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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μία ανάλυση περίπτωσης (case study) 

με τη χρήση του ERP Microsoft Navision 4.0 στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας του Π.Μ.Σ. του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Αρχικά α-

ναπτύσσονται λίγα πράγματα γενικά για τα ERP όπως η πορεία τους στο 

χρόνο, η επιτυχία και αποδοχή τους Έπειτα καταγράφουμε τα στοιχεία της 

εταιρείας για το διάστημα μια οικονομικής χρήσης. Στη συνέχεια δημιουργού-

με την εταιρεία και κάνουμε τις παραμετροποιήσεις της γενικής λογιστικής, του 

ΦΠΑ, των προμηθευτών και των πελατών οι οποίες είναι καθοριστικές  για την 

λειτουργία μιας εταιρείας στο πρόγραμμα και οι περισσότερες από αυτές  δεν 

μπορούν να διορθωθούν στη διάρκεια της χρήσης. Αμέσως μετά κάνουμε τις 

εγγραφές ίδρυσης της επιχείρησης. Μετέπειτα γίνεται η καταχώρηση των στοι-

χείων των προμηθευτών που συνεργαζόμαστε. Επιπλέον κάνουμε  εγγραφές 

με τιμολόγια αγοράς και δίνουμε έναντι λογαριασμού ή εξοφλούμε τους προ-

μηθευτές. Έπειτα καταχωρούνται οι πελάτες  και κάνουμε εγγραφές με τιμολό-

για πώλησης και εισπράττουμε χρήματα έναντι λογαριασμού ή μας εξοφλούν 

το υπόλοιπο οι πελάτες μας. Φτάνοντας στο τέλος της οικονομικής χρήσης 

υπολογίζουμε αποσβέσεις, αποδίδουμε Φ.Π.Α και παραδίδουμε κατάσταση 

ΜΥΦ. Στη συνέχεια υπολογίζουμε και εκδίδουμε την κατάσταση αποτελεσμά-

των χρήσης. Τέλος διαθέτουμε τα καθαρά κέρδη και εμφανίζουμε τον ισολογι-

σμό της εταιρείας (ενεργητικό και παθητικό). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α) Στόχος 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργήσουμε ένα υψηλού 

επιπέδου εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του Microsoft Navision 4.0. Παρουσιάζουμε 

αναλυτικά και βήμα βήμα πως χρησιμοποιούμε το Microsoft Navision 4.0 για 

τη διαχείριση των οικονομικών μιας εταιρείας από την αρχή της εταιρείας 

(δημιουργία) μέχρι το τέλος της (ή το τέλος μιας οικονομικής χρήσης).  

Β) Χρησιμότητα 

Η συγκεκριμένη εργασία θα αποτελέσει ένα τέλειο εργαλείο για την εκμάθηση 

νέων χρηστών του Microsoft Navision 4.0. Είτε αυτό πρόκειται για 

μεμονωμένους χρήστες είτε για ένα σύνολο χρηστών (υπάλληλοι μιας 

εταιρείας). Επιπλέον η εμβάθυνση στη μεθοδολογία και τον τρόπο χρήσης 

ενός τέτοιου συστήματος ταυτόχρονα αποτελεί και την ανάδειξη των 

τεράστιων δυνατοτήτων του. Αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι η χρήση του 

αυτοματοποιεί τη διαχείριση ενός σύνολου επιχειρησιακών διαδικασιών οπότε 

τα οφέλη που προκύπτουν είναι τεράστια. Μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα, 

μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης των διαδικασιών και βελτιώνει θεαματικά την 

παραγωγή της εταιρείας με αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους. Το μόνο 

που απαιτείται πέρα από το κόστος της αγοράς είναι η εξειδίκευση του 

κατάλληλου προσωπικού στη διαχείριση του. 

 

Γ) Επισκόπηση 

Η επισκόπηση αποτελεί έναν οδηγό του συστήματος που αναπτύχθηκε. 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: 

1. Γενικά για τα ERP 

2. Στοιχεία της εταιρείας 

3. Δημιουργία της εταιρείας 

4. Γενική Λογιστική 

5. Προμηθευτές 

6. Πελάτες 
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7. Απογραφή - Φ.Π.Α. – Μ.Υ.Φ. 

8. Αποσβέσεις και Αποτελέσματα χρήσης 

9. Κέρδος – Ισολογισμός 

10.  Συμπεράσματα και προτάσεις 

11.  Βιβλιογραφία 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει κάποιες γενικές πληροφορίες για τα ERP. 

Το δεύτερο κεφάλαιο μας δείχνει τα στοιχεία και τις συμφωνίες της εταιρείας 

για την περίοδο της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης και μας τις εμφανίζει 

συγκεντρωτικά για κάθε υποσύστημα. Το τρίτο κεφάλαιο για τη δημιουργία της 

εταιρείας και τις παραμετροποιήσεις που πρέπει να κάνουμε. Το τέταρτο 

κεφάλαιο για τις εγγραφές ίδρυσης της επιχείρησης. Το πέμπτο κεφάλαιο για 

τους προμηθευτές που συνεργαζόμαστε. Το έκτο κεφάλαιο για τους πελάτες 

μας. Το έβδομο κεφάλαιο για την απογραφή, την απόδοση Φ.Π.Α. και την 

κατάσταση Μ.Υ.Φ. Το όγδοο κεφάλαιο για τις αποσβέσεις και τα 

αποτελέσματα χρήσης. Τέλος το ένατο κεφάλαιο για τον ενεργητικό και 

παθητικό ισολογισμό. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ERP 

1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Τα παραγωγικά συστήματα κατά την δεκαετία του ’60 επικέντρωναν την 

προσοχή τους κυρίως στον έλεγχο των αποθεμάτων τους (inventory control). 

Ωστόσο οι επιχειρήσεις εκείνη την περίοδο είχαν την δυνατότητα να κρατούν 

υψηλά αποθέματα για να ικανοποιούν οποιαδήποτε ζήτηση από τους πελάτες 

και ταυτόχρονα να είναι ανταγωνιστικοί. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες 

τεχνικές και εφαρμογές περιορίζονταν μόνο στην αποτελεσματική οργάνωση 

και διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων αποθέματος. 

Κατά την δεκαετία του ’70 οι επιχειρήσεις δεν είχαν πλέον την δυνατότητα να 

κρατούν υψηλά αποθέματα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων 

συστημάτων Πρόβλεψης Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements 

Planning–MRP). Για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο πλάνο 

χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής (Master Production Schedule–MPS) 

και τις απαιτούμενες προδιαγραφές των υλικών (Bill of Materials–BOM: τα 

συγκεκριμένα υλικά δηλαδή που χρειάζονται για να παραχθεί ένα τελικό 

προϊόν), ένας υπολογιστής αρκούσε για να προσδιορίσει τις ακριβείς 

ποσότητες υλικών που χρειάζονται. Ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τα ακριβή 

στοιχεία από την καταγραφή των αποθεμάτων, δηλαδή τη διαθέσιμη 

ποσότητα (on-hand) ή την ποσότητα που είναι προγραμματισμένη για 

παραλαβή (schedule-to-arrive) έγινε δυνατό να υπολογιστούν τα ισοζυγία των 

υλικών (net material requirements) που απαιτούνται στον βέλτιστο χρόνο. 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των MRP συστημάτων δημιουργήθηκαν και τα 

πρώτα συστήματα Πρόβλεψης Απαιτήσεων Παραγωγικού Δυναμικού 

(Capacity Requirements Planning–CRP). Έτσι σε συνδυασμό με τα MRP 

δημιουργήθηκαν εφαρμογές που να υποστηρίζουν λειτουργίες όπως ο 

σχεδιασμός και η πρόβλεψη του συνόλου των πωλήσεων (forecasting and 

sales planning), τον χρονοπρογραμματισμό (MPS) και τη δυναμικότητα της 

παραγωγής, και γενικότερα την διαχείριση της ζήτησης και τις συμβατικές 

υποχρεώσεις κάθε παραγγελίας (demand management and order promising). 

Η εισαγωγή των μοντέλων και τεχνικών χρονοπρογραμματισμού της 

παραγωγής (MPS) στα MRP συστήματα ήταν το εύνασμα για να 
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δημιουργηθούν τα πρώτα συστήματα που εκτείνονταν σε όλο το εύρος της 

επιχείρησης. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’80 η κατακόρυφη αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύος και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής επέτρεψαν την 

ανάπτυξη λειτουργιών που σχετίζονταν με τις χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν τα 

πρώτα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα Manufacturing Resource 

Planning (MRP II) που συνδύαζαν τα συστήματα διαχείρισης παραγωγής και 

υλικών με την λογιστική και την χρηματοοικονομική διαχείριση (financial 

management) μιας επιχείρησης. Έτσι μέσα από την οικονομική απεικόνιση 

της παραγωγής και των κινήσεων των αποθεμάτων τα MRP II συστήματα 

έγιναν πολύ ελκυστικά εργαλεία στην λήψη των αποφάσεων σε μια 

επιχείρηση. 

Προς την ιδία κατεύθυνση στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα MRP II 

συστήματα επεκτάθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν το σχεδιασμό και την 

διαχείριση σχεδόν όλων των παραγωγικών πόρων μιας επιχείρησης. Έτσι 

λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, η διαχείριση αποθηκών, η 

διαχείριση έργων και ανθρώπινου δυναμικού και ολόκληρη η εμπορική και 

οικονομική διαχείριση (πάγια, επιταγές, γραμμάτια και άλλα) μιας επιχείρησης 

συμπεριλαμβάνονταν σε ένα μόνο σύστημα. Αυτού του είδους τα 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα είναι γνωστά ως Συστήματα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Systems–ERP). 

[1], [2] 

 

1.2 Επιτυχία των ERP 

Η επιτυχία του ERP οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει σε τρεις συμπίπτοντες 

παράγοντες που προηγούνταν της ανάπτυξής του. Ο πρώτος αφορά τον 

τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 

Management). Από πολλές απόψεις, το SCM επεκτείνει τις παραδοσιακές 

μεθόδους ελέγχου των αποθεμάτων πέρα από το στενό πλαίσιο μιας 

παραγωγικής μονάδας για να συμπεριλάβει τη διανομή, την αποθήκευση, και 

τις πολλαπλές τοποθεσίες παραγωγής. Οι λειτουργίες της διαχείρισης της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας έχει οδηγήσει σε μια εκτίμηση της σπουδαιότητας των 

ζητημάτων που αφορούν τα logistics γενικότερα. 

Η δεύτερη τάση που βοήθησε στην αποδοχή του ERP ήταν ο ανασχεδιασμός 

των επιχειρησιακών διαδικασιών business process reengineering (BRP). Πριν 

από τη δεκαετία του '90, λίγες επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυμες να αλλάξουν 

ριζικά τις διοικητικές δομές τους για να υποστηρίξουν ένα νέο πακέτο 

λογισμικού. Σήμερα πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ένα από τα οφέλη της 

εφαρμογής του ERP είναι η πιθανότητα στο reengineer των διαδικασιών τους. 

Η τρίτη τάση είναι η εκρηκτική αύξηση των δυνατοτήτων των μικρότερων 

υπολογιστών. Για να τρέξει ένα MRP απαιτούσε ένα Σαββατοκύριακο και έτρεχε 

σε έναν υπολογιστή εκατομμυρίων-δολαρίων στη δεκαετία του '70. Τώρα μπορεί 

να γίνει σε ένα laptop σε μερικά δευτερόλεπτα. [9] 

Η αύξηση των πωλήσεων ERP δείχνει το βαθμό αποδοχής τους. Το 1989 οι 

συνολικές πωλήσεις για MRP ΙΙ ήταν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια και 

αποτελούσαν το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων λογισμικού στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Οι παγκόσμιες πωλήσεις για τους 10 κορυφαίους προμήθευες ERP 

ήταν $2,8 δισεκατομμύρια το 1995, $4,2 δισεκατομμύρια το 1996, και $5,8 

δισεκατομμύρια το 1997. Μια επιχείρηση μόνη της η SAP πώλησε 

περισσότερα από $3,2 δισεκατομμύρια λογισμικού ERP το 1997. [5] 

Εντούτοις, οι μεγάλες πωλήσεις του λογισμικού δεν δίνουν ολοκληρωμένη την 

εικόνα. Πολλές επιχειρήσεις ξόδεψαν τεράστια ποσά για να υποστηρίξουν την 

εφαρμογή και την εγκατάσταση ενός ERP και απέτυχαν παταγωδώς. Από την 

άλλη μεριά παρά το υψηλό κόστος μερικές επιχειρήσεις είχαν τεράστια 

βελτίωση της παραγωγικότητας τους.  

Ο αντικειμενικός στόχος των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι να αυτοματοποιήσουν μια 

σειρά από επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν στα οικονομικά, στην 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην παραγωγή, στην διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων και στην εμπορική διαχείριση.  

Στην αγορά είναι διαθέσιμη πληθώρα εμπορικών λογισμικών πακέτων ERP 

ωστόσο οι μεγαλύτεροι προμηθευτές είναι η SAP AG (www.sap.com) με τα 

R/2 και R/3, η Oracle (www.oracle.com), η PeopleSoft (www.peoplesoft.com), 

η J.D. Edwards (www.jdedwards.com) με το OneWorld, η Baan 

http://www.sap.com/
http://www.oracle.com/
http://www.peoplesoft.com/
http://www.jdedwards.com/
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(www.baan.com) και η Microsoft Business Solutions με την εφαρμογή 

Navision (www.navision.com). [3] 

 

1.3 Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP 

Τα λογισμικά πακέτα ERP προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες στη σύγχρονη 

επιχείρηση με γνώμονα την ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους δίνονται συνοπτικά παρακάτω: 

 Προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις και τις όποιες ιδιομορφίες της 

επιχείρησης στην οποία εφαρμόζονται. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη να έχουν έγκυρη και 

επίκαιρη πληροφόρηση για τις κινήσεις που λαμβάνουν χώρα στα διάφορα 

τμήματα της επιχείρησης και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά κατά τρόπο 

ενιαίο και ολοκληρωμένο κάθε επίπεδο λειτουργίας της όπως: 

 Παραγωγή (Manufacturing) 

 Πωλήσεις (Sales) 

 Παρακολούθηση Έργων (Project Management) 

 Αποθέματα (Inventory) 

 Προμήθειες (Purchases) 

 Διανομή & Μεταφορές (Distribution & Transportation) κ.α. 

 Έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες εταιρείες που εφαρμόζουν το 

ίδιο πληροφοριακό σύστημα. 

 Έχουν δυνατότητες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (Human Resources). 

 Περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα σχετικά με: 

 Την έλλειψη πρώτων υλών και τον έλεγχο των Αποθεμάτων 

 Υπέρ του δέοντος αυξημένη παραγωγικότητα και έλεγχο Ποιότητας 

 Την Εξυπηρέτηση Πελατών και την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων 

 Την Διαχείριση Κεφαλαίων 

 Λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο σε εταιρείες που εφαρμόζουν 

φιλοσοφία Just in Time. [8] 

 

 

http://www.baan.com/
http://www.navision.com/
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1.4 Συνιστώσες των ολοκληρωμένων πακέτων λογισμικού 

ERP 

Οι εταιρείες ανάπτυξης των συστημάτων ERP προκειμένου να καταστήσουν 

το προϊόν τους ελκυστικό, ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη φρόντισαν ώστε 

αυτό να διαιρείται σε μια σειρά από υποσυστήματα (modules) έτσι ώστε η 

κάθε επιχείρηση-πελάτης να έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα μέρος 

από τις εφαρμογές του συστήματος είτε για λόγους οικονομικούς είτε γιατί δεν 

δραστηριοποιείται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα που υποστηρίζεται από ένα 

από τα υποσυστήματα (π.χ. μια επιχείρηση μπορεί να μην ασχολείται η ίδια 

με τη διανομή των προϊόντων της). Βέβαια υφίστανται διαφορές ανάμεσα στα 

διάφορα πακέτα λογισμικού ανάλογα με την εταιρία που έχει εξελίξει το 

καθένα, ωστόσο ως προς τη λειτουργική σκοπιά παρουσιάζουν μικρή 

διαφοροποίηση. 

 

Τα κυριότερα υποσυστήματα (εφαρμογές) που περιλαμβάνει ένα σύστημα 

ERP είναι: 

 Παρακολούθηση Παραγωγής (Manufacturing Control) 

 Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομής (Sales & Transportation Management) 

 Οικονομική Διαχείριση (Financial Management) 

 Διαχείριση Παγίων (Assets Management) 

 Παρακολούθηση Έργων (Project Management) 

 Ελεγκτική (Controlling) και Workflow 

 Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών (Customer Service – Service 

Management) 

 Διαχείριση Υλικών (Materials Management) 

 Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management) [4] 

 

1.5 Τα οφέλη από την εφαρμογή των ERP 

Πολλαπλά είναι τα οφέλη που προκύπτουν για μια επιχείρηση που 

αποφασίζει την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος 

ERP, ώστε να επιτύχει αποδοτικότερη διαχείριση των διαφόρων 

επιχειρησιακών διαδικασιών της. Τα ολοκληρωμένα και σύγχρονα 
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πληροφοριακά συστήματα καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και απευθύνονται σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. 

Παρέχουν ένα περιβάλλον ανασχεδιασμού υποστηρίζοντας την 

πραγματοποίηση αλλαγών στις επιχειρηματικές λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα 

υλοποιούν νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές που είναι 

σύγχρονες αλλά ταυτόχρονα και δοκιμασμένες, Παράλληλα προσαρμόζονται 

εύκολα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές διαδικασίες. 

 

Η υιοθέτηση ενός ERP συστήματος μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση με 

πολλούς τρόπους και ιδιαίτερα στην αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση 

των λειτουργιών της επιχείρησης: Ένα ERP: 

 Μειώνει τα λειτουργικά έξοδα 

 Ενοποιεί όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης εξασφαλίζοντας κεντρικό 

έλεγχο των διαδικασιών της 

 Επιταχύνει τις διαδικασίες και αυτοματοποιεί εργασίες ρουτίνας 

 Μειώνει τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών 

 Καταργεί την επανάληψη εργασιών όπως η πολλαπλή καταχώρηση 

δεδομένων σε διαφορετικές εφαρμογές 

 Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και μειώνει το χρόνο 

παραγωγής αναφορών 

 Εξασφαλίζει την άμεση, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση ενοποιώντας τις 

διαδικασίες και τα δεδομένα σε μια κεντρική βάση παρέχοντας παράλληλα 

σύγχρονες τεχνικές προσπέλασης και ανάλυσης πληροφοριών (drill down, 

drill around, intranet και άλλα) 

 Βοήθα την εταιρία να προσαρμόζεται στις ραγδαίες μεταβολές που 

συντελούνται στο επιχειρηματικό τοπίο. 

 Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των διοικούντων για την 

αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.   

 Δίνει έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών, ανυψώνοντας έτσι το γόητρο και την καλή φήμη της εταιρίας. 

 Συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού. 
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 Όχι μόνο ρυθμίζει όσα αφορούν στον προγραμματισμό των τρεχουσών 

απαιτήσεων της επιχείρησης, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα και τα μέσα 

για μια διαρκή βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών. [10] 

Τέλος τα συστήματα ERP μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις 

ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες εξαγωγικές να οργανώσουν ηλεκτρονικά τις 

επιχειρησιακές τους διαδικασίες καθώς και να αποκτήσουν τη δέουσα 

τεχνολογική υποδομή που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν τη χρήση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου ανταποκρινόμενες έτσι στη διεθνή επιταγή για μείωση 

του κόστους στις αλυσίδες προμήθειας. αλλά και στις απαιτήσεις των 

πελατών για γρήγορη και φτηνή εκπλήρωση των παραγγελιών τους. [7] 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

2.1 Υποσύστημα γενικής λογιστικής 

Η Cronus διαφημιστική ΔΚ είναι μια νέα διαφημιστική εταιρεία που ιδρύεται 

την 01/01/2001. Μετά από ένα μήνα εργασιών η εταιρεία κλείνει οικονομική 

χρήση, κάνει εγγραφές πράξεων ισολογισμού, εκδίδει κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης, διανομής κερδών και ισολογισμό (ενεργητικό και 

παθητικό). Οι εγγραφές παρουσιάζονται ανά υποσύστημα αρχίζοντας από τις 

εγγραφές του υποσυστήματος γενικής λογιστικής. 

Υποσύστημα γενικής λογιστικής: 

 Ο1/01/01: Ιδρύεται η εταιρεία από τον Α.Μ ο οποίος εισφέρει ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή αξίας 20.000 ευρώ και 120.000 ευρώ μετρητά. 

 01/01/01: Το αυτοκίνητο ασφαλίζεται για την περίοδο 01/01 έως 31/12 

και καταβάλλονται ασφάλιστρα 1.200 ευρώ. 

 01/01/01: Ενοικιάζεται γραφείο για τη στέγαση της επιχείρησης και 

καταβάλλονται τα ενοίκια των πρώτων έξι μηνών που ανέρχονται σε 

3.000 ευρώ. 

 02/01/01: Προσλαμβάνονται τρεις υπάλληλοι με μηνιαίο μισθό 800 

ευρώ. Κατά την πρόσληψη τους καταβάλλονται από 200 ευρώ που θα 

συμψηφιστούν με την πρώτη μισθοδοσία. 

 19/1/2001: Αγοράζονται μετοχές αξίας 10.000 ευρώ μετρητοίς. 

 22/1/2001: Ο υπάλληλος Δ.Δ. ζητάει και λαμβάνει δάνειο ύψους 500 

ευρώ το οποίο θα εξοφλήσει συμψηφιζόμενο με τη μισθοδοσία των 

επομένων πέντε μηνών ισόποσα, αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία 

του Ιανουαρίου. 

 27/1/2001: Η επιχείρηση αποφάσισε να κτίσει δικό της studio και για το 

λόγο αυτό διαπραγματεύθηκε με την τράπεζα Ω ενυπόθηκο δάνειο 

ύψους 50.000 ευρώ. 

 30/1/2001: Καταβάλλεται η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου με 

εξαίρεση το μισθό του υπαλλήλου Ε.Ε. που ήταν ασθενής. 

 31/1/2001: Λαμβάνεται η πρώτη δόση του δανείου  ύψους 5.000 ευρώ. 
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2.2 Υποσύστημα προμηθευτών 

 2/1/2001: Συμφωνείται με τον προμηθευτή Αυγερίου η αγορά επίπλων 

και σκευών αξίας 7.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. Με το κλείσιμο της 

συμφωνίας καταβάλλονται στον προμηθευτή 2.000 ευρώ ενώ το 

υπόλοιπο θα καταβληθεί ως εξής : το ½ με την παραλαβή των επίπλων 

και σκευών και το υπόλοιπο ½ τρεις μήνες μετά την παραλαβή με 

ισόποση συναλλαγματική. 

 4/1/2001: Παραλαμβάνονται τα παραγγελθέντα έπιπλα και σκεύη με 

τιμολόγιο πώλησης του προμηθευτή Αυγερίου αξίας 7.000 ευρώ συν 

Φ.Π.Α. 19% και καταβάλλεται το ½ της αξίας και όλο το ποσό του 

Φ.Π.Α. μετρητοίς, ήτοι 3.830 ευρώ. 

 5/1/2001: Γίνεται συμφωνία με τον προμηθευτή Βασιλείου. Τα τιμολό-

για θα πληρώνονται ½ του συνόλου της αξίας μετρητοίς και ½ 

μετρητοίς δύο μήνες μετά (ανοικτό υπόλοιπο). Αγοράζεται διαφημιστικό 

υλικό αξίας 4.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 19% από τον προμηθευτή 

Βασιλείου.  

 7/1/2001: Ανατίθεται στον τυπογράφο Ευαγγέλου το τύπωμα 1.000 

ευρώ αφισών αξίας 1.500. 

 9/1/2001: Παραλαμβάνονται οι αφίσες με τιμολόγιο αξίας 1.500 ευρώ 

συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι συνολικής αξίας 1.785 ευρώ. Καταβάλλονται 

1.200 ευρώ και το υπόλοιπο θα πληρωθεί τοις μετρητοίς μετά τρεις 

μήνες.  

 9/1/2001: Ανατίθεται στο εξωτερικό συνεργείο ’Αφισοκολλητική’ η 

αφισοκόλληση των 1.000 αφισών, αντί 450 ευρώ. Η επιχείρηση 

διαθέτει στους αφισοκολλητές το αυτοκίνητό της μαζί με τον οδηγό. 

 13/1/2001: Ολοκληρώνεται η αφισοκόλληση και εκδίδεται τιμολόγιο 

αξίας 450 ευρώ συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι συνολικής αξίας 535,5 ευρώ. Το 

ποσό εξοφλείται μετρητοίς. Διαπιστώνεται επίσης ότι καταβλήθηκαν για 

καύσιμα 200 τα οποία επιβαρύνουν την επιχείρηση. 
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 18/1/2001: Ανατίθεται στον τυπογράφο Ευαγγέλου η εκτύπωση του 

διαφημιστικού φυλλαδίου της εταιρείας ΧΨΖ, ήτοι 1.000 φυλλάδια αντί 

8.000. 

 20/1/2001: Εξοφλείται ο προμηθευτής Βασιλείου. 

 25/1/2001: Παραλαμβάνονται τα φυλλάδια από τον τυπογράφο 

Ευαγγέλου μαζί με το τιμολόγιο αγοράς αξίας 8.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 

19%, ήτοι σύνολο αξίας 9.520 ευρώ. Καταβάλλεται ποσό 4.500 ευρώ, 

ενώ το υπόλοιπο θα πληρωθεί μετρητοίς μετά από δύο μήνες. 

 28/1/2001: Η επιχείρηση παρέλαβε από τον μηχανικό Ηλίου την μελέτη 

για την κατασκευή του κτιρίου με τιμολόγιο αξίας 4.000 ευρώ συν 

Φ.Π.Α. 19%, ήτοι συνολικής αξίας 4.760 ευρώ, το οποίο και εξόφλησε 

πλήρως. 

 29/1/2001: Καταβάλλεται στον εργολάβο Ζαφειρίου ποσό ύψους 

10.000 ευρώ σαν προκαταβολή για την έναρξη εργασιών κατασκευής 

του studio. 

 

2.3 Υποσύστημα πελατών  

 7/1/2001: Συμφωνείται με την επιχείρηση ΑΒΓ η προβολή ενός νέου 

προϊόντος αντί 8.000 ευρώ και λαμβάνονται ως προκαταβολή 1.500 

ευρώ σε μετρητά. 

 8/1/2001: Συμφωνείται με την επιχείρηση ΧΨΖ η έκδοση φυλλαδίου 

στο οποίο θα προβάλλεται ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης αντί 

αμοιβής 30.000 ευρώ και λαμβάνονται ως προκαταβολή 4.000 ευρώ σε 

μετρητά. 

 14/1/2001: Τιμολογείται ο πελάτης ΑΒΓ βάσει της συμφωνίας, δηλαδή 

8.000 ευρώ  συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι σύνολο 9.520 ευρώ. Με την 

παράδοση του τιμολογίου λαμβάνονται 3.000 ευρώ μετρητοίς. Το 

υπόλοιπο ποσό, ήτοι 5.020 ευρώ θα εξοφληθεί με συναλλαγματικές 

λήξης μέχρι δυο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 
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 25/1/2001: Παραδίδονται τα φυλλάδια στην εταιρεία ΧΨΖ με τιμολόγιο 

πώλησης αξίας 30.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι σύνολο 35.700 

ευρώ. Λαμβάνονται 10.000 ευρώ μετρητά και για το υπόλοιπο 

παρέχεται πίστωση. 

 

2.4 Εργασίες τέλους περιόδου 

Όπως προείπαμε η εταιρεία μας κλείνει χρήση στην 31/01/2001. Επομένως 

γίνεται απογραφή και διαπιστώνονται τα εξής. 

Απογραφή τέλους χρήσης: 

 31/1/2001: Οφείλονται γενικά έξοδα ύψους 400 ευρώ, ήτοι ΔΕΗ 100 

ευρώ, ΟΤΕ 250 ευρώ και Ύδρευση 50 ευρώ. 

 Το απόθεμα του διαφημιστικού υλικού ανέρχεται σε 3.200 ευρώ. 

 Η επιχείρηση έχει να λάβει μερίσματα, από τις μετοχές του 

χαρτοφυλακίου, ύψους 3.000 ευρώ. 

Έξοδα επόμενης χρήσης: 

 Η δαπάνη των ασφαλίστρων αυτοκινήτων που έχει καταβληθεί την 

1/1/2001, αφορά δώδεκα μήνες. Εφ’ όσον κλείνουμε χρήση την 

31/1/2001 τα 11/12 αφορούν την επόμενη χρήση. Αντίστοιχα το ποσό 

του ενοικίου είναι για έξη μήνες, επομένως τα 5/6 αφορούν την 

επόμενη χρήση. 

Αποσβέσεις χρήσης 

 31/1/2001: Οι αποσβέσεις της χρήσης ανήλθαν σε 1.800 ευρώ, από τις 

οποίες ποσό 1.000 αφορούσε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποσό 500 

ευρώ αφορούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητο και ποσό 300 ευρώ τα έπιπλα και 

σκεύη. 
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3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

3.1 Δημιουργία νέας εταιρείας 

Αρχικά θα δημιουργήσουμε την εταιρεία μας και θα της δώσουμε το όνομα 

που θέλουμε. Για να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρεία πηγαίνουμε         

Αρχείο   Εταιρεία  Δημιουργία και καταχωρούμε την ονομασία της εταιρεί-

ας. 

 

Εικόνα 3.1 Δημιουργία εταιρείας 

Μπορούμε να δώσουμε όποιο όνομα θέλουμε στην εταιρεία με την 

προυπόθεση  ότι το όνομα θα ξεκινάει με τη λέξη CRONUS. Το όνομα της 

εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει ως και 30 χαρακτήρες. Το όνομα της 

εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει ως και 30 χαρακτήρες. Σε περίπτωση που 

θελήσουμε να αλλάξουμε το όνομα είτε γιατί κάναμε λάθος είτε γιατί θέλουμε 

να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο επιλέγουμε Αρχείο-Εταιρεία-Μετονομασία 

και το αλλάζουμε. 

Στη συνέχεια θα συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εταιρείας ως 

εξής. Επιλέγουμε Διαχείριση  Παραμετροποίηση Εφαρμογών  Γενικά       

Στοιχεία Εταιρείας. 
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Εικόνα 3.2 Στοιχεία εταιρείας 

Τα περισσότερα στοιχεία δεν είναι απαραίτητο  να καταχωρηθούν απλά καλό 

είναι να το κάνουμε για να εξοικειωθούμε καλύτερα με τις οθόνες-υπό-οθόνες 

του Navision 4.0. 

Μετέπειτα θα δημιουργήσουμε τις λογιστικές περιόδους της χρήσης που θα 

εργαστούμε. Επιλέγουμε λοιπόν Διαχείριση-Παραμετροποίηση-Λογιστικές 

Περίοδοι. Στην οθόνη επιλέγουμε Δημιουργία  και καταχωρούμε έναρξη 

(01/01/01), αριθμό περιόδων (12) και διάρκεια περιόδου (1Μ λατινικό). Το 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία των 12 οικονομικών περιόδων της τρέχουσας 

χρήσης.

 

Εικόνα 3.3 Δημιουργία οικονομικού έτους 
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Η δημιουργία των οικονομικών περιόδων είναι απαραίτητη για τη 

λογιστικοποίηση των εγγράφων που θα προκύψουν αργότερα στο 

παράδειγμα. Πρέπει να ορίσουμε τουλάχιστον μια λογιστική περίοδο για κάθε 

οικονομικό έτος. Το σύστημα επιτρέπει ελεύθερα αριθμό περιόδων, επομένως 

καλύπτει και υπέρ-12μηνη χρήση. 

 

3.2 Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής και ΦΠΑ 

Μετά τη δημιουργία της εταιρείας και πριν κάνουμε την πρώτη εγγραφή θα 

πρέπει να  δημιουργήσουμε διάφορα παραμετρικά στοιχεία αρχίζοντας από 

την παραμετροποίηση του υποσυστήματος γενικής λογιστικής και το λογιστικό 

σχέδιο. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση Παραμετροποίηση 

Γενικής Λογιστικής. Καταχωρούμε περίοδο από – έως που θα επιτρέπονται 

εγγραφές ώστε να μην γίνονται λανθασμένες καταχωρήσεις. Επίσης 

καταχωρούμε τα στοιχεία νομίσματος, ακρίβεια στρογγυλοποίησης στο 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (0,01) και όριο  ΜΥΦ. 

 

Εικόνα 3.4 Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής – καρτέλα γενικά 

Παραμένουμε στο ίδιο παράθυρο και πηγαίνουμε στον υποφάκελο “Λογιστικό 

Σχέδιο” στο οποίο δίνουμε τα επίπεδα του λογιστικού σχεδίου. Έχουμε λοιπόν 

επίπεδο 1 - 2 ψηφία (πρωτοβάθμιος), επίπεδο 2 – 4 ψηφία (δευτεροβάθμιος), 
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επίπεδο 3 – 6 ψηφία (τριτοβάθμιος και επίπεδο 4 – 8 ψηφία (τεταρτοβάθμιος). 

Εμείς θα εργαστούμε με τεταρτοβάθμιο ως λογαριασμό καταχώρησης. 

 

Εικόνα 3.5 Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής – καρτέλα λογιστικό σχέδιο 

Πλέον τώρα θα καταχωρήσουμε όλους τους λογαριασμούς που θα 

χρησιμοποιήσουμε στη δικιά μας εργασία. Θα παρουσιάσουμε μόνο ένα μικρό 

δείγμα από εικόνες του λογιστικού σχεδίου που αφορούν λογαριασμούς που 

έχουμε καταχωρήσει (αν φυσικά δεν υπήρχαν ήδη) και τις όποιες ρυθμίσεις 

έχουν γίνει στα πεδία αυτών των λογαριασμών (αν φυσικά δεν είχαν γίνει 

αυτές οι ρυθμίσεις). Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Διαχείριση     

Λογιστικό  Σχέδιο 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.6 Λογιστικό Σχέδιο 
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Εικόνα 3.7 Λογιστικό σχέδιο 

Στους λογαριασμούς λοιπόν που θα καταχωρήσουμε συμπληρώνουμε τα 

εξής στοιχεία: 

 Αρ.: γράφουμε τον αριθμό του λογαριασμού 

 Ονομασία: γράφουμε το όνομα του λογαριασμού 

 Αποτελεσμάτων/ Ισολογισμού: Εδώ ορίζουμε αν ο λογαριασμός Γ/Λ 

είναι λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης ή λογαριασμός 

ισολογισμού. Καθορίζουμε τον τύπο ενεργοποιώντας μία από τις δύο 

επιλογές. Εάν δε δώσουμε καμία τιμή ο τύπος λογαριασμού θα είναι 

αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά όλοι οι λογαριασμοί είναι ισολογισμού 

εκτός από τις ομάδες 6, 7 και 8 που είναι αποτελεσμάτων. 

 Τύπος Λογαριασμού:  Εδώ ορίζουμε αν ο λογαριασμός είναι συνόλου 

ή καταχώρησης. Λογαριασμοί συνόλου είναι όλοι οι λογαριασμοί 

ανώτερης βαθμίδας . Σε κάθε τέτοιο λογαριασμό στη στήλη προσθέτει 

ορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού. Για παράδειγμα για το λογαριασμό 

13 έχουμε στη στήλη προσθέτει (13000000..13999999)  που αυτό 

δείχνει ότι ο πρωτοβάθμιος αθροίζει  όλους τους βαθμούς κατώτερης 
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βαθμίδας από τον 13000000 έως 13999999. Στον δευτεροβάθμιο 1301 

το άθροισμα γίνεται αντίστοιχα (13010000..13019999). 

Μετέπειτα θα παραμετροποιήσουμε το ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 

ώστε να υπολογίζεται αυτόματα κατά την καταχώρηση των εγγραφών. Η 

παραμετροποίηση αφορά λογαριασμούς γενικής λογιστικής, πελατών και 

προμηθευτών. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση Παραμετροποίηση  Ομάδες Κα-

ταχωρήσεων ΦΠΑ  Συμβαλλομένων  και καταχωρούμε. Θα χρειαστούμε 

μόνο μια ομάδα καταχώρησης συμβαλλόμενων ΦΠΑ. Μπορούμε έναν 

κωδικό μόνο για την κάθε ομάδα. Ο κωδικός αυτός μπορεί να είναι μέχρι 

10 χαρακτήρες είτε αριθμούς είτε γράμματα είτε συνδυασμός και των δύο. 

 

Εικόνα 3.8 Ομάδες καταχώρησης ΦΠΑ συμβαλλόμενων 

Στη συνέχεια δημιουργούμε τις ομάδες καταχώρησης ειδών. Επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση Παραμετροποίηση  Ομάδες Καταχωρήσεων 

ΦΠΑ  Ειδών και καταχωρούμε τον κωδικό και την περιγραφή της 

ομάδας καταχώρησης. Χρειαζόμαστε μια ομάδα καταχώρησης ΦΠΑ για 

κάθε ξεχωριστό λογαριασμό ΦΠΑ. 
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Εικόνα 3.9 Ομάδες καταχώρησης ειδών ΦΠΑ 

Για να καλυφθούν λοιπόν όλες οι περιπτώσεις στη δικιά μας εταιρεία 

χρειαζόμαστε τρεις ομάδες καταχωρήσεις ειδών ΦΠΑ. Μια για αγορές και 

πωλήσεις (επειδή η παραμετροποίηση προβλέπει ξεχωριστό λογαριασμό 

ΦΠΑ για αγορές και πωλήσεις), μια για πάγια και μια για έξοδα. 

