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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψηνο κέξνο 

(Κεθάιαηα 2-3) ζα γίλεη κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ERP ζπζηεκάησλ, 

ζα δνχκε πψο εμειίρζεθαλ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πνηα ηα νθέιε θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπο, πνηνη νη πηζαλνί θίλδπλνη πηνζέηεζεο ηνπο θαη πσο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. ηελ ζπλέρεηα, ζα θάλνπκε 

κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα, φπνπ ζα δνχκε πσο 

εμειίρζεθε ε ινγηζηηθή δηαδηθαζία απφ ην 1920 πνπ έγηλαλ ηα πξψηα βήκαηα έσο θαη 

ζήκεξα. ην δεχηεξν κέξνο (Κεθάιαηα 4-10) ζα κειεηήζνπκε έλα χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Διιεληθή 

αγνξά, ην Soft1 ERP ηεο εηαηξείαο Softone Technologies Α.Δ.. Θα παξνπζηάζνπκε 

θαη ζα αλαιχζνπκε ηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα (modules) ηνπ ERP ζπζηήκαηνο κέζα 

απφ ηελ αλάιπζεο πεξίπησζεο (Case Study) κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ζελάξην κε γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

αθελφο λα αλαδείμεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ERP 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ λα εμνηθεηψζεη ηνπο ρξήζηεο/αλαγλψζηεο κε ην 

πεξηβάιινλ, ηε δνκή , ηε θηινζνθία θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ERP 

ζπζηεκάησλ ζχκθσλα πάληα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ εξγαζία ζα 

νινθιεξσζεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ θάλακε. 
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Abstract 

The present master thesis is divided into two parts. In the first part (Chapters 2-3) 

there will be a theoretical analysis and interpretation of ERP systems, we will see how 

they have evolved over time, what are the benefits and the advantages of using them, 

what the possible adoption risks are and how they can contribute in the development 

of the enterprise. Then, we will make a historical review of the accounting framework 

in Greece, how the accounting process evolved from 1920 where the first steps were 

made, until today. In the second part (Chapters 4-10) we will study an Enterprise 

Resource Planning system widely used in the Greek market, Soft1 ERP developed by 

the company Softone Technologies Inc. We will present and analyze the main 

modules of the ERP system through a case study analysis of a virtual enterprise into a 

comprehensive scenario with events and transactions carried out in the company 

during the year. The purpose of this thesis is to both highlight the benefits of adopting 

ERP systems by enterprises and to familiarizing users / readers to the environment, 

structure, philosophy and the basic functions of ERP systems according to the current 

legislation. The thesis will be completed with the conclusions of the analysis we did. 

 

 

 

Keywords: 

ERP, Soft1, Softone, Enterprise Resource Planning System, Greek Accounting 

Standards, module 



vi 
 

Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην ηάπξν 

Σζφπνγινπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο.  

 

  



vii 
 

Περιεχόκενα 

1 Δηζαγσγή ........................................................................................................... 1 

1.1 Πξφβιεκα- εκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο............................................................... 1 

1.2 θνπφο- ηφρνη ...................................................................................................... 1 

1.3 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο ......................................................................................... 1 

2 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ERP ..................................................................... 4 

2.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................... 4 

2.2 χζηεκα ................................................................................................................. 4 

2.3 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα.................................................................................... 5 

2.4 Ηζηνξηθή αλαδξνκή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ................................................ 7 

2.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise Resource Planning 
Systems) ............................................................................................................... 10 

2.6 Αξρηηεθηνληθή Γνκή ελφο ERP πζηήκαηνο ....................................................... 10 

2.7 Τπνζπζηήκαηα (Modules) ελφο πζηήκαηνο  ERP ............................................. 11 

2.8 Λφγνη πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ERP.................................................................... 12 

2.9 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ERP ζπζηεκάησλ ......................................................... 13 

2.10 Πηζαλνί θίλδπλνη- κεηνλεθηήκαηα ....................................................................... 13 

2.11 Cloud Computing – Σν κέιινλ ........................................................................... 14 

3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζηελ Διιάδα ....................... 17 

4 Παξνπζίαζε ERP Soft1 Open Enterprise .................................................... 19 

4.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Soft1 Open Enterprise .......................................... 19 

4.2 Σν πεξηβάιινλ Δξγαζίαο ηνπ Soft1 Open Enterprise .......................................... 19 

4.3 Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ Soft1 Open Enterpise ...................................................... 22 

5 ελάξην Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ ................ 25 

5.1 Ζ εηαηξεία ............................................................................................................ 25 

5.2 Σα Γεγνλφηα θαη νη Οηθνλνκηθέο Πξάμεηο ........................................................... 26 

5.3 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή ...................................................................................... 28 

5.4 Γεκηνπξγία εηαηξείαο .......................................................................................... 29 

5.5 Γεκηνπξγία Οηθνλνκηθψλ Υξήζεσλ .................................................................... 32 

5.6 Λνγηζηηθφ ρέδην ................................................................................................. 34 

6 Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο - Καηαρψξεζε ησλ γεγνλφησλ. .............................. 37 

6.1 Γεγνλφο- Ίδξπζε εηαηξείαο .................................................................................. 37 

6.1.1 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκψλ ........................................................................... 38 



viii 
 

6.1.2 Δγγξαθέο ..................................................................................................... 39 

6.1.3 Καηαρψξεζε παγίσλ ζην ππνζχζηεκα «Πάγηα»......................................... 43 

6.2 Γεγνλφο- Αζθάιηζηξα Δπηβαηηθνχ Η.Υ. ............................................................... 45 

6.3 Γεγνλφο- Δλνηθίαζε γξαθείνπ ............................................................................. 45 

6.4 Γεγνλφο- Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ....................................................................... 46 

6.4.1 Δγγξαθή ....................................................................................................... 46 

6.4.2 Έιεγρνο εγγξαθψλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή .................................................... 47 

6.4.3 Έιεγρνο θαη εθηχπσζε Ηζνδπγίνπ ............................................................... 48 

6.5 Γεγνλφο- πκθσλία γηα αγνξά παγίσλ ................................................................ 49 

6.5.1 Γεκηνπξγία Νένπ Πξνκεζεπηή ................................................................... 50 

6.5.2 Δγγξαθή ....................................................................................................... 51 

6.6 Γεγνλφο- Παξαιαβή παγίσλ ................................................................................ 53 

6.6.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο ..................................................................................... 53 

6.6.2 Γεκηνπξγία παγίνπ ...................................................................................... 53 

6.6.3 Καηαρψξεζε Αγνξάο Παγίσλ ..................................................................... 54 

6.6.4 Πιεξσκή πξνκεζεπηή ................................................................................. 55 

6.6.5 Έιεγρνο θαξηέιαο πξνκεζεπηή ................................................................... 55 

6.6.6 Δλεκέξσζε Λνγηζηηθήο απφ Δκπνξηθή δηαρείξηζε- έιεγρνο άξζξσλ ......... 56 

6.6.7 Δλεκέξσζε Λνγηζηηθήο απφ Δκπνξηθή δηαρείξηζε- Δθηέιεζε ελεκέξσζεο58 

6.7 Γεγνλφο- Αγνξά εκπνξεπκάησλ .......................................................................... 59 

6.7.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο ..................................................................................... 59 

6.7.2 Δηζαγσγή εηδψλ ζηελ απνζήθε ................................................................... 59 

6.7.3 Καηαρψξεζε παξαζηαηηθνχ αγνξάο ........................................................... 60 

6.8 Γεγνλφο- Αλάζεζε θαη παξαιαβή δηαθεκηζηηθψλ απφ πξνκεζεπηή ................... 62 

6.8.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο ..................................................................................... 63 

6.8.2 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ εμφδσλ ............................................................... 63 

6.8.3 Καηαρψξεζε εμφδνπ ................................................................................... 63 

6.8.4 Μεηαθνξά εμφδσλ αγνξψλ/πσιήζεσλ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή ................... 64 

6.9 Γεγνλφο- πκθσλία γηα πψιεζε εκπνξεπκάησλ θαη πξνθαηαβνιή απφ πειάηε 65 

6.10 Γεγνλφο- Αλάζεζε δηαλνκήο θπιιαδίσλ ζε ζπλεξγάηε ...................................... 65 



ix 
 

6.11 Γεγνλφο- Σηκνιφγεζε ζε πειάηε θαη είζπξαμε κέξνπο απαίηεζεο ..................... 66 

6.12 Γεγνλφο- Δμφθιεζε πξνκεζεπηή Πνπξζαλίδε ................................................... 67 

6.13 Γεγνλφο- Πψιεζε ζε πειάηε θαη εμφθιεζε απαίηεζεο ...................................... 68 

6.13.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο ..................................................................................... 68 

6.13.2 Έιεγρνο θαξηέιαο πειαηψλ ......................................................................... 68 

6.13.3 Έιεγρνο ππνινίπσλ εηδψλ απνζήθεο .......................................................... 68 

6.14 Γεγνλφο- Έθδνζε θαη πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ηειεθψλνπ θαη ξεχκαηνο ........... 70 

6.15 Γεγνλφο- Ακνηβή Λνγηζηή ................................................................................... 71 

6.16 Γεγνλφο- Μεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ην ηακείν ζηελ ηξάπεδα ............................. 72 

6.17 Γεγνλφο- Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ Ηαλνπάξηνο .................................................. 73 

6.17.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο & εγγξαθή .................................................................. 73 

6.17.2 Πιεξσκή δηαθνξάο ζε πξνζσπηθφ .............................................................. 74 

6.17.3 Έιεγρνο θαξηέιαο ινγαξηαζκψλ ................................................................. 74 

6.18 Γεγνλφο- Δίζπξαμε απφ πειάηε Παπατσάλλνπ ΟΔ ............................................. 75 

7 Μεληαίνη Πεξηνδηθνί Έιεγρνη ........................................................................ 76 

7.1 Έιεγρνο ζπκθσλίαο Δκπνξηθνχ κε Λνγηζηηθνχ θπθιψκαηνο ............................. 76 

7.1.1 Έιεγρνο ππνζπζηήκαηνο «πλαιιαζζφκελνη» ........................................... 76 

7.1.2 Έιεγρνο ππνζπζηεκάησλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά», «Πσιήζεηο», «Αγνξέο»78 

7.2 Πεξηνδηθή Γήισζε ΦΠΑ .................................................................................... 79 

7.2.1 Δμαγσγή Ηζνδπγίνπ απφ ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» ........................ 79 

7.2.2 Δμαγσγή πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ Φ2 ..................................................... 81 

7.2.3 πκπιήξσζε πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ .................................................... 82 

7.3 πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο Πειαηψλ – Πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ) ....................... 87 

8 Λνηπέο Λνγηζηηθέο εγγξαθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο...................... 90 

8.1 Γεγνλφο- Πιεξσκή ελζήκσλ ΗΚΑ ...................................................................... 90 

8.2 Γεγνλφο- Πιεξσκή Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ Ηαλνπαξίνπ ......................... 91 

8.3 Γεγνλφο- Καηαβνιή ηπρφλ νθεηιφκελνπ πνζνχ ΦΠΑ ........................................ 91 

8.4 Γεγνλφο- Δίζπξαμε ππφινηπνπ νθεηιήο απφ πειάηε Παπατσάλλνπ ΟΔ ............. 91 

8.5 Γεγνλφο-  Δμφθιεζε ππφινηπσλ νθεηιψλ ζε πξνκεζεπηέο ................................. 92 

8.5.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο- Παξαιαβήο επηηαγήο απφ πξνκεζεπηή ..................... 92 

8.5.2 Αλάιπζε γεγνλφηνο- Δμφθιεζε επηηαγήο ζε πξνκεζεπηή .......................... 94 



x 
 

9 Δγγξαθέο Σαθηνπνίεζεο θαη Κιεηζίκαηνο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο- 

Πξνζδηνξηζκφο Σειηθνχ Απνηειέζκαηνο ........................................................ 96 

9.1 Δμαγσγή πξψηνπ ηζνδπγίνπ- Έιεγρνο δεδνκέλσλ .............................................. 96 

9.2 Δξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ...................................................................................... 98 

9.2.1 Απνγξαθή απνζεκάησλ ............................................................................... 98 

9.2.2 Υξνληθή ηαθηνπνίεζε δαπαλψλ .................................................................. 98 

9.2.3 Απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ............................... 100 

9.3 Δμαγσγή δεχηεξνπ ηζνδπγίνπ ............................................................................ 102 

9.4 Πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) πεξηφδνπ .......... 105 

9.4.1 Γεληθά ........................................................................................................ 105 

9.4.2 Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο ............................................................................... 106 

9.4.3 Έιεγρνο ηζνδπγίνπ θαη ινγαξηαζκνχ 82.01 ............................................... 111 

9.4.4 Πξνζδηνξηζκφο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη θφξνπ    εηζνδήκαηνο ........... 113 

9.4.5 Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο 

  ................................................................................................................... 114 

9.4.6 Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ............................................................ 117 

10 Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο .............................................................. 118 

10.1 Δμαγσγή ηειηθνχ ηζνδπγίνπ (ζχκθσλα κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ..) . 
  ........................................................................................................................... 118 

10.2 Αληηζηνίρεζε ηειηθνχ ηζνδπγίνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην  ινγαξηαζκψλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο  Γ’ ηνπ Ν.4308/2014. ................................................................. 119 

10.3 χληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ................................................... 120 

10.3.1 Παξακεηξνπνίεζε Καηαζηάζεσλ ............................................................. 120 

10.3.2 Δπηινγή θαηαζηάζεσλ ζπκθψλα κε ηνλ λφκν 4308/2014 (θαηεγνξηνπνίεζε) 

  ................................................................................................................... 121 

10.3.3 Καηάξηηζε θχιινπ κεξηζκνχ .................................................................... 122 

10.3.4 Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία (Τπφδ. Β.2.1) .................... 123 

10.3.5 Ηζνινγηζκφο (ππφδεηγκα Β.1.1) ................................................................. 126 

10.3.6 Πξνζάξηεκα .............................................................................................. 128 

11 Δπίινγνο ......................................................................................................... 130 

11.1 χλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα ............................................................................... 130 



xi 
 

11.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο ................................................................................... 131 

Παξάξηεκα Α- Πεξί Βηβιηνγξαθίαο .................................................................. 132 

Α.1 Βηβιηνγξαθία ......................................................................................................... 132 

Α.2 Αξζξνγξαθία ......................................................................................................... 133 

Α.3 Ηζηνζειίδεο- Ζιεθηξνληθέο πεγέο ......................................................................... 134 

Παξάξηεκα Β- Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ ............................................................... 135 

Β.1 Πίλαθαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ΔΛΠ) αλά θαηεγνξία νληνηήησλ. 135 

Β.2 ρέδην Λνγαξηαζκψλ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Ν. 4308/2014 .................................... 136 

Β.3 χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ θαη ηνπ Ηζνινγηζκφπ ηνπ ππνδείγκαηνο Β. 1.1. .. 150 

Β.4 χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαηά 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνδείγκαηνο Β.2.1. ............................................................................. 154 

 

  



xii 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΟΝΩΝ 

Δηθφλα 2-1: ηνηρεία Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ............................................................. 6 

Δηθφλα 2-2: Ζ εμέιημε ησλ ERP ζπζηεκάησλ ...................................................................... 9 

Δηθφλα 2-3: Τπνζπζηήκαηα (Modules) ελφο ERP ζπζηήκαηνο ......................................... 12 

Δηθφλα 2-4: Cloud Computing ........................................................................................... 14 

Δηθφλα 4-1: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ................................................................................. 19 

Δηθφλα 4-2: Δπηινγέο ζπζηήκαηνο ..................................................................................... 20 

Δηθφλα 4-3: Δπηινγέο ζπζηήκαηνο: Δξγαιεία .................................................................... 20 

Δηθφλα 4-4: Δπηινγέο πζηήκαηνο- Δθηππσηέο ................................................................. 21 

Δηθφλα 4-5: Δπηινγέο πζηήκαηνο- Βάζε δεδνκέλσλ ....................................................... 21 

Δηθφλα 4-6: Τπφινηπα εηθνλίδηα ........................................................................................ 22 

Δηθφλα 5-1: Δθηέιεζε εθαξκνγήο ...................................................................................... 28 

Δηθφλα 5-2: Δίζνδνο ρξήζηε .............................................................................................. 29 

Δηθφλα 5-3: Δπηινγή εηαηξείαο ........................................................................................... 29 

Δηθφλα 5-4: Γεκηνπξγία εηαηξείαο 1 .................................................................................. 30 

Δηθφλα 5-5: Γεκηνπξγία εηαηξεία 2 .................................................................................... 30 

Δηθφλα 5-6: Γεκηνπξγία εηαηξείαο 3 .................................................................................. 31 

Δηθφλα 5-7: Δίζνδνο ρξήζηε ζε λέα εηαηξεία ..................................................................... 31 

Δηθφλα 5-8: Γεκηνπξγία Οηθνλνκηθψλ  Υξήζεσλ .............................................................. 32 

Δηθφλα 5-9: Δπηινγή εηαηξείαο απφ Δπξεηήξην .................................................................. 32 

Δηθφλα 5-10: Γεκηνπξγία ινγηζηηθήο ρξήζεο 1 ................................................................. 33 

Δηθφλα 5-11: Γεκηνπξγία ινγηζηηθήο ρξήζεο 2 ................................................................. 33 

Δηθφλα 5-12: Καηαρψξεζε κεηαβνιψλ .............................................................................. 34 

Δηθφλα 5-13: Λνγηζηηθφ ζρέδην 1 ....................................................................................... 34 

Δηθφλα 5-14: Λνγηζηηθφ ζρέδην 2 ....................................................................................... 34 

Δηθφλα 5-15: Λνγηζηηθφ ζρέδην 3 ....................................................................................... 35 

Δηθφλα 5-16: Λνγηζηηθφ ζρέδην 4 ....................................................................................... 35 

Δηθφλα 5-17: Λνγηζηηθφ ζρέδην 5 ....................................................................................... 35 

Δηθφλα 6-1: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ......................................... 38 

Δηθφλα 6-2: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 2 ...................................... 38 

Δηθφλα 6-3: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 3 ...................................... 39 

Δηθφλα 6-4: Γεκηνπξγία άξζξνπ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 1 ............................................... 40 

Δηθφλα 6-5:Γεκηνπξγία άξζξνπ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 2 ................................................ 40 

 



xiii 
 

Δηθφλα 6-6:Γεκηνπξγία άξζξνπ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 3 ................................................ 41 

Δηθφλα 6-7: Σξφπνη αλαδήηεζεο ινγαξηαζκψλ θαηά ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή 1 ................ 41 

Δηθφλα 6-8: Σξφπνη αλαδήηεζεο ινγαξηαζκψλ θαηά ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή 2 ................ 42 

Δηθφλα 6-9: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Δηζθνξάο ζε είδνο» ...................................................... 42 

Δηθφλα 6-10: Γεκηνπξγία παγίνπ 1 .................................................................................... 43 

Δηθφλα 6-11: Γεκηνπξγία παγίνπ 2 .................................................................................... 43 

Δηθφλα 6-12: Γεκηνπξγία παγίνπ 3 .................................................................................... 44 

Δηθφλα 6-13: Πξνβνιή παγίσλ ........................................................................................... 44 

Δηθφλα 6-14: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Αζθαιίζηξσλ» ........................................................... 45 

Δηθφλα 6-15: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Δλνηθίαζεο γξαθείνπ» ................................................ 46 

Δηθφλα 6-16: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Πξνθαηαβνιή ζε πξνζσπηθνχ» ................................. 46 

