832
5.1.2 Διαχωρισμός (φάσεις) του λογιστικού έργου μέσα
στο λογιστικό κύκλωμα μιας διαχειριστικής
περιόδου 1833
5.1.3 Ουσιαστικό έργο κλεισίματος της διαχειριστικής
χρήσεως 1833
5.1.4 Τυπικό έργο κλεισίματος της διαχειριστικής
χρήσεως 1835
5.1.5 Διαδικασία και λογιστικός χειρισμός των εγγραφών
κλεισίματος της διαχειριστικής χρήσεως με βάση
τα Ε.Λ.Π. και σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία
που προβλεπόταν μέχρι την 31.12.2014 από
το Ε.Γ.Λ.Σ. 1836
5.2 Παραδείγματα εγγραφών κλεισίματος της διαχειριστικής
χρήσεως και διάθεσης αποτελεσμάτων με βάση τα ΕΛΠ 1845
6. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων. Άρθρο 25 του
Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π. 1857
6.1 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο
του άρθρου 25 για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του
νόμου, όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών
κατά θεματική ενότητα 1857
6.1.1 Εννοιολογικά και ερμηνευτικά θέματα του άρθρου
25 του νόμου 1857
6.2 Ερμηνευτικό και επεξηγηματικό κείμενο κατά παράγραφο
του άρθρου 25 για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του
νόμου, όπως δόθηκε από τη λογιστικη οδηγία που εξέδωσε
τη 16.10.2015 η ΕΛΤΕ και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών
κατά θεματική ενότητα 1859
6.2.1 Ερμηνεία κατά παράγραφο του άρθρου 25 1859
6.2.2 Παραδείγματα αναγνώρισης εσόδων πωλήσεων στα
πλαίσια της αρχής του δουλευμένου. Επίλυση με
βάση τους κωδικούς του παραρτήματος Γ των ΕΛΠ 1865

ενότητα 12
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών (άρθρο 28) και,
Πρώτη εφαρµογή άρθρο 37 του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014-Ε.Λ.Π.
1. Εννοιολογικό και ερμηνευτικό περιεχόμενο του άρθρου 28 1873
1.1 Γενικά 1873
1.2 Ερμηνεία κατά παράγραφο του άρθρου 28 1874
1.3 Γενικές παρατηρήσεις που αφορούν τις μεταβολές λογιστικών

πολιτικών και εκτιμήσεων του άρθρου 28, καθώς και τη
διόρθωση λαθών κατά την πρώτη εφαρμογή σύμφωνα με
το άρθρο 37 του νόμου 1877
2. Παραδείγματα που αφορούν τις μεταβολές λογιστικών πολιτικών
και εκτιμήσεων, καθώς και τη διόρθωση λαθών κατά την πρώτη
εφαρμογή 1884

ενότητα 13
Ανάπτυξη του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) - Εύλογη αξία
1. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία (fair value) 1897
1.1 Γενικά 1897
1.2 Ερμηνευτικό περιεχόμενο του άρθρου 24 «επιμέτρηση
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία» 1899
2. Παραδείγματα επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (fair value) και επίλυση με
τη χρήση κωδικών λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του νόμου 1918
2.1 Παραδείγματα επιμέτρησης ιδιοχρησιμοποιούμενων
ακινήτων στην εύλογη αξία 1918
2.2 Παραδείγματα επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία 1923
2.3 Παράδειγμα επιμέτρησης αποθεμάτων στην εύλογη αξία 1927
2.4 Παραδείγματα επιμέτρησης «διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» στην εύλογη αξία 1929
2.5 Παράδειγμα επιμέτρησης «χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων εμπορικού χαρτοφυλακίου»
στην εύλογη αξία 1937
2.6 Σύνοψη των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 24
«Παράγωγα για αντιστάθμιση» και παραδείγματα
επιμέτρησής τους (βλ. επίσης, βιβλίο Χ. και Μ. Ξένου
«Ανάλυση και ερμηνεία λογιστικών διατάξεων-Εκδόσεις
PROSVASIS) 1942
2.6.1 Σύνοψη 1942
2.6.2 Παράγωγα για αντιστάθμιση εύλογης αξίας 1943
2.6.3 Παραδείγματα παραγώγων για αντιστάθμιση
εύλογης αξίας 1944
2.6.4 Παράγωγα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 1948
2.6.5 Παραδείγματα αντισταθμίσεως ταμειακών ροών 1949