Πλέον θα δημιουργήσουμε και το συνδυασμό των δύο δίνοντας αντίστοιχα 

ποσοστό ΦΠΑ και λογαριασμούς εγγραφών ΦΠΑ πωλήσεων και αγορών για 

το συγκεκριμένο συνδυασμό. Στα έξοδα και τα πάγια έχουμε μόνο 

λογαριασμούς αγορών γιατί αφορούν αγορές. Επιλέγουμε λοιπόν Οικονομική 

Διαχείριση Παραμετροποίηση  Ομάδες Καταχωρήσεων ΦΠΑ   

Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 
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Εικόνα 3.10 Παραμετροποίηση καταχώρησης ΦΠΑ 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι αν στην εταιρεία μας χρησιμοποιούσαμε 

διαφορετικά ποσοστά ΦΠΑ θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και πρόσθετες 

ομάδες καταχώρησης ΦΠΑ και πρόσθετες παραμετροποιήσεις καταχώρησης 

για κάθε υπαρκτό συνδυασμό ομάδας καταχώρησης ΦΠΑ συμβαλλόμενων 

και ομάδα καταχώρησης ειδών ΦΠΑ. 

Μετέπειτα πρέπει να καταχωρήσουμε ομάδες συμβαλλόμενων σε συνδυασμό 

με τις κατηγορίες των ειδών πωλήσεων και αγορών. Επιλέγουμε Οικονομική 

Διαχείριση  Παραμετροποίηση     Ομάδες Καταχωρήσεων      Γενικά     

Συμβαλλομένων 

 

Εικόνα 3.11 Ομάδες καταχώρησης συμβαλλόμενων 
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Στη δικιά μας εταιρεία όπως παρατηρούμε έχουμε μία ομάδα καταχώρησης 

συμβαλλόμενων. Την ομάδα καταχώρησης πελατών και προμηθευτών εντός 

ΕΕ. Συνεχίζουμε και επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση    Παραμετροποίηση 

 Ομάδες Καταχωρήσεων  Γενικά  Ειδών και    καταχωρούμε  τις ομάδες 

ειδών οι οποίες είναι οι εξής: διαφημιστικό υλικό (για αγορές και πωλήσεις 

διαφημιστικού υλικού), έξοδα (δαπάνες) και πάγια (αγορές παγίων). 

 

Εικόνα 3.12 Ομάδες καταχώρησης ειδών 

Να επισημάνουμε επίσης ότι στα μηνύματα που βγαίνουν ενδιάμεσα στις 

γραμμές επιλέγουμε YES.  

Αφού κάνουμε τα παραπάνω προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι η 

καταχώρηση των συνδυασμών ομάδων καταχώρησης συμβαλλόμενων και 

ειδών καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς πωλήσεων και αγορών. 

Επιλέγουμε λοιπόν Οικονομική Διαχείριση     Παραμετροποίηση   Ομάδες 

Καταχωρήσεων     Γενικά      Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 
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Εικόνα 3.13 Παραμετροποίηση ομάδων καταχώρησης 

Ο συνδυασμός ομάδας καταχώρησης συμβαλλόμενου που θα καταχωρήσου-

με σε κάθε πελάτη και προμηθευτή και η ομάδα  καταχώρησης ειδών που θα 

καταχωρήσουμε στους αντίστοιχους λογαριασμούς στο λογιστικό σχέδιο δίνει 

το λογαριασμό πωλήσεων ή αγορών αντίστοιχα. 

Τώρα θα εισάγουμε τον γενικό τύπο καταχώρησης, την ομάδα καταχώρησης 

συμβαλλόμενων και την ομάδα καταχώρησης ειδών για κάθε λογαριασμό που 

υπόκειται σε ΦΠΑ. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική    

 Λογιστικό Σχέδιο και καταχωρούμε. 

 

Εικόνα 3.14 Λογιστικό Σχέδιο 

Στο λογαριασμό 14000000 ( ΕΠΙΠΛΑ) καταχωρήσαμε ότι είναι λογαριασμός 

Αγορών στη στήλη του γενικού τύπου καταχώρησης,  ΕΕ (πελατών και 

προμηθευτών εντός ΕΕ)  στη στήλη ομάδα καταχώρησης συμβαλλόμενων και 
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πάγια στη στήλη ομάδα καταχώρησης ειδών. Αντίστοιχα την ίδια διαδικασία 

κάνουμε και για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που υπόκεινται σε ΦΠΑ.  

Για το λογαριασμό 25050000 (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) καταχωρούμε  ότι 

είναι λογαριασμός αγορών, ΕΕ και διαφημιστικό υλικό. Μετέπειτα ο 

λογαριασμός 61000000 (ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ…) είναι λογαριασμός αγορών, 

ΕΕ και αφορά έξοδα. Ο λογαριασμός 64000000 (ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ) είναι λογαριασμός αγορών, ΕΕ και 

αφορά έξοδα. Αντίστοιχα και ο λογαριασμός 64070000 (ΕΝΤΥΠΑ) είναι 

λογαριασμός αγορών, ΕΕ και αφορά έξοδα. Τέλος ο λογαριασμός  73000000 

(ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ) είναι λογαριασμός πωλήσεων, ΕΕ και αφορά 

διαφημιστικό υλικό. 

Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τους λογαριασμούς που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Αξίζει 

εδώ να αναφέρουμε γιατί δεν καταχωρήσαμε τρόπο υπολογισμού ΦΠΑ στους 

λογαριασμούς  13010000 (ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) και 14030000 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ). Αυτό συνέβη γιατί αυτοί οι λογαριασμοί 

θα κινηθούν κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για 

εισφορά κεφαλαίου εις είδος οπότε δεν χρειάζεται να γίνει εγγραφή ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση  που χρειαστεί στο μέλλον να κινήσουμε αυτούς τους 

λογαριασμούς για αγορές παγίων πρέπει να δημιουργήσουμε άλλους 

αναλυτικούς τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς στους οποίους θα 

καταχωρήσουμε τρόπο υπολογισμού ΦΠΑ.  

Αυτό που απομένει πλέον για να ολοκληρώσουμε την παραμετροποίηση της 

γενικής λογιστικής και του ΦΠΑ είναι ο ορισμός του λογαριασμών για τις 

κινήσεις των πελατών και των προμηθευτών. Για τους πελάτες επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση     Παραμετροποίηση     Ομάδες Καταχωρήσεων 

Πελάτης 
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Εικόνα 3.15 Ομάδες καταχώρησης πελατών 

Ορίζουμε μια ομάδα καταχώρησης με κωδικό (ΕΕ) και με λογαριασμό 

εγγραφών τον 30000000 (ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ). 

Αντίστοιχα για τους προμηθευτές επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση    

Παραμετροποίηση     Ομάδες Καταχωρήσεων   Προμηθευτής 

 

Εικόνα 3.16 Ομάδες καταχώρησης προμηθευτών 

Αντίστοιχα ορίζουμε μια ομάδα καταχώρησης με κωδικό (ΕΕ) και με 

λογαριασμό εγγραφών τον 50000000 (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ). 

 

 

3.3 Σειρές αριθμήσεων-Παραμετροποίηση αγορών και 

πληρωμών-Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων 

Επόμενο βήμα μετά την παραμετροποίηση της γενικής λογιστικής και του 

ΦΠΑ είναι να δημιουργήσουμε σειρές αριθμήσεων για διάφορες χρήσεις. Θα 
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ορίσουμε λοιπόν αυτόματες αριθμήσεις πελατών, προμηθευτών και διαφόρων 

ειδών παραστατικών (προσφορές, παραγγελίες, τιμολόγια) αφού απαιτείται το 

κάθε παραστατικό που εκδίδεται από το σύστημα να είναι μοναδικό. 

Επιλέγουμε Διαχείριση   Παραμετροποίηση Εφαρμογών   Γενικά    Αρ. 

Σειράς     Αρ. Σειράς 

 

Εικόνα 3.17 Αρ. σειράς 

Καταχωρούμε κωδικό και περιγραφή και στη συνέχεια επιλέγουμε σειρά και 

γραμμές. 

 

Εικόνα 3.18 Γραμμές σειρών 

Στον αριθμό έναρξης καταχωρούμε ΠΛ000001, στον αριθμό τέλους 

ΠΛ999999 και στο ρυθμό αύξησης 1. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα δίνει 

αυτόματα αριθμήσεις αρχίζοντας από το ΠΛ000001 έως το ΠΛ999999 με 

ρυθμό αύξησης 1 δηλαδή ΠΛ000002, ΠΛ000003 και τα λοιπά. Επιπλέον όταν  

φτάνει στο ΠΛ999990 που έχει οριστεί σαν αριθμός προειδοποίησης δίνεται 

προειδοποιητικό μήνυμα  από το σύστημα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα 

λόγω έλλειψης επόμενου Α/Α.  Τέλος επιστρέφοντας στο πρώτο παράθυρο 
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τσεκάρουμε τη στήλη προεπιλεγμένη αρίθμηση ώστε να δίνεται αυτόματα ο 

επόμενος αριθμός κάθε φορά που κάνουμε νέα καταχώρηση. Η όλη 

παραπάνω διαδικασία που περιγράψαμε αφορούσε την αυτόματη αρίθμηση 

πελατών. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δημιουργούμε και τις υπόλοιπες 

αυτόματες αριθμήσεις και σαν τελικό αποτέλεσμα έχουμε: 

 

Εικόνα 3.19 Αρ. σειράς 

Περνάμε τώρα στη παραμετροποίηση των αγορών από προμηθευτές και των 

πληρωμών τους. Ουσιαστικά καταχωρούμε τις αυτόματες αριθμήσεις που θα 

δίνει το σύστημα στους προμηθευτές καθώς και στα διάφορα παραστατικά 

κατά την καταχώρηση ή την αυτόματη δημιουργία τους. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Πληρωμές    Παραμετροποίηση    

Παραμετροποίηση Αγορών και Πληρωμών και συμπληρώνουμε τη καρτέλα 

γενικά. 

 

Εικόνα 3.20 Παραμετροποίηση αγορών και πληρωμών – καρτέλα γενικά 
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Μετέπειτα επιλέγουμε τη καρτέλα αρίθμηση και συμπληρώνουμε τις σειρές 

αυτόματης αρίθμησης στα αντίστοιχα πεδία. Δίνουμε την αρίθμηση SUPL στο 

πεδίο Αρ. Προμηθευτών ώστε το σύστημα να δίνει αυτόματα την επόμενη 

αρίθμηση κάθε φορά που καταχωρούμε νέο προμηθευτή. Αντίστοιχα δίνουμε 

την αρίθμηση INV-SUP στο πεδίο Αρ. Τιμολογίων ώστε το σύστημα να δίνει 

αυτόματα την επόμενη αρίθμηση κάθε φορά που καταχωρούμε ένα νέο 

τιμολόγιο και ούτω καθ εξής. 

 

Εικόνα 3.21 Παραμετροποίηση αγορών και πληρωμών – καρτέλα αρίθμηση 

Στη συνέχεια θα παραμετροποιήσουμε τις πωλήσεις στους πελάτες και τις 

εισπράξεις από αυτούς. Ουσιαστικά καταχωρούμε τις αυτόματες αριθμήσεις 

που θα δίνει το σύστημα στους πελάτες καθώς και στα διάφορα παραστατικά 

κατά την καταχώρηση ή την αυτόματη δημιουργία τους. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις   Παραμετροποίηση    

Παραμετροποίηση Πωλήσεων και Εισπράξεων και συμπληρώνουμε τη 

καρτέλα Γενικά. 
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Εικόνα 3.22 Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων – καρτέλα γενικά 

Επιπλέον επιλέγουμε τη καρτέλα αρίθμηση και συμπληρώνουμε τις σειρές 

αυτόματης αρίθμησης στα αντίστοιχα πεδία. Δίνουμε την αρίθμηση CUST στο 

πεδίο Αρ. Πελατών ώστε το σύστημα να δίνει αυτόματα την επόμενη 

αρίθμηση κάθε φορά που καταχωρούμε νέο πελάτη. Αντίστοιχα δίνουμε την 

αρίθμηση INV-CUST στο πεδίο Αρ. Τιμολογίων ώστε το σύστημα να δίνει 

αυτόματα την επόμενη αρίθμηση κάθε φορά που καταχωρούμε ένα νέο 

τιμολόγιο. Επίσης δίνουμε την αρίθμηση ORD-CUST στο πεδίο Αρ. Εντολών, 

OF-CUST στο πεδίο Αρ. Προσφορών, INV-CUST+ στο πεδίο Αρ. Καταχωρ. 

Τιμολογίων και  INV-SND στο πεδίο Αρ. Καταχωρ. ΔΑ. 

 

Εικόνα 3.23 Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων – καρτέλα αρίθμηση 

Τέλος για να μπορέσουμε να κάνουμε εγγραφές εισπράξεων και πληρωμών 

καθώς και εγγραφές γενικής λογιστικής (συμψηφιστικές και ταμειακές) πρέπει 

να ορίσουμε πρότυπα εγγραφών. Κάθε πρότυπο ορίζει τον τρόπο 



41 
 

λογιστικοποίησης των άρθρων που θα καταχωρήσουμε χρησιμοποιώντας το. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση  Γενικά    

Πρότυπα Εγγραφών. 

 

Εικόνα 3.24 Πρότυπα εγγραφών 

Καταχωρούμε εφτά πρότυπα εγγραφών, ένα για εισπράξεις πελατών, ένα για 

εγγραφές παγίων γενικής λογιστικής, ένα για πράξεων ισολογισμού, ένα για 

πληρωμές προμηθευτών, ένα για προσωρινές εγγραφές, ένα για 

συμψηφιστικές εγγραφές γενικής λογιστικής και ένα για ταμειακές εγγραφές 

γενικής λογιστικής με τις αντίστοιχες αυτόματες αριθμήσεις σε όποια από αυτά 

έχω ήδη δημιουργήσει. Επιβάλλεται εδώ να αναφέρουμε ότι στον αριθμό 

λογαριασμού ισοζύγισης βάζουμε τον αριθμό 38000000 (Κεντρικό Ταμείο) 

στις εισπράξεις από πελάτες και στις πληρωμές σε προμηθευτές ώστε να 

γίνονται κατευθείαν από το ταμείο και επίσης βάζουμε τον αριθμό 38000000 

στις ταμειακές εγγραφές γενικής λογιστικής ώστε να γίνεται αυτόματα η 

εγγραφή του ταμείου. 

 

 

3.4 Γενικό ημερολόγιο 

Αυτό που μένει αφού έχουμε τελειώσει με όλες τις παραμετροποιήσεις είναι να 

ορίσουμε ένα ημερολόγιο (γενικό ημερολόγιο) και τις κατηγορίες αριθμήσεων 

που θα εμφανίζονται σε αυτό. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση    Παραμε-

τροποίηση     Γενικά     Τύποι Ημερολογίων. 
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Εικόνα 3.25 Τύποι ημερολογίων 

Ορίζουμε ένα τύπο (κωδικό και ονομασία ημερολογίου) ο οποίος θα 

συγκεντρώνει το σύνολο των εγγραφών που θα ενημερώνουν τη γενική 

λογιστική. 

Έπειτα οι σειρές ανά ημερολόγιο που θα χρειαστούμε είναι δύο σειρές της 

γενικής λογιστικής (GL-CASH για ταμειακές εγγραφές και GL-TRAN για 

συμψηφιστικές εγγραφές), είναι οι σειρές των καταχωρημένων τιμολογίων 

(INV-CUST+ πελατών και INV-SUP+ προμηθευτών) και των αξιόγραφων 

(NOTE-TR) και τέλος οι σειρές των πληρωμών σε προμηθευτές (PAY) και των 

εισπράξεων από πελάτες (RCPT). Επιλέγουμε Διαχείριση Παραμετροποίη-

ση Εφαρμογών  Γενικά  Αριθμοί Σειράς  Αριθμοί Σειράς ανά 

Ημερολόγιο. 

 

Εικόνα 3.26 Σειρές ανά ημερολόγιο 

 

Όλες αυτές οι εγγραφές λογιστικοποιούνται (δημιουργούν άρθρα στη γενική 

λογιστική) και πρέπει λοιπόν να αποτυπώνονται στο γενικό ημερολόγιο. 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

4.1 Εγγραφές ίδρυσης της επιχείρησης-Εισφορές εις είδος 

Η εταιρεία μας ιδρύεται την 01/01/2001 από τον Α.Μ. ο οποίος εισφέρει 

ηλεκτρονική υπολογιστή αξίας 20.000 ευρώ, Ι.Χ αυτοκίνητο αξίας 20.000 

ευρώ και 120.000 ευρώ μετρητά. 

Για να αρχίσουμε τι εγγραφές μας στην εταιρεία θα πρέπει να βάλουμε σωστή 

ημερομηνία στο πρόγραμμα γιατί έτσι αποφεύγονται τα λάθη αφού αν την 

ορίσουμε από την αρχή εμφανίζεται αυτόματα κατά την καταχώρηση των 

εγγραφών. Επιλέγουμε Εργαλεία    Ημερομηνία Εργασίας και καταχωρούμε 

την ημερομηνία εργασίας (01/01/01) και πατάμε ΟΚ. 

 

Εικόνα 4.1 Ημερομηνία Εργασίας 

Οι εισφορές εις είδος θα γίνουν σε λογαριασμούς παγίων χωρίς να 

υπολογίσουμε ΦΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εγγραφής θα ελέγχουμε το 

ισοζύγιο, τα ημερολόγια και τις καρτέλες. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική     Εγγραφές Λογιστι-

κής. 
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Εικόνα 4.2 Κατάλογος προτύπων εγγραφών 

Στο κατάλογο πρότυπων εγγραφών που εμφανίζεται βλέπουμε δύο πρότυπα, 

τις συμψηφιστικές εγγραφές και τις ταμειακές γενικής λογιστικής (το πρότυπο 

πράξεων ισολογισμού εμφανίζεται λόγω επόμενου βήματος στην εργασία και 

εγώ τις φωτογραφίες τις πήρα μετά το τέλος της εφαρμογής στο σύστημα) τα 

οποία έχουμε ορίσει ότι θα γίνονται στη γενική λογιστική. Αυτό το επιτύχαμε 

επιλέγοντας τύπο γενικά για αυτά τα δύο πρότυπα που σημαίνει ότι αφορούν 

εγγραφές γενικής λογιστικής. Επιλέγουμε συμψηφιστικές εγγραφές και πατάμε 

ΟΚ. Στην οθόνη που ακολουθεί εμφανίζεται αυτόματα η ημερομηνία και ο 

πρώτος αριθμός παραστατικού. Βάζουμε σε κάθε γραμμή λογαριασμό 

περιγραφή και ποσό.  

 

Εικόνα 4.3 Εγγραφές γενικής λογιστικής 

Η ημερομηνία είναι αυτή που ορίσαμε πιο πριν σαν ημερομηνία εργασίας και 

η αρίθμηση είναι αυτή που ορίσαμε για το πρότυπο εγγραφών ΣΕ. Πριν 

κάνουμε την τελική καταχώρηση-ενημέρωση η οποία πλέον δε θα μπορεί να 
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σβηστεί και θα διορθώνεται μόνο με αντιλογισμό μπορούμε να κάνουμε ένα 

προληπτικό έλεγχο. Αυτό επιλέγοντας καταχώρηση, δοκιμαστική εκτύπωση 

και μετά προεπισκόπηση. Διαπιστώνουμε ότι όντως το άρθρο είναι πλήρες και 

ισοσκελισμένο. Επιστρέφουμε ξανά στο παραπάνω παράθυρο και επιλέγουμε 

τώρα καταχώρηση και ξανά καταχώρηση και στο ερώτημα που μας βγάζει 

επιλέγουμε Yes. Το σύστημα μας ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση. 