Δηθφλα 6-17: Αλαδήηεζε άξζξσλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή κε δηάθνξα θίιηξα ..................... 47 

Δηθφλα 6-18: Πξνβνιή άξζξσλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή κε βάζε ηα θίιηξα πνπ εηζάγακε .. 47 

Δηθφλα 6-19: Δμαγσγή Ηζνδπγίνπ ....................................................................................... 48 

Δηθφλα 6-20: Πξνζσξηλφ Ηζνδχγην γηα έιεγρν Ηαλνπάξηνο ................................................ 49 

Δηθφλα 6-21: Γεκηνπξγία λένπ πξνκεζεπηή 2 ................................................................... 50 

Δηθφλα 6-22: Γεκηνπξγία λένπ πξνκεζεπηή 2 ................................................................... 50 

Δηθφλα 6-23: Πξνβνιή πξνκεζεπηή 1 ................................................................................ 51 

Δηθφλα 6-24: Πξνβνιή πξνκεζεπηή 2 ................................................................................ 51 

Δηθφλα 6-25: Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 1 & 2 .................................................................... 51 

Δηθφλα 6-26: Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 3 ........................................................................... 52 

Δηθφλα 6-27: Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 4 ........................................................................... 52 

Δηθφλα 6-28: Γεκηνπξγία παγίνπ ....................................................................................... 53 

Δηθφλα 6-29: Αγνξά παγίνπ 1 ............................................................................................ 54 

Δηθφλα 6-30: Αγνξά παγίνπ 2 ............................................................................................ 54 

Δηθφλα 6-31: Πιεξσκή πξνκεζεπηή .................................................................................. 55 

Δηθφλα 6-32: Έιεγρνο θαξηέιαο πξνκεζεπηή .................................................................... 55 

Δηθφλα 6-33: Καξηέιεο πξνκεζεπηψλ ................................................................................ 56 

Δηθφλα 6-34: Έιεγρνο άξζξσλ ........................................................................................... 57 

Δηθφλα 6-35: Πξνβνιή άξζξσλ γέθπξαο ινγηζηηθήο ......................................................... 57 

Δηθφλα 6-36: Δθηέιεζε ελεκέξσζεο .................................................................................. 58 

Δηθφλα 6-37: Έιεγρνο κεηαθνξάο εγγξαθψλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή ................................... 59 

Δηθφλα 6-38: Δηζαγσγή είδνπο ζηελ απνζήθε ................................................................... 60 

Δηθφλα 6-39: Πξνβνιή εηδψλ απνζήθεο ............................................................................ 60 



xiv 
 

Δηθφλα 6-40: Γεκηνπξγία πξνκεζεπηή κέζα απφ ηελ εγγξαθή.......................................... 61 

Δηθφλα 6-41: Γεκηνπξγία παξαζηαηηθνχ αγνξψλ .............................................................. 61 

Δηθφλα 6-42: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο ζε πξνκεζεπηή ....................................................... 62 

Δηθφλα 6-43: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ εμφδσλ ................................................................ 63 

Δηθφλα 6-44: Καηαρψξεζε εμφδνπ .................................................................................... 64 

Δηθφλα 6-45: Μεηαθνξά κέζσ γέθπξαο άξζξσλ εμφδσλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή ................ 64 

Δηθφλα 6-46: Καηαρψξεζε εμφδσλ θίλεζεο ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ................................ 66 

Δηθφλα 6-47: Καηαρψξεζε παξαζηαηηθνχ πψιεζεο ......................................................... 66 

Δηθφλα 6-48: Πιεξσκή πξνκεζεπηή .................................................................................. 67 

Δηθφλα 6-49: Καξηέιεο πξνκεζεπηψλ ................................................................................ 67 

Δηθφλα 6-50: Καξηέιεο πειαηψλ ........................................................................................ 68 

Δηθφλα 6-51: Τπφινηπα εηδψλ απνζήθεο ........................................................................... 69 

Δηθφλα 6-52: Πξνεηδνπνίεζε ππέξβαζεο ππνινίπνπ είδνπο απνζήθεο ............................. 69 

Δηθφλα 6-53: Καηαρψξεζε εμφδνπ-ηειεθσλία ζε εκπνξηθή δηαρείξηζε ........................... 70 

Δηθφλα 6-54: Άξζξν εμφδνπ-ηειεθσλία ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ...................................... 70 

Δηθφλα 6-55: Καηαρψξεζε εμφδνπ-ειεθηξηθφ ζε εκπνξηθή δηαρείξηζε ............................ 71 

Δηθφλα 6-56: Άξζξν εμφδνπ-ειεθηξηθφ ξεχκα ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ............................ 71 

Δηθφλα 6-57: Άξζξν εμφδνπ-ακνηβή ινγηζηή ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή .............................. 72 

Δηθφλα 6-58: Άξζξν κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή.................................. 72 

Δηθφλα 6-59: Δγγξαθή Μηζζνδνζίαο ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ........................................... 73 

Δηθφλα 6-60: Δμφθιεζε πξνζσπηθνχ ................................................................................ 74 

Δηθφλα 6-61: Καξηέια ινγαξηαζκνχ 53 ............................................................................. 74 

Δηθφλα 7-1: Καξηέιεο πειαηψλ απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαζζφκελνη» ....................... 76 

Δηθφλα 7-2: Καξηέια ινγ. πειαηψλ (30) απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» ......... 77 

Δηθφλα 7-3: Καξηέιεο ινγ. πξνκεζεπηψλ απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαζζφκελνη» ....... 77 

Δηθφλα 7-4: Καξηέια πξνκεζεπηψλ (50) απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» ......... 78 

Δηθφλα 7-5: Καξηέια ινγ. πσιήζεηο (70) απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» ........ 79 

Δηθφλα 7-6: Καξηέια πσιήζεσλ απφ ην ππνζχζηεκα «Πσιήζεηο» .................................. 79 

Δηθφλα 7-7: Ηζνδχγην Ηαλνπαξίνπ γηα ζπκπιήξσζε πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ ............... 80 

Δηθφλα 7-8: Έληππν πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ Φ2 ........................................................... 81 

Δηθφλα 7-9: χλδεζε θσδηθψλ πεξηνδηθήο δήισζεο κε ινγ. Γεληθήο Λνγηζηηθήο 1 ......... 83 

Δηθφλα 7-10: χλδεζε θσδηθψλ πεξηνδηθήο δήισζεο κε ινγ. Γεληθήο Λνγηζηηθήο 2 ....... 83 

Δηθφλα 7-11: Τπνινγηζκφο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 1 .................................................. 84 

Δηθφλα 7-12: Τπνινγηζκφο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 2 .................................................. 84 



xv 
 

Δηθφλα 7-13: Τπνινγηζκφο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 3 .................................................. 84 

Δηθφλα 7-14: Πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ .............................................................................. 85 

Δηθφλα 7-15: Δγγξαθή ηαθηνπνίεζεο ΦΠΑ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή ................................ 86 

Δηθφλα 7-16: Σειηθφο έιεγρνο ινγαξηαζκνχ ΦΠΑ (54.00) ζηε «Γεληθή Λνγηζηηθή» ....... 86 

Δηθφλα 7-17: Τπνβνιή ζηνηρείσλ ΜΤΦ 1 ......................................................................... 87 

Δηθφλα 7-18: Τπνβνιή ζηνηρείσλ  ΜΤΦ 2 ........................................................................ 89 

Δηθφλα 7-19: Τπνβνιή ζηνηρείσλ  ΜΤΦ 3 ........................................................................ 89 

Δηθφλα 8-1: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Πιεξσκή ελζήκσλ ΗΚΑ» ............................................. 90 

Δηθφλα 8-2: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Πιεξσκή Φ.Μ.Τ.» ....................................................... 91 

Δηθφλα 8-3: Δμφθιεζε απαίηεζεο απφ πειάηε .................................................................. 92 

Δηθφλα 8-4: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν 1 .................................... 93 

Δηθφλα 8-5: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν 2 .................................... 93 

Δηθφλα 8-6: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν 3 .................................... 94 

Δηθφλα 8-7: Παξαιαβή επηηαγήο απφ πξνκεζεπηή- Λνγηζηηθφ άξζξν............................... 94 

Δηθφλα 8-8: Δμφθιεζε επηηαγήο ζε πξνκεζεπηή 1 ............................................................ 95 

Δηθφλα 8-9: Δμφθιεζε επηηαγήο ζε πξνκεζεπηή 2 ............................................................ 95 

Δηθφλα 8-10: εμφθιεζε επηηαγήο πξνκεζεπηή- Λνγηζηηθφ άξζξν ..................................... 95 

Δηθφλα 9-1: Πξνζσξηλφ ηζνδχγην Γεθέκβξηνπ 1 ................................................................ 96 

Δηθφλα 9-2: Πξνζσξηλφ ηζνδχγην Γεθέκβξηνπ 2 ................................................................ 97 

Δηθφλα 9-3: Πξνζσξηλφ ηζνδχγην Γεθέκβξηνπ 2 ................................................................ 97 

Δηθφλα 9-4: Άξζξν Υξνληθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλψλ- Αζθάιηζηξα ................................ 98 

Δηθφλα 9-5: Άξζξν Υξνληθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλψλ- Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο ............... 99 

Δηθφλα 9-6: Άξζξν Υξνληθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλψλ-Σειέθσλν θαη Ζιεθηξηθφ Ρεχκα100 

Δηθφλα 9-7: Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ 1........................................................................ 100 

Δηθφλα 9-8: Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ 2........................................................................ 101 

Δηθφλα 9-9: Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ 3........................................................................ 101 

Δηθφλα 9-10: Άξζξν «Απνζβέζεηο Υξήζεο» ζην ππνζχζηεκα Γεληθή Λνγηζηηθή .......... 102 

Δηθφλα 9-11: Δμαγσγή δεχηεξνπ Ηζνδπγίνπ θιεηζίκαηνο 1 ............................................. 102 

Δηθφλα 9-12: Δμαγσγή δεχηεξνπ Ηζνδπγίνπ θιεηζίκαηνο 2 ............................................. 103 

Δηθφλα 9-13: Δμαγσγή δεχηεξνπ Ηζνδπγίνπ θιεηζίκαηνο 3 ............................................. 104 

Δηθφλα 9-14: Δγγξαθέο Κιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά αγνξψλ (Λνγ.20) 1 ............................ 106 

Δηθφλα 9-15: Δγγξαθέο Κιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά αγνξψλ (Λνγ.20) 2 ............................ 106 

Δηθφλα 9-16: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 60) ............................... 107 

Δηθφλα 9-17: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 61) ............................... 107 



xvi 
 

Δηθφλα 9-18: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 62) ............................... 108 

Δηθφλα 9-19: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 63) ............................... 108 

Δηθφλα 9-20: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 64) ............................... 109 

Δηθφλα 9-21: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 66) ............................... 109 

Δηθφλα 9-22: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εζφδσλ (Λνγ. 70) ............................... 110 

Δηθφλα 9-23: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά έθηαθησλ εμφδσλ (Λνγ. 81.00) .......... 110 

Δηθφλα 9-24: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά έθηαθησλ εζφδσλ (Λνγ. 81.01) .......... 111 

Δηθφλα 9-25: Ηζνδχγην θιεηζίκαηνο ζε πξσηνβάζκηα αλάιπζε ....................................... 111 

Δηθφλα 9-26: Καξηέια ινγαξηαζκνχ «Καζαξφ απνηέιεζκα πεξηφδνπ πξν θφξσλ» ....... 112 

Δηθφλα 9-27: Μεηαθνξά απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ζε απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ..... 112 

Δηθφλα 9-28: Αλάπηπμε ινγαξηαζκνχ «Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν πεξηφδνπ)» ............ 114 

Δηθφλα 9-29: Αλάπηπμε ινγαξηαζκνχ «Φφξνο εηζνδήκαηνο (πιεξσηένο)» .................... 114 

Δηθφλα 9-30: Άξζξν Φφξνπ εηζνδήκαηνο & Σέινπο επηηεδεχκαηνο πεξηφδνπ ............... 115 

Δηθφλα 9-31: Μεηαθνξά Φφξνπ & Σέινπο επηηεδεχκ. ζε Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ .. 115 

Δηθφλα 9-32: Αλαιπηηθή θαξηέια ινγαξηαζκνχ «Καζαξφ απνηέιεζκα κεηά θφξσλ».... 116 

Δηθφλα 9-33: Μεηαθνξά απνηειεζκάησλ ζε Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ ....................... 116 

Δηθφλα 9-34: Μεηαθνξά θέξδνπο πεξηφδνπ ζε απνηειέζκαηα εηο λέν ............................ 117 

Δηθφλα 10-1: Σειηθφ ηζνδχγην θιεηζίκαηνο ρξήζεο ......................................................... 118 

Δηθφλα 10-2: Γηαζέζηκεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο εθαξκνγήο ......................................... 120 

Δηθφλα 10-3: Λίζηα αζξνηζηψλ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία .............. 120 

Δηθφλα 10-4: Αλάιπζε αζξνηζηή «Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)» .................................. 121 

Δηθφλα 10-5: Γεκηνπξγία «Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ» 1 ........................................... 123 

Δηθφλα 10-6: Γεκηνπξγία «Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ» 2 ........................................... 124 

Δηθφλα 10-7: Αζξνηζηέο γηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ............................................ 124 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίλαθαο 5-1: Βαζηθά ζηνηρεία εηαηξείαο ............................................................................ 25 

Πίλαθαο 7-1: Δθηχπσζε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο Πειαηψλ-Πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ) 

κελφο Ηαλνπαξίνπ ............................................................................................................... 88 

Πίλαθαο 9-1: Αλαιπηηθή απνγξαθή απνζεκάησλ ιήμεο 31/12/2016................................. 98 

Πίλαθαο 9-2: Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ 82 ........................................... 105 

Πίλαθαο 10-1: Αληηζηνίρεζε ινγαξηαζκψλ Δ.Γ.Λ.. κε ινγαξηαζκνχο Δ.Λ.Π. ............. 119 

Πίλαθαο 10-2: Φχιιν Μεξηζκνχ 31/12/2016 .................................................................. 122 

Πίλαθαο 10-3: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία (Β.2.1.) ............................ 125 

Πίλαθαο 10-4: Ηζνινγηζκφο (ππφδεηγκα Β.1.1.) ............................................................... 126 

Πίλαθαο 10-5: Πεξηερφκελν πξνζαξηήκαηνο πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ παξ. 2(α) & 2(β) 128 

Πίλαθαο 10-6: Πξνζάξηεκα εηαηξείαο Spigoku Private Company .................................. 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Δηζαγσγή 

1.1  Πξφβιεκα- εκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο 

ε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαδεηνχλ δηαξθψο ηξφπνπο λα είλαη αληαγσληζηηθέο, λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα δηαηεξνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο, ε πίεζε γηα 

ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε Οινθιεξσκέλσλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise Resources Planning 

Systems, ERP). 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ λα παξέρνπλ 

κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα φισλ ηκεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ κίαο 

επηρείξεζεο (παξαγσγή, απνζήθε, πσιήζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, θιπ.) θαη κία θνηλή 

βάζε δεδνκέλσλ φπνπ θαηαγξάθνληαη θαη επεμεξγάδνληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο 

εμαζθαιίδεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κε 

ακεζφηεηα θαη ηαρχηεηα. 

1.2 θνπφο- ηφρνη 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμνπκε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ERP απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ην πξαθηηθφ κέξνο 

ηεο εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα απνηειέζεη έλα εγρεηξίδην/ βνήζεκα γηα ηνπο λένπο 

ρξήζηεο γηα λα κάζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ERP θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπ. Δπίζεο ζα είλαη θαη έλα θαιφο νδεγφο θαη γηα ηνπο ππάξρνληεο ρξήζηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ERP απηφ ζηελ απαζρφιεζε ηνπο θαζψο ζα παξέρεη 

ζπλνπηηθέο θαη ζπγθεληξσκέλεο νδεγίεο κε παξαδείγκαηα γηα επηζθφπεζε ζε ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δηεξγαζίεο. 

Σέινο, ε εθκάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλν ERP ζα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε λα απνθηήζεη 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα κπνξεί λα  εθαξκφζεη θαη ζε άιια ERP ζπζηήκαηα, 

θαζψο ε κεζνδνινγία θαη ην πεξηβάιινλ ησλ ERP ζπζηεκάησλ ζπρλά είλαη 

παξφκνην. 

1.3 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα απνηειείηαη απφ έληεθα θεθάιαηα. ην δεχηεξν 

θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε γεληθά ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (ERP). Θα δνχκε 
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θάπνηνπο νξηζκνχο, ζα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην πσο μεθίλεζαλ θαη ηα 

πσο εμειίρζεθαλ ηα ERP ζπζηήκαηα ζηελ ησξηλή ηνπο κνξθή, ζα δνχκε ηα βαζηθά 

ππνζπζηήκαηα (modules), ηα νθέιε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο αιιά θαη ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Σέινο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζην Cloud 

Computing θαη ηα βαζηθά ηνπ κνληέια. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλάδξνκε θαη εμέιημε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα απφ ην 1920 πνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη 

πξψηνη ζηνηρεηψδεο θαλφλεο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζην 1980 θαη ζηελ θαζηέξσζε ηνπ 

Δληαίνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ.. κέρξη ην ζήκεξα θαη ηελ πηνζέηεζε 

πιένλ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξφηππσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Softone 

ERP, ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ζηα ππνζπζηήκαηα 

(modules) πνπ ππνζηεξίδεη. 

ην πέκπην θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ πνπ ζα αλαιπζεί. Αθνχ 

δνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηθνληθήο επηρείξεζεο, ζα παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο εγγξαθέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα θαη έπεηηα ζα 

πεξάζνπκε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο. Θα γίλνπλ νη βαζηθέο εξγαζίεο 

παξακεηξνπνίεζεο, ε δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ην άλνηγκα ινγηζηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ε παξακεηξνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

ην έθην θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο καο θαη ζα γίλεη θαη ε θαηαρψξεζε ηνπο ζην αλάινγν 

ππνζχζηεκα ηνπ ERP πξνγξάκκαηνο. 

ην έβδνκν θεθάιαην ζα δνχκε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θάζε κελά 

ζηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαζψο θαη ηελ ζπκθσλία εκπνξηθνχ κε ινγηζηηθνχ 

θπθιψκαηνο. Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηνπο ειέγρνπο ζα δνχκε πσο ζπκπιεξψλνληαη ε 

πεξηνδηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ θαη ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ). 

ην φγδνν θεθάιαην ζα γίλνπλ νη ινηπέο εγγξαθέο ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ε 

εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο πνπ γίλνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Κάπνηα παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ εγγξαθψλ είλαη ε πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ έλζεκσλ θαη ε πιεξσκή ζε 

πξνκεζεπηέο. 
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ην έλαην θεθάιαην ζα γίλνπλ νη εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο ηέινπο ρξήζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη επηκεξηζκφο δαπαλψλ πνπ αθνξά δχν νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαη νη 

απνζβέζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο εγγξαθέο θιεηζίκαηνο ρξήζεο 

θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο 

ην δέθαην θεθάιαην ζα γίλεη ε ζχληαμε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ, δειαδή ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ, ε 

δεκηνπξγία ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ θαη ηνπ πξνζαξηήκαηνο θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε απηή. 
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2 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ERP 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο, πηνζέηεζε ηελ ινγηθή ηηο 

απνκάθξπλζεο απφ ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ ζηξνθή ζε ζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο ησλ ιεγφκελσλ λέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη πην εμεηδηθεπκέλα, εθαξκφδνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ κε ηαρχηεηα επηηπγράλνληαο 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δπίζεο βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί κε ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθέξεηαη ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο 

θαη επηθνηλσλίαο κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο κε απνηέιεζκα ηελ απνδνηηθφηεξε 

δηνίθεζε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

Βέβαηα πέξα απφ ηα νθέιε ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ εθαξκνγψλ απηψλ ζηελ επηρείξεζε. Αξρηθά 

αιιάδνληαο ηελ νξγαλσηηθή δνκή δηαηαξάζζεηαη ν ηξφπνο πάγηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα λέα 

απηά ζπζηήκαηα θαη ελδερνκέλσο λα ππάξμνπλ αληηδξάζεηο θαη θφβνη ζηελ 

πηνζέηεζε ηνπο. 