ενότητα 14
Υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014
(ΕΛΠ)

1. Γενικά 1957
2. Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων του
Παραρτήματος Β του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) 1962
3. Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων Άρθρο 29 του Ν. 4308/ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014Ε.Λ.Π. 1983
3.1 Γενικά 1983
3.2 Αιτιολογική έκθεση-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και
συναφείς ρυθμίσεις Δημοσιεύθηκε στις 11.11.2014 1984
3.3 Κείμενο άρθρου 29 του νόμου 1984
3.4 Ερμηνεία κατά παράγραφο του άρθρου 29 (λογιστικη
οδηγια ΕΛΤΕ 16.10.2015) 1990
3.5 Επισημάνσεις σε σχέση με το άρθρο 29 (Προσάρτημα,
σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) 1994
3.5.1 Σε σχέση με το περιεχόμενο γενικά 1994
3.5.2 Σε σχέση με την Παρ. 5 1995
3.5.3 Σε σχέση με την Παρ. 7 1996
3.5.4 Σε σχέση με την Παρ. 15 1996
3.5.5 Σε σχέση με την Παρ. 17 1997
3.6 Αλλαγές-Προσθήκες στο περιεχόμενο του προσαρτήματος
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 29
του Ν. 4308/2014 σε σχέση με το αντίστοιχο που
προβλεπόταν από το Ε.Γ.Λ.Σ. και το Ν. 2190/1920 1997
3.7 Υπόδειγμα προσαρτήματος, όπως εγκρίθηκε την 21η
Μαρτίου 2016 από το Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 1999
4. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και μη
χρηματοοικονομική κατάσταση (άρθρο 1 Ν. 4403/ΦΕΚ
125/Α/07.07.2016 2050
5. Δίλημμα που μπορεί να προκύψει για οντότητες μη υπόχρεες
σε εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 2054
6. Η σημασία της Κατάστασης Χρηματορροών ή Ταμειακών Ροών
και παράδειγμα σύνταξής της 2062
6.1 Έννοια Χρηματορροών 2062
6.2 Στοιχεία για την κατάρτιση της Κατάστασης Χρηματορροών 2062
6.3 Χρησιμότητα της Κατάστασης Χρηματορροών 2063
6.4 Διακρίσεις χρηματορροών 2063
6.5 Σύνταξη Κατάστασης Χρηματορροών 2065
6.6 Παράδειγμα σύνταξης της Κατάστασης Χρηματορροών 2065