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εγγραφής θα ελέγξουμε την ορθότητα των 

ενημερώσεων. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική     

Λογιστικό Σχέδιο. 

  

 

 

Εικόνα 4.4 Λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι έχουν διαφοροποιηθεί τα υπόλοιπα (χρέωση) των παγίων 

από την εγγραφή που κάναμε. Διαπιστώνουμε επίσης ότι με βάση τον ορισμό 

των συνόλων που κάναμε έχουν ενημερωθεί όλες οι ανώτερες βαθμίδες 

(1βάθμιος, 2βάθμιος και 3βάθμιος). Αντίστοιχα έχει διαφοροποιηθεί και το 

υπόλοιπο (πίστωση) του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό μπορούμε να το 

διαπιστώσουμε πηγαίνοντας στο λογιστικό σχέδιο στον αριθμό λογαριασμού 
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40000000 ( ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ). Επιλέγουμε το 

υπολογιζόμενο πεδίο Κίνηση Περιόδου ώστε να δούμε την αναλυτική εγγραφή 

από την οποία προήλθε το υπόλοιπο. 

 

Εικόνα 4.5 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι εμφανίζεται η εγγραφή που ολοκλήρωσα πριν από 

λίγο. Επιλέγουμε μετά σε αυτό το παράθυρο Περιήγηση ώστε να ελέγξουμε 

όλες τις εγγραφές. 

 

Εικόνα 4.6 Ανάλυση εγγραφών – λογιστικό σχέδιο 

Στο παράθυρο που ανοίγει διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο παραστατικό 

δημιούργησε 3 εγγραφές γενικής λογιστικής. Επιλέγουμε Εμφάνιση και το 

αποτέλεσμα είναι το άρθρο που είχα καταχωρήσει πριν με τις τρεις εγγραφές. 
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Επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του ημερολογίου και του ισοζυγίου. Επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις Εγγραφές   

Ημερολόγιο Γ/Λ-Α/Λ (ΕΛΛ). 

 

Εικόνα 4.7 Ημερολόγιο Γ/Λ – Α/Λ (ΕΛΛ) –  καρτέλα σειρά ανά ημερολόγια 

Διαλέγουμε τον κωδικό ημερολογίου που ορίσαμε πιο πριν (ΓΗ). Μετά στο 

ίδιο παράθυρο πηγαίνουμε στη διπλανή καρτέλα (Γενική Λογιστική) και 

καταχωρούμε ημερομηνία (όλο τον Ιανουάριο). 

 

Εικόνα 4.8 Ημερολόγιο Γ/Λ – Α/Λ (ΕΛΛ) –  καρτέλα γενική λογιστική 

Το σύστημα αποθηκεύει την ημερομηνία και δε χρειάζεται την επόμενη φορά 

που θα ξαναμπούμε να την πληκτρολογήσουμε. Τέλος επιλέγουμε προεπι-

σκόπηση και εμφανίζεται το ημερολόγιο με τις τρεις εγγραφές που κάναμε 

πριν με ημερομηνία 01/01/01. 
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Εικόνα 4.9 Ημερολόγιο 

Διαπιστώνουμε κάτι περίεργο. Ενώ όπως αναφέραμε παραπάνω δημιουργή-

σαμε ένα παραστατικό (ΣΕ000001) με 3 εγγραφές στο γενικό ημερολόγιο 

εμφανίζονται 3 παραστατικά με 9 εγγραφές συνολικά. Στο δεύτερο 

παραστατικό (ΣΕ000002) όπως εύκολα παρατηρούμε έχουμε ακριβώς τις 

ίδιες εγγραφές με το πρώτο παραστατικό. Με λίγα λόγια από απροσεξία 

κάναμε 2 φορές το ίδιο πράγμα. Πιο πριν είχαμε αναφέρει ότι σε περίπτωση 

που καταχωρήσουμε-ενημερώσουμε ένα παραστατικό αυτό πλέον δε μπορεί 

να σβηστεί και το λάθος διορθώνεται μόνο με αντιλογισμό των εγγραφών. Οι 

εγγραφές λοιπόν του τρίτου παραστατικού (ΣΕ000003) ουσιαστικά 

αντιλογίζουν τις  εγγραφές του δευτέρου αφού είναι οι ακριβώς αντίθετες. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι στο τρίτο παραστατικό πιστώνονται 20.000 ευρώ στον 

αριθμό λογαριασμού  13010000, πιστώνονται 20.000 ευρώ στον αριθμό 

λογαριασμού 14030000 και χρεώνονται 40.000 ευρώ στον αριθμό 

λογαριασμού 40000000. 

Τέλος επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική   Εκτυπώσεις   

Οικονομική Δήλωση     Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών (ΕΛΛ). 
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Εικόνα 4.10 Ορισμός ημερομηνίας 

Στη καρτέλα Λογ. Γ/Λ αυτή καταχωρούμε απλά το διάστημα των ημερομηνιών 

που θέλουμε. 

 

Εικόνα 4.11 Με κίνηση στην περίοδο 

Στη καρτέλα Επιλογές στο πεδίο Εκτύπωση Λογαριασμών με επιλέγουμε Με 

Κίνηση στην Περίοδο ώστε να εμφανισθούν μόνο οι λογαριασμοί που 

κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που επέλεξα. Πατάμε Προεπισκόπηση και 

εμφανίζεται το ισοζύγιο και των τεσσάρων βαθμίδων για τους λογαριασμούς 

που κινήθηκαν στην περίοδο επιλογής με τα υπόλοιπά τους. 
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4.2 Εγγραφές ίδρυσης της επιχείρησης-Εισφορές μετρητοίς 

Στην προηγούμενη ενότητα ασχοληθήκαμε με τις δύο εισφορές εις είδος 

(ηλεκτρονικός υπολογιστής και Ι.Χ. αυτοκίνητο). Τώρα θα ασχοληθούμε με 

την εισφορά μετρητών. 

Αρχικά κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε και στην αρχή της 

προηγούμενης ενότητας με την ημερομηνία. Στη συνέχεια επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εγγραφές Λογιστικής 

 

Εικόνα 4.12 Κατάλογος προτύπων εγγραφών 

Επιλέγουμε ταμειακές γενικής λογιστικής και πατάμε ΟΚ. Στην οθόνη που 

ακολουθεί εμφανίζεται αυτόματα η ημερομηνία και ο πρώτος αριθμός 

παραστατικού. Βάζουμε σε κάθε γραμμή λογαριασμό περιγραφή και ποσό 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κάναμε στις συμψηφιστικές εγγραφές. Η 

διαφορά είναι ότι απλά υπάρχει και ο αριθμός λογαριασμού ισοζύγισης ο 

οποίος είναι ο λογαριασμός του ταμείου. Έτσι όταν γίνεται πίστωση των 

120.000 ευρώ στον αριθμό λογαριασμού 40000000(ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) γίνεται ταυτόχρονα χρέωση στον αριθμό 

λογαριασμού 38000000 (ΤΑΜΕΙΟ). Πατάμε καταχώρηση και ξανά καταχώρη-

ση και στο ερώτημα του συστήματος απαντάμε YES. Μετά την ολοκλήρωση 

της πρώτης εγγραφής θα ελέγξουμε την ορθότητα των ενημερώσεων. 

Ακριβώς λοιπόν όπως και στη προηγούμενη ενότητα θα πάμε είτε στο αριθμό 

λογαριασμού ταμείου είτε του μετοχικού κεφαλαίου για να ελέγξουμε αν οι 

εγγραφές που κάναμε καταχωρήθηκαν και αν πιστώθηκαν και χρεώθηκαν τα 

αντίστοιχα ποσά. Εμείς θα το κάνουμε μέσω του λογαριασμού του ταμείου. 

Πηγαίνουμε στο λογιστικό σχέδιο βρίσκουμε τον αριθμό 38000000 (ΤΑΜΕΙΟ) 
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πηγαίνουμε στο πεδίο Κίνηση Περιόδου και το επιλέγουμε. Παρατηρούμε τον 

αριθμό του παραστατικού (ΤΓ000001) από την εγγραφή που κάναμε πριν και 

επιλέγουμε Περιήγηση ώστε να ελέγξουμε όλες τις εγγραφές. Διαπιστώνουμε 

ότι το συγκεκριμένο παραστατικό δημιούργησε 2 εγγραφές γενικής λογιστικής. 

Επιλέγουμε Εμφάνιση. 

 

Εικόνα 4.13 Ανάλυση εγγραφών – λογιστικό σχέδιο 

Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση του άρθρου που μόλις καταχώρησα με τις 

δύο εγγραφές. Επιπλέον αν θέλουμε ελέγχουμε το ημερολόγιο και το ισοζύγιο 

όπως ακριβώς στη προηγούμενη ενότητα. 

Τέλος θα αναφέρουμε επιγραμματικά τις καταχωρήσεις των υπόλοιπων 

εγγραφών γενικής λογιστικής που κάναμε είτε ως συμψηφιστικές εγγραφές 

είτε ως ταμειακές γενικής λογιστικής. 

 01/01/2001: Το αυτοκίνητο ασφαλίζεται για την περίοδο 1/1 εώς και 

31/12 και καταβάλλονται ασφάλιστρα 1.200 ευρώ. 

 01/01/2001: Ενοικιάζεται γραφείο για τη στέγαση της επιχείρησης και 

καταβάλλονται τα ενοίκια των έξι πρώτων μηνών που ανέρχονται σε 

3000 ευρώ. 

 02/01/2001: Προσλαμβάνονται τρεις υπάλληλοι με μηνιαίο μισθό 800 

ευρώ. Κατά την πρόσληψη τους καταβάλλονται από 200 ευρώ σε κάθε 

ένα που θα συμψηφιστούν με την πρώτη μισθοδοσία. 

 19/01/2001: Αγοράζονται μετοχές αξίας 10.000 ευρώ μετρητοίς. 

 22/01/2001: Ο υπάλληλος Δ.Δ. ζητάει και λαμβάνει δάνειο ύψους 500 

ευρώ το οποίο θα εξοφλήσει συμψηφιζόμενο με τη μισθοδοσία των 
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επομένων πέντε μηνών ισόποσα, αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία 

του Ιανουαρίου. 

 27/01/2001: Η επιχείρηση αποφάσισε να πάρει ενυπόθηκο δάνειο 

ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ω (αυτό δεν είναι λογιστική 

εγγραφή αλλά συμφωνία με την τράπεζα). 

 30/01/2001: Καταβάλλεται η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου με 

εξαίρεση το μισθό του υπαλλήλου Ε.Ε. που ήταν ασθενής. 

 31/01/2001: Λαμβάνεται η πρώτη δόση του δανείου ύψους 5.000 ευρώ. 

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι από λάθος απροσεξίας χρειάστηκε να 

κάνουμε και δεύτερη φορά αντιλογισμό εγγραφής. Αυτό γιατί στο παραστατικό 

ΤΓ000003 που αφορούσε τη καταβολή ενοικίων ύψους 3.000 ευρώ εμείς 

καταχωρήσαμε εγγραφή ύψους 5.000 ευρώ. Γι αυτό λοιπόν στο παραστατικό 

ΤΓ000009 με την εγγραφή που κάνουμε αντιλογίζουμε τα επιπλέον 2.000 

ευρώ. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις   

Οικο-νομική Δήλωση    Γενικό Καθολικό (ΕΛΛ). 

 

Εικόνα 4.14 Ορισμός ημερομηνίας 

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε στον Τύπο Λογαριασμού (Σύνολο) 

ώστε να εμφανιστούν μόνο οι λογαριασμοί συνόλων και καταχωρούμε το 

χρονικό διάστημα που θέλουμε στο πεδίο της Ημερομηνίας. Στη διπλανή 

καρτέλα (Επιλογές)  στο πεδίο Εκτύπωση Λογαριασμών με επιλέγουμε (Με 

κίνηση στην Περίοδο). 
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Εικόνα 4.15 Με κίνηση στην περίοδο 

Επιλέγουμε προεπισκόπηση και εμφανίζεται το γενικό καθολικό. Αν έχουν 

ολοκληρωθεί σωστά οι εγγραφές το αποτέλεσμα  θα πρέπει να συμφωνεί σε 

κάθε ένα 1θμιο ( και η χρέωση και η πίστωση ακριβώς) καθώς και στα 

σύνολα.  
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5. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

5.1 Καταχώρηση Προμηθευτών 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τους προμηθευτές με τους οποίους 

θα συνεργαστεί η εταιρεία μας. Αρχικά θα τους καταχωρήσουμε. Επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση  Πληρωμές  Προμηθευτές. 

 

Εικόνα 5.1 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 

Καταχωρούμε τα στοιχεία του πρώτου προμηθευτή. Στο πεδίο κωδικός 

πατάμε Enter και το σύστημα δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση. 

Πηγαίνουμε στη καρτέλα τιμολόγηση όπου και καταχωρούμε και εδώ κάποια 

βασικά στοιχεία όπως η ΔΟΥ και το επάγγελμα του συγκεκριμένου 

προμηθευτή. Η όλη ουσία σε αυτή τη καρτέλα είναι ότι επιλέγουμε τις ομάδες 

καταχώρησης οι οποίες είναι αυτές που χαρακτηρίζουν πως θα γίνουν οι 

λογιστικές εγγραφές. 

 

Εικόνα 5.2 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα τιμολόγηση 
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Η ομάδα καταχώρησης προμηθευτών είναι αυτή που δίνει το λογαριασμό 

πίστωσης. Ο λογαριασμός γενικής λογιστικής που θα επιλέξουμε κατά την 

καταχώρηση των τιμολογίων αγοράς δίνει το λογαριασμό της χρέωσης. Ο 

συνδυασμός ομάδα καταχώρησης ΦΠΑ συμβαλλόμενου του προμηθευτή και 

ομάδα καταχώρησης ειδών ΦΠΑ δίνει το λογαριασμό ΦΠΑ αγορών (χρέωση). 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση του προμηθευτή με την καρτέλα πληρωμές. 

 

Εικόνα 5.3 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα πληρωμές 

Αξίζει εδώ να αναλύσουμε λίγο καλύτερα τις δύο υποoθόνες (όροι πληρωμής, 

μέθοδος πληρωμής). Πατάμε στους όρους πληρωμής. 

 

Εικόνα 5.4 Όροι πληρωμής 
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Ορίζουμε 4 επιλογές. Αφορούν το πότε θα πληρωθεί ο προμηθευτής ανάλογα 

με τη συμφωνία που κάναμε. ΟΜ σημαίνει μηδέν μέρες δηλαδή πληρωμή με 

την παραλαβή. 1Μ σε ένα μήνα από το τιμολόγιο και ούτω καθ εξής. Έπειτα 

πατάμε στη μέθοδο πληρωμής. 

 
Εικόνα 5.5 Μέθοδοι πληρωμής 

Εδώ ορίζουμε δύο τρόποι πληρωμής. Είτε με γραμμάτια είτε με μετρητά. Για 

τον πρώτο μας προμηθευτή λοιπόν με βάση τις επιλογές που κάναμε πρέπει 

να εξοφληθεί με γραμμάτια τρεις μήνες μετά το τιμολόγιο. 

Θα συνεχίσουμε τώρα με τη καταχώρηση των υπόλοιπων προμηθευτών πολύ 

πιο συνοπτικά καθώς ισχύουν τα ίδια πράγματα που αναλύσαμε πριν. Για τον 

δεύτερο προμηθευτή έχουμε: 

 

Εικόνα 5.6 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 
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Στην καρτέλα τιμολόγηση έχουμε: 

 

Εικόνα 5.7 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα τιμολόγηση 

Στην καρτέλα πληρωμές έχουμε: 

 

Εικόνα 5.8 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα πληρωμές 
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Για τον τρίτο προμηθευτή έχουμε: 

 

Εικόνα 5.9 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 

Στην καρτέλα τιμολόγηση έχουμε: 

 

Εικόνα 5.10 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα τιμολόγηση 
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Στην καρτέλα πληρωμές έχουμε: 

 

Εικόνα 5.11 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα πληρωμές 

 

Για τον τέταρτο προμηθευτή έχουμε: 

 

Εικόνα 5.12 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 
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Για την καρτέλα τιμολόγηση έχουμε: 

 

Εικόνα 5.13 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα τιμολόγηση 

Για την καρτέλα πληρωμές έχουμε: 

 

Εικόνα 5.14 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα πληρωμές 
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Για τον πέμπτο προμηθευτή έχουμε: 

 

Εικόνα 5.15 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 

Για την καρτέλα τιμολόγηση έχουμε: 

 

Εικόνα 5.16 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα τιμολόγηση 
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Για την καρτέλα πληρωμές έχουμε: 

 

Εικόνα 5.17 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα πληρωμές 

Για τον έκτο και τελευταίο προμηθευτή έχουμε: 

 

Εικόνα 5.18 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 
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Για την καρτέλα τιμολόγηση έχουμε: 

 

Εικόνα 5.19 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα τιμολόγηση 

Για την καρτέλα πληρωμές έχουμε: 

 

Εικόνα 5.20 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα πληρωμές 
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5.2 Προκαταβολή από προμηθευτή 

Τώρα θα παραμετροποιήσουμε κατάλληλα το κύκλωμα των προμηθευτών και 

θα κάνουμε εγγραφές για την πληρωμή προκαταβολής προμηθευτή. Το 

σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα εκτός από την κλασική καρτέλα (χρέωση-

πίστωση-υπόλοιπο), να παρακολουθούμε το ανοικτό υπόλοιπο κάθε 

τιμολογίου στην καρτέλα του προμηθευτή. Ο τρόπος καταχώρησης της 

πληρωμής συσχετίζει αυτόματα την πληρωμή με το τιμολόγιο και δημιουργεί 

εγγραφές συσχέτισης. Όπως αναφέραμε και πριν ορίζοντας αρχικά την 

ημερομηνία εργασίας αυτή από εκεί και πέρα μπαίνει αυτόματα. Σε 

περίπτωση όμως που κλείσουμε το πρόγραμμα και το ξαναανοίξουμε πρέπει 

να την ορίσουμε πάλι με τρόπο που αναφέραμε πριν.  

Συμφωνούμε με τον προμηθευτή Αυγερίου στις 02/01/2001 η αγορά επίπλων 

και σκευών αξίας 7.000 ευρώ συν το Φ.Π.Α. Με το κλείσιμο  της συμφωνίας 

καταβάλλουμε στον προμηθευτή 2.000 ευρώ ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί 

ως εξής: τα μισά με την παραλαβή των επίπλων και σκευών και τα υπόλοιπα 

τρεις μήνες μετά την παραλαβή με ισόποση συναλλαγματική. Αρχικά 

επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Πληρωμές    Εγγραφές Πληρωμών. 