 

2.2 χζηεκα 

Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά έρεηο δηάθνξεο 

εξκελείεο αλάινγα ηελ πξνζέγγηζε ηεο. χκθσλα κε ηνλ Schoderberk (1990) ην 

ζχζηεκα είλαη έλα ζχλνιν απφ νληφηεηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

κε ην πεξηβάιινλ ζρεκαηίδνληαο έλα «φινλ». Παξφκνηα είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

Ludwich von Bartalanfly (1995) θαηά ηνλ νπνίν ζχζηεκα «είλαη κηα νιφηεηα, ε νπνία 

δηαηεξεί ηελ χπαξμε ηεο κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο». 
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Σέινο νη Οηθνλφκνπ, Γεσξγφπνπινο, (2004) νξίδνπλ εηδηθφηεξα ην ζχζηεκα σο: 

«Μία νκάδα ή έλα ζχλνιν ζπζηαηηθψλ κεξψλ ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλσλ, πνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ». 

πλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη χζηεκα είλαη έλα ζχλνιν 

νληνηήησλ κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα επηηχρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Οη νληφηεηεο 

πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζχζηεκα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο φπσο θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαη ζθνπφο ηνπο. Σέινο θάζε ζχζηεκα πεξηβάιιεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ κε ην 

νπνίν επηθνηλσλεί δερφκελν εηζξνέο απφ απηφ, ηηο νπνίεο επεμεξγάδεηαη  θαη 

επηζηξέθεη πίζσ ζην πεξηβάιινλ ζαλ εθξνέο. Όηαλ έλα ζχζηεκα απνηειεί κέξνο ελφο 

κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο ιέγεηαη ππνζχζηεκα, ελψ ην κεγαιχηεξν ζχζηεκα 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

2.3 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

χκθσλα κε ηνπο K.Laudon, J.Laudon (2005), «Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ ειέγρνπ, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπηπξνζζέησο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

βνεζνχλ ηα ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε 

ζχλζεησλ ζεκάησλ θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ». 

Δπίζεο θαηά ηνπο Davis and Olson (1984) ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλζξψπνπ θαη κεραλήο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο, αλάιπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί εθηφο απφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

θαη ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο θαη δηάθνξα ππνδείγκαηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ , ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Σα ζπζηαηηθά κέξε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 Δηζξνέο: είλαη ε ζπιινγή ησλ αθαηέξγαζησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

(πιεξνθνξίεο, πιηθά, πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ). 

 Δπεμεξγαζία: είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ αθαηέξγαζησλ 

δεδνκέλσλ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα πιεξνθφξεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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 Δθξνέο: είλαη ε κεηάδνζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο (πξντφληα, ππεξεζίεο θ.ιπ.). 

 Αλαηξνθνδφηεζε: είλαη κέξνο ηεο εθξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηζηξέθεη 

ζηα αλάινγα κέξε ηνπ νξγαληζκνχ γηα αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ θαη απεηιψλ. 

 

 

Δηθφλα 2-1: ηνηρεία Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

(«Management Information Systems», C. Laudon and J.P. Laudon) 

 

Σέινο νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα είλαη νη εμήο:  

 πιινγή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

κπνξνχλ λα είλαη αξηζκνί, ιέμεηο, γεγνλφηα, εκεξνκελίεο θ.ιπ. θαη ε 

απνζήθεπζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε ζε αξρείν είηε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ Ζ/Τ αιιά αθφκα θαη ζε έλα απιφ ραξηί. 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Δπεμεξγαζία κπνξεί λα ζεκαίλεη ππνινγηζκνχο, 

ηαμηλφκεζε, ζχγθξηζε, θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε. 

 Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο: Αλάινγα ην ζχζηεκα θαη ηνλ απνδέθηε ε 

πιεξνθνξία παξνπζηάδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο. 
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2.4 Ιζηνξηθή αλαδξνκή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Σα πξψηα βήκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ κεραλνγξάθεζε 

ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ηεο κηζζνδνζίαο θαζψο θαη νξηζκέλεο απιέο εθαξκνγέο ειέγρνπ 

απνζεκάησλ. Δηαηξείεο φπσο ε IBM θαηαζθεχαζαλ ζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

απνζεκάησλ κε βάζε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο φπσο ε Βέιηηζηε Πνζφηεηα 

Παξαγγειίαο (Economic Order Quantity- EOQ), θαη ηα Απνζέκαηα Αζθαιείαο 

(Safety Stock) γηα λα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ απνζεκάησλ 

ην ζεκείν αλαπαξαγγειίαο θαη ην κέγεζνο ησλ παξηίδσλ . Σν βαζηθφ πξφβιεκα κε ηα 

ζπζηήκαηα απηά ήηαλ φηη θάιππηαλ κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο 

λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ φπσο 

είλαη θπζηθφ νδεγνχζε ζηελ κε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ ππάξρεη ζην Σκήκα 

ησλ πσιήζεσλ δελ είλαη δηαζέζηκε ζην Σκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ κε απνηέιεζκα λα 

ρξεηάδεηαη ε εηζαγσγή ηνπ μερσξηζηά ζην ηκήκα απηφ κε άιινλ ηξφπν, αιιά θαη ζην 

Σκήκα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πνπ ρξεηάδεηαη ηα ζηνηρεία γηα λα θαζνξίζεη 

ηεο ακνηβέο ησλ πσιεηψλ ηεο. 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 εκθαληζηήθαλ ηα ζπζηήκαηα ρεδηαζκνχ 

Απαηηήζεσλ Τιηθψλ (Material Requirements Planning, MRP), κε ζηφρν ηελ 

πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο ιχζεο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά πξνέθπςαλ σο αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θαιχηεξα ηελ παξαγσγή ηνπο. Σα ζπζηήκαηα MRP είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ πνιχπινθα ζρέδηα βαζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε λα 

ππάξρεη νξζφηεξνο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Δζηηάδνληαο ζε ηνκείο φπσο ηα απνζέκαηα, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

απνζεκάησλ παξάιιεια κε ηελ δηαηήξεζε επάξθεηαο πιηθψλ γηα ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ δηαζέζηκσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ησλ απνζεκάησλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη κε άιια ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ησλ MRP απφ ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ πιηθψλ ζε έλα επξχηεξν 
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ζχζηεκα κε ζηφρν ηελ ζχλδεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ θπθισκάησλ θαη ησλ πφξσλ 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ λέα γεληά ησλ MRP ζπζηεκάησλ πήξε ηελ νλνκαζία πζηήκαηα 

ρεδηαζκνχ Πφξσλ Παξαγσγήο (Manufacturing Resource Planning, MRP II). Ζ 

εμέιημε ησλ MRP II ζπζηεκάησλ  επλνήζεθε ηδηαίηεξα απφ δχν ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο: ηελ άκεζε επεμεξγαζία (on-line processing) κέζσ VCR ηεξκαηηθψλ θαη 

ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ παθέησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Έηζη κέρξη ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ MRP II επεθηάζεθε πέξα απφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο παξαγσγήο, ζε ηνκείο φπσο ην ινγηζηήξην, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ θ.ιπ. Οη κεγαιχηεξνη θαηαζθεπαζηέο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ ήηαλ νη εηαηξείεο SAP America, Oracle Corporation, PeopleSoft 

Inc. θαη Bean International. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

πφξσλ (Enterprise Resource Planning, ERP),ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

ζπζηήκαηα MRP II ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο (βάζε δεδνκέλσλ), ζηελ ρξήζε 

αληηθεηκελνζηξαθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ αξρηηεθηνληθή 3-βαζκίδσλ 

πειάηε/ εμππεξεηεηή θαζψο θαη ζηελ αλνηθηή αξρηηεθηνληθή ζπζηεκάησλ ηνπο. ηελ 

Δπξψπε θαζπζηέξεζε ε πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP ζε ζρέζε κε ηελ Ηαπσλία 

θαη ηηο Ζ.Π.Α. αιιά ην «πξφβιεκα ηνπ 2000» φπνπ έθεξε ε εηζαγσγή ηνπ Δπξψ σο 

επίζεκν λφκηζκα έθαλε πνιιέο εηαηξείεο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιηά ηνπο 

ζπζηήκαηα κε ERP. Σα ERP ζπζηήκαηα αξρηθά επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ επεξέαδαλ άκεζα ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο φπσο ε δηαρείξηζε 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management, CRM) θαη δηαρείξηζε 

ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο (Supplier Relationship Management,SRM) θαζψο θαη 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ (e-business) φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

θαη δηαθπβέξλεζε (e-commerce, e-government). Σν ζχζηεκα απηφ ζην νπνίν νη 

πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε ππνζχζηεκα αιιά θαη ζπλνιηθά 

ζε πιήξε αξκνλία  ζπρλά νλνκάδεηαη σο Enterprise Resource Management (ERM) ή 

ERP II θαη απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ ERP. ηελ νπζία είλαη ε έλσζε ελφο 

παξαδνζηαθνχ ERP κε πην εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαηξέπνπλ ην ERP 

ζχζηεκα ζε έλα ζχζηεκα πνπ δελ επεμεξγάδεηαη θαη απεηθνλίδεη απιά ηα δεδνκέλα 

αιιά αμηνπνηεί  ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη γηα λα βνεζήζεη ηελ δηνίθεζε λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιιεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε θαηλνχξγηα 

εληειψο ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο. 
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Πιένλ νη πξνγξακκαηηζηέο θάλνπλ πξνζπάζεηεο γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηα ERP 

ζπζηήκαηα ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Αξρηθά κε ηελ παξνρή απιψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο 

παξαθνινχζεζε απνζήθεο, ζηνηρείσλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ θάιπςε φισλ θαη πεξηζζφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ξφισλ φπσο ε 

ιήςε απνθάζεσλ, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπλεξγαηψλ, ηππνπνίεζε θ.ιπ. 

 

 

Δηθφλα 2-2: Η εμέιημε ησλ ERP ζπζηεκάησλ 

 (Travis Anderegg, ERP A_Z, 2000:2, Γηψξγνο Ισάλλνπ, ΟΓΔΠ, 206: 18-20) 
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2.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (Enterprise 

Resource Planning Systems) 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ είλαη έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ελζσκαηψλεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ δηάζπαξηεο ζε δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε έλα, κε 

απνηέιεζκα απηέο νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο (παξαγσγή, ινγηζηήξην, απνζήθε). θνπφο ηνπο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζχλδεζε 

ηνπο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε έμσ απφ ηελ επηρείξεζε (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, 

ζπλεξγάηεο). Παξέρεη επίζεο ζηε δηνίθεζε ηε δπλαηφηεηα ηεο αλάιπζεο φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη  γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο, ηελ πξφβιεςε ησλ 

πσιήζεσλ, ηηο παξαγγειίεο ησλ απνζεκάησλ, ην πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξαδφζεσλ 

ζηνπο πειάηεο, ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θ.ιπ.. 

2.6 Αξρηηεθηνληθή Γνκή ελφο ERP πζηήκαηνο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ERP έρνπλ θνηλά ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο δνκή, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ππνζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε 

θνηλή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ε νπνία ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο φια ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια απφ φια ηα 

ηκήκαηα απηά. Δθηφο απφ ηελ εζσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ ππάξρεη θαη ε ιεγφκελε 

«πξνο ηα έμσ» βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζεκαίλεη φηη ε πιεξνθνξίεο δηαλέκνληαη φρη 

κφλν ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ αθφκα θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ επνρή πνπ δηαλχνπκε φπνπ ην Γηαδίθηπν είλαη πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο 

ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο παγθφζκηαο 

πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ε επέθηαζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. 

Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο πνπ εθθξάδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή ζησλ ζπζηεκάησλ ERP 

είλαη ηξεηο. Ο πξψηνο είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ, ν δεχηεξνο ηα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο θαη ν ηξίηνο ε δηαζπλδεηηθή δηάηαμε ρξεζηψλ.  

 Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηεξίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ησλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ρεζηαθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Relational Database 

Management System, RDBS). Οη βάζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά ζεη εληνιψλ 
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(θψδηθαο) γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο βάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

Structure Query Language (SQL) κε θχξηεο εθαξκνγέο ηελ MySQL θαη ηελ Oracle. 

Με ηελ RDBS ν πξφζβαζε ζηηο βάζεηο είλαη δηαξθήο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο θαη 

δηαρείξηζε ηνπο άκεζε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο.  

Σα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ππάξρνπλ γηα λα ειέγρνληαη νη αληαιιαγέο 

δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην ζχζηεκα (ηνπηθά ή επξχηεξα). Σα 

πξσηφθνιια απηά είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη κε παξφκνηα ηερλνινγία γηα φια ηα ERP 

ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

εμππεξεηεηή (server) θαη ησλ ππφινηπσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. 

 Σέινο ε δηαζπλδεηηθή δηάηαμε ρξεζηψλ γίλεηαη κε ηε δνκή δηαζχλδεζεο GUI. 

Αξρηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ησλ ERP κε ηελ ιεγφκελε αξρηηεθηνληθή ελφο 

επηπέδνπ (one-tier architecture) ππήξρε κηα βαζηθή δνκή δηαζχλδεζεο (GUI), ε νπνία 

επεμεξγαδφηαλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη απνζήθεπε ηα δεδνκέλα ζπλνιηθά. ηελ ζπλέρεηα 

εκθαλίζηεθαλ νη αξρηηεθηνληθέο ζπζηεκάησλ δχν επηπέδσλ (two-tier architecture) θαη 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ (three or multi-tier architecture). ηελ αξρηηεθηνληθή δχν 

ζπζηεκάησλ ν ρξήζηεο εηζάγεη κφλν ηα δεδνκέλα θαη κπνξεί λα ηα εκθαλίζεη θαη ν 

εμππεξεηεηήο (server) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. ηελ αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ επηπέδσλ απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δηαρσξίδνληαη κε ηνλ ρξήζηε λα 

έρεη δχν αξκνδηφηεηεο μερσξηζηέο, κηα σο απιφο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο θαη κηα σο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.  Έηζη ζηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγεί ζαλ 

απιφο ρξήζηεο θαη ζηελ δεχηεξε θάζε ζαλ δηαθνκηζηήο. Οη αξρηηεθηνληθέο δχν θαη 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ πξνζδίδνπλ ηαρχηεηα ζηελ εθαξκνγή γηα απηφ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ελφο επηπέδνπ πνπ πιένλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

2.7 Τπνζπζηήκαηα (Modules) ελφο πζηήκαηνο  ERP 

Σα ERP ζπζηήκαηα είλαη δνκεκέλα ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ή ππνζπζηήκαηα 

(modules). Σα ππνζπζηήκαηα απηά είλαη απφιπηα ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα 

είλαη εχθνιε ε πξνζζήθε λέσλ ππνζπζηεκάησλ θαη ε άκεζε δηαζχλδεζε ηνπο. Σα 

ζπλεζέζηεξα ππνζπζηήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο ERP είλαη ηα εμήο: 

 Τπνζχζηεκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (Accounting) 

 Τπνζχζηεκα Πσιήζεσλ (Sales) 

 Τπνζχζηεκα Παξαγσγήο (Production) 
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 Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Πξνκεζεηψλ (Procurement) 

 Τπνζχζηεκα Γηαλνκψλ (Distribution) 

 Τπνζχζηεκα Απνζεκάησλ (Warehouse) 

 Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Human Resource) 

 Τπνζχζηεκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Customer Services, CRM) 

 Τπνζχζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο (Corporate Performance) 

 

Δηθφλα 2-3: Τπνζπζηήκαηα (Modules) ελφο ERP ζπζηήκαηνο 

(Πεγή: http://www.nanomite.in/erp) 

 

2.8 Λφγνη πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ERP 

Καζψο ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο θηλείηαη φιν θαη πην θνληά ζε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαη νη αληαγσληζηέο αλαβαζκίδνπλ ζπλερψο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

βειηηψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Οη εηαηξείεο 

πξέπεη επίζεο λα κνηξάδνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο 

πειάηεο ηνπο φιεο ηηο  εζσηεξηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο πνπ θάπνηε πξνζηάηεπαλ κε 

θάζε θφζηνο. Δπίζεο νη ιεηηνπξγίεο εληφο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαβαζκίζνπλ 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξέρνπλ έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε.  

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη εηαηξείεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηξέθνληαη 

πξνο ηα ERP ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ δχν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: 

http://www.nanomite.in/erp
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Πξψηνλ κηα ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηα ηκήκαηα ηεο. Γεχηεξνλ κηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, φπνπ φιεο νη 

ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαηαγξάθνληαη, επεμεξγάδνληαη, παξαθνινπζνχληαη  θαη 

παξνπζηάδνληαη αλά πάζα ζηηγκή. Απηή ε ελνπνηεκέλε εηθφλα απμάλεη ηελ απαίηεζε 

γηα επέθηαζε ηεο δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο επηηξέπνληαο παξάιιεια ζηηο εηαηξείεο 

λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα απμεκέλε θαη άκεζε επηθνηλσλία πξνο φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (κεηφρνπο, ηξάπεδεο, ζπλεξγάηεο). 

2.9 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ERP ζπζηεκάησλ 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ERP ζε κία κνλάδα είλαη ε 

νινθιήξσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε έλα εληαίν κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο νξαηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα ERP ζπκβάιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ κε ηελ κείσζε ησλ ιαζψλ θαη ηελ ηαρχηεξε 

θαη άκεζε απνζηνιή ησλ παξαγγειηψλ. Δπίζεο κέζσ ηερληθψλ ειέγρνπ ησλ 

απνζεκάησλ κπνξεί λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Σν θπξηφηεξν φκσο φθεινο είλαη φηη κε έλα εληαίν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εμνπδεηεξψλεηαη ε αλάγθε ζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο 

μερσξηζηά πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ θαη παξέρνπλ κηα πιήξε εηθφλα ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα 

δηαρείξηζε νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα λα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

2.10 Πηζαλνί θίλδπλνη- κεηνλεθηήκαηα 

Μπνξεί ηα ERP ζπζηήκαηα λα πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

εληνχηνηο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην 

πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπο. Βέβαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ βήκαηα 

πξνο ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηελ εηζαγσγή ERP ζπζηεκάησλ 

κε ηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα ηα νπνία παξέρνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθνξνχλ 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Απηά ηα ERP ζπζηήκαηα είλαη αξθεηά ηππνπνηεκέλα 

θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ηνπο. Γεχηεξν 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπο πνπ 
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ζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ ηδηνκνξθία ηεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

έρεη. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηρείξεζε ηφζν πην ρξνλνβφξα είλαη ε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο. Σξίηνλ, είλαη θπζηνινγηθφ ζηα ζπζηήκαηα ERP λα ππάξρεη κεγάινο 

βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σέινο ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ζπλήζσο 

κεγάιν θαη ζπλερέο θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο. 