ενότητα 15
Κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος ενεργειών για τις εργασίες κλεισίµατος της χρήσης που
λήγει την 31.12.2016 και σύνταξη, έγκριση και δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων (διπλογραφικά βιβλία) σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
1. Ολοκλήρωση της Τιμολόγησης των συναλλαγών
της χρήσης 2016 2074
2. Καταχώριση όλων των εγγραφών μηνός Δεκεμβρίου 2016
και λήψη πρώτου προσωρινού ισοζυγίου 2075
3. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών και
Προμηθευτών, χρήσης 2016 2075
4. Απογραφή (ποσοτική, φυσική καταμέτρηση): Αποθεμάτων
(Λογ. 20-29), Διαθεσίμων (Λογ. 38.00), Επιταγών
(Λογ. 33.90, 53.90) και Συναλλαγματικών (Λογ. 31, 51) 2077
5. Έλεγχος της ορθότητας των υπόλοιπων Πελατών-Προμηθευτών
και συμφωνία με τη Γενική λογιστικη (Λογ. 30 και Λογ. 50) 2081
6. Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων
και δανείων (Λογ. 38.03 έως 38.06, Λογ. 45.00 έως 45.13
και Λογ. 52) 2083
7. Έλεγχος και συμφωνία των διάφορων δοσοληπτικών
λογαριασμών (Λογ. 33.00 έως 33.12) 2084
8. Υπολογισμός της αξίας των παροχών σε είδος του άρθρου 13
του Ν. 4172/2013 2086
9. Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
προσωπικού (Λογ. 54.03 και 55) 2088
10. Εγγραφές χρονικής τακτοποίησης αγορών εξόδων-εσόδων
(Λογ. 36, 56 και 58) 2093
11. Υπολογισμός απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων
(Αντίθετος λογαριασμός απομείωσης απαιτήσεων) 2094
12. Υπολογισμός Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού (Λογ. 44.00) 2103
13. Έλεγχος για καταχώριση κερδών από συμμετοχές και χρεόγραφα 2105
14. Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (Λογ. 18.00-18.01
και Λογ. 34) 2105
15. Αποτίμηση Λογαριασμών σε Ξένο Νόμισμα 2109
16. Έλεγχος Παρακρατούμενων Φορων 2112
17. λογιστικη απεικόνιση των περιπτώσεων «Χρηματοδοτικής
μίσθωσης» (leasing) 2114
18. Αποσβέσεις - απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικης
με το μητρώο παγίων (Λογ. 10-16) 2118
19. Λογισμός αποσβέσεων (έσοδο) στο λογαριασμό των
επιχορηγήσεων (Λογ. 41.10) 2123
20. Εξέταση τυχόν παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ και
σχετικών τακτοποιήσεων 2124
21. Φ.Π.Α. Υπολογισμός Prorata 2124
22. Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών 2127
23. Κοστολόγηση και επιμέτρηση αποθεμάτων 2127
24. Λήψη ισοζυγίου προ κλεισίματος 2129
25. Διενέργεια εγγραφών κλεισίματος. Λήψη Ισοζυγίου 2129

26. Κατάρτιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2129
27. Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων-βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
και απαιτήσεων (Λογ. 45) 2132
28. Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του Δημοτικού Τέλους 2132
29. Ενδοομιλικές Συναλλαγές 2133
30. Υποβολή αίτησης για αναγνώριση των «Δαπανών επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας» 2137
31. Υπολογισμός δαπανών που δεν εξοφλήθηκαν με χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής 2141
32. Κατάρτιση πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης 2141
33. Υπολογισμός του ποσού της φορολογικής ζημίας που δικαιούται
να μεταφέρει η επιχείρηση 2145
34. Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο
που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας απαλλάσσονται
από το φόρο 2147
35. Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων από την εκμίσθωση ή την
ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης
και ακινήτων 2149
36. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και συμπλήρωση των
φορολογικών δηλώσεων τέλους χρήσης 2150
37. Διενέργεια εγγραφών φόρου κ.λπ. / λήψη ισοζυγίου (προ διανομής) 2153
38. Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού-ΜερισμάτωνΑφορολόγητων Αποθεματικών 2153
39. Διάθεση κερδών 2155
40. Δυνατότητα κατάρτισης συνοπτικού Ισολογισμού 2157
41. Κατάρτιση Ισολογισμού 2157
42. Σύνταξη Προσαρτήματος 2158
43. Έγκριση Ισολογισμού από τη Διοίκηση 2158
44. Έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2159
45. Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Ελεγκτές 2162
46. Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και δημοσιεύσεις 2166
47. Υποχρέωση προς παροχή στοιχείων στους μετόχους 2469
48. Έγκριση Ισολογισμού από τους Μετόχους / Εταίρους 2169

ενότητα 16
Case study εφαρµογής των λογιστικών διατάξεων και της σύνταξης ατοµικών
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Ν. 4308/2014 2173