Παρατηρούμε ότι στο παράθυρο που εμφανίζεται  οι εγγραφές πληρωμών 

στους προμηθευτές γίνεται ακριβώς όπως στις εγγραφές γενικής λογιστικής 

που κάναμε στη προηγούμενη ενότητα για τις εισφορές εις είδος και εισφορές 

μετρητοίς. Το σύστημα μας δίνει αυτόματα αρίθμηση και λογαριασμό 

ισοζύγισης (ταμείο). Καταχωρούμε τύπο παραστατικού (πληρωμή), τύπο 

λογαριασμού (προμηθευτής), αριθμό λογαριασμού (κωδικός προμηθευτή 

Αυγερίου-ΠΡ000001) και το ποσό χρέωσης. Το λογαριασμό ισοζύγισης 

(38000000) μας τον δίνει αυτόματα ώστε να γίνει ταυτόχρονα και η πίστωση 

των 2.000 ευρώ στο ταμείο. Επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση 

και το μήνυμα που μας βγάζει πατάμε YES. 

Θα ελέγξουμε τώρα την επιτυχή ενημέρωση των υποσυστημάτων 

προμηθευτών και γενικής λογιστικής. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  

Πληρωμές    Προμηθευτές. 
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Εικόνα 5.21 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Πηγαίνουμε στον πρώτο προμηθευτή στη καρτέλα γενικά και επιλέγουμε να 

δούμε την ανάλυση του πεδίου υπόλοιπου. Παρατηρούμε ότι προέρχεται από 

την εγγραφή (προκαταβολή των 2.000 ευρώ) που ολοκλήρωσα πριν από 

λίγο.  

Σε αυτό το παράθυρο τώρα επιλέγουμε περιήγηση και παρατηρούμε ότι έχουν 

δημιουργηθεί 2 εγγραφές γενικής λογιστικής (χρεωπίστωση), μια εγγραφή 

προμηθευτών και μια αναλυτική εγγραφή προμηθευτών.. Επιλέγουμε τη 

γραμμή της γενικής λογιστικής και το κουμπί εμφάνιση και παρατηρούμε το 

άρθρο γενικής λογιστικής. 

 

 

Εικόνα 5.22 Ανάλυση εγγραφών – λογιστικό σχέδιο 
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5.3 Παραγγελία- Τιμολόγιο αγοράς 

Στις 04/01/2001 παραλαμβάνουμε τα έπιπλα και σκεύη από τον προμηθευτή 

Αυγερίου αξίας 7.000 ευρώ συν Φ.Π.Α 19%. Έχουμε δώσει ήδη προκαταβολή 

2.000 ευρώ τη μέρα που συμφωνήσαμε. Σήμερα που παραλάβαμε το 

εμπόρευμα με τιμολόγιο καταβάλλουμε 2.500 ευρώ συν 1.330 ευρώ που είναι 

όλο το Φ.Π.Α. Θα καταχωρήσουμε λοιπόν μια παραγγελία αγοράς την οποία 

θα παραλάβουμε 04/01/2001. 

Επιλέγουμε Αγορές  Επεξεργασία Εντολής    Παραγγελίες Αγορών και δί-

νουμε Enter στον κωδικό. Εμφανίζεται αυτόματα η αρίθμηση των παραγγελι-

ών αγοράς. Επιλέγουμε κωδικό προμηθευτή στο πεδίο αγορά από προμηθευ-

τή. Διορθώνουμε τις ημερομηνίες και στις αναλυτικές γραμμές επιλέγουμε στο 

πεδίο τύπος (λογαριασμός γενικής λογιστικής) και στον κωδικό επιλέγουμε 

14000000 (έπιπλα και σκεύη). Καταχωρούμε ποσότητα και κόστος. Επίσης 

τέλος επιστρέφουμε στα πάνω πεδία και καταχωρούμε αριθμό τιμολογίου 

προμηθευτή.  

 

Εικόνα 5.23 Παραγγελία αγοράς – καρτέλα γενικά 
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Μετά στο ίδιο παράθυρο πηγαίνουμε στη καρτέλα τιμολόγηση 

 

Εικόνα 5.24 Παραγγελία αγοράς – καρτέλα τιμολόγηση 

Παρατηρούμε ότι το σύστημα μετέφερε από την αντίστοιχη καρτέλα του 

προμηθευτή Αυγερίου τους όρους και τη μέθοδο πληρωμής. Έτσι υπολογί-

ζουμε ως ημερομηνία πληρωμής 3 μήνες μετά  το τιμολόγιο. Πατάμε 

καταχώρηση και ξανά καταχώρηση. Το σύστημα μας βγάζει ερώτημα με τρεις 

επιλογές όπου εμείς επιλέγουμε την τρίτη επιλογή δηλαδή παραλαβή και 

τιμολόγηση και πατάμε OK. 

Επιστρέφουμε στους προμηθευτές για να ελέγξουμε την επιτυχή ενημέρωση 

των υποσυστημάτων προμηθευτών και γενικής λογιστικής. Επιλέγουμε Οικο-

νομική Διαχείριση  Πληρωμές  Προμηθευτές και παρατηρούμε ότι το υ-

πολογιζόμενο πεδίο του προμηθευτή Αυγερίου έχει ενημερωθεί. Το επιλέγου-

με για να δούμε από που προήλθε η νέα ενημέρωση. 
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Εικόνα 5.25 Αναλυτικές εγγραφές προμηθευτή 

Διαπιστώνουμε ότι έχει προστεθεί μια νέα εγγραφή (τιμολόγιο αγοράς). Επιλέ-

γουμε περιήγηση ώστε να δούμε το σύνολο των εγγραφών. 

 

Εικόνα 5.26 Ανάλυση εγγραφών 

Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν μία εγγραφή (καταχωρημένο τιμολόγιο 

αγορών), 3 εγγραφές γενικής λογιστικής, μία εγγραφή στο υποσύστημα 

Φ.Π.Α, μία εγγραφή στο υποσύστημα προμηθευτών και μία αναλυτική 

εγγραφή προμηθευτών. Επιλέγουμε να δούμε τις 3 εγγραφές γενικής λογιστι-

κής (η εικόνα που προηγείται από πάνω). Παρατηρούμε ότι εκτός των 

προμηθευτών (50000000) και επίπλων και σκευών (14000000) έχει 

ενημερωθεί και ο Φ.Π.Α παγίων και αγορών (54001019). 
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5.4 Πληρωμές σε προμηθευτές- Αυτόματη συσχέτιση 

εγγραφών 

Θα πληρώσουμε στον προμηθευτή το ποσό που συμφωνήσαμε την ημέρα 

παραλαβής του εμπορεύματος (04/01/01) και θα το συσχετίσουμε αυτόματα 

με το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς ώστε να προκύψει το υπόλοιπο του 

τιμολογίου το οποίο βάσει συμφωνίας θα εξοφληθεί με γραμμάτιο 3 μηνών. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Πληρωμές  Εγγραφές Πληρωμών. 

Κα-ταχωρούμε  την ημερομηνία (04/01/01) επιλέγουμε τύπο λογαριασμού 

(προμηθευτής), τον κωδικό του πρώτου προμηθευτή, την περιγραφή 

(Αυγερίου) και το ποσό χρέωσης που είναι 3830 ευρώ. Ο αριθμός παραστα-

τικού εμφανίζεται αυτόματα όπως ήδη γνωρίζουμε και έχουμε αναφέρει και 

φυσικά και ο αριθμός λογαριασμού ισοζύγισης 38000000 (ΤΑΜΕΙΟ) ώστε να 

γίνει αυτόματα και η πίστωση στο ταμείο. Παραμένουμε στην ίδια οθόνη και 

πηγαίνουμε στο πεδίο συσχέτιση με τύπο παραστατικού και επιλέγουμε 

τιμολόγιο και μετά πηγαίνουμε στο πεδίο συσχέτιση με αριθμό παραστατικού 

και το επιλέγουμε για να δούμε τη λίστα των εκκρεμών τιμολογίων του 

προμηθευτή. Στην οθόνη που εμφανίζεται παρατηρούμε το εκκρεμές υπόλοι-

πο του τιμολογίου (αφού αφαιρέθηκε η προκαταβολή) και το νέο υπόλοιπο 

που θα μείνει μετά την τρέχουσα πληρωμή. Επιλέγουμε τη γραμμή του 

τιμολογίου και πατάμε OK.  Επιστρέφουμε στην οθόνη εγγραφών πληρωμών 

και διαπιστώνουμε ότι εμφανίζεται το προς συσχέτιση παραστατικό (1 

τιμολόγιο του προμηθευτή). Επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση 

και στο μήνυμα που μας βγάζει πατάμε Yes. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ελέγξουμε το υπόλοιπο στη καρτέ-

λα του προμηθευτή Αυγερίου για να δούμε ενημερώθηκε με το σωστό ποσό 

για να είμαστε σίγουροι ότι όλα έγιναν σωστά. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχεί-

ριση   Πληρωμές   Προμηθευτές. 
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Εικόνα 5.27 Στοιχεία προμηθευτή – καρτέλα γενικά 

Βλέπουμε ότι στο πεδίο υπόλοιπο έχει γίνει νέα ενημέρωση και πλέον είναι 

2.500 ευρώ. Κοιτώντας τη συμφωνία που κάναμε με το προμηθευτή όντως 

τόσο πρέπει να είναι το υπόλοιπο καθώς: 

7000+ Φ.Π.Α19%= 8330 ευρώ. 

2.000 ευρώ προκαταβολή δώσαμε την ημέρα της συμφωνίας και 3.830 ευρώ 

την ημέρα παραλαβής του εμπορεύματος σύνολο 5.830 ευρώ. Άρα όντως το 

υπόλοιπο που μένει είναι 2.500 ευρώ. 

Θα συνεχίσουμε τώρα με την καταχώρηση των υπόλοιπων εγγραφών 

προμηθευτών όπως τις αναφέρουμε στο κεφάλαιο 2. 

Πλέον θα δούμε το ισοζύγιο των προμηθευτών όπου θα περιέχει και τα τελικά 

αποτελέσματα βάση των διεργασιών που έχουμε κάνει με τους προμηθευτές 

μας. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Πληρωμές  Εκτυπώσεις     

Ισοζύγιο Προμηθευτών. 
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Εικόνα 5.28 Ορισμός ημερομηνίας για ισοζύγιο προμηθευτών 

Καταχωρούμε το διάστημα που μας ενδιαφέρει στην ημερομηνία και πατάμε 

προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 5.29 Ισοζύγιο προμηθευτών 

Τέλος θα δούμε και γενικό καθολικό (ΕΛΛ). Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείρι-

ση   Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις  Οικονομική Δήλωση  Γενικό 

Καθολικό (ΕΛΛ). Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε στον Τύπο 

Λογαριασμού (Σύνολο) ώστε να εμφανιστούν μόνο οι λογαριασμοί συνόλων 

και καταχωρούμε το χρονικό διάστημα που θέλουμε στο πεδίο της 

Ημερομηνίας. Στη διπλανή καρτέλα (Επιλογές)  στο πεδίο Εκτύπωση 

Λογαριασμών με επιλέγουμε (Με κίνηση στην Περίοδο). Επιλέγουμε 

προεπισκόπηση και εμφανίζεται το γενικό καθολικό. Αν έχουν ολοκληρωθεί 

σωστά οι εγγραφές το αποτέλεσμα  θα πρέπει να συμφωνεί σε κάθε ένα 

1θμιο ( και η χρέωση και η πίστωση ακριβώς) καθώς και στα σύνολα. 
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6. ΠΕΛΑΤΕΣ 

6.1 Καταχώρηση πελατών 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τους πελάτες με τους οποίους θα 

συνεργαστεί η εταιρεία μας. Αρχικά θα τους καταχωρήσουμε. Επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις   Πελάτες. 

 

Εικόνα 6.1 Στοιχεία πελάτη – καρτέλα γενικά 

Καταχωρούμε τα στοιχεία του πρώτου πελάτη. Στο πεδίο κωδικός πατάμε 

Enter και το σύστημα δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση. Πηγαίνουμε στη 

καρτέλα τιμολόγηση όπου και καταχωρούμε και εδώ κάποια βασικά στοιχεία 

όπως η ΔΥΟ και το επάγγελμα. Η όλη ουσία εδώ είναι η επιλογή των ομάδων 

καταχώρησης οι οποίες θα χαρακτηρίζουν πως θα γίνουν οι λογιστικές 

εγγραφές. Η ομάδα καταχώρησης πελατών δίνει το λογαριασμό της χρέωσης. 

Ο λογαριασμός γενικής λογιστικής που θα επιλέξουμε κατά την καταχώρηση 

των τιμολογίων πώλησης δίνει το λογαριασμό της πίστωσης. Ο συνδυασμός 

ομάδας καταχώρησης Φ.Π.Α. συμβαλλόμενου του πελάτη και ομάδα καταχώ-

ρησης ειδών Φ.Π.Α. δίνει το λογαριασμό Φ.Π.Α. πωλήσεων (πίστωση). 
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Εικόνα 6.2 Στοιχεία πελάτη – καρτέλα τιμολόγηση 

Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση του πελάτη με την καρτέλα πληρωμές. 

 

Εικόνα 6.3 Στοιχεία πελάτη – καρτέλα πληρωμές 

Στη καρτέλα πληρωμές ισχύουν ακριβώς τα ίδια που είπαμε στη προηγούμε-

νη ενότητα για τους προμηθευτές. Μας ενδιαφέρει η σωστή καταχώρηση των 

όρων πληρωμής που μας δείχνει πότε θα μας πληρώσει ο πελάτης. Στο 
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συγκεκριμένο πελάτη έχουμε βάλει 2Μ που σημαίνει ότι θα μας πληρώσει 2 

μήνες μετά από το τιμολόγιο. Στη μέθοδο πληρωμής έχουμε επιλέξει 

αντίστοιχα με γραμμάτια που σημαίνει ότι ο πελάτης θα μας εξοφλήσει 2 

μήνες μετά με γραμμάτια. Συνεχίζουμε τώρα με τη καταχώρηση του επόμενου 

πελάτη όπου απλά θα παραθέσουμε τις αντίστοιχες εικόνες χωρίς ανάλυση 

καθώς ισχύουν ακριβώς τα ίδια.  

Για το δεύτερο πελάτη έχουμε: 

 

Εικόνα 6.4 Στοιχεία πελάτη – καρτέλα γενικά 

Για την καρτέλα τιμολόγηση έχουμε: 

 

Εικόνα 6.5 Στοιχεία πελάτη – καρτέλα τιμολόγηση 
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Για την καρτέλα πληρωμές έχουμε: 

 

Εικόνα 6.6 Στοιχεία πελάτη – καρτέλα πληρωμές 

 

6.2 Προκαταβολή από πελάτη 

Τώρα θα παραμετροποιήσουμε κατάλληλα το κύκλωμα των πελατών και θα 

κάνουμε εγγραφές για την πληρωμή προκαταβολής από πελάτη. Το σύστημα 

μας δίνει τη δυνατότητα εκτός από την κλασική καρτέλα (χρέωση-πίστωση-

υπόλοιπο), να παρακολουθούμε το ανοικτό υπόλοιπο κάθε τιμολογίου στην 

καρτέλα του πελάτη. Ο τρόπος καταχώρησης της πληρωμής συσχετίζει 

αυτόματα την πληρωμή με το τιμολόγιο και δημιουργεί εγγραφές συσχέτισης. 

Όπως αναφέραμε και πριν ορίζοντας αρχικά την ημερομηνία εργασίας αυτή 

από εκεί και πέρα μπαίνει αυτόματα. Σε περίπτωση όμως που κλείσουμε το 

πρόγραμμα και το ξαναανοίξουμε πρέπει να την ορίσουμε πάλι με τρόπο που 

αναφέραμε πριν.  

Συμφωνούμε στις 07/01/2001 με την επιχείρηση ΑΒΓ την προβολή ενός νέου 

προιόντος αντί 8.000 ευρώ και λαμβάνουμε σαν προκαταβολή 1.500 ευρώ σε 

μετρητά. Βεβαιώνουμε ότι η ημερομηνία εργασίας είναι 07/01/2001. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις   Εγγραφές Εισπράξεων. 

Παρατηρούμε ότι στις εγγραφές εισπράξεων οι καταχωρήσεις είναι ακριβώς 
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στο ίδιο στυλ με τις εγγραφές πληρωμών στους προμηθευτές που κάναμε 

πριν και με τις εγγραφές γενικής λογιστικής. Το σύστημα μας δίνει αυτόματα 

αρίθμηση και λογαριασμό ισοζύγισης (ταμείο). Καταχωρούμε τύπο 

παραστατικού (πληρωμή), τύπο λογαριασμού (πελάτη), αριθμό λογαριασμού 

(κωδικός πελάτη ΑΒΓ-ΠΛ000001) και το ποσό πίστωσης. Το λογαριασμό 

ισοζύγισης (38000000) μας τον δίνει αυτόματα ώστε να γίνει ταυτόχρονα και η 

χρέωση των 1.500 ευρώ στο ταμείο. Επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά 

καταχώρηση και το μήνυμα που μας βγάζει πατάμε YES. 

Θα ελέγξουμε τώρα την επιτυχή ενημέρωση των υποσυστημάτων πελατών 

και γενικής λογιστικής. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις   

Πελάτες. 

 

Εικόνα 6.7 Αναλυτική εγγραφή πελάτη 

Στην καρτέλα γενικά επιλέγουμε να δούμε την ανάλυση του πεδίου υπόλοιπο 

(ΤΝ). Παρατηρούμε ότι η ενημέρωση του πεδίου (1.500 ευρώ) προέρχεται 

από την εγγραφή (προκαταβολή 1.500 ευρώ) που μόλις ολοκληρώσαμε. 

Παρατηρούμε ότι στις αναλυτικές εγγραφές πελατών έχω μια αρχική εγγραφή 

και  καθόλου εγγραφές συσχέτισης αφού είναι η μοναδική εγγραφή (είσπραξη) 

και δεν έχει συσχετισθεί με κάποια άλλη (τιμολόγιο πώλησης). Επιλέγουμε 

περιήγηση από τις αναλυτικές εγγραφές πελατών. Παρατηρούμε ότι έχουν 

δημιουργηθεί δυο εγγραφές γενικής λογιστικής (χρεωπίστωση), μια εγγραφή 

πελατών (που έχουμε ελέγξει ήδη) και μια αναλυτική εγγραφή πελατών 

(συσχέτιση που αφού δεν έχουν γίνει συσχετίσεις ακόμη είναι η ίδια με την 

αρχική εγγραφή). 
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Εικόνα 6.8 Ανάλυση εγγραφών 

Επιλέγουμε τη γραμμή γενικής λογιστικής και το κουμπί εμφάνιση και 

παρατηρούμε το άρθρο γενικής λογιστικής το οποίο μας λέει ότι χρεώνονται 

1.500 ευρώ στο ταμείο μας (38000000) δηλαδή αυξάνεται το ταμείο μας κατά 

1.500 ευρώ και πιστώνονται 1.500 ευρώ στο πελάτη μας (ΑΒΓ) δηλαδή πλέον 

μας χρωστάει 1.500 ευρώ λιγότερα. Τέλος πηγαίνοντας στο λογιστικό σχέδιο  

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχουν αλλάξει τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών 38000000 (ΤΑΜΕΙΟ) και 30000000 (ΠΕΛΑΤΕΣ) και έχουν 

ενημερωθεί με τα ποσά από τις εγγραφές που μόλις κάναμε. 