2.11 Cloud Computing – Σν κέιινλ 

Τπνινγηζηηθφ λέθνο (cloud computing) νλνκάδεηαη ε θαη’ αίηεζε δηαδηθηπαθή 

δηάζεζε θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ (δίθηπν, εμππεξεηεηέο, εθαξκνγέο) κε 

πςειή επειημία, ειάρηζηε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ρξήζηε θαη πςειή απηνκαηνπνίεζε. 

Καηά ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο δελ 

απνζεθεχνληαη ηνπηθά ζχκθσλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αιιά δηαδηθηπαθά ζε 

απνκαθξπζκέλνπο εμππεξεηεηέο (server) ηξίησλ εηαηξεηψλ. Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

φπνπ δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχλ ην cloud computing 

φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (gmail, hotmail) θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα (Flickr). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο εμνηθνλνκνχλ πφξνπο απφ ηελ αγνξά θαη ζπληήξεζε 

ινγηζκηθνχ, εμππεξεηεηή (server), εγθαηαζηάζεσλ θαη θπξίσο ηελ επειημία λα 

πιεξψλνπλ κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή. Δπίζεο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο 

έρνπλ φθεινο θαζψο έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχ ρσξίο ηελ 

αλάγθε λα επελδχζνπλ κεγάια πνζά ζε εμνπιηζκφ.  

 

 

Δηθφλα 2-4: Cloud Computing 
(Πεγή: http://bhail.com/cloud-computing) 

http://bhail.com/cloud-computing
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Σα κνληέια cloud computing πνπ ππάξρνπλ είλαη ηα εμήο: ην Software as a Service 

(SaaS), ην Platform as a Service (PaaS) θαη Infrastructure as a Service (IaaS). Σν θάζε 

έλα απφ απηά, εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη φια καδί ζπγθξνηνχλ ηελ ηερληθή δνκή ηνπ cloud computing. 

 Σν Software as a Service (SaaS) βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ελνηθίαζεο ινγηζκηθνχ 

απφ έλαλ πάξνρν κε ηελ κνξθή ζπλδξνκήο, αληί ηεο αγνξάο ηεο άδεηαο ρξήζεο. Σν 

ινγηζκηθφ απηφ ππάξρεη ζε έλα απνκαθξπζκέλν δίθηπν θαη δηαηίζεηαη σο ππεξεζία 

απφ ην δηαδίθηπν. πρλά ην ινγηζκηθφ απηφ αλαθέξεηαη θαη σο «software on demand» 

θαη είλαη ν πην γλσζηφο ηχπνο cloud computing ιφγσ ηεο κεγάιεο επειημίαο, ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ζηαζεξφηεηαο αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο ειάρηζηεο 

ζπληήξεζεο πνπ απαηηεί. Σα δεδνκέλα θαη ε εθαξκνγή πξνζθέξνληαη απφ ηνλ 

πάξνρν ζπλέρεηα θαη απφ νπνπδήπνηε. Δπίζεο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ 

επηρείξεζε επηηπγράλεηαη γηαηί ε κεληαία ζπλδξνκή είλαη ζπλήζσο αξθεηά 

νηθνλνκηθφηεξε απφ ηελ αγνξά άδεηαο ρξήζεο θαη ππνδνκήο ελψ δελ ρξεηάδεηαη θαη 

ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε θαζψο απηέο ηηο ελέξγεηεο ηηο αλαιακβάλεη ν πάξνρνο. 

Σν Platform as a Service (PaaS) παξέρεη κηα cloud πιαηθφξκα εθαξκνγψλ γηα 

εηαηξείεο ή ηδηψηεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ινγηζκηθφ είηε γηα ηδία ρξήζε είηε γηα 

ηξίηνπο. Σν κνληέιν απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα δεκηνπξγεί, λα 

αλαπηχζζεη, λα δνθηκάδεη, λα δηαζέηεη θαη λα ζπληεξεί εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο κέζα 

ζε έλα εληαίν πεξηβάιινλ πιαηθφξκαο ην νπνίν είλαη ειαζηηθφ θαη επέιηθην κε 

δπλαηφηεηεο πιήξνπο απηφ-δηαρείξηζεο θαη απηφ-ζπληήξεζεο ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί 

κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πιαηθφξκαο. Σν PaaS 

βαζίδεηαη ζην κνληέιν «Pay per use» πνπ νδεγεί ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ρξήζεο. 

Σέινο ην Infrastructure as a Service (IaaS) αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή 

ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ σο κηα πιήξσο ππεξεζία. Ζ εηαηξεία 

λνηθηάδεη ηελ ππνδνκή αιιά φρη ηελ πιαηθφξκα φπσο ην κνληέιν PaaS ζχκθσλα κε 

ηελ ινγηθή «Pay as you go»  αληί λα απνθηά εμνπιηζκφ ή λα ζπλάπηεη ζπκβφιαην 

παξνρήο ππεξεζηψλ θηινμελίαο ππνδνκήο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. εκαληηθφ 

φθεινο ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εηθνληθψλ κεραλψλ απφ 

ην ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζην cloud κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. ηελ 
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νπζία ε επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε θαη ηνλ έιεγρν ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αιιά 

παξάιιεια είλαη θαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ. 

Δλψ νη ππεξεζίεο cloud computing αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο απφ ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο αληηθαζηζηνχλ ηελ ηνπηθή απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε 

θεληξηθνχο cloud server κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξάιιεια κε ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζηελ 

Διιάδα  

 

ηελ Διιάδα ηα ζεκέιηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ηέζεθαλ 

ην 1920 κε ηνλ Ν. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ». Μέρξη ην 1947 δελ 

ππήξραλ θαλφλεο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηα πξψηα βήκαηα λα γίλνληαη κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Έηζη ινηπφλ ην 1948 κε λνκνζεηηθφ 

δηάηαγκα «Πεξί ηεξήζεσο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ππφ ησλ Δπηηεδεπκαηηψλ» (Ν.Γ. 578 

ζηηο 5/4/48) ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ απφ 

ηνπο επηηεδεπκαηίεο.  

Ζ δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε είλαη νπζηαζηηθά ε αθεηεξία ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ινγηζηηθήο ζεσξίαο θαη ηππνπνίεζεο. Πξηλ θηάζνπκε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ην 1962 κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 4237 

θαζηεξψζεθαλ ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο.  

Οπζηαζηηθά φκσο ε κεγαιχηεξε αιιαγή ζηελ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 1123/1980 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (ΔΓΛ). Αξρηθά ε εθαξκνγή ηνπ ΔΓΛ ήηαλ πξναηξεηηθή κέρξη 

ην 1987 πνπ γηα λα ελαξκνληζηεί ε ρψξα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Ο.Κ. έγηλε 

ππνρξεσηηθή. Ζ ηειηθά κεηάβαζε έγηλε ην 1991 γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαλ απφ 

νξθσηνχο ειεγθηέο (άξζξν 7 Ν.1882/1990) θαη ην 1993 θαη ζηηο κε ππαγφκελεο ζε 

έιεγρν (άξζξν 7 Π.Γ. 186/1992, ΚΒ). Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΔΓΛ καδί κε ηελ 

ελζσκάησζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

άιιαμαλ ξηδηθά ην ινγηζηηθφ ηνπίν ηεο ρψξαο.  

Σν 2000 ε εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ επεθηάζεθε ζηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα (δήκνπο, λνζνθνκεία θ.ιπ.) (Π.Γ. 315/1999, Ν.2819/97), ελψ ην 2002 

κε ηνλ Ν.2992/2002 θαη κε έλαξμε εθαξκνγήο απφ 1/1/2003 εηζήρζεζαλ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ ηειηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

κεηά απφ παξαηάζεηο ήηαλ ε 1/1/2005. 

Σν 2012 ν Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 

Ν.4903/2012 κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..) ν 
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νπνίνο ίζρπζε απφ ηελ 1/1/2013 έσο θαη ηελ 31/12/2014, φπνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα» καδί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Γ.Λ.. θαη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ. 

Ο Ν.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα» θαιχπηεη φια ηηο ξπζκίζεηο θαη 

ζέκαηα πνπ κέρξη ηελ 31/12/2014 θάιππηε ν Κ.Φ.Α.. αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη ηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα ζέκαηα 

ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ βάζεη ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ θαη ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσηηθά κε ηνπο Κψδηθεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη Φνξνινγηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ. πλεπψο, γηα πξψηε θνξά, φιν ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε 

ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ηξία 

λνκνζεηήκαηα.  

Απηφ ζηελ νπζία πνπ επηηεχρζεθε κε ηνλ Ν.4308/2014 ήηαλ αθελφο ε πεξαηηέξσ 

απινπνίεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη αθεηέξνπ ε 

ελνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ηεο ρψξαο καο. 

Με βάζε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο επίζεο θαη ηηο δηεζλείο 

πξαθηηθέο θαη κε ζηφρν ηελ θιηκάθσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπο, δεκηνπξγεί έλα νινθιεξσκέλν, ζαθέζηαηα ιεηηνπξγηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν αθνξά ην ζχλνιν ησλ αζθνχλησλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Με ην λέν απηφ πιαίζην νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιιέο απινπνηήζεηο 

θαη απαιιαγέο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/34/ΔΔ, θάηη πνπ ηηο απαιιάζζεη απφ κηα 

ζεηξά γξαθεηνθξαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ππνρξεψζεηο. ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ 

Ν.4308/2014, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε πεξίπησζεο κηαο επηρείξεζεο φπνπ νη 

εξγαζίεο θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ θαη ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο θαη αξρέο. 
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4 Παξνπζίαζε ERP Soft1 Open Enterprise 

      

4.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Soft1 Open Enterprise 

To Soft1 Open Enterprise ηεο Softone Α.Δ., είλαη έλα πξνεγκέλν ινγηζκηθφ ην 

νπνίν ζπγθεληξψλεη ζε έλα ERP φια φζα ρξεηάδεηαη κηα επηρείξεζε: νξγάλσζε, 

απηνκαηνπνίεζε θαη ηαρχηεηα. Δθηφο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ιεηηνπξγίεο παξέρεη θαη 

CRM ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη άιια ηζρπξά εξγαιεία Reporting θαη Business 

Intelligence.  

Απεπζχλεηαη απφ κηθξέο κέρξη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαζψο έρεη ζρεδηαζηεί κε  

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηχπν ηεο θάζε επηρείξεζεο ππάξρνπλ 

θαη ηα αλάινγα ππνζπζηήκαηα (modules) πνπ ρξεηάδνληαη.  

4.2  Σν πεξηβάιινλ Δξγαζίαο ηνπ Soft1 Open Enterprise 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά απιφ θαη εχρξεζην. ην 

αξηζηεξφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ νη βαζηθέο επηινγέο γηα ηνλ ρξήζηε κέζσ 

ηεο επηινγήο «Menu επηινγψλ». ην menu απηφ νη πξψηε επηινγή είλαη ε θαηεγνξία 

«Δξγαζίεο» φπνπ εθεί πεξηιακβάλνληαη ηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Ζ 

δεχηεξε επηινγή είλαη ην «Report Tools» φπνπ ππάξρνπλ θάπνηα εξγαιεία γηα ηελ 

εηαηξηθή πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ε ηειεπηαία επηινγή είλαη νη «Παξάκεηξνη» 

φπνπ ππάξρνπλ φινη νη παξάκεηξνη ηεο εθαξκνγήο γηα φια ηα ππνζπζηήκαηα. 

 

Δηθφλα 4-1: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο 
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ην πάλσ κέξνο ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ θάπνηα εηθνλίδηα φπνπ ην θαζέλα έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Σν πξψην εηθνλίδην (εηθφλα 4-2) πεξηιακβάλεη ηηο 

επηινγέο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Δηθφλα 4-2: Δπηινγέο ζπζηήκαηνο 

ηελ επηινγή «Δξγαιεία» φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα απηέο είλαη νη 

βαζηθέο επηινγέο: 

 

Δηθφλα 4-3: Δπηινγέο ζπζηήκαηνο: Δξγαιεία 

εκεησκαηάξην: Γηα λα 

πιεθηξνινγήζεηε ζεκεηψζεηο 

θαη λα ηηο απνζηείιεηε ζε άιιν 

ρξήζηε. 

Scheduler: Γηα λα 

πξνγξακκαηίζεηε ρξνληθά ηελ 

απηφκαηε εθηέιεζε εξγαζίαο. 

Καζνξηζκφο πξφζβαζεο ζηνλ 

server: Δηδηθή εξγαζία 

απνθιεηζηηθά απφ ζηειέρε 

ππνζηήξημεο ηεο Softone θαη 

ζπλεξγάηεο. 

View computer soft1 address: 
Δκθάληζε νλφκαηνο ππνινγηζηή 

θαη δηεπζχλζεσο. 

Αιιαγή password: Γηα λα 

αιιάμεηε θσδηθφ 
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ηελ δεχηεξε επηινγή «Δθηππσηέο» ξπζκίδνληαη νη εθηππσηέο ηνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο. 

 

Δηθφλα 4-4: Δπηινγέο πζηήκαηνο- Δθηππσηέο 

Ζ Σξίηε επηινγή «Ρπζκίζεηο» πεξηέρεη ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

θαζνιηθά ζηελ εθαξκνγή θαη δελ ζα πξνβνχκε ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπο γηαηί δελ 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. 

Ζ επφκελε επηινγή «Δξγαζίεο off line» πεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο off line ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ clients ζε 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Δπίζεο ζην ζεκείν απηφ δεκηνπξγέηο θαη αξρείν 

ζπγρξνληζκνχ ησλ ηνπηθψλ εγθαηαζηάεσλ, ελψ ε επηινγή «Remote Server» πεξηέρεη 

ηηο ξπζκίζεηο γηα ηνλ εμππεξεηεηή. 

ηελ επηινγή «Βάζε Γεδνκέλσλ» ππάξρνπλ νη επηινγέο γηα εμαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ καο, εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ αξρείν θαζψο θαη λα πξνβάιινπκε ηηο 

εληνιέο SQL πνπ εθηεινχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ (επηινγή: SQL monitor). 

 

Δηθφλα 4-5: Δπηινγέο πζηήκαηνο- Βάζε δεδνκέλσλ 
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Ζ επηινγή «Άδεηεο ρξήζεο» καο δείρλεη ηελ άδεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαη κέρξη 

πφηε ηζρχεη. 

Ζ επηινγή «Διεχζεξνο ρξφλνο» πεξηέρεη θάπνηα παηρλίδηα θαη ηελ επηινγή MP3 

Player. 

Σέινο νη επηινγή «Ζ εγθαηάζηαζε κνπ» πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. 

Σα ππφινηπα εηθνλίδηα (βι. εηθφλα 4-6) δελ ζα ηα αλαιχζνπκε γηαηί είλαη εθηφο 

ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο. 

 

Δηθφλα 4-6: Τπφινηπα εηθνλίδηα 

 

4.3 Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ Soft1 Open Enterpise 

Σα βαζηθά ππνζπζηήκαηα ηνπ Soft1 Open Enterprise  είλαη ηα εμήο: 

 Πσιήζεηο 

ην ππνζχζηεκα απηφ γίλεηαη ε έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε ρνλδξηθή θαη 

ιηαληθή πψιεζε. Δπίζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ παξαζηαηηθά 

πξνζθνξψλ θαη παξαγγειηψλ θαζψο θαη πηζησηηθά ηηκνιφγηα έθπησζεο. 

 Αγνξέο 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη νη θηλήζεηο ησλ αγνξψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη ππνθαηεγνξίεο ησλ Αγνξψλ είλαη αληίζηνηρεο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ησλ πσιήζεσλ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά 

ην ππνζχζηεκα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαθνινπζνχληαη αλαιπηηθά 

νη ινγαξηαζκνί ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ (ηακείν θαη ηξαπεδηθνί 

ινγαξηαζκνί), ηα εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα αμηφγξαθα, νη εηζπξάμεηο θαη 

πιεξσκέο απφ πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο ηξίηνπο. Δπίζεο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα δηαθφξσλ εηδψλ εθηππψζεσλ (ηζνδπγίσλ, θαξηειψλ, 

αλαθνξψλ) θαζψο θαη θαηαζηάζεηο Πξφβιεςεο Υξεκαηνξξνήο (cash-

flow). 
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 Γηεζλείο πλαιιαγέο 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ θάλεη ε 

επηρείξεζε εθηφο Διιάδνο (εηζαγσγέο- εμαγσγέο). Δπίζεο θαηαρσξνχληαη 

νη πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Πειαηψλ θαη Πξνκεζεπηψλ ελψ ππάξρεη 

θαη ε επηινγή δεκηνπξγίαο αξρείνπ Intrastat θαη Vies. 

 πλαιιαζζφκελνη 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη φινη νη ζπλαιιαζζφκελνη ηεο 

επηρείξεζεο (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ρξεψζηεο, πηζησηέο). Δδψ κπνξνχκε 

λα ηνπο δεκηνπξγήζνπκε, λα ηνπο επεμεξγαζηνχκε θαη λα πξνβνχκε ζε 

δηαθφξσλ εηδψλ εθηππψζεσλ (αλαιπηηθψλ θαξηειψλ, ππνινίπσλ).  

 Απνζήθε 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη ηα είδε ηεο απνζήθεο 

(εκπνξεχκαηα, βνεζεηηθέο χιεο, πξντφληα), νη αλάιπζε ησλ εηδψλ 

(κνλάδεο κέηξεζεο, κέγεζνο, παξηίδεο, ζπληαγέο θ.α.). Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο (δηαθίλεζε, απνγξαθή) θαζψο 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο (ηζνδχγηα, θαξηέιεο, εκεξνιφγην). 

 Παξαγσγή 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο Παξαγσγήο θαη 

Κνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ, ε ξνή ηεο παξαγσγήο, νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ε αλάιπζε θφζηνπο. 

 Δλέξγεηεο & CRM 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο γηα θιήζεηο, 

ζπλαληήζεηο, εξγαζίεο, e-mail επηθνηλσλίαο θαζψο θαη θακπάληεο 

marketing θαη επθαηξίεο πψιεζεο 

 Έξγα 

Ζ ελφηεηα ησλ Έξγσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαρσξνχληαη θαη λα 

ειέγρνληαη έξγα ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο καο αλάγθεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ζε νηθνλνκηθφ 

θαη ρξνληθφ επίπεδν νπνηαδήπνηε εξγαζία ή έξγν θαη λα πξνθχπηεη ην 

κέγεζνο θεξδνθνξίαο ηνπ. πκκεηέρνπλ φια ηα παξαζηαηηθά ηεο 

εθαξκνγήο, αθφκα θαη ζε επίπεδν γξακκήο, κε νηθνλνκηθφ ή 

πιεξνθνξηαθφ ξφιν.  
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 Μηζζνδνζία/ Αλζξψπηλνη Πφξνη & Δπαθέο 

ηηο δχν απηέο ελφηεηεο θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ππνινγίδεηαη ε κηζζνδνζία, νη άδεηεο θαη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπο. 

 Πάγηα 

ην ππνζχζηεκα απηφ παξαθνινπζνχληαη ηα πάγηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Γεληθή Λνγηζηηθή 

Παξαθνινπζνχληαη φια ηα άξζξα ηεο ινγηζηηθήο, νη ινγαξηαζκνί ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ηα ηζνδχγηα, νη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο (Ηζνινγηζκφο, 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο) θαζψο θαη δηάθνξα ινγηζηηθά έληππα (πεξηνδηθή 

δήισζε ΦΠΑ). 

 Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

ην ππνζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηεξνχλ θαη ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαη είλαη παξφκνην κε απηφ ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο.  

 Έζνδα- έμνδα 

Σν ππνζχζηεκα Έζνδα- έμνδα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ηεξνχλ ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππνζχζηεκα ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο.  

 Πξνυπνινγηζκνί 

ην ππνζχζηεκα απηφ γίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο αγνξψλ θαη πσιήζεσλ 

κε ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη παξέρνληαη θαη δηάθνξα εξγαιεία γηα 

ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε ηα πξαγκαηηθά. 

 Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο 

ην ππνζχζηεκα απηφ γίλνληαη δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο ε ινγηζηηθή 

ελεκέξσζε, ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ΜΤΦ, ε αιιαγή ζπληειεζηψλ 

Φ.Π.Α.. 
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5 ελάξην Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πφξσλ 

 

Αθνχ είδακε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ζα πξνζρσξήζνπκε ηψξα ζηελ πινπνίεζε ελφο 

ζελαξίνπ ζην νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα εηθνληθή εηαηξεία ζηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα ζηα δηάθνξα 

ππνζπζηήκαηα. Θα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά θαη κε επεμήγεζε φια ηα ζπκβάληα 

ηνπ ζελαξίνπ καο, πινπνηψληαο ην κέζσ ηνπ ERP πξνγξάκκαηνο Soft1 Open 

Enterprise. Αξρηθά ζα δνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ζηελ ζπλέρεηα ζα 

παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ηα γεγνλφηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα θαη ηέινο ζα δνχκε ηηο βαζηθέο εξγαζίεο 

παξακεηξνπνίεζεο/ πξνεηνηκαζίαο ηεο εθαξκνγήο. 

5.1 Η εηαηξεία 

Ζ εηαηξεία πνπ ζα κειεηήζνπκε ηδξχεηαη ηελ 01/01/2016 κε αληηθείκελν εξγαζηψλ 

ην ρνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ζα έρεη ηελ επσλπκία Spigoku Private Company 

κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο. Λφγσ ηεο λνκηθήο 

ηεο κνξθήο ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηελ 

δηπινγξαθηθή κέζνδν. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη ηα παξαθάησ: 

Πίλαθαο 5-1: Βαζηθά ζηνηρεία εηαηξείαο 
 

Κσδηθφο: 20053 

Δπσλπκία: Spigoku Private Company 

Αληηθείκελν Γξαζηεξηφηεηαο: Υνλδξηθφ Δκπφξην Δλδπκάησλ 

Γηεχζπλζε: 25εο Μαξηίνπ 76   Σ.Κ.: 54643 Πφιε: Θεζζαινλίθε 

Ννκφο: Θεζζαινλίθε   Σει.: 2310837777 

ΑΦΜ: 999446933  ΓΟY: Σ’ Θεζζαινλίθεο 

Καζεζηψο ΦΠΑ: Καλνληθφ   Καζεζηψο ΚΔΠΤΟ: Τπφρξενο 
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5.2 Σα Γεγνλφηα θαη νη Οηθνλνκηθέο Πξάμεηο 

Σν ζελάξην πνπ ζα παξνπζηάζνπκε έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφο νινθιεξσκέλνπ ERP ζπζηήκαηνο, ηελ δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

απιψλ θαη ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ δηακνίξαζε ηεο πιεξνθνξία κέζα ζε 

δηάθνξα ζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Σα 

γεγνλφηα πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 2/1: χκθσλα κε ην ζπκβφιαην ζχζηαζεο ηδξχεηαη ε εηαηξεία απφ ηνπο 

εηαίξνπο .Α θαη Β.Δ. Ο θάζε εηαίξνο ζπλεηζθέξεη απφ 1250 εηαηξηθά κεξίδηα 

αμίαο 20 επξψ ην θαζέλα ζε κεηξεηά. Δπίζεο ν εηαίξνο .Α εηζθέξεη ζε είδνο 

κε Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο αμίαο 10.000€ θαη ν Β.Δ. κε έλα απηνθίλεην 

αμίαο 10.000€. 

 2/1: Σν απηνθίλεην αζθαιίδεηαη γηα ηελ πεξίνδν 01/01/16 έσο 31/12/16 θαη 

θαηαβάιινληαη αζθάιηζηξα 1.000 επξψ. 

 2/1: Δλνηθηάδεηαη γξαθείν γηα ηελ ζηέγαζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

θαηαβάιινληαη ηα ελνίθηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ 

ησλ 2000 επξψ. 

 2/1: Πξνζιακβάλνληαη ηξεηο ππάιιεινη κε κεληαίν κηζζφ 800 επξψ. Καηά ηελ 

πξφζιεςε ηνπο θαηαβάιινληαη 200 επξψ ζηνλ θαζέλα σο πξνθαηαβνιή ηνπ 

κηζζνχ ηνπο. 

 2/1: πκθσλείηαη κε ηνλ πξνκεζεπηή Βιάρν Αζαλάζην ε αγνξά επίπισλ 

αμίσλ 8.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%. Με ην θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο 

θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ ζαλ πξνθαηαβνιή ελψ ην ππφινηπν 

πνζφ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: Σν ½ ηεο θαζαξήο αμίαο θαη φιν ην Φ.Π.Α. κε 

ηελ παξαιαβή ησλ επίπισλ θαη ην ππφινηπν ½ ηεο θαζαξήο αμίαο ηξεηο κήλεο 

κεηά ηελ παξαιαβή κε ηζφπνζε επηηαγή πνπ ζα ιήγεη ζηηο 30/04/16. 

 4/1: Παξαιακβάλνληαη ηα έπηπια απφ ηνλ πξνκεζεπηή Βιάρν κε ην Σηκνιφγην 

Πψιεζεο αμίαο 8.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%. Καηαβάιιεηαη φιν ην πνζφ ηνπ 

ΦΠΑ θαη ην ½ ηεο θαζαξήο αμίαο φπσο ζπκθσλήζεθε κεηξεηνίο. Σν 

ππφινηπν πνζφ ζα θαηαβιεζεί κεηά απφ ηξεηο κήλεο. 

 5/1: Αγνξάδνληαη εκπνξεχκαηα αμίαο 4.000 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 23% απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή Πνπξζαλίδε. Σν ½ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πιεξψλεηαη κεηξεηνίο 

θαη ην ππφινηπν ζα πιεξσζεί ζηηο 25 ηνπ κήλα. 
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 7/1: Αλαηίζεηαη ζηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία Γηαθεκηζηηθή- Πξνσζεηηθή ΟΔ ε 

εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ αμίαο 1.500 

επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%. 

 8/1: Παξαιακβάλνληαη ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη νη θάξηεο κε ηηκνιφγην 

αμίαο 1.500 επξψ πιένλ ΦΠΑ 345 επξψ. Καηαβάιινληαη ηα 1.000 επξψ κε 

ηελ παξαιαβή θαη ε δηαθνξά κεηά απφ ηξείο κήλεο κε κεηξεηά. 

 9/1: πκθσλείηαη κε ηελ επηρείξεζε Παπαησάλλνπ Ο.Δ. ε πψιεζε ελδπκάησλ 

αληί 4.500 επξψ θαη ιακβάλνληαη σο πξνθαηαβνιή 1.000 επξψ ζε κεηξεηά. 

 10/1: πκθσλείηαη κε ηελ επηρείξεζε Παπαζπχξνπ θαη ζία ΔΔ ε πψιεζε 

ελδπκάησλ αμίαο 2.500 επξψ θαη ιακβάλνληαη σο πξνθαηαβνιή 1.500 επξψ 

ζε κεηξεηά. 

 10/1: Αλαηίζεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε «Γηαθεκηζηηθή ΟΔ» ε δηαλνκή 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, αληί 500 επξψ. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ζηελ 

εηαηξεία ην απηνθίλεην ηεο. 

 13/1: Οινθιεξψλεηαη ε δηαλνκή ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη εθδίδεηαη 

ηηκνιφγην αμίαο 500 επξψ ζπλ ΦΠΑ 23%, ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο 615 επξψ. Σν 

πνζφ εμνθιείηαη κεηξεηνίο. Δπίζεο θαηαβιήζεθαλ γηα θαχζηκα 200 επξψ 

ζπλνιηθήο αμίαο ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 14/1: Σηκνινγείηαη ν πειάηεο Παπατσάλλνπ ΟΔ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο. Με ηελ 

παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ιακβάλνληαη 1.500 επξψ κεηξεηνίο ελψ ην 

ππφινηπν πνζφ ζα εμνθιεζεί ην ½ ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα θαη ην 

ππφινηπν ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ επφκελνπ κήλα. 

 25/1: Δμνθιείηαη ν πξνκεζεπηήο Πνπξζαλίδεο. 

 25/1:Πσιφπληαη εκπνξεχκαηα αμίαο 2500 πιένλ ΦΠΑ 23% φπσο 

ζπκθσλήζεθε ζηνλ πειάηε Παπαζπχξνπ θαη ζηα ΔΔ. Ο πειάηεο εμνθιεί ην 

ππφινηπν ηνπ κε ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 31/01: Δθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο ηειεθψλνπ γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην κε 

εκεξνκελία ιήμεο 31/01. Ζ ρξέσζε είλαη 50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 23%. Ο ινγαξηαζκφο πιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα. 

 31/1: Δθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο ηειεθψλνπ γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην κε 

εκεξνκελία ιήμεο 31/01. Ζ ρξέσζε είλαη 50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 23%. Ο ινγαξηαζκφο πιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα. 
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 31/1: Ο εμσηεξηθφο ινγηζηήο ηεο επηρείξεζεο Μήιηνο Παλαγίσηεο εθδίδεη ην 

Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην αμίαο 250 επξψ 

πιένλ ΦΠΑ 23%. Ζ επηρείξεζε ηνλ πιεξψλεη ηελ ίδηα κέξα. 

 31/1: Ο εηαίξνο .Α. πεγαίλεη ζηελ ηξάπεδα θαη αθνχ αλνίμεη Δηαηξηθφ 

ινγαξηαζκφ γηα ηελ εηαηξεία θαηαζέηεη 5.000 επξψ ζηνλ ινγαξηαζκφ απφ ην 

ηακείν ηεο επηρείξεζεο. 

 31/1: πληάζζεηαη ε κηζζνδνζία Ηαλνπαξίνπ γηα ηνπο ηξεηο ππαιιήινπο. Οη 

θξαηήζεηο ππέξ ηνπ ΗΚΑ είλαη 44,06% ελψ ν ΦΜΤ είλαη ζχλνιν 90 επξψ. 

Αθνχ ζπληαρζεί ε κηζζνδνζία πιεξψλνληαη νη ππάιιεινη κε ην πνζφ πνπ 

ηνπο αλαινγεί. 

 31/1: Ο πειάηεο Παπατσάλλνπ ΟΔ πιεξψλεη κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ φπσο είρε 

ζπκθσλεζεί. 

 

5.3 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 

Ζ δηαδηθαζία εηζφδνπ αξρίδεη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο (δεμί θιηθ πάλσ ζην 

εηθνλίδην). Ζ αξρηθή εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αθφινπζε: 

 

Δηθφλα 5-1: Δθηέιεζε εθαξκνγήο 



29 
 

Αθνχ εθηειεζηεί ε εθαξκνγή θάλνπκε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 

Δηθφλα 5-2: Δίζνδνο ρξήζηε 

 

Δηθφλα 5-3: Δπηινγή εηαηξείαο 

 

5.4 Γεκηνπξγία εηαηξείαο 

Σν δεχηεξν βήκα αθνχ πιένλ έρνπκε εηζέιζεη ζην πξφγξακκα είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ δηθηά καο λέα εηαηξεία. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε αθφινπζε: 

1 Δπηιέγνπκε απφ ηελ έλδεημε 

χλδεζε ηελ θαηάιιειε επηινγή. 
 
2 πκπιεξψλνπκε ηελ έλδεημε 

Υξήζηεο κε ηελ θαηάιιειε επηινγή. 
 
3 πκπιεξψλνπκε ηελ έλδεημε 

Password κε ηνλ θσδηθφ πνπ έρνπκε 

νξίζεη. 
 
4 Παηάκε κε θιηθ ηελ επηινγή 

Δίζνδνο. 

1 Δπηιέγνπκε απφ ηελ έλδεημε 

Ηκεξνκελία ηελ εκεξνκελία πνπ 

επηζπκνχκε λα εξγαζηνχκε. 

2 Δπηιέγνπκε απφ ηελ έλδεημε 

Δηαηξεία ηελ εηαηξεία πνπ ζέινπκε. 

3 Κάλνπκε θιηθ ηελ επηινγή 

Δηζαγσγή. 
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Δηθφλα 5-4: Γεκηνπξγία εηαηξείαο 1 

 

Δηθφλα 5-5: Γεκηνπξγία εηαηξεία 2 

πκπιεξψλνπκε φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο καο: Κσδηθφο, Δπσλπκία, 

ΑΦΜ θ.ιπ.. Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία παηάκε εθηέιεζε (επηινγή πάλσ δεμηά). 

Να ηνλίζνπκε φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία παξακεηξνπνίεζεο θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ 

 

Απφ ην Menu επηινγψλ ζηα 

αξηζηεξά καο επηιέγνπκε ηνπο 

Παξακέηξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
δηαδνρηθά ηελ επηινγή Δηαηξείεο 
θαη Γεκηνπξγία εηαηξείαο. 
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ζρέδην αληηγξάθνληαη απηφκαηα απφ ηελ Πξφηππε εηαηξεία γηα λα είλαη εχθνιε ε 

δεκηνπξγία απφ ηνλ ρξήζηε θαη λα απνθεχγνληαη ιάζε. 

 

Δηθφλα 5-6: Γεκηνπξγία εηαηξείαο 3 

Ξαλαεθηεινχκε ινηπφλ ην πξφγξακκα θαη απηή ηελ θνξά επηιέγνπκε ηελ εηαηξεία 

καο απφ ηελ ιίζηα ηνλ δηαζεζίκσλ εηαηξεηψλ. 

 

Δηθφλα 5-7: Δίζνδνο ρξήζηε ζε λέα εηαηξεία 
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5.5 Γεκηνπξγία Οηθνλνκηθψλ Υξήζεσλ 

Σν επφκελν βήκα αθνχ δεκηνπξγήζακε ηελ δηθή καο εηαηξεία είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε πάλσ ζηελ νπνίν ζα εξγαζηνχκε. 

 

Δηθφλα 5-8: Γεκηνπξγία Οηθνλνκηθψλ  Υξήζεσλ 

 

Δηθφλα 5-9: Δπηινγή εηαηξείαο απφ Δπξεηήξην 

Απφ ην Menu επηινγψλ ζηα 

αξηζηεξά καο επηιέγνπκε ηνπο 

Παξακέηξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

δηαδνρηθά ηελ επηινγή Δηαηξείεο 

θαη Δηαηξείεο πάιη κε δηπιφ 

θιηθ. 

Απφ ην επξεηήξην πνπ καο 

αλνίγεη βξίζθνπκε ηελ 

εηαηξεία καο θαη ηελ 

επηιέγνπκε κε δηπιφ θιηθ. 
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Απφ ην κελνχ πνπ καο αλνίγεη ην επξεηήξην επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Υξήζεηο» 

(βι. εηθφλα 5-10) θαη ζηελ επηινγή θάησ απφ ην εηθνλίδην πνπ κνηάδεη κε γξαλάδη 

παηάκε θιηθ (βι. εηθφλα 5-10) γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο.  

 

Δηθφλα 5-10: Γεκηνπξγία ινγηζηηθήο ρξήζεο 1 

Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα ππνρξεσηηθά πεδία (θφθθηλεο ελδείμεηο) καο αλνίγεη 

απηφκαηα ε πεξίνδνο γηα θάζε κήλα απφ Ηαλνπάξην έσο Γεθέκβξην γηα ηελ ρξήζε καο 

(2016). 

 

Δηθφλα 5-11: Γεκηνπξγία ινγηζηηθήο ρξήζεο 2 
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Δηθφλα 5-12: Καηαρψξεζε κεηαβνιψλ 

 

5.6 Λνγηζηηθφ ρέδην 

Γηα λα δνχκε ην ινγηζηηθφ ζρέδην πνπ ηεξνχκε πεγαίλνπκε απφ ην Menu επηινγψλ 

ζηελ επηινγή «Δξγαζίεο». 

 

Δηθφλα 5-13: Λνγηζηηθφ ζρέδην 1 

 

Δηθφλα 5-14: Λνγηζηηθφ ζρέδην 2 

Κιείλνπκε ην 

παξάζπξν θαη ζην 

κήλπκα πνπ καο βγάδεη 

παηάκε ζηελ επηινγή 

«Ναη» γηα λα 

θαηαρσξεζνχλ νη 

κεηαβνιέο καο. 

Απφ ηελ επηινγή Δξγαζίεο πάκε 

ζηελ ζπλέρεηα ζηελ Γεληθή 
Λνγηζηηθή θαη κεηά ζηελ επηινγή 

Λνγαξηαζκνί θαη παηάκε δηπιφ 

θιηθ.  
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ην παξάζπξν πνπ καο αλνίγεη κπνξνχκε είηε λα δνχκε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο 

παηψληαο ζηελ επηινγή Δπξεηήξην (Δηθφλα 4-15) είηε λα βάινπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ πνπ ζέινπκε λα δνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ (Δηθφλεο 4-16 & 4-17). 

 

Δηθφλα 5-15: Λνγηζηηθφ ζρέδην 3 

 

Δηθφλα 5-16: Λνγηζηηθφ ζρέδην 4 

 

Δηθφλα 5-17: Λνγηζηηθφ ζρέδην 5 
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ηελ δχν ηειεπηαίεο εηθφλεο φπσο παξαηεξείηε βάιακε 38* θαη καο εκθάληζε κφλν 

ηνπο θσδηθνχο πνπ αξρίδνπλ απφ 38. Αλ γλσξίδακε αθξηβψο ηνλ θσδηθφ πνπ ζέιακε 

δελ ζα βάδακε ην αζηεξάθη θαη ζα καο έβγαδε κφλν απηφλ ησλ θσδηθφ. Θα 

επαλέιζνπκε ζην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη παξαθάησ φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα 

δεκηνπξγήζνπκε θάπνηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δελ ζα ππάξρνπλ κέζα ζην ινγηζηηθφ 

καο ζρέδην. 
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6 Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο - Καηαρψξεζε ησλ 

γεγνλφησλ. 

 

ηελ αλάιπζε πεξίπησζεο πνπ ζα παξνπζηάζνπκε φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο 

ζα απνηειείηαη απφ γεγνλφηα θαη νηθνλνκηθέο πξάμεηο. ην θεθάιαην απηφ ζα 

παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά απηά ηα γεγνλφηα θαη νη πξάμεηο ζηα δηάθνξα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ Soft1 Enterprise. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα 

ππνζπζηήκαηα: α) Αγνξέο, β) Πσιήζεηο, γ) Απνζήθε, δ) πλαιιαζζφκελνη, ε) Γεληθή 

Λνγηζηηθή, ζη) Υξεκαηννηθνλνκηθά, θαη δ) Πάγηα.  