Συμφωνούμε στις 08/01/2001 με την επιχείρηση ΧΨΖ την έκδοση φυλλαδίου 

στο οποίο θα προβάλλεται ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης αντί 30.000 

ευρώ και λαμβάνονται ως προκαταβολή 4.000 ευρώ μετρητά. Η ίδια διαδικα-

σία που μόλις κάναμε παραπάνω. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Ει-

σπράξεις Εγγραφές Εισπράξεων. Το σύστημα μας δίνει αυτόματα αρίθμηση 

και λογαριασμό ισοζύγισης (ταμείο). Καταχωρούμε τύπο παραστατικού 

(πληρωμή), τύπο λογαριασμού (πελάτη), αριθμό λογαριασμού (κωδικός 

πελάτη ΧΨΖ-ΠΛ000002) και το ποσό πίστωσης. Το λογαριασμό ισοζύγισης 

(38000000) μας τον δίνει αυτόματα ώστε να γίνει ταυτόχρονα και η χρέωση 

των 4.000 ευρώ στο ταμείο. Επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση 

και το μήνυμα που μας βγάζει πατάμε YES. Αν θέλουμε τώρα ελέγχους για το 
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αν καταχωρήθηκε σωστά η εγγραφή και από πού προήλθε η ενημέρωση των 

υπολοίπων κάνουμε τις ίδιες διαδικασίες με πριν. 

 

6.3 Παραγγελία- Τιμολόγιο πώλησης 

Βάσει της συμφωνίας που είχαμε κάνει με την επιχείρηση ΑΒΓ στις 

07/01/2001 είχαμε λάβει προκαταβολή 1.500 ευρώ μετρητά. Το συνολικό 

ποσό της συμφωνίας ήταν 8.000 ευρώ συν 19% Φ.Π.Α. Στις 14/01/2001 

παραδίδουμε το τιμολόγιο στο πελάτη και λαμβάνουμε 3.000 ευρώ μετρητοίς. 

Το υπόλοιπο ποσό που είναι 5.020 ευρώ θα εξοφληθεί  με συναλλαγματικές 

λήξης μέχρι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

Επιλέγουμε Πωλήσεις& Μάρκετινγκ  Επεξεργασία Εντολής    Παραγγελίες 

Πωλήσεων και δίνουμε Enter στον κωδικό. Εμφανίζεται αυτόματα η αρίθμηση 

των παραγγελιών πώλησης. Επιλέγουμε κωδικό πελάτη στο πεδίο πώληση 

σε πελάτη. Διορθώνουμε τις ημερομηνίες και στις αναλυτικές γραμμές 

επιλέγουμε στο πεδίο τύπος (λογαριασμός γενικής λογιστικής) και στον 

κωδικό επιλέγουμε 73000000 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ). Καταχωρούμε 

ποσότητα και τιμή μονάδος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Εικόνα 6.9 Παραγγελία πώλησης – καρτέλα γενικά 

Μετά στο ίδιο παράθυρο πηγαίνουμε στη καρτέλα τιμολόγηση 
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Εικόνα 6.10 Παραγγελία πώλησης – καρτέλα τιμολόγηση 

Παρατηρούμε ότι το σύστημα μετέφερε από την αντίστοιχη καρτέλα του 

πελάτη ΑΒΓ τους όρους και τη μέθοδο πληρωμής. Έτσι υπολογίζουμε ως 

ημερομηνία είσπραξης 3 μήνες μετά  το τιμολόγιο. Πατάμε καταχώρηση και 

ξανά καταχώρηση. Το σύστημα μας βγάζει ερώτημα με τρεις επιλογές όπου 

εμείς επιλέγουμε την τρίτη επιλογή δηλαδή αποστολή και τιμολόγηση και 

πατάμε ΟΚ. 

Επιστρέφουμε στους πελάτες για να ελέγξουμε την επιτυχή ενημέρωση των 

υποσυστημάτων πελατών και γενικής λογιστικής. Επιλέγουμε Οικονομική Δια-

χείριση   Εισπράξεις  Πελάτες και παρατηρούμε ότι το υπολογιζόμενο πε-

δίο του πελάτη ΑΒΓ έχει ενημερωθεί. Το επιλέγουμε για να δούμε από που 

προήλθε η νέα ενημέρωση. Διαπιστώνουμε ότι έχει προστεθεί μια νέα 

εγγραφή (τιμολόγιο πώλησης). Επιλέγουμε τη γραμμή τιμολογίου και 

περιήγηση ώστε να δούμε το σύνολο των εγγραφών. Παρατηρούμε ότι 

δημιουργήθηκαν μια εγγραφή (καταχωρημένο τιμολόγιο πωλήσεων), 3 

εγγραφές γενικής λογιστικής, μία εγγραφή στο υποσύστημα Φ.Π.Α., μία 
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εγγραφή στο υποσύστημα πελατών και μία αναλυτική εγγραφή πελατών. Επι-

λέγουμε τις τρεις εγγραφές γενικής λογιστικής  και εμφάνιση. 

 

Εικόνα 6.11 Ανάλυση εγγραφών πελάτη 

Παρατηρούμε ότι εκτός των πελατών (30000000) και πωλήσεων υπηρεσιών 

(73000000-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ) έχει ενημερωθεί και ο Φ.Π.Α. πωλή-

σεων και εμπορευμάτων (54007019). 

Βάσει της συμφωνίας που είχαμε κάνει με την επιχείρηση ΧΨΖ στις 

08/01/2001 είχαμε λάβει  προκαταβολή 4.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της 

συμφωνίας ήταν 30.000 ευρώ συν 19% Φ.Π.Α. Στις 25/01/2001 παραδίδουμε 

το τιμολόγιο στο πελάτη και λαμβάνουμε 10.000 ευρώ μετρητοίς. Για το 

υπόλοιπο ποσό που είναι 21.700 ευρώ παρέχεται πίστωση. 

Επιλέγουμε Πωλήσεις Μάρκετινγκ  Επεξεργασία Εντολής  Παραγγελίες 

Πωλήσεων και δίνουμε Enter στον κωδικό. Εμφανίζεται αυτόματα η αρίθμηση 

των παραγγελιών πώλησης. Επιλέγουμε κωδικό πελάτη στο πεδίο πώληση 

σε πελάτη. Διορθώνουμε τις ημερομηνίες και στις αναλυτικές γραμμές 

επιλέγουμε στο πεδίο τύπος (λογαριασμός γενικής λογιστικής) και στον 

κωδικό επιλέγουμε 73000000 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ). Καταχωρούμε 

ποσότητα και τιμή μονάδος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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Εικόνα 6.12 Παραγγελία πώλησης – καρτέλα γενικά 

Επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση και στο μήνυμα που μας 

βγάζει διαλέγουμε τη τρίτη επιλογή δηλαδή αποστολή και τιμολόγηση. Μετέ-

πειτα αν θέλουμε να ελέγξουμε την επιτυχή ενημέρωση των υποσυστημάτων 

πελατών και γενικής λογιστικής επαναλαμβάνουμε την διαδικασία που κάναμε 

και για την επιχείρηση ΑΒΓ. 

 

 

6.4 Πληρωμές σε πελάτες- Αυτόματη συσχέτιση εγγραφών 

Θα εισπράξουμε από την εταιρεία ΑΒΓ το ποσό (3.000 ευρώ) που 

συμφωνήσαμε την ημέρα παράδοσης του τιμολογίου και μετά την καταχώρη-

ση της είσπραξης θα τη συσχετίσουμε αυτόματα με το αντίστοιχο τιμολόγιο 

ώστε να προκύψει το υπόλοιπο του τιμολογίου που θα εξοφληθεί μέσα στη 

πάροδο δύο μηνών με συναλλαγματικές.  

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις  Εγγραφές Εισπράξεων. 

Καταχωρούμε την ημερομηνία (14/01/2001) επιλέγουμε τύπο λογαριασμού 

(πελάτης), τον κωδικό του πρώτου πελάτη, την περιγραφή (ΑΒΓ) και το ποσό 

πίστωσης που είναι 3.000 ευρώ. Ο αριθμός παραστατικού εμφανίζεται 

αυτόματα όπως και ο αριθμός λογαριασμού ισοζύγισης 38000000 (ΤΑΜΕΙΟ) 

ώστε να γίνει αυτόματα η χρέωση στο ταμείο. Παραμένουμε στην ίδια οθόνη 
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και πηγαίνουμε στο πεδίο συσχέτιση με τύπο παραστατικού και επιλέγουμε 

τιμολόγιο και μετά πηγαίνουμε στο πεδίο συσχέτιση με αριθμό παραστατικού 

και το επιλέγουμε για να δούμε τη λίστα των εκκρεμών τιμολογίων του πελάτη. 

Στην οθόνη συσχέτισης που εμφανίζεται παρατηρούμε το εκκρεμές υπόλοιπο 

του τιμολογίου (αφού αφαιρέθηκε η προκαταβολή) και το νέο υπόλοιπο που 

θα μείνει μετά την τρέχουσα είσπραξη. Επιλέγουμε τη γραμμή του τιμολογίου 

και πατάμε ΟΚ. Επιστρέφουμε στην οθόνη εγγραφών εισπράξεων και 

διαπιστώνουμε ότι εμφανίζεται το προς συσχέτιση παραστατικό (1 τιμολόγιο 

του πελάτη). Επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση και στο μήνυμα 

που μας βγάζει πατάμε Yes. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ελέγξουμε το υπόλοιπο στη καρτέ-

λα του πελάτη ΑΒΓ για να δούμε αν ενημερώθηκε με το σωστό ποσό το 

υπόλοιπο άρα και ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Επιλέγουμε Οικονομική 

Διαχείριση    Εισπράξεις   Πελάτες. 

 

Εικόνα 6.13 Καρτέλα πελάτη – καρτέλα γενικά 

Παρατηρούμε ότι στο πεδίο υπόλοιπο έχει γίνει νέα ενημέρωση και πλέον 

είναι 5.020 ευρώ. Κοιτώντας τη συμφωνία που κάναμε με το πελάτη όντως 

τόσο πρέπει να είναι το υπόλοιπο καθώς: 

8.000+19%=9.520 ευρώ 

1.500 ευρώ εισπράξαμε προκαταβολή την ημέρα της  συμφωνίας και 3.000 

ευρώ την ημέρα παράδοσης του τιμολογίου. Άρα όντως το υπόλοιπο που 

μένει είναι 5.020 ευρώ. 

Θα εισπράξουμε από την εταιρεία ΧΨΖ το ποσό (10.000 ευρώ) που 

συμφωνήσαμε την ημέρα παράδοσης του τιμολογίου και μετά την καταχώρη-
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ση της είσπραξης θα τη συσχετίσουμε αυτόματα με το αντίστοιχο τιμολόγιο 

ώστε να προκύψει το υπόλοιπο του τιμολογίου που θα εξοφληθεί μέσω 

πίστωσης. Θα επαναλάβουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία  με πριν. Μετέπειτα 

θα ελέγξουμε  το υπόλοιπο στη καρτέλα του πελάτη ΧΨΖ για να δούμε αν 

ενημερώθηκε με το σωστό ποσό το υπόλοιπο άρα και ότι όλα έχουν γίνει 

σωστά. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Εισπράξεις    Πελάτες. 

 

Εικόνα 6.14 Καρτέλα πελάτη – καρτέλα γενικά 

Παρατηρούμε ότι στο πεδίο υπόλοιπο έχει γίνει νέα ενημέρωση και πλέον 

είναι 21.700 ευρώ. Κοιτώντας τη συμφωνία που κάναμε με το πελάτη όντως 

τόσο πρέπει να είναι το υπόλοιπο καθώς: 

30.000+19%=35.700 ευρώ 

4.000 ευρώ εισπράξαμε προκαταβολή την ημέρα της  συμφωνίας και 10.000 

ευρώ την ημέρα παράδοσης του τιμολογίου. Άρα όντως το υπόλοιπο που 

μένει είναι 21.700 ευρώ. 

Πλέον θα δούμε το ισοζύγιο των πελατών όπου θα περιέχει και τα τελικά 

αποτελέσματα βάση των διεργασιών που έχουμε κάνει με τους πελάτες μας. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις  Εκτυπώσεις   Ισοζύγιο 

Πελατών. 
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Εικόνα 6.15 Ορισμός ημερομηνίας για ισοζύγιο πελατών 

Καταχωρούμε το διάστημα που μας ενδιαφέρει στην ημερομηνία και πατάμε 

προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 6.16 Ισοζύγιο πελατών 

Τέλος μπορούμε να δούμε αν θέλουμε και το γενικό καθολικό γενικής 

λογιστικής (ΕΛΛ). Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική    

Εκτυπώσεις  Οικονομική Δήλωση  Γενικό Καθολικό(ΕΛΛ).  Στην οθόνη 

που εμφανίζεται επιλέγουμε στον τύπο λογαριασμού (Σύνολο) ώστε να 

εμφανιστούν μόνο οι λογαριασμοί συνόλων και καταχωρούμε το χρονικό 

διάστημα που θέλουμε στο πεδίο της ημερομηνίας. Στη διπλανή καρτέλα 

(Επιλογές)  στο πεδίο εκτύπωση λογαριασμών με επιλέγουμε (Με κίνηση 

στην Περίοδο). Επιλέγουμε προεπισκόπηση και εμφανίζεται το γενικό 

καθολικό. Ανάλογα τις εγγραφές που κάναμε ελέγχουμε αν έχει χρεωθεί και 

πιστωθεί σωστά ο κάθε 1θμιος καθώς και τα σύνολα. 
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7. ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΦΠΑ- ΜΥΦ 

7.1 Απογραφή- Έξοδα επόμενης χρήσης 

Η εταιρεία μας όπως έχουμε προαναφέρει κλείνει χρήση την 31/01/2001. Ε-

πομένως κάνουμε απογραφή, υπολογίζουμε αποσβέσεις και διαπιστώνουμε 

τα εξής. 

Στις 31/01/2001 οφείλουμε γενικά έξοδα ύψους 400 ευρώ που μοιράζονται σε 

ΔΕΗ 100 ευρώ στον ΟΤΕ 250 ευρώ και στην ύδρευση 50 ευρώ. Το απόθεμα 

του διαφημιστικού υλικού ανέρχεται σε 3.200 ευρώ. Η επιχείρηση μας έχει να 

λαμβάνει μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου 3.000 ευρώ. 

Επίσης η δαπάνη των ασφαλίστρων αυτοκινήτων που έχουμε καταβάλλει την 

01/01/2001 αφορά δώδεκα μήνες. Εφ’ όσον κλείνουμε χρήση την 31/01/2001 

τα 11/12 αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Αντίστοιχα το ποσό 

του ενοικίου είναι για έξη μήνες οπότε τα 5/6 αφορούν επόμενη ή επόμενες 

χρήσεις. Όλες οι παραπάνω εγγραφές που αναφέραμε είναι συμψηφιστικές 

εγγραφές. Επιλέγουμε Εργαλεία  Ημερομηνία Εργασίας  και καταχωρούμε 

ημερομηνία 31/01/2011 και πατάμε ΟΚ ώστε να έρχεται αυτόματα αυτή η 

ημερομηνία στην καταχώρηση εγγραφών.   

 

Εικόνα 7.1 Ημερομηνία Εργασίας 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική   Εγγραφές Λογιστι-

κής και από τον κατάλογο επιλέγουμε ΣΕ (συμψηφιστικές εγγραφές) και πατά-

με ΟΚ. 
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Εικόνα 7.2 Κατάλογος πρότυπων εγγράφων 

Καταχωρούμε τις εγγραφές επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση. 

 

Εικόνα 7.3 Εγγραφές γενικής λογιστικής για αποσβέσεις 

Οι παραπάνω εγγραφές γενικής λογιστικής αφορούν τα έξοδα της ΔΕΗ, ΟΤΕ 

και της ύδρευσης. 

Με το που ολοκληρώσουμε την καταχώρηση μας εμφανίζει ξανά το παράθυρο 

των εγγραφών γενικής λογιστικής με τον επόμενο αριθμό παραστατικού ώστε 

να κάνουμε εάν θέλουμε νέες καταχωρήσεις. 

Θα καταχωρήσουμε τώρα εγγραφές για το απόθεμα του διαφημιστικού υλικού 

ύψους 3.200 ευρώ. 
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Εικόνα 7.4 Εγγραφές γενικής λογιστικής για διαφημιστικό υλικό 

Προτού καταχωρήσουμε τις εγγραφές σβήνουμε τις στήλες γενικός τύπος κα-

ταχώρησης, ομάδα καταχώρησης συμβαλλόμενων και ειδών ώστε να μη 

γίνονται αυτόματες εγγραφές Φ.Π.Α. Διαγράφουμε δηλαδή την αυτόματη 

παραμετροποίηση Φ.Π.Α. που έρχεται από το λογιστικό σχέδιο για τους δυο 

λογαριασμούς και ισχύουν για εγγραφές που θέλουμε να έχουν Φ.Π.Α. (π.χ 

τιμολόγια). 

Περνάμε στην καταχώρηση των εγγραφών για τα μερίσματα που έχει να παί-

ρνει η επιχείρηση από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου ύψους 3.000 ευρώ.  

 

Εικόνα 7.5 Εγγραφές γενικής λογιστικής για μερίσματα από μετοχές 

Προτού καταχωρήσουμε πρέπει να προσθέσουμε τρεις νέους λογαριασμούς 

στο λογιστικό σχέδιο τον 3601 (ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ), τον 360100 
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(ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ) και τον 36010000 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ). Τέλος θα καταχωρήσουμε τις εγγραφές για τη δαπάνη των 

ασφαλίστρων του αυτοκινήτου που αφορούσε 12 μήνες αλλά εφόσον εμείς 

κλείνουμε χρήση την 31/01/2001 τα 11/12 αφορούν την επόμενη χρήση. Αντί-

στοιχα το ποσό του ενοικίου ήταν για έξι μήνες επομένως τα 5/6 αφορούν την 

επόμενη χρήση. 

 

Εικόνα 7.6 Εγγραφές γενικής λογιστικής για ασφάλιστρα αυτοκινήτου 

Τέλος μπορούμε να δούμε αν θέλουμε και το γενικό καθολικό γενικής 

λογιστικής (ΕΛΛ). Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική    

Εκτυπώσεις     Οικονομική Δήλωση    Γενικό Καθολικό(ΕΛΛ).  Στην οθόνη 

που εμφανίζεται επιλέγουμε στον τύπο λογαριασμού (Σύνολο) ώστε να 

εμφανιστούν μόνο οι λογαριασμοί συνόλων και καταχωρούμε το χρονικό 

διάστημα που θέλουμε στο πεδίο της ημερομηνίας. Στη διπλανή καρτέλα 

(Επιλογές)  στο πεδίο εκτύπωση λογαριασμών με επιλέγουμε (Με κίνηση 

στην Περίοδο). Επιλέγουμε προεπισκόπηση και εμφανίζεται το γενικό 

καθολικό. Ανάλογα τις εγγραφές που κάναμε ελέγχουμε αν έχει χρεωθεί και 

πιστωθεί σωστά ο κάθε 1θμιος καθώς και τα σύνολα. 