Γηα θάζε γεγνλφο ή πξάμε πνπ ζα παξαζέηνπκε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εγγξαθή 

ζην αλάινγν ππνζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ δεκηνπξγία νληνηήησλ ή 

ινγαξηαζκψλ αλ δελ ππάξρνπλ θαη ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε-αλάιπζε ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο ζα ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο εηθφλεο αξθεηά αλαιπηηθά θαη βήκα-

βήκα. Σα γεγνλφηα ζα παξνπζηάδνληαη εκεξνινγηαθά θαη αλάινγα πνην ππνζχζηεκα 

αθνξνχλ ζα γίλνληαη νη αλάινγεο ελέξγεηεο.  

6.1 Γεγνλφο- Ίδξπζε εηαηξείαο  

2/1 χκθσλα κε ην ζπκβφιαην ζχζηαζεο ηδξχεηαη ε εηαηξεία απφ ηνπο 

εηαίξνπο .Α θαη Β.Δ. Ο θάζε εηαίξνο ζπλεηζθέξεη απφ 1250 εηαηξηθά 

κεξίδηα αμίαο 20 επξψ ην θαζέλα ζε κεηξεηά. Δπίζεο ν εηαίξνο .Α 

εηζθέξεη ζε είδνο κε Ηιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο αμίαο 10.000€ θαη ν Β.Δ. 

κε έλα απηνθίλεην αμίαο 10.000€. 

 

Γηα ην γεγνλφο απηφ ζα γίλνπλ ζην ππνζχζηεκα ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο δχν 

εγγξαθέο. Ζ πξψηε εγγξαθή ζα είλαη γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα ησλ εηαίξσλ θαη ε 

δεχηεξε γηα ηελ εηζθνξά ζε είδνο πνπ έθαλαλ. Πξψηνπ πεξάζνπκε ζηελ θαηαρψξεζε 

ηεο εγγξαθήο ζα πξέπεη λα δνχκε αλ ππάξρνπλ ζην ινγηζηηθφ καο ζρέδην  νη 

ινγαξηαζκνί πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαη αλ φρη λα ηνπο δεκηνπξγήζνπκε. 
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6.1.1 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκψλ 

Πεγαίλνληαο ζην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη βάδνληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίν (40*) βιέπνπκε φηη γηα ην εηαηξηθφ θεθάιαην δελ ππάξρεη ν ηεηαξηνβάζκηνο 

ινγαξηαζκφο (βι. εηθφλα 6-1). Όπσο γλσξίδνπκε γηα λα κπνξέζεη λα θηλεζεί έλαο 

ινγαξηαζκφο ζε θάπνην ινγηζηηθφ άξζξν ζα πξέπεη λα είλαη ηεηαξηνβάζκηνο αιιηψο 

δελ ζα εκθαλίδεηαη.  

 

Δηθφλα 6-1: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ ηεηαξηνβάζκην ινγαξηαζκφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

επηιέγνπκε ηνλ ηξηηνβάζκην ινγαξηαζκφ κε δηπιφ θιηθ. Αθνχ καο αλνίμεη ηνλ 

ινγαξηαζκφ παηάκε ζηελ επηινγή «Νέα» θαη κεηά ζην εηθνλίδην ακέζσο δεμηά απφ ην 

«Νέα» πνπ κνηάδεη κε ζεκεησκαηάξην ην νπνίν θάλεη αληηγξαθή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε καο επηινγή. (βιέπε εηθφλα 6-2) 

 

Δηθφλα 6-2: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 2 
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Σν κφλν πνπ έρνπκε λα ζπκπιεξψζνπκε είλαη ηνλ θσδηθφ (40.06.00.0000) θαη 

παξαηεξνχκε φηη κφιηο ην πιεθηξνινγήζνπκε ηφηε ζην πεδίν βαζκφο ζπκπιεξψζεθε 

απηφκαηα ε επηινγή 4. Δπίζεο είλαη ηζεθαξηζκέλεο νη επηινγέο «Κηλείηαη» θαη 

«Μεηαθέξεηαη». 

 

Δηθφλα 6-3: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 3 

Σα ίδηα βήκαηα ζα θάλνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο 

14.03.00.0000 (Ζ/Τ θαη Ζιεθηξνληθά πγθξνηήκαηα Άλεπ ΦΠΑ) , 13.01.00.0000 

(Δπηβαηηθά απηνθίλεηα Ηδησηηθήο Υξήζεο Άλεπ ΦΠΑ) θαη 38.00.00.0000 (Σακείν). 

6.1.2 Δγγξαθέο 

Αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ φινη νη ινγαξηαζκνί ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ δχν εγγξαθψλ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. ηελ πξψηε εγγξαθή πνπ αθνξά ηελ 

εηζθνξά ζε κεηξεηά ζα ρξεψζνπκε ην Σακείν ηεο επηρείξεζεο (38.00.00.0000) θαη ζα 

πηζηψζνπκε ην Δηαηξηθφ Κεθάιαην (40.06.00.0000) κε ην πνζφ ησλ 50.000€. Σν πνζφ 

ησλ 50.000€ πξνθχπηεη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηνπ θάζε εηαίξνπ 

κε ηελ αμία ηνπ θάζε κεξηδίνπ (1250*20=25.000 γηα θάζε εηαίξν, άξα 50.000 θαη γηα 

ηνπο δχν). Αο δνχκε βήκα- βήκα κε ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο πσο ζα γίλεη ε ινγηζηηθή 

εγγξαθή ζην πξφγξακκα καο. 

Απφ ην ππνζχζηεκα ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο πεγαίλνπκε ζηελ ππφ-θαηεγνξία 

«Άξζξα Λνγηζηηθήο» θαη πεγαίλνπκε ζηελ επηινγή «Νέα» (βι. εηθφλα 6-4).  
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Δηθφλα 6-4: Γεκηνπξγία άξζξνπ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 1 

 

Δηθφλα 6-5:Γεκηνπξγία άξζξνπ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 2 

Αθνχ βάινπκε ηελ ζεηξά ηνπ παξαζηαηηθνχ παξαηεξνχκε φηη ην παξαζηαηηθφ 

παίξλεη απηφκαηα αξίζκεζε. ηελ ζπλέρεηα βάδνπκε ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ην 

γεγνλφο θαη έπεηηα αιιάδνπκε ηελ Αηηηνινγία.  

Πεγαίλνπκε ηψξα ζηελ θαηαρψξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ. Πιεθηξνινγψληαο ηνλ 

ινγαξηαζκφ θαη παηψληαο ην πιήθηξν “tab” καο εκθαλίδεη ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ 

ζέινπκε (βι. εηθφλα 6-6). πκπιεξψλνπκε ηα πνζφ ζηελ ρξέσζε θαη ζηελ πίζησζε 

αληίζηνηρα θαη παηάκε θαηαρψξεζε. 

ηελ πξψηε επηινγή 

βάδνπκε ηελ 
 θαηάιιειε εηξά  
ηνπ παξαζηαηηθνχ.  
 
Απφ ηηο επηινγέο πνπ 

έρνπκε επηιέγνπκε ηελ 

επηινγή κε θσδηθφ 1003 

(πκςεθηζηηθέο  

Δγγξαθέο). 
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Δηθφλα 6-6:Γεκηνπξγία άξζξνπ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 3 

Δλαιιαθηηθά αλ ζπκφκαζηε αθξηβψο ηνλ ινγαξηαζκφ αιιά ζπκφκαζηε κφλν έλα 

κέξνο ηνπ κπνξνχκε λα παηήζνπκε «40*» θαη ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ πνπ είλαη 

αθξηβψο δίπια θαη λα καο βγάιεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηεηαξηνβάζκηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ μεθηλάλε απφ 40. Δπίζεο κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε θαη ηνλ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζέινπκε θαη κε βάζε ην φλνκα. Αλ βάινπκε γηα παξάδεηγκα «Δηαη*» 

θαη παηήζνπκε ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ ζα καο βγάιεη φινπο ηνπο ηεηαξηνβάζκηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ μεθηλάλε απφ «Δηαη». Αλ πάιη δελ ζπκφκαζηε πσο μεθηλάεη ν 

ινγαξηαζκφο καο αιιά ζπκφκαζηε κία ιέμε κφλν αλ πιεθηξνινγήζνπκε γηα 

παξάδεηγκα «*ηακ*» ηφηε ζα καο βγάιεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πεξηέρνπλ ηελ 

θξάζε «ηακ». 

 

Δηθφλα 6-7: Σξφπνη αλαδήηεζεο ινγαξηαζκψλ θαηά ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή 1 
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Δηθφλα 6-8: Σξφπνη αλαδήηεζεο ινγαξηαζκψλ θαηά ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή 2 

ηελ δεχηεξε εγγξαθή πνπ αθνξά ηελ εηζθνξά ζε είδνο ζα ρξεψζνπκε ηα δχν 

πάγηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο (14.03.00.000) θαη ηα 

Δπηβαηηθά Η.Υ. (13.01.00.0000) κε 10.000€ ν θάζε ινγαξηαζκφο ζα πηζηψζνπκε ην 

Δηαηξηθφ Κεθάιαην (40.06.00.0000) θαη πάιη κε ην πνζφ ησλ 20.000€. Ζ εγγξαθή 

είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε θαη θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 6-9: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Δηζθνξάο ζε είδνο» 
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6.1.3 Καηαρψξεζε παγίσλ ζην ππνζχζηεκα «Πάγηα» 

Αθνχ θαηαρσξήζεθε ε εγγξαθή ηεο εηζθνξάο ζε είδνο ζα πάκε ηψξα ζην 

ππνζχζηεκα «Πάγηα» γηα λα θαηαρσξήζνπκε ηα πάγηα ζην κεηξψν παγίσλ γηα λα 

ππάξρεη ζπκθσλία κε ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή αιιά θαη γηα λα ππνινγηζηνχλ νξζά νη 

απνζβέζεηο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.  

Πάκε απφ ην ππνζχζηεκα «Πάγηα»  ζηελ ππνθαηεγνξία «Πάγηα» θαη ζα 

επηιέμνπκε ηελ επηινγή «Νέα».  

 

Δηθφλα 6-10: Γεκηνπξγία παγίνπ 1 

πκπιεξψλνπκε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην πξψην πάγην ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη παηάκε ζηελ επηινγή 

«Καηαρψξεζε». 

 

Δηθφλα 6-11: Γεκηνπξγία παγίνπ 2 
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Δηθφλα 6-12: Γεκηνπξγία παγίνπ 3 

ηελ πξψηε θαξηέια «Γεληθά ζηνηρεία» ζπκπιεξψλνπκε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

παγίνπ, ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη ηελ κέζνδν θαη ην πνζνζηφ ησλ απνζβέζεσλ. ηελ 

δεχηεξε θαξηέια «Λνγηζηηθά ζηνηρεία» ζπκπιεξψλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή» φπσο νη ινγαξηαζκνί αγνξψλ, πσιήζεσλ, 

απνζβέζεσλ θαη απνζβεζζέλησλ. Καηαρσξνχκε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ην δεχηεξν 

πάγην ην επηβαηηθφ απηνθίλεην. Γηα λα εκθαλίζνπκε ηψξα ηα πάγηα πνπ 

θαηαρσξήζακε πάκε απφ ηελ ίδηα θαξηέια ζην «Δπξεηήξην» θαη καο εκθαλίδνληαη ηα 

πάγηα φπσο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 6-13: Πξνβνιή παγίσλ 

Οη επφκελεο εγγξαθέο ζα γίλνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηεο «Γεληθήο Λνγηζηηθήο» 

θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ. 



45 
 

6.2 Γεγνλφο- Αζθάιηζηξα Δπηβαηηθνχ Ι.Υ. 

2/1 Σν απηνθίλεην αζθαιίδεηαη γηα ηελ πεξίνδν 01/01/16 έσο 31/12/16 θαη 

θαηαβάιινληαη αζθάιηζηξα 1.000 επξψ. 

 

ηελ εγγξαθή ζα ρξεψζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ Αζθαιίζηξσλ (62.05.01.0000) 

θαη ζα πηζηψζνπκε ην Σακείν καο (38.00.00.000) κε ην πνζφ ησλ 1.000€. Ζ 

δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο εγγξαθέο θαη θαίλεηαη 

ζπγθεληξσηηθά ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

Δηθφλα 6-14: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Αζθαιίζηξσλ» 

 

6.3 Γεγνλφο- Δλνηθίαζε γξαθείνπ 

2/1 Δλνηθηάδεηαη γξαθείν γηα ηελ ζηέγαζε ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαβάιινληαη 

ηα ελνίθηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2000 

επξψ. 

 

ηελ εγγξαθή απηή ζα ρξεψζνπκε ηα Δλνίθηα Κηηξίσλ (62.04.01.0000) θαη ζα 

πηζηψζνπκε πάιη ην ηακείν καο (38.00.00.0000). 
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Δηθφλα 6-15: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Δλνηθίαζεο γξαθείνπ» 

 

6.4 Γεγνλφο- Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

2/1 Πξνζιακβάλνληαη ηξεηο ππάιιεινη κε κεληαίν κηζζφ 800 επξψ. Καηά ηελ 

πξφζιεςε ηνπο θαηαβάιινληαη 200 επξψ ζηνλ θαζέλα σο πξνθαηαβνιή 

ηνπ κηζζνχ ηνπο. 

6.4.1  Δγγξαθή 

Ζ πξφζιεςε ηνλ ηξηψλ ππαιιήισλ ζαλ γεγνλφο δελ ζπληζηά θάπνηα ινγηζηηθή 

εγγξαθή. Ζ κφλε ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ ζα γίλεη είλαη ε πξνθαηαβνιή ησλ 200 

επξψ. Ζ εγγξαθή ηεο κηζζνδνζίαο γηα ηνπ ππαιιήινπο ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ κήλα 

πνπ ζα ζπληαζεί ε κεληαία κηζζνδνηηθήο ηνπο θαηάζηαζε. Γηα ηελ πξνθαηαβνιή ησλ 

600 επξψ (200*3) ζα ρξεψζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ «Απνδνρέο πξνζσπηθνχ 

πιεξσηέεο»  (53.00.00.0000) θαη ζα πηζηψζνπκε ην «Σακείν» καο. 

 

Δηθφλα 6-16: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Πξνθαηαβνιή ζε πξνζσπηθνχ» 
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6.4.2  Έιεγρνο εγγξαθψλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή 

Αλ ζέινπκε ηψξα λα δνχκε απηέο ηηο πξψηεο εγγξαθέο πνπ θάλακε ηφηε κπνξνχκε 

απφ ην ππνζχζηεκα ηεο «Γεληθήο Λνγηζηηθήο» ζηελ ππνθαηεγνξία «Άξζξα 

ινγηζηηθήο» λα βάινπκε είηε ην δηάζηεκα πνπ ζέινπκε λα δνχκε ηη εγγξαθέο έρνπκε 

θαηαρσξήζεη είηε αλάινγα κε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ ηελ ζεηξά ηνπ θαη άιια θίιηξα. 

Αλ εκείο γηα παξάδεηγκα απφ ηα δηαζηήκαηα επηιέμνπκε ηνλ ηξέρνλ κήλα ζα καο 

βγάιεη φηη εγγξαθέο έγηλαλ κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην. Γηα λα επαιεζεχζνπκε ηελ επηινγή 

καο αθνχ βάινπκε ην δηάζηεκα παηάκε ζηελ επηινγή Δπξεηήξην (πάλσ αξηζηεξά). 

       

      Δηθφλα 6-17: Αλαδήηεζε άξζξσλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή κε δηάθνξα θίιηξα 

 

Δηθφλα 6-18: Πξνβνιή άξζξσλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή κε βάζε ηα θίιηξα πνπ εηζάγακε 

Όπσο βιέπνπκε καο εκθαλίδνληαη θαη νη ηέζζεξηο εγγξαθέο πνπ θάλακε κέρξη 

ηψξα ζηελ γεληθή ινγηζηηθή.  
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6.4.3  Έιεγρνο θαη εθηχπσζε Ιζνδπγίνπ 

Αο δνχκε ηψξα πσο ζα εκθαλίζνπκε θαη ην Ηζνδχγην ηνπ Ηαλνπαξίνπ πνπ ζα 

δείρλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ θηλεζεί έσο ηψξα.  

Απφ ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή πεγαίλνπκε ζηελ ππνθαηεγνξία «Δθηππψζεηο» θαη 

αθνινχζσο ζηελ επηινγή «Ηζνδχγην». 

 

Δηθφλα 6-19: Δμαγσγή Ιζνδπγίνπ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα καο αλνίγεη κηα θαξηέια κηα δηάθνξεο 

επηινγέο. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε απφ ηελ επηινγή «Απφ θσδηθφ» θαη «Έσο 

θσδηθφ» ηνπο θσδηθνχο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνπκε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή. ηελ πεξίνδν βάδνπκε ηνλ κήλα πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε(εκείο ζα 

βάινπκε Ηαλνπάξην). ηελ επηινγή Βαζκφο Λνγαξηαζκνχ επηιέγνπκε πνην βαζκφ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζα εκθαλίδεηαη ζην Ηζνδχγην (ζηελ πεξίπησζε καο ζα επηιέμνπκε 

ηξηηνβάζκηνπο), ελψ αθφκα κπνξνχκε αλ ζέινπκε λα βάινπκε λα εκθαλίδνληαη νη 

ινγαξηαζκνί πνπ δελ έρνπλ ππφινηπν ή δελ θηλήζεθαλ ζηελ ρξήζε. Αθνχ 

πξνζαξκφζνπκε ην Ηζνδχγην κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο καο παηάκε πάλσ αξηζηεξά ηελ 

επηινγή «Δθηέιεζε». 
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Δηθφλα 6-20: Πξνζσξηλφ Ιζνδχγην γηα έιεγρν Ιαλνπάξηνο 

Απφ ην Ηζνδχγην παξαηεξνχκε φηη νη πξψηεο δχν ζηήιεο πνπ είλαη ηα απνγξαθήο 

δελ έρνπλ πνζά θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2016 θαη 

επνκέλσο δελ έρεη ινγαξηαζκνχο πνπ λα έρνπλ θηλεζεί ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη 

λα θαίλνληαλ ζηελ ζηήιε Απνγξαθήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη κφλεο ζηήιεο πνπ έρνπλ 

πνζά είλαη νη ζηήιεο πεξηφδνπ πνπ απεηθνλίδνληαη νη ινγαξηαζκνί πνπ θηλήζεθαλ 

ζηελ πεξίνδν πνπ επηιέμακε (Ηαλνπάξηνο), νη ζηήιεο πξννδεπηηθά θαη ππφινηπν. 

 

6.5 Γεγνλφο- πκθσλία γηα αγνξά παγίσλ 

2/1 πκθσλείηαη κε ηνλ πξνκεζεπηή Βιάρν Αζαλάζην ε αγνξά επίπισλ αμίσλ 

8.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%. Με ην θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο 

θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ ζαλ πξνθαηαβνιή ελψ ην ππφινηπν 

πνζφ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: Σν ½ ηεο θαζαξήο αμίαο θαη φιν ην Φ.Π.Α. 

κε ηελ παξαιαβή ησλ επίπισλ θαη ην ππφινηπν ½ ηεο θαζαξήο αμίαο ηξεηο 

κήλεο κεηά ηελ παξαιαβή κε ηζφπνζε επηηαγή πνπ ζα ιήγεη ζηηο 30/04/16. 