 

 

 

7.2  Έλεγχος – Απόδοση Φ.Π.Α. 

Κάθε φορά που κάναμε εγγραφές στα βιβλία μας για αγορές ή πωλήσεις και 

σύμφωνα πάντα με την παραμετροποίηση που έχουμε κάνει ταυτόχρονα 
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γίνονταν και εγγραφές στο υποσύστημα Φ.Π.Α. Τώρα θα ελέγξουμε αυτές τις 

εγγραφές αναλυτικά και συγκεντρωτικά και θα συγκρίνουμε τα σύνολα με αυτά 

του λογιστικού σχεδίου (5400- Φόρος προστιθέμενης αξίας). 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις   

Εκτυπώσεις ΦΠΑ    Αρχείο Καταχωρήσεων ΦΠΑ 

 

Εικόνα 7.7 Αρχείο καταχωρήσεων ΦΠΑ 

Πατάμε προεπισκόπηση 

 

Εικόνα 7.8 ΦΠΑ 

Παρατηρούμε ότι έχουν γίνει εγγραφές ΦΠΑ αγορών (παγίων και εξόδων) και 

πωλήσεων (διαφημιστικού υλικού).  Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   

Γενική Λογιστική   Περιοδικές Εργασίες   ΦΠΑ   Δηλώσεις ΦΠΑ 
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Εικόνα 7.9 Ονομασίες δηλώσεων ΦΠΑ 

Επιλέγουμε την ονομασία ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή δήλωσης. 

Θα τυπώσουμε και μια συγκεντρωτική κατάσταση για να συγκεντρώσουμε τα 

αθροίσματα και να μας βοηθήσει στην απόδοση του ΦΠΑ. Η διαδικασία 

αποτελείται από δύο βήματα την παραμετροποίηση κατάστασης και την εκτύ-

πωση. Καταχωρούμε την ονομασία της νέας δήλωσης και πατάμε ΟΚ. 

 

Εικόνα 7.10 Δήλωση ΦΠΑ 

Καταχωρούμε τον πίνακα. Επιλέγουμε στις αναλυτικές γραμμές σύνολο 

εγγραφών ΦΠΑ ώστε να υπολογισθούν μόνο οι αξίες των εγγραφών με ΦΠΑ.  

Στο σύνολο λογαριασμών επιλέγουμε τους λογαριασμούς που θα 

συμμετέχουν στον υπολογισμό. Επιλέγουμε τις ομάδες ανά επιθυμητή κατη-
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γορία ΦΠΑ. Ο τύπος ποσού βάση σημαίνει το προ ΦΠΑ ποσό (βάση), το δε 

ποσό σημαίνει το ποσό του ΦΠΑ. Στη γραμμή των συνόλων θέλουμε να 

αθροίσουμε όλα τα ΦΠΑ  για να δούμε αν πρέπει να αποδώσουμε ΦΠΑ. 

Τέλος επιλέγουμε δήλωση και μετά προεπισκόπηση ώστε να ελέγξουμε το 

απότέλεσμα. 

 

Εικόνα 7.11 Δήλωση ΦΠΑ – προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 

Καταχωρούμε το διάστημα που θέλουμε στην ημερομηνία (φίλτρο) και ελέ-

γχουμε τα ποσά με τα ποσά στο αρχείο καταχωρήσεων ΦΠΑ που εμφανίσαμε 

πιο πριν. Ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη εικόνα και αντί για δήλωση τώρα 

επιλέγουμε λειτουργίες και εκτύπωση. 

 

Εικόνα 7.12 Καρτέλα γραμμή δήλωσης ΦΠΑ 
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Στη καρτέλα γραμμή δήλωσης ΦΠΑ επιλέγουμε τη νέα δήλωση που μόλις 

καταχωρήσαμε. 

 

Εικόνα 7.13 Ορισμός ημερομηνίας  

Στην καρτέλα επιλογές καταχωρούμε το διάστημα που θέλουμε στη ημερομη-

νία έναρξης και στην ημερομηνία λήξης και επιλέγουμε προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 7.14 Δήλωση ΦΠΑ 



93 
 

Συγκρίνουμε τα σύνολα με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που αφορούν το 

ΦΠΑ στο λογιστικό σχέδιο και διαπιστώνουμε ότι συμφωνούνε. 

 

 

7.3 Έγγραφές ΜΥΦ 

Σαν επιχείρηση υποχρεούμαστε στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης να παρα-

δώσουμε στις αρχές συγκεντρωτική κατάσταση αγορών και πωλήσεων ανά 

προμηθευτή και πελάτη αντίστοιχα για διασταύρωση στοιχείων (κατάσταση 

ΜΥΦ). Θα δημιουργήσουμε την απαραίτητη υποδομή (συγκέντρωση εγγρά-

φων) για την έκδοση αυτής της κατάστασης. 

Επιλέγουμε ΔιαχείρισηΠαραμετροποίηση Εφαρμογών Γενικά Αριθμός 

Σειράς   Παραμετροποίηση ΜΥΦ και επιλέγουμε τις σειρές που αθροίζονται 

για τον υπολογισμό της ΜΥΦ. 

 

Εικόνα 7.15 Παραμετροποίηση ΜΥΦ 

Αρχικά πρέπει να ορίσουμε τους αριθμούς σειράς που αθροίζονται για την 

κατάσταση αγορών και πωλήσεων Αυτά είναι τα καταχωρημένα τιμολόγια α-

γοράς και πώλησης. Ο παράγοντας αρίθμησης έχει να κάνει με τον τρόπο υ-

πολογισμού του πλήθους των παραστατικών, ενώ ο παράγοντας ποσού με 

τον τρόπο υπολογισμού της αξίας. 

Μετά από αυτό είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το ΜΥΦ προμηθευτών και 

πελατών. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική   
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Περιοδικές Εργασίες  Κατάσταση ΜΥΦ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται 

επιλέγουμε λειτουργίες και μετά διαλέγουμε δημιουργία ΜΥΦ προμηθευτών. 

 

Εικόνα 7.16 Δημιουργία ΜΥΦ προμηθευτών 

Καταχωρούμε έτος και πατάμε ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ενός 

παραθύρου με  τη συγκέντρωση του πλήθους και των αξιών των τιμολογίων 

κάθε προμηθευτή. Επιλέγουμε ξανά λειτουργίες και αυτή τη φορά δημιουργία 

ΜΥΦ πελατών. 

 

Εικόνα 7.17 Κατάσταση ΜΥΦ 

Πλέον εμφανίζονται και οι προμηθευτές και οι πελάτες αλλά και τα τιμολόγια 

αγοράς και τα τιμολόγια πώλησης. Κάνοντας μια απλή σύγκριση με τα ισοζύ-

για των προμηθευτών και των πελατών που δείξαμε στις προηγούμενες 

ενότητες διαπιστώνουμε ότι συμφωνούν. 
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7.4 Ισοζύγια- Καρτέλες 

Μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων συμψηφιστικών εγγραφών εκτός 

από το γενικό καθολικό (ΕΛΛ) που αναφέραμε πιο πριν τώρα θα εμφανίσουμε 

και τα αναλυτικά ισοζύγια όλων των βαθμίδων και τις αναλυτικές καρτέλες 

(αναλυτικό καθολικό) των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις    

Οικονομική Δήλωση    Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών (ΕΛΛ). 

 

Εικόνα 7.18 Ορισμός ημερομηνίας 

Καταχωρούμε το διάστημα που θέλουμε στο πεδίο ημερομηνία (φίλτρο) και 

πατάμε προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 7.19 Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικών καθολικών 
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Η κατάσταση αποτελείται από πολλές σελίδες και στη τελευταία σελίδα την 

οποία απεικονίζουμε εμφανίζονται  τα σύνολα όλων των βαθμίδων. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις     

Οικονομική Δήλωση    Καρτέλα Λογαριασμού (ΕΛΛ). 

 

Εικόνα 7.20 Ορισμός ημερομηνίας 

Καταχωρούμε το διάστημα που θέλουμε στο πεδίο ημερομηνία (φίλτρο) και ε-

πιλέγουμε ταξινόμηση. 

 

Εικόνα 7.21 Ταξινόμηση 

Διαλέγουμε ταξινόμηση της κατάστασης κατά Αρ. (αριθμό λογαριασμού) και 

πατάμε ΟΚ. Με το ΟΚ επανερχόμαστε στη προηγούμενη οθόνη και πατάμε 

προεπισκόπηση. 
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Εικόνα 7.22 Αναλυτικό καθολικό των λογαριασμών 

Το παράθυρο που εμφανίζεται αποτελείται από χιλιάδες σελίδες και συγκεκρι-

μένα από 2.047 σελίδες. Επιλέγουμε να δούμε την καρτέλα του λογαριασμού 

38000000 (ΤΑΜΕΙΟ) που είναι η 742 και η 743 σελίδα. Συγκρίνουμε αυτά τα 

αποτελέσματα με τις ταμειακές εγγραφές που έχουμε κάνει και βρίσκουμε ότι 

συμφωνούνε. 
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8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

8.1 Παραμετροποίηση ημερολογίου πράξεων ισολογισμού 

Προτού να αρχίσουμε να καταχωρούμε αποσβέσεις και  εγγραφές αποτελε-

σμάτων πρέπει να παραμετροποιήσουμε μια νέα σειρά αρίθμησης και ένα νέο 

ημερολόγιο (πράξεων υπολογισμού). Έπειτα θα αντιστοιχήσουμε τη σειρά στο 

ημερολόγιο ώστε να μπορούμε να εμφανίσουμε το νέο ημερολόγιο χωριστά. 

Επιλέγουμε Διαχείριση  Παραμετροποίηση Εφαρμογών  Γενικά   

Αριθμός Σειράς   Αριθμός Σειράς και καταχωρούμε τη νέα σειρά αρίθμησης. 

 

Εικόνα 8.1 Μεθοδολογία αρίθμησης 

Επιλέγουμε σειρά και μετά γραμμές ώστε να καταχωρήσουμε τη μεθοδολογία 

αρίθμησης. 

 

Εικόνα 8.2 Γραμμές σειρών 
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Διαλέγουμε η νέα σειρά να αρχίζει από ΠΙ και συμπληρώνουμε και τα υπόλοι-

πα πεδία. Επιστρέφουμε στο προηγούμενο παράθυρο και τσεκάρουμε το πε-

δίο προεπιλεγμένη (ώστε να δίνεται αυτόματα η επόμενη αρίθμηση). 

 

Εικόνα 8.3 Μεθοδολογία αρίθμησης – πεδίο προεπιλεγμένη  

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Παραμετροποίηση  Γενικά  Τύποι 

Ημερολογίων και καταχωρούμε το νέο ημερολόγιο. 

 

Εικόνα 8.4 Τύποι ημερολογίων 

Επιλέγουμε ΔιαχείρισηΠαραμετροποίηση ΕφαρμογώνΓενικά  Αριθμός 

Σειράς     Αριθμός Σειράς ανά Ημερολόγια. 
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Εικόνα 8.5 Σειρές ανά ημερολόγια 

Καταχωρούμε τη νέα σειρά στο νέο ημερολόγιο. Τέλος επιλέγουμε Οικονομική 

Διαχείριση   Παραμετροποίηση    Γενικά    Πρότυπα  Εγγραφών. 

 

Εικόνα 8.6 Πρότυπα εγγραφών 

Καταχωρούμε ένα νέο πρότυπο με αριθμό σειράς τη νέα αρίθμηση. 

 

 

8.2 Αποσβέσεις χρήσης 

Οι αποσβέσεις με το κλείσιμο της χρήσης ανέρχονται σε 1.800 ευρώ από τα 

οποία τα 1.000 ευρώ αφορούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα 500 ευρώ 

αφορούν το Ι.Χ. αυτοκίνητο και τα 300 ευρώ τα έπιπλα και τα σκεύη. Θα 

καταχωρήσουμε τις αποσβέσεις και θα εκδώσουμε το ισοζύγιο πάνω στο ο-

ποίο θα βασισθούμε για την έκδοση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. 

Αρχικά καταχωρούμε την ημερομηνία εργασίας με το γνωστό τρόπο. Επιλέ-

γουμε εργαλεία και ημερομηνία εργασίας και καταχωρούμε την 31/01/01. Έ-

πειτα επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική   Εγγραφές 

Λογιστικής και επιλέγουμε το νέο πρότυπο (ΠΙ) από τον κατάλογο. 
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Εικόνα 8.7 Κατάλογος πρότυπων εγγραφών 

Θα καταχωρήσουμε τις εγγραφές αποσβέσεων με βάση το νέο πρότυπο ώστε 

να εμφανισθούν στο νέο ημερολόγιο (πράξεων ισολογισμού) με βάση την πα-

ραμετροποίηση. 

 

Εικόνα 8.8 Εγγραφές γενικής λογιστικής αποσβέσεων με βάση το νέο πρότυπο 

Γράφουμε τις εγγραφές και επιλέγουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση για 

να ολοκληρώσουμε την καταχώρηση του άρθρου. 

Τώρα θα ελέγξουμε την ορθότητα των ενημερώσεων. Επιλέγουμε Οικονομική 

Διαχείριση    Γενική Λογιστική    Λογιστικό Σχέδιο. Για παράδειγμα κοιτάμε 

τον λογαριασμό 66040000 και παρατηρούμε ότι το πεδίο υπόλοιπο έχει 

ενημερωθεί. Πατάμε να δούμε την ανάλυση του πεδίου. 
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Εικόνα 8.9 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι ενημερώθηκε από το παραστατικό που καταχωρήσαμε 

μόλις πριν. Επιλέγουμε περιήγηση και μετά εμφάνιση. 

 

Εικόνα 8.10 Αναλύσεις εγγραφών – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε τις έξι εγγραφές γενικής λογιστικής του παραστατικού που 

δημιούργησα παραπάνω. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εκτυπώσεις    

Εγγραφές  Ημερολόγιο Γ/Λ-Α/Λ (ΕΛΛ). Θα ελέγξουμε και το ημερολόγιο 

πράξεων ισολογισμού για να δούμε αν έγινε σωστά η παραμετροποίηση. 
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Εικόνα 8.11 Ημερολόγιο Γ/Λ Α/Λ (ΕΛΛ) 

Επιλέγουμε το στο πεδιό κωδικό ημερολογίου το ΠΙ και πατάμε προεπισκόπη-

ση. 

 

Εικόνα 8.12 Ημερολόγιο πράξεων ισολογισμού 

Παρατηρούμε ότι εμφανίστηκε το άρθρο στο σωστό ημερολόγιο άρα και η 

παραμετροποίηση είναι σωστή. 

Τέλος επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Γενική Λογιστική   Εκτυπώσεις   

Οικονομική Δήλωση Γενικό Καθολικό (ΕΛΛ). Επιλέγουμε τύπο λογαριασμού 

(σύνολο) καταχωρούμε το διάστημα που θέλουμε στο πεδίο ημερομηνία 

(φίλτρο) και πατάμε προεπισκόπηση. 
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Εικόνα 8.13 Γενικό καθολικό (ΕΛΛ) 

Με την ολοκλήρωση των αποσβέσεων μπορεί να αρχίσει η διαδικασία έκδο-

σης της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οπότε ελέγχουμε παραπάνω το 

ισοζύγιο των πρωτοβάθμιων στο οποίο θα βασισθούμε. 

 

 

8.3 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

Τα αποτελέσματα χρήσης προκύπτουν από τους λογαριασμούς των ομάδων 

6 και 7. Ο κύκλος εργασιών είναι η πίστωση του λογαριασμού 730000 επειδή 

τα έσοδα χρεωγράφων (760100) δεν προήλθαν από την εμπορική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Αντίστοιχα το κόστος πωληθέντων είναι το 

υπόλοιπο του λογαριασμού (640700) εφ’ όσον τα έντυπα και η γραφική ύλη 

είναι τα μόνα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με το εμπορικό αντικείμενο της 

επιχείρησης. Η διαφορά των δύο είναι τα μικτά αποτελέσματα. 

Τα γενικά έξοδα που διαμορφώνουν τα μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

είναι τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που είναι το άθροισμα προσωπικού 

(6000) και των παροχών τρίτων (62) και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης που 
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είναι το άθροισμα των αμοιβών και εξόδων τρίτων (61) και των εξόδων 

μεταφορών (640000). Η διαφορά των μικτών αποτελεσμάτων μείον τα γενικά 

έξοδα δίνουν τα μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης. 

Στα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προστίθενται τα έκτακτα έσοδα που 

είναι τα έσοδα κεφαλαίων (7600) και προκύπτουν τα ολικά αποτελέσματα. 

Από τα ολικά αποτελέσματα αφαιρούνται οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

(66) και προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική   Ανάλυση&Εκτυπώ-

σεις   Οικονομικές Καταστάσεις και στο πεδίο ονομασία καταχωρούμε το 

όνομα της νέας κατάστασης και πατάμε ΟΚ. Καταχωρούμε τις αναλυτικές 

γραμμές της κατάστασης με βάση το υπόδειγμα και επιλέγουμε λειτουργίες 

και διάταξη στηλών ώστε να καταχωρήσουμε μια διάταξη βάσει της οποίας θα 

εμφανίζονται οι καταστάσεις. 

 

 

Εικόνα 8.14 Καταχώρηση τρόπου υπολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης 

Επιλέγουμε λειτουργίες και διάταξη στηλών ώστε να καταχωρήσουμε μια 

διάταξη βάσει της οποίας θα εμφανίζονται οι καταστάσεις. 

 

Εικόνα 8.15 Διάταξη στηλών 
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Επανερχόμαστε στην προηγούμενη οθόνη (οικονομική κατάσταση και επιλέ-

γουμε οικονομική κατάσταση και επισκόπηση ώστε να δούμε τα 

αποτελέσματα. Καταχωρούμε το διάστημα που θέλουμε στο πεδίο της 

ημερομηνίας και εμφανίζεται η κατάσταση αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης. 

Επιλέγουμε λειτουργίες και εκτύπωση ώστε να δούμε τη μορφή της 

εκτύπωσης. 

 

Εικόνα 8.16 Ορισμός ημερομηνίας 

Στην οθόνη επιλογής έχουν περάσει όλοι οι παράμετροι και επομένως 

επιλέγουμε προεπισκόπηση. 

Εμφανίζεται η κατάσταση αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Η κατάσταση που 

δημιουργήσαμε είναι αποθηκευμένη κα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον 

για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμούμε. 
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9. ΚΕΡΔΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

9.1 Εγγραφές σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων  

Αφού βγάλαμε της κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης τώρα  θα κάνουμε 

εγγραφές στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων. Θα κάνουμε τα εξής βήματα: 

 Μεταφορά του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων στο 

λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης (80000000). 