 

Ζ εγγξαθή ηεο αγνξάο ζα γίλεη κε ηελ παξαιαβή ησλ επίπισλ. Σν γεγνλφο πνπ ζα 

θαηαγξάθεη είλαη ε πξνθαηαβνιή κέξνο ηνπ πφζνπ ζηνλ πξνκεζεπηή. Ζ θαηαρψξεζε 

ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζα γίλεη απφ ην ππνζχζηεκα ησλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνθαηεγνξία «Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ». Αιιά πξνηνχ πάκε 

ζηελ είζπξαμε ζα πξέπεη πξψηα λα θαηαρσξήζνπκε κέζα ζην ζχζηεκα ηνλ λέν 

ζπλαιιαζζφκελν καο, ηνλ πξνκεζεπηή Βιάρν Αζαλάζην. 
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6.5.1 Γεκηνπξγία Νένπ Πξνκεζεπηή 

Ζ δεκηνπξγία Πξνκεζεπηή γίλεηαη απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαζζφκελνη» ζηελ 

ππνθαηεγνξία «Πξνκεζεπηέο».  

 

Δηθφλα 6-21: Γεκηνπξγία λένπ πξνκεζεπηή 2 

Απφ ηελ θαξηέια πνπ καο αλνίγεη, επηιέγνπκε «Νέα» θαη καο αλνίγεη ην κελνχ 

φπνπ θαηαρσξνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή καο (θσδηθφο, επσλπκία, 

ΑΦΜ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θ.ιπ.). Σα ζεκαληηθφηεξα πεδία πνπ πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα θαηαρσξήζνπκε εθηφο βέβαηα απφ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηελ 

δηεχζπλζε, είλαη ε ΓΟY, ην ΑΦΜ, ην θαζεζηψο ΦΠΑ πνπ αλήθεη ν 

ζπλαιιαζζφκελνο θαη ην αλ είλαη ππφρξενο ππνβνιήο ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ. Αθνχ 

ζπκπιεξψζνπκε φια ηα πεδία πνπ ρξεηάδεηαη παηάκε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε». 

 

Δηθφλα 6-22: Γεκηνπξγία λένπ πξνκεζεπηή 2 
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Γηα λα δνχκε ηψξα ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θαηαρσξήζακε πεγαίλνπκε απφ ηελ 

ππνθαηεγνξία «Πξνκεζεπηέο» θαη επηιέγνληαο ην εηθνλίδην «Δπξεηήξην» καο δείρλεη 

ηελ ιίζηα κε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθφζνλ δελ 

έρνπκε άιινπο πξνκεζεπηέο κέρξη ζηηγκήο ζα καο εκθαλίζεη κφλν ηνλ πξνκεζεπηή 

Βιάρν Αζαλάζην.  

 

Δηθφλα 6-23: Πξνβνιή πξνκεζεπηή 1 

 

Δηθφλα 6-24: Πξνβνιή πξνκεζεπηή 2 

6.5.2 Δγγξαθή 

Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή καο ζα πάκε φπσο 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ζην ππνζχζηεκα «Υξεκαηννηθνλνκηθά» θαη ζηελ 

ππνθαηεγνξία «Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ».  

     

                                Δηθφλα 6-25: Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 1 & 2                
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Δπηιέγνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέα εγγξαθή θαη ζπκπιεξψλνπκε ηα πεδία σο 

εμήο: ην πεδίν ζεηξά επηιέγνπκε «Απφδεημε Πιεξσκήο Μεηξεηψλ», ν ηχπνο 

παξαζηαηηθνχ θαη ην λνχκεξν ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα. Βάδνπκε ηελ εκεξνκελία 

πνπ ζέινπκε, επηιέγνπκε ηνλ πξνκεζεπηή καο είηε παηψληαο πάλσ ζηνλ κεγεζπληηθφ 

θαθφ γηα λα ηνλ βξνχκε είηε ζπκπιεξψλνληαο ην φλνκα ηνπ ή ηνλ θσδηθφ ηνπ αλ ηνλ 

ζπκφκαζηε. Δπηιέγνπκε ην λφκηζκα (ην επξψ είλαη πξνεπηιεγκέλν) θαη βάδνπκε ηελ 

Αηηηνινγία πνπ ζέινπκε. Σέινο βάδνπκε ην πνζφ ζην πεδίν αμία θαη θαηαρσξνχκε ην 

παξαζηαηηθφ. 

 

Δηθφλα 6-26: Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 3 

 

Δηθφλα 6-27: Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 4 
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6.6 Γεγνλφο- Παξαιαβή παγίσλ 

4/1 Παξαιακβάλνληαη ηα έπηπια απφ ηνλ πξνκεζεπηή Βιάρν κε ην Σηκνιφγην 

Πψιεζεο αμίαο 8.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%. Καηαβάιιεηαη φιν ην πνζφ 

ηνπ ΦΠΑ θαη ην ½ ηεο θαζαξήο αμίαο φπσο ζπκθσλήζεθε κεηξεηνίο. Σν 

ππφινηπν πνζφ ζα θαηαβιεζεί κεηά απφ ηξεηο κήλεο. 

6.6.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο 

Γηα ην παξαπάλσ γεγνλφο ζα γίλνπλ δχν εγγξαθέο. Ζ πξψηε εγγξαθή ζα είλαη ε 

αγνξά ησλ παγίσλ. Πξηλ πάκε φκσο ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ηα έπηπια 

καο ζην κεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ην ππνζχζηεκα «Πάγηα».  Αθνχ 

εηζάγνπκε ην πάγην ζα πξνρσξήζνπκε απφ ην ππνζχζηεκα «Αγνξέο» ζηελ 

θαηαρψξεζε ηεο αγνξάο. Έπεηηα ζα πεξάζνπκε ζην ππνζχζηεκα 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά» γηα λα πιεξψζνπκε ηνλ πξνκεζεπηή καο. Ο δηαθαλνληζκφο 

ηνπ ππνινίπνπ κε επηηαγή ζαλ γεγνλφο δελ επηθέξεη θάπνηα ινγηζηηθή εγγξαθή ζην 

πξφγξακκα καο. Ζ εγγξαθή ζα γίλεη φηαλ παξαιάβεη ν Πξνκεζεπηήο καο ηελ επηηαγή 

κεηά απφ ηξείο κήλεο. 

6.6.2 Γεκηνπξγία παγίνπ 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ παγίνπ ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δεκηνπξγήζακε θαη ηα 

πξψηα πάγηα πνπ εηζέθεξαλ νη εηαίξνη ζηελ επηρείξεζε απφ ην ππνζχζηεκα «Πάγηα». 

Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ αλαθέξνπκε μαλά, απιά ζα 

παξαζέζνπκε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα. Αθνχ δεκηνπξγήζνπκε ην πάγην ζα πάκε λα 

θαηαρσξήζνπκε ηελ αγνξά ηνπ παγίνπ απφ ην ππνζχζηεκα «Αγνξέο». 

 

Δηθφλα 6-28: Γεκηνπξγία παγίνπ 
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6.6.3 Καηαρψξεζε Αγνξάο Παγίσλ 

Γηα λα  θαηαρσξήζνπκε ηελ αγνξά ησλ παγίσλ κέζα ζην πξφγξακκα καο πάκε 

δηαδνρηθά: Αγνξέο  Παξαζηαηηθά  Νέα. Μαο αλνίγεη ηελ θαξηέια ηεο λέαο 

εγγξαθήο  φπνπ επηιέγνπκε ηελ «εηξά» ηνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο (βιέπε εηθφλα 6-29). 

 

Δηθφλα 6-29: Αγνξά παγίνπ 1 

Αθνχ επηιέμνπκε ηελ ζεηξά ηνπ παξαζηαηηθνχ, ζπκπιεξψλνπκε ηελ εκεξνκελία, 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηελ αηηηνινγία. Σέινο  βξίζθνπκε ην πάγην καο πνπ έρνπκε ήδε 

εηζάγεη κε αλαδήηεζε είηε απφ ηνλ θσδηθφ είηε απφ ηελ πεξηγξαθή θαη 

ζπκπιεξψλνπκε ηελ πνζφηεηα ησλ επίπισλ πνπ πήξακε, ηελ αμία, ηελ έθπησζε αλ 

ππάξρεη θαη θαηαρσξνχκε ηελ εγγξαθή.  

 

Δηθφλα 6-30: Αγνξά παγίνπ 2 

Δπηζηξέθνληαο ηψξα πίζσ ζην επξεηήξην θαη κε ηα απαξαίηεηα θίιηξα πνπ 

ζέινπκε κπνξνχκε λα δνχκε ην παξαζηαηηθφ πνπ εηζάγακε. 
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6.6.4 Πιεξσκή πξνκεζεπηή 

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή καο ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε πξνθαηαβνιή ηνπ. Σν πνζφ πνπ ζα θαηαβάιινπκε είλαη φπσο ζπκθσλήζεθε φιν ην 

ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζε 1840€ ζπλ 1/2 ηεο ππνιεηπφκελεο θαζαξήο αμίαο (6000/2= 

3000€) άξα ζπλνιηθά δειαδή 4840€ (3000+1840). 

 

Δηθφλα 6-31: Πιεξσκή πξνκεζεπηή 

Παξαηεξψληαο θάησ αξηζηεξά ηελ επηινγή «Σξέρνλ ππφινηπν» βιέπνπκε άκεζα 

πσο δηακνξθψλεηαη ην ππφινηπν ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα 

δνχκε πσο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θαξηέια ελφο ή φισλ ησλ πξνκεζεπηψλ. 

6.6.5 Έιεγρνο θαξηέιαο πξνκεζεπηή 

Γηα λα ειέγμνπκε ηψξα ηελ θαξηέια ηνπ Πξνκεζεπηή καο θαη γεληθφηεξα γηα λα 

δνχκε ηα ππφινηπα πνπ ηπρφλ νθείινπκε ζε πξνκεζεπηέο καο πάκε δηαδνρηθά: 

πλαιιαζζφκελνη  Δθηππψζεηο Πξνκεζεπηψλ  Καξηέιεο. 

 

Δηθφλα 6-32: Έιεγρνο θαξηέιαο πξνκεζεπηή 
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ηελ θαξηέια πνπ καο αλνίγεη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην εκεξνινγηαθφ 

δηάζηεκα πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε, ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζέινπκε θαη άιιεο 

επηινγέο γηα λα πεξηνξίζνπκε ηελ αλαδήηεζε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο καο. Δκείο 

επεηδή έρνπκε αλνίμεη πξνο ην παξφλ κφλν έλα πξνκεζεπηή απιά αθήλνπκε ηηο 

επηινγέο φπσο είλαη γηα λα καο πξνβάιιεη φηη ππάξρεη θαη παηάκε ηελ επηινγή 

«Δθηέιεζε» πάλσ αξηζηεξά θαη καο εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε θαξηέια. 

 

Δηθφλα 6-33: Καξηέιεο πξνκεζεπηψλ 

Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα ηεο εθηχπσζεο ζηελ ηειεπηαία ζηήιε είλαη ην 

ππφινηπν πνπ ππάξρεη κε ην πνζφ ησλ 3.000€ πνπ είλαη ην ίδην πνπ καο έδεηρλε θαη 

πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο καο. Αλ είρακε θάλεη 

θάηη ιάζνο απφ ηελ θαξηέια απηή ζα κπνξνχζακε λα ην δνχκε θαη λα πξνβνχκε ζε 

δηφξζσζε ηνπ.  

6.6.6 Δλεκέξσζε Λνγηζηηθήο απφ Δκπνξηθή δηαρείξηζε- έιεγρνο 

άξζξσλ 

Αο δνχκε ηψξα αλ νη εγγξαθέο απηέο πνπ θάλακε απφ ηα ππνζπζηήκαηα ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ελεκεξψλνπλ νξζά ηελ γεληθή ινγηζηηθή. 

Γηα λα θάλνπκε αξρηθά έιεγρν ησλ άξζξσλ πεγαίλνπκε δηαδνρηθά αθνινχζσο: 

Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο  Λνγηζηηθέο ελεκεξψζεηο  Λνγηζηηθήο απφ εκπ. Γηαρείξηζε 

 Έιεγρνο άξζξσλ.  
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ηελ θαξηέια πνπ καο αλνίγεη επηιέγνπκε ην δηάζηεκα πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε 

έιεγρν θαζψο θαη ηηο ελφηεηεο πνπ ζέινπκε λα ειέγμνπκε. Δκείο ζα επηιέμνπκε φια 

ηα πεδία θαη φιν ην έηνο θαη παηάκε ζηελ επηινγή «Δθηέιεζε». 

 

Δηθφλα 6-34: Έιεγρνο άξζξσλ 

 Δθφζνλ δελ καο βγάιεη θάπνην ζθάικα ηφηε ζα καο πξνβάιιεη ηελ ινγηζηηθή 

απεηθφληζε ησλ δχν εγγξαθψλ πνπ θάλακε ζην ππνζχζηεκα ησλ 

«Υξεκαηννηθνλνκηθψλ» θαη ηελ εγγξαθή ηεο αγνξάο ησλ παγίσλ. Πηζαλά ζθάικαηα 

πνπ ελδερνκέλσο ζα παξνπζηάδνληαλ ζα ήηαλ θπξίσο ηερληθά θαη φρη ινγηζηηθά. 

 

Δηθφλα 6-35: Πξνβνιή άξζξσλ γέθπξαο ινγηζηηθήο 

 Έλα ηέηνην ζθάικα ζα ήηαλ γηα παξάδεηγκα αλ ζηελ εγγξαθή ηνπ παγίνπ φηαλ 

είρακε θαηαρσξήζεη ηα έπηπια ζηα πάγηα καο δελ είρακε βάιεη ζηελ θαξηέια 

«Λνγηζηηθά ζηνηρεία» ηνλ θαηάιιειν ινγαξηαζκφ παγίσλ δειαδή ηνλ θσδηθφ 
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14.00.00. Απηή βέβαηα ε επηινγή είλαη πξνεπηιεγκέλε εθφζνλ ζηελ θαξηέια «Γεληθά 

ζηνηρεία» ζηελ ηαμηλφκεζε είρακε βάιεη ηελ ζσζηή ινγηζηηθή θαηεγνξία. 

Έλα δεχηεξν ζθάικα ίζσο δεκηνπξγνχληαλ αλ δελ ππήξρε ζην ππνζχζηεκα ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο ν ινγαξηαζκφο ησλ παγίσλ 14.00.00.0023. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

πξηλ θάλνπκε ηνλ έιεγρν θαιχηεξα λα πάκε ζην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη λα 

ζηγνπξεπηνχκε φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ απνθαζίζακε απφ ην εκπνξηθφ θχθισκα λα 

θηλήζνπκε ππάξρνπλ ζην ινγηζηηθφ ζρέδην. 

6.6.7 Δλεκέξσζε Λνγηζηηθήο απφ Δκπνξηθή δηαρείξηζε- Δθηέιεζε 

ελεκέξσζεο 

Σν δεχηεξν βήκα αθνχ ειέγμακε ηα άξζξα ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή ζα πάκε πάιη απφ ηελ ίδηα ππνθαηεγνξία ζηελ 

ακέζσο επφκελε επηινγή ζηελ «Δθηέιεζε ελεκέξσζεο» φπνπ ζα θαηαρσξεζνχλ 

κέζσ γέθπξαο ηα άξζξα θαη ζηελ γεληθή ινγηζηηθή. 

 

Δηθφλα 6-36: Δθηέιεζε ελεκέξσζεο 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θάλακε ηελ ελεκέξσζε κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη 

«Αθχξσζε ελεκέξσζεο» εθφζνλ θάλακε θάπνην ιάζνο ή ζέινπκε λα δηνξζψζνπκε 

θάπνηα εγγξαθή ζε θάπνην ππνζχζηεκα ηνπ εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο γηαηί ε εγγξαθέο 

πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ ινγηζηηθή δελ κπνξνχλ αλ ζβεζηνχλ αιιηψο. 

Αο δνχκε ηψξα αλ φλησο κεηαθέξζεθαλ νη εγγξαθέο απηέο ζηελ γεληθή ινγηζηηθή. 

Απφ ηελ «Γεληθή ινγηζηηθή» πάκε ζηα «Άξζξα ινγηζηηθήο» θαη παηάκε λα καο δείμεη 

φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ κήλα ζην επξεηήξην. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 

ππνγξακκηζκέλεο είλαη νη εγγξαθέο πνπ πξνήιζαλ απφ ην εκπνξηθφ θχθισκα. 
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Δηθφλα 6-37: Έιεγρνο κεηαθνξάο εγγξαθψλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή 

 

6.7 Γεγνλφο- Αγνξά εκπνξεπκάησλ 

5/1 Αγνξάδνληαη εκπνξεχκαηα αμίαο 4.000 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 23% απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή Πνπξζαλίδε. Σν ½ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πιεξψλεηαη 

κεηξεηνίο θαη ην ππφινηπν ζα πιεξσζεί ζηηο 25 ηνπ κήλα. 

 

6.7.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο 

Σα εκπνξεχκαηα ζα θαηαρσξεζνχλ ζην ππνζχζηεκα «Αγνξέο». Αιιά πξηλ 

θαηαρσξεζεί ε αγνξά ζα πξέπεη πξψηα λα εηζάγνπκε ηα είδε καο ζην ππνζχζηεκα 

ηεο «Απνζήθεο». Σέινο ζα γίλεη θαη ν δηαθαλνληζκφο ηεο νθεηιήο καο ζηνλ 

Πξνκεζεπηή. 

6.7.2 Δηζαγσγή εηδψλ ζηελ απνζήθε 

Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ηα δηάθνξα είδε ζηελ απνζήθε καο πεγαίλνπκε απφ ην 

πξφγξακκα σο εμήο: Απνζήθε  Δίδε απνζήθεο  Νέα. πκπιεξψλνπκε ηα 

απαξαίηεηα πεδία φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο θαη θαηαρσξνχκε. 
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Δηθφλα 6-38: Δηζαγσγή είδνπο ζηελ απνζήθε 

Απφ ην επξεηήξην κπνξνχκε λα δνχκε φια ηα είδε πνπ εηζάγακε ζηελ απνζήθε 

καο. 

 

Δηθφλα 6-39: Πξνβνιή εηδψλ απνζήθεο 

6.7.3 Καηαρψξεζε παξαζηαηηθνχ αγνξάο 

Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκάησλ αθνινπζνχκε ηα εμήο 

βήκαηα: Αγνξέο  Παξαζηαηηθά  Νέα. πκπιεξψλνπκε ηελ ζεηξά κε ηελ επηινγή 

«Γειηίν Απνζηνιήο – Σηκνιφγην Αγνξάο», βάδνπκε ηελ εκεξνκελία θαη πεγαίλνπκε 

λα επηιέμνπκε Πξνκεζεπηή.  

Σνλ πξνκεζεπηή καο δελ ηνλ έρνπκε θαηαρσξήζεη κέζα ζην πξφγξακκα αιιά δελ 

ρξεηάδεηαη λα βγνχκε απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο θαη λα ηνλ δεκηνπξγήζνπκε 

απφ ην ππνζχζηεκα ησλ «Πξνκεζεπηψλ», κπνξνχκε πάλσ ζηελ επηινγή «Πξνκ/ηεο»  

λα θάλνπκε δεμί θιηθ κε ην πνληίθη θαη λα θάλνπκε λέα εγγξαθή. Έηζη καο αλνίγεη 

ηελ θαξηέια φπνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηνλ πξνκεζεπηή θαη λα ηνλ επηιέμνπκε. 
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Δηθφλα 6-40: Γεκηνπξγία πξνκεζεπηή κέζα απφ ηελ εγγξαθή 

ηελ θαξηέια ηνπ πξνκεζεπηή Πνπξζαλίδε ζα επηιέμνπκε ηξφπνο πιεξσκήο 

«Γηαθαλνληζκφο» γηα λα γίλνπλ απηφκαηα νη εγγξαθέο κε βάζε ηελ ζπκθσλία πνπ 

θάλακε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ. 

πλερίδσληαο ζηελ εγγξαθή ηεο αγνξάο ζπκπιεξψλνπκε ηα ππφινηπα πεδία θαη 

ζηα είδε αλνηγνπκε κε ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ ηα είδε ηεο απνζήθεο θαη επηιέγνπκε ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ ρξεηαδφκαζηε. πκπιεξσλνπκε ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ θαη ηελ 

ηηκή ηεο κνλάδαο θαη θαηαρσξνχκε. 

 

Δηθφλα 6-41: Γεκηνπξγία παξαζηαηηθνχ αγνξψλ 
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Πξηλ θαηαρσξεζεί ε εγγξαθή καο βγάδεη κήλπκα γηα λα νξίζνπκε ηηο δφζεηο ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ πνπ επηιέμακε κε ηνλ πξνκεζεπηή καο, επηιέγνπκε «Ναη» θαη καο 

αλνίγεη ηελ αθφινπζε θαξηέια πνπ ηελ ζπκπιεξψλνπκε φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα: 

 

Δηθφλα 6-42: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο ζε πξνκεζεπηή 

Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο ζα δεκηνπξγεζεί κηα εγγξαθή ηακεηαθή ηελ 

εκεξνκελία ηνπ παξαζηαηηθνχ θαη κεηά απφ δχν κήλεο ζα γίλεη θαη ε δεχηεξε 

εγγξαθή κε ην ππφινηπν πνζφ.  

 

6.8 Γεγνλφο- Αλάζεζε θαη παξαιαβή δηαθεκηζηηθψλ απφ 

πξνκεζεπηή 

7/1 Αλαηίζεηαη ζηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία Γηαθεκηζηηθή- Πξνσζεηηθή ΟΔ 

ε εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ 

αμίαο 1.500 επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%. 

8/1 Παξαιακβάλνληαη ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη νη θάξηεο κε ηηκνιφγην 

αμίαο 1.500 επξψ πιένλ ΦΠΑ 345 επξψ. Καηαβάιινληαη ηα 1.000 επξψ κε 

ηελ παξαιαβή θαη ε δηαθνξά κεηά απφ ηξείο κήλεο κε κεηξεηά. 
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6.8.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο 

Ζ αλάζεζε ηεο εθηχπσζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ησλ θαξηψλ δελ 

επηθέξεη θάπνηα εγγξαθή, ε εγγξαθή ζα γίλεη κε ηελ παξαιαβή ηνπο. Σα 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη νη θάξηεο είλαη έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα απηφ ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζην ππνζχζηεκα «πλαιιαγέο ινηπέο» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία «Δηδ. 

ζπλαιιαγέο πξνκεζεπηψλ». Πξηλ θαηαρσξεζεί ην έμνδν ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην έμνδν θαη λα ην αληηζηνηρήζνπκε κε ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ 

ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο γηα λα γίλεη έπεηηα ε γέθπξα. 

6.8.2 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ εμφδσλ  

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην έμνδν ζα πάκε δηαδνρηθά: πλαιιαγέο ινηπέο  

Αξρείν ρξενπηζηψζεσλ  Νέα. πκπιεξψλνπκε ηα πεδία φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. Πξνζνρε ζην λα ζπκπιεξψζνπκε θαη ηνλ νξζφ ινγαξηαζκφ ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο θαη θαηαρσξνχκε. 

 

Δηθφλα 6-43: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ εμφδσλ 

6.8.3 Καηαρψξεζε εμφδνπ  

Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ην έμνδν ζα πάκε δηαδνρηθά: πλαιιαγέο ινηπέο  Δηδ. 

ζπλαιιαγέο πξνκεζεπηψλ  Νέα. Δπηιέγνπκε ζαλ ηχπν παξαζηαηηθνχ «Σηκνιφγην 

Γαπαλψλ», ζπκπιεξψλνπκε ηα ππφινηπα πεδία φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 

θαη θαηαρσξνχκε. 
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Δηθφλα 6-44: Καηαρψξεζε εμφδνπ 

6.8.4 Μεηαθνξά εμφδσλ αγνξψλ/πσιήζεσλ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή 

Γηα λα κεηαθεξζεί ε εγγξαθή ηνπ εμφδνπ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή ζα πάκε απφ ηελ 

ππνθαηεγνξία ηνπ ίδηνπ ππνζπζηήκαηνο ζηελ επηινγή «Μεηαθνξά εμφδσλ αγνξψλ/ 

πσιήζεσλ». Απφ ηε επηινγή «Δηδηθέο ζπλαιιαγέο πξνκεζεπηψλ» επηιέγνπκε ηνλ 

ηχπν παξαζηαηηθνχ, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζέινπκε λα 

κεηαθέξνπκε θαη ζηελ ζπλέρεηα παηάκε «Δθηέιεζε». 

 

Δηθφλα 6-45: Μεηαθνξά κέζσ γέθπξαο άξζξσλ εμφδσλ ζε Γεληθή Λνγηζηηθή 
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6.9 Γεγνλφο- πκθσλία γηα πψιεζε εκπνξεπκάησλ θαη 

πξνθαηαβνιή απφ πειάηε 

9/1 πκθσλείηαη κε ηελ επηρείξεζε Παπαησάλλνπ Ο.Δ. ε πψιεζε ελδπκάησλ 

αληί 4.500 επξψ θαη ιακβάλνληαη σο πξνθαηαβνιή 1.000 επξψ ζε 

κεηξεηά. 

10/1 πκθσλείηαη κε ηελ επηρείξεζε Παπαζπχξνπ θαη ζία ΔΔ ε πψιεζε 

ελδπκάησλ αμίαο 2.500 επξψ θαη ιακβάλνληαη σο πξνθαηαβνιή 1.500 

επξψ ζε κεηξεηά. 

 

Με βάζε απηφ ην γεγνλφο ζα δεκηνπξγήζνπκε δχν λένπο Πειάηεο κε ηα ζηνηρεία 

ηεο εηαηξείαο Παπαησάλλνπ ΟΔ θαη ηεο εηαηξείαο Παπαζπχξνπ θαη ζηα ΔΔ θαη ζα 

θαηαρσξήζνπκε ηηο πξνθαηαβνιέο ηνπο απφ ην ππνζχζηεκα ησλ 

«Υξεκαηννηθνλνκηθψλ» θαη ηελ ππνθαηεγνξία «Δηζπξάμεηο πειαηψλ». Ζ δηαδηθαζία 

είλαη αλάινγε κε απηή ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ αθνινπζήζακε πξνεγνπκέλσλ. 

 

6.10 Γεγνλφο- Αλάζεζε δηαλνκήο θπιιαδίσλ ζε ζπλεξγάηε 

10/1 Αλαηίζεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε «Γηαθεκηζηηθή ΟΔ» ε δηαλνκή ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, αληί 500 επξψ. Η επηρείξεζε δηαζέηεη ζηελ 

εηαηξεία ην απηνθίλεην ηεο. 

13/1 Οινθιεξψλεηαη ε δηαλνκή ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη εθδίδεηαη 

ηηκνιφγην αμίαο 500 επξψ ζπλ ΦΠΑ 23%, ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο 615 επξψ. 

Σν πνζφ εμνθιείηαη κεηξεηνίο. Δπίζεο θαηαβιήζεθαλ γηα θαχζηκα 200 

επξψ ζπλνιηθήο αμίαο ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 

Σα δχν γεγνλφηα πνπ έρνπκε είλαη ε ιήςε ππεξεζίαο απφ ηνλ ζπλεξγάηε καο θαη 

ηα θαχζηκα πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ δηαλνκή ησλ θπιιαδίσλ. Ζ θαηαρψξεζε ηεο 

δηαλνκήο ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε θαη κε ηελ παξαιαβή ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη ησλ θαξηψλ  απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαγέο 

ινηπέο», ελψ ε εγγξαθή γηα ηα θαχζηκα ζα γίλεη θαηεπζείαλ απφ ηελ «Γεληθή 

Λνγηζηηθή» γηαηί δελ καο ελδηαθέξεη ν ζπλαιιαζφκελνο αιιά κφλν ην έμνδν. Ζ 

εγγξαθή ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή» είλαη ε αθφινπζε: 
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Δηθφλα 6-46: Καηαρψξεζε εμφδσλ θίλεζεο ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

 

6.11 Γεγνλφο- Σηκνιφγεζε ζε πειάηε θαη είζπξαμε κέξνπο απαίηεζεο 

14/1 Σηκνινγείηαη ν πειάηεο Παπατσάλλνπ ΟΔ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο. Με ηελ 

παξάδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ιακβάλνληαη 1.500 επξψ κεηξεηνίο ελψ ην 

ππφινηπν πνζφ ζα εμνθιεζεί ην ½ ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα θαη ην 

ππφινηπν ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ επφκελνπ κήλα. 

 

Ζ πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλεη απφ ην ππνζχζηεκα «Πσιήζεηο» θαη ηελ 

ππνθαηεγνξία «Παξαζηαηηθα». Ζ δηαδηθαζία είλαη αλάινγε κε ηηο αγνξέο. Σα είδε 

πνπ ζα πνπιήζνπκε είλαη ηα είδε πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε καο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε αγνξα. Ακέζσο κεηά κε ηελ πψιεζε εθδίδνπκε απφδεημε είζπξαμεο 

φπνπ εμνθιείηαη κέξνο ηεο απαίηεζεο καο αμίαο 1.500 επξψ. Ζ είζπξαμε ζα γίλεη απφ 

ην ππνζχζηεκα «Υξεκαηννηθνλνκηθά» φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο εηζπξάμεηο. 

 

Δηθφλα 6-47: Καηαρψξεζε παξαζηαηηθνχ πψιεζεο 
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6.12 Γεγνλφο- Δμφθιεζε πξνκεζεπηή Πνπξζαλίδε 

25/1 Δμνθιείηαη ν πξνκεζεπηήο Πνπξζαλίδεο. 

 

Ο πην γξήγνξνο ηξφπνο γηα λα δνχκε ηη ππφινηπν έρνπκε ζηνλ πξνκεζεπηε καο 

είλαη θαηεπζείαλ απφ ηηο «Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ» φπνπ ζα θαηαρσξήζνπκε ην 

πνζφ. Όπσο βιέπεηε θαη ζηελ εηθφλα θάησ αξηζηεξά θαίλεηαη ην «Σξέρνλ ππφινηπν» 

ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε βάδσληαο ην πνζφ απηφ θαη θαηαρσξψληαο θιείλεη ν 

πξνκεζεπηήο. 

 

Δηθφλα 6-48: Πιεξσκή πξνκεζεπηή 

Αλ πάκε ηψξα ζηηο εθηππψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη βγάινπκε ηελ θαξηέια ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζα δνχκε φηη ν πξνκεζεπηήο καο ζην ππφινηπν ηνπ είλαη κεδέλ. 

 

Δηθφλα 6-49: Καξηέιεο πξνκεζεπηψλ 
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6.13 Γεγνλφο- Πψιεζε ζε πειάηε θαη εμφθιεζε απαίηεζεο 

25/1 Πσιφπληαη εκπνξεχκαηα αμίαο 2500 πιένλ ΦΠΑ 23% φπσο ζπκθσλήζεθε 

ζηνλ πειάηε Παπαζπχξνπ θαη ζηα ΔΔ. Ο πειάηεο εμνθιεί ην ππφινηπν ηνπ 

κε ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

6.13.1  Αλάιπζε γεγνλφηνο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο θαη ε εμφθιεζε απφ ηνλ πειάηε είλαη γλσζηή απφ 

πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εγγξαθψλ ην ππφινηπν ηνπ 

πειάηε Παπαζπχξνπ θαη ζηα ΔΔ θιείλεη. 

6.13.2  Έιεγρνο θαξηέιαο πειαηψλ 

Πεγαίλσληαο ηψξα ζηελ πξνβνιή ηεο θαξηέιαο ησλ πειαηψλ ζα δνχκε φηη απφ 

ηνπο δχν πειάηεο καο ν έλαο έρεη ππφινηπν κεδέλ θαη ν άιινο 3.035. 

(πλαιιαζζφκελνη  Δθηππψζεηο πειαηψλ  Καξηέιεο  Δθηέιεζε). 

 

Δηθφλα 6-50: Καξηέιεο πειαηψλ 

6.13.3   Έιεγρνο ππνινίπσλ εηδψλ απνζήθεο 

Γηα λα δνχκε ηα ππφινηπα ησλ εηδψλ ηεο απνζήθεο καο έηζη ψζηε λα πξνβνχκε ζε 

παξαγγειίεο πάκε δηαδνρηθά: Απνζήθε  Γεληθέο εθηππψζεηο  Καξηέιεο  

Δθηέιεζε.  
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Δηθφλα 6-51: Τπφινηπα εηδψλ απνζήθεο 

Όπσο βιέπνπκε ηα πξψηα ηξία είδε δελ έρνπλ άιιε πνζφηεηα δηαζέζηκε θαη 

επνκέλσο πξέπεη λα παξαγγείινπκε αλ ζέινπκε λα πνπιήζνπκε. 

 Αο δνθηκάζνπκε ηψξα λα θάλνπκε κηα πψιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο λα 

δνχκε αλ ην πξφγξακκα καο βγάιεη θάπνηα πξνεηδνπνίεζε. Όπσο ζα δείηε θαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα φηαλ πάκε λα βάινπκε ζην πξψην είδνο πνζφηεηα καο βγάδεη 

πξνεηδνπνεηηθφ κήλπκα γηα ππέξβαζε ππνινίπνπ θαη καο ιέεη φηη ην δηαζέζηκν 

ππφινηπν είλαη 0. Δπνκέλσο ν έιεγρνο γίλεηαη θαη καο απνηξέπεη απφ εθ παξαδξνκήο 

ιάζε. 

 

Δηθφλα 6-52: Πξνεηδνπνίεζε ππέξβαζεο ππνινίπνπ είδνπο απνζήθεο 
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6.14 Γεγνλφο- Έθδνζε θαη πιεξσκή ινγαξηαζκνχ ηειεθψλνπ θαη 

ξεχκαηνο 

31/1 Δθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο ηειεθψλνπ γηα ηνλ κήλα Ιαλνπάξην κε 

εκεξνκελία ιήμεο 31/01. Η ρξέσζε είλαη 50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 23%. Ο ινγαξηαζκφο πιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα. 

31/1 Δθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο ηειεθψλνπ γηα ηνλ κήλα Ιαλνπάξην κε 

εκεξνκελία ιήμεο 31/01. Η ρξέσζε είλαη 50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 23%. Ο ινγαξηαζκφο πιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα. 

 

Ζ θαηαρψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ηειεθψλνπ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζα γίλεη  απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαγέο ινηπέο» κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

είδακε θαη πξνεγνπκέλσο. Δκείο ζα παξαζέζνπκε κφλν ηηο εηθφλεο απφ ηελ 

θαηρψξεζε ζην ππνζχζηεκα θαη ηελ αληίζηνηρε εηθφλα κε ηελ απεηθφληζε ηεο 

εγγξαθήο αθνχ θάλνπκε ηελ γέθπξα ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή». 

 

Δηθφλα 6-53: Καηαρψξεζε εμφδνπ-ηειεθσλία ζε εκπνξηθή δηαρείξηζε 

 

Δηθφλα 6-54: Άξζξν εμφδνπ-ηειεθσλία ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 
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Δηθφλα 6-55: Καηαρψξεζε εμφδνπ-ειεθηξηθφ ζε εκπνξηθή δηαρείξηζε 

 

Δηθφλα 6-56: Άξζξν εμφδνπ-ειεθηξηθφ ξεχκα ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

 

6.15 Γεγνλφο- Ακνηβή Λνγηζηή  

31/1 Ο εμσηεξηθφο ινγηζηήο ηεο επηρείξεζεο Μήιηνο Παλαγίσηεο εθδίδεη ην 

Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηνλ κήλα Ιαλνπάξην αμίαο 250 επξψ 

πιένλ ΦΠΑ 23%. Η επηρείξεζε ηνλ πιεξψλεη ηελ ίδηα κέξα. 

 

Ζ ακνηβή ηνπ ινγηζηή ζα θαηαρσξεζεί πάιη απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαγέο 

ινηπέο». Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα παξαζέζνπκε κφλν ηελ 

ινγηζηηθή εγγξαθή απφ ην ππνζχζηεκα ηεο «Γεληθήο Λνγηζηηθήο». 
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Δηθφλα 6-57: Άξζξν εμφδνπ-ακνηβή ινγηζηή ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

 

6.16 Γεγνλφο- Μεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ην ηακείν ζηελ ηξάπεδα 

31/1 Ο εηαίξνο .Α. πεγαίλεη ζηελ ηξάπεδα θαη αθνχ αλνίμεη Δηαηξηθφ 

ινγαξηαζκφ γηα ηελ εηαηξεία θαηαζέηεη 5.000 επξψ ζηνλ ινγαξηαζκφ απφ 

ην ηακείν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σν γεγνλφο απηφ είλαη θαζαξά ινγηζηηθφ θαη ζα θαηαρσξεζεί απφ ην ππνζχζηεκα 

ηεο «Γεληθήο ινγηζηηθήο». Ζ εγγξαθή είλαη ε αθφινπζε: 

 

Δηθφλα 6-58: Άξζξν κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 
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6.17 Γεγνλφο- Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ Ιαλνπάξηνο 

31/1 πληάζζεηαη ε κηζζνδνζία Ιαλνπαξίνπ γηα ηνπο ηξεηο ππαιιήινπο. Οη 

θξαηήζεηο ππέξ ηνπ ΙΚΑ είλαη 44,06% ελψ ν ΦΜΤ είλαη ζχλνιν 90 επξψ. 

Αθνχ ζπληαρζεί ε κηζζνδνζία πιεξψλνληαη νη ππάιιεινη κε ην πνζφ πνπ 

ηνπο αλαινγεί. 

6.17.1  Αλάιπζε γεγνλφηνο & εγγξαθή 

Ζ κηζζνδνζία ησλ ππαιιεισλ ζα θαηαρσξεζεί ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. Ζ 

εγγξαθή πνπ ζα γίλεη αλαιπέηαη σο εμήο:  

Σν ζπλνιηθφ έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε είλαη νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην 

ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ηνπ ΗΚΑ. Οη κηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ Σαθηηθέο Απνδνρέο (60.00.00.0000) θαη είλαη 800 

επξψ αλα ππάιιειν επνκέλσο 2.400 επξψ. Οη εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ηνλ εξγνδφηε 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 60.03.00.0000 θαη είλαη 28,06% ησλ ηαθηηθψλ 

απνδνρψλ δειαδή 673,44. Οη δχν απηνί ινγαξηαζκνί ζα θαηαρσξεζνχλ ζηελ ρξέσζε 

ηνπ ινγηζηηθνχ άξζξνπ. 

 ηελ πίζησζε ηψξα ζα πάεη ε ππνρξέσζε πνπ έρνπκε ζην ΗΚΑ (55.00.00.0000) 

πνπ είλαη 1.057,44 επξψ (κηθηέο απνδνρέο * 44,06%), ν