Έπειτα θα μεταφέρουμε τα γενικά έξοδα στους λογαριασμούς των εξόδων μη 

προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων (80020000). Αυτό θα γίνει ως 

εξής: 

 Θα μεταφερθούν οι τακτικές αποδοχές (60000000) καθώς και οι λογα-

ριασμοί αποδοχών τρίτων (62000000) στο λογαριασμό έξοδα διοικητι-

κής λειτουργίας (80020000). 

 Θα μεταφερθούν οι αμοιβές και τα έξοδα αφισοκολλητών (61000000) 

καθώς και τα έξοδα μεταφοράς υλικών με μέσα τρίτων (64000000) στο 

λογαριασμό έξοδα λειτουργίας διάθεσης (80020200). 

Τέλος η μεταφορά από τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στους λογα-

ριασμούς αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται ως εξής: 

 Μεταφορά των εσόδων από μερίσματα μετοχών (76010000) στα 

έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81010000). 

 Μεταφορά των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων (66000000) στους 

λογαριασμούς αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργι-

κό κόστος (85000000). 

Ορίζουμε την ημερομηνία που θέλουμε (31/01/01) με το τρόπο που έχουμε 

προαναφέρει. Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εγ-

γραφές Λογιστικής. 



108 
 

 

Εικόνα 9.1 Κατάλογος πρότυπων εγγραφών 

Από τον κατάλογο των προτύπων εγγραφών επιλέγουμε ΠΙ και πατάμε ΟΚ. 

Στο παράθυρο εγγραφών γενικής λογιστικής που εμφανίζεται καταχωρούμε 

τις εγγραφές. Στους λογαριασμούς 73000000 (έσοδα από διαφημίσεις) και 

64070000 ( υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων) διαγράφουμε την παραμετροποί-

ηση  ΦΠΑ ώστε να μη δημιουργηθούν αυτόματα τις εγγραφές ΦΠΑ. Επιλέ-

γουμε καταχώρηση και ξανά καταχώρηση και μετά πάμε να ελέγξουμε τις νέες 

ενημερώσεις για να βεβαιωθούμε ότι οι εγγραφές έγιναν σωστά. Επιλέγουμε 

Οικονομική Διαχείριση    Γενική Λογιστική    Λογιστικό Σχέδιο και πάμε και 

βλέπουμε το πεδίο (κίνηση περιόδου) του λογαριασμού 80000000.  

 

 

Εικόνα 9.2 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι το πεδίο ενημερώθηκε και αυτή η ενημέρωση προέρχεται 

από τις εγγραφές που μόλις πραγματοποιήσαμε. 

 Συνεχίζουμε με τη μεταφορά στον λογαριασμό (80020000). Καταχωρούμε με 

τον ίδιο τρόπο όπως πριν και έπειτα ελέγχουμε τις νέες ενημερώσεις για να 

βεβαιωθούμε ότι έγιναν σωστά οι εγγραφές. Πηγαίνουμε στο λογιστικό σχέδιο 
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στον λογαριασμό (80020000) και ζητάμε να δούμε την ανάλυση του πεδίου 

(κίνηση στη περίοδο). 

 

Εικόνα 9.3 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι το πεδίο ενημερώθηκε και αυτή η ενημέρωση προέρχεται 

από τις εγγραφές που μόλις πραγματοποιήσαμε. 

Περνάμε στη μεταφορά στο λογαριασμό (80020200). Εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε ότι θα διαγράψουμε πρώτα την παραμετροποίηση ΦΠΑ από 

τους λογαριασμούς (61000000) και (64000000). Ελέγχουμε τις ενημερώσεις 

στο λογαριασμό (80020200). 

 

 

Εικόνα 9.4 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι το πεδίο ενημερώθηκε και αυτή η ενημέρωση προέρχεται 

από τις εγγραφές που μόλις πραγματοποιήσαμε. 

Περνάμε στη μεταφορά στο λογαριασμό (81010000). Κάνουμε τις 

καταχωρήσεις και ελέγχουμε τις ενημερώσεις στο λογαριασμό (81010000). 
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Εικόνα 9.5 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι το πεδίο ενημερώθηκε και αυτή η ενημέρωση προέρχεται 

από τις εγγραφές που μόλις πραγματοποιήσαμε. 

Τέλος μας έμεινε η μεταφορά στο λογαριασμό (85000000). Κάνουμε τις κατά-

χωρήσεις των εγγραφών και ελέγχουμε τις ενημερώσεις στο λογαριασμό 

(85000000). 

Ελέγχουμε τώρα τα υπόλοιπα των λογαριασμών εξόδων (ομάδα 6) και των 

λογαριασμών εσόδων (ομάδα 7) στο λογιστικό σχέδιο. 

 

Εικόνα 9.6 Λογιστικό σχέδιο – πεδίο κίνηση περιόδου 

Παρατηρούμε ότι μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών που πραγματοποιή-

σαμε έχουνε μηδενισθεί όλοι οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων. Ελέγχουμε 

αντίστοιχα και τα υπόλοιπα της ομάδας 8 και παρατηρούμε ότι ενημερώθηκαν 

τα πεδία με τα ποσά που μεταφέραμε με τις παραπάνω εγγραφές. 

 

 

9.2  Μεταφορά σε λογαριασμούς χρήσης- Κέρδη προς 

διανομή 

Το κλείσιμο των λογαριασμών 80-82 θα γίνει σε λογαριασμούς αποτελεσμά-

των χρήσης με βάση τις αντιστοιχίες του πίνακα που ακολουθεί. 
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Λογαριασμοί 80-82 Λογαριασμοί 86 

80000000 86000000 

80020000 86000200 

80020200 86000400 

81010000 86010100 

82010000 86030300 

82010100 86030400 

82010200 86030400 

  

Πηγαίνουμε (ως γνωστόν) Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική    

Εγγραφές Λογιστικής και από τον κατάλογο των προτύπων εγγραφών 

επιλέγουμε ΠΙ και πατάμε ΟΚ. Καταχωρούμε τις εγγραφές και μετά 

πηγαίνουμε στο λογιστικό σχέδιο για να ελέγξουμε. Διαπιστώνουμε ότι όλοι οι 

λογαριασμοί 80-82 έχουν μηδενισθεί και τα υπόλοιπα τους έχουν μεταφερθεί 

στο λογαριασμό 86. 

Επόμενο βήμα είναι ο μηδενισμός αυτών των λογαριασμών και η μεταφορά 

των υπολοίπων στο λογαριασμό καθαρά αποτελέσματα χρήσης (86990000). 

Πηγαίνουμε (ως γνωστόν) Οικονομική Διαχείριση    Γενική Λογιστική     

Εγγραφές Λογιστικής και από τον κατάλογο των προτύπων εγγραφών 

επιλέγουμε ΠΙ και πατάμε ΟΚ. Καταχωρούμε τις εγγραφές και μετά 

πηγαίνουμε στο λογιστικό σχέδιο για να ελέγξουμε. Διαπιστώνουμε ότι όλοι οι 

λογαριασμοί (8600, 8601, 8603) έχουν μηδενισθεί και τα υπόλοιπα τους έχουν 

μεταφερθεί στον λογαριασμό 86990000. 

 

Εικόνα 9.7 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Διαπιστώνουμε μέσω του λογιστικού σχεδίου ότι όντως ο λογαριασμός 

86990000 έχει ενημερωθεί με το νέο σωστό υπόλοιπο. 
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Τέλος ολοκληρώνουμε με τη μεταφορά των καθαρών αποτελεσμάτων στο 

λογαριασμό 88000000 (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ). Κάνουμε τη 

γνωστή διαδικασία που αναφέραμε και από πάνω και πηγαίνουμε στο 

λογιστικό σχέδιο να ελέγξουμε το λογαριασμό 88000000. 

 

Εικόνα 9.8 Αναλυτική εγγραφή – λογιστικό σχέδιο 

Παρατηρούμε ότι όντως ο λογαριασμός έχει ενημερωθεί με το σωστό 

υπόλοιπο που προέρχεται όπως βλέπουμε από την από την εγγραφή που 

πραγματοποιήσαμε μόλις πριν. 

 

9.3 Κέρδη προς διανομή- Διάθεση κερδών 

Η διάθεση των κερδών αφού αφαιρεθεί ο φόρος θα γίνει σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας διάθεσης κερδών  

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 24.850,0 

Μείον Φόρος Εισοδήματος 9.940,0 

Κέρδη προς διάθεση 14.910,0 

Η διάθεση κερδών έχει ως εξής:  

Τακτικό Αποθεματικό 745,5 

Πρώτο Μέρισμα 9.600,0 

Τακτικό Αποθεματικό 500,0 

Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά 600,0 

Αφορολόγητα Αποθεματικά 1.000,0 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 1.500,0 

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 964,5 
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Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική  Εγγραφές 

Λογιστικής. Καταχωρούμε τις εγγραφές με τις οποίες μεταφέρουμε τα 24.850 

ευρώ από το λογαριασμό 88000000 (καθαρά αποτελέσματα χρήσης) στους 

λογαριασμούς 54070000 (9.940 ευρώ-ΦΠΑ) και 88990000 (14.910 ευρώ-

κέρδη προς διάθεση).  

Έπειτα καταχωρούμε εγγραφές με τις οποίες μεταφέρουμε τα 14.910 ευρώ 

από το λογαριασμό 88990000 στους λογαριασμούς 41020000, 53010000, 

53010100, 41050000, 41080000, 53080000, 42000000 που αντιστοιχούν στα 

μεγέθη στα οποία αναφέρουμε στο πίνακα ότι θα γίνει η διάθεση των κερδών. 

Αφού ολοκληρώσαμε και αυτή τη διαδικασία ήρθε η ώρα να εμφανίσουμε το 

τελικό γενικό καθολικό της εταιρείας μας για να ελέγξουμε το ισοζύγιο των 

1θμίων. Επιλέγουμε λοιπόν Οικονομική Διαχείριση    Γενική Λογιστική   

Εκτυπώσεις    Οικονομική Δήλωση    Γενικό Καθολικό (ΕΛΛ). 

 

Εικόνα 9.9 Ορισμός ημερομηνίας 

Επιλέγουμε  τον τύπο λογαριασμού (σύνολο) και στην ημερομηνία το διάστη-

μα που θέλουμε και πατάμε προεπισκόπηση. 
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Εικόνα 9.10 Γενικό καθολικό 

 

9.4 Τακτοποίηση προκαταβολών- προμηθευτών 

Αν υπάρχουν προκαταβολές προμηθευτών (χρεωστικοί προμηθευτές) αυτές 

πρέπει να εμφανίζονται στο ενεργητικό γιατί οφείλουν να μας παραδώσουν α-

γαθά και υπηρεσίες ενώ αν υπάρχουν προκαταβολές πελατών (πιστωτικοί 

πελάτες) αυτές πρέπει να εμφανίζονται στο παθητικό γιατί οφείλουμε να τους 

παραδώσουμε αγαθά και υπηρεσίες. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Εισπράξεις  Εκτυπώσεις    Ισοζύγιο 

Πελατών. 
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Εικόνα 9.11 Ορισμός ημερομηνίας  

Καταχωρούμε ημερομηνία και επιλέγουμε προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 9.12 Ισοζύγιο Πελατών 

Ελέγχουμε το ισοζύγιο και παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν πιστωτικοί 

πελάτες. Έπειτα επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση   Πληρωμές Εκτυπώ-

σεις    Ισοζύγιο Προμηθευτών. 
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Εικόνα 9.13 Ορισμός ημερομηνίας 

Καταχωρούμε ημερομηνία και πατάμε προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 9.14 Ισοζύγιο προμηθευτών 

Ελέγχουμε το ισοζύγιο και παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας χρεωστικός προμη-

θευτής (Ζαφειρίου). Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική   

Εγγραφές Λογιστικής και από τον κατάλογο των προτύπων εγγράφων 

επιλέγω ΣΕ. Για να τακτοποιήσουμε την εγγραφή προκαταβολής ώστε να 

εμφανιστεί χωριστά στους διάφορους χρεώστες του ενεργητικού κάνουμε μια 

συμψηφιστική εγγραφή. 
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Εικόνα 9.15 Κατάλογος προτύπων εγγραφών 

Καταχωρούμε το άρθρο και έπειτα πηγαίνουμε στο λογιστικό σχέδιο και 

ελέγχουμε το πεδίο του λογαριασμού 50050000 και από πού προήλθε αυτή η 

ενημέρωση. 

 

Εικόνα 9.16 Ανάλυση εγγραφής – λογιστικό σχέδιο 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική Εκτυπώσεις   Ισο-

ζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών (ΕΛΛ). 

 

Εικόνα 9.17 Ορισμός ημερομηνίας και επιπέδου λογαριασμού 

Καταχωρούμε ημερομηνία και στο επίπεδο λογαριασμού βάζουμε ½ ώστε να 

εμφανιστούν μόνο οι πρώτες δύο βαθμίδες. Τέλος πατάμε προεπισκόπηση. 
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Επάνω σε αυτό το ισοζύγιο θα βασιστούμε για τον υπολογισμό του 

ισολογισμού (ενεργητικό και παθητικό). 

 

 

 

Εικόνα 9.18 Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικών καθολικών 

 

9.5 Ισολογισμός 

Η διαδικασία παραμετροποίησης των δύο καταστάσεων του ισολογισμού 

(ενεργητικό και παθητικό) αποτελείται από δύο βήματα. Το πρώτο βήμα είναι 

η καταγραφή των γραμμών του ισολογισμού, των λογαριασμών που 

αθροίζονται ανά γραμμή και των γραμμών συνόλων. Το δεύτερο βήμα είναι η 

καταχώρηση των δεδομένων σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας εκτυπώσεων 
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και η αυτόματη έκδοση του ισολογισμού με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου 

λογαριασμών. 

Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση  Γενική Λογιστική   Ανάλυση&Εκτυπώ-

σεις   Οικονομικές Καταστάσεις και στο πεδίο ονομασία καταχωρούμε τα 

ονόματα των νέων καταστάσεων. Επιλέγουμε ισολογισμός ενεργητικό και 

πατάμε ΟΚ. 

 

Εικόνα 9.19 Οικονομικές καταστάσεις 

Καταχωρούμε το ενεργητικό και μέσα στο παράθυρο επιλέγουμε οικονομική 

κατάσταση και προεπισκόπηση. 

 

Εικόνα 9.20 Μεθοδολογία ισολογισμού ενεργητικού 

Καταχωρούμε ημερομηνία και εμφανίζεται η κατάσταση με τα σύνολα της 

χρήσης. 
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Εικόνα 9.21 Κατάσταση συνόλων χρήσης 

Επιλέγουμε μέσα από το παράθυρο λειτουργίες και εκτύπωση. Στο παράθυρο 

που εμφανίζεται έχουν περάσει όλες οι παράμετροι επομένως επιλέγουμε 

προεπισκόπηση. 
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Εικόνα 9.22 Ορισμός ημερομηνίας 

Η κατάσταση που δημιουργήσαμε  είναι αποθηκευμένη και μπορεί αν 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον οποιοδήποτε διάστημα χρειασθεί. 

 

Εικόνα 9.23 Ισολογισμού ενεργητικού 
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Επιλέγουμε Οικονομική Διαχείριση Γενική Λογιστική   Ανάλυση&Εκτυπώ-

σεις   Οικονομικές Καταστάσεις και επιλέγουμε ισολογισμός παθητικό και 

πατάμε ΟΚ. Καταχωρούμε το παθητικό. 

 

Εικόνα 9.24 Μεθοδολογία ισολογισμού ενεργητικού 

Επιλέγουμε μέσα στο παράθυρο οικονομική κατάσταση και επισκόπηση. 

 

Εικόνα 9.25 Κατάσταση συνόλων χρήσης 
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Επιλέγουμε μέσα στο παράθυρο λειτουργίες και εκτύπωση. 

 

Εικόνα 9.26 Ορισμός ημερομηνίας 

Η κατάσταση που δημιουργήσαμε είναι αποθηκευμένη και μπορεί αν 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον οποιοδήποτε διάστημα χρειασθεί. 

 

Εικόνα 9.27 Ισολογισμός παθητικού 
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Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα σε παθητικό και 

ενεργητικό καθώς το ενεργητικό είναι 201.434,50 ευρώ ενώ το παθητικό είναι 

-202.871,47 ευρώ. Αυτή η διαφορά των 1436,97 ευρώ προκύπτει από το 

Φ.Π.Α καθώς αν παρατηρήσουμε και το γενικό καθολικό θα διαπιστώσουμε 

ότι έχουμε να πληρώσουμε 1436,97 ευρώ από όσο πρέπει κανονικά. Αυτή η 

παραπάνω πίστωση έπρεπε να είχε γίνει στον  λογαριασμό (60000000 – 

383,19 ευρώ), στον λογαριασμό (62000000 – 798,32 ευρώ) και στον λογαρια-

σμό (66000000 – 287,39 ευρώ). Επίσης να συμπληρώσουμε ότι έπρεπε να 

είχε γίνει και μια χρέωση στον λογαριασμό (64000000 – 31,93 ευρώ). Αν 

αθροίσουμε λοιπόν τα τρία ποσά της πίστωσης και αφαιρέσουμε το ένα ποσό 

της χρέωσης προκύπτει το επιθυμητό ποσό των 1436,97 ευρώ που είναι και η 

διαφορά ενεργητικού και παθητικού όπως προαναφέραμε. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να εμβαθύνω όσο περισσότερο 

γίνεται στην εφαρμογή του Microsoft Navision 4.0 στα οικονομικά μιας 

εταιρείας από την ίδρυση της έως το κλείσιμο της πρώτης οικονομικής 

χρήσης. Τελειώνοντας την εργασία κατέληξα ότι μια επιχείρηση με το 

συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των 

οικονομικών της όσο σύνθετα και πολύπλοκα να είναι αυτά. Ειδικά σε μεγάλες 

επιχειρήσεις οι οποίες  συνεργάζονται με πολλούς προμηθευτές και πελάτες 

και η συνεργασία με τον καθέναν από αυτούς θα έχει τη δικιά της ιδιάζουσα 

μορφή και ιδιαιτερότητες, η προσφορά ενός τέτοιου πληροφοριακού 

συστήματος  είναι ανεκτίμητη. Με ένα τέτοιο σύστημα παρέχεται η δυνατότητα 

της παρακολούθησης του σημείου που βρίσκεται η συνεργασία μας με 

κάποιον προμηθευτή ή πελάτη ανά πάσα χρονική στιγμή. Παράγοντας πολύ 

βασικός για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

Σαν πρόταση θα ήθελα να πω πως πιστεύω ακράδαντα πως στη σημερινή 

εποχή δε νοείται και η πιο μικρή εταιρεία στο κόσμο να μη διαθέτει ένα τέτοιο 

σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα. Μπορεί το κόστος αγοράς να είναι ακριβό 

αλλά η βελτίωση που θα φέρει σε όλους τους τομείς της θα οδηγήσουν 

αδιαμφισβήτητα  στην αύξηση των κερδών που είναι και το ζητούμενο. Η αγο-

ρά βέβαια ενός καταξιωμένου πληροφοριακού συστήματος όπως το Νavision 

που προέρχεται από μια κορυφαία εταιρεία όπως η Microsoft θα ήταν από τις 

καλύτερες επιλογές. 
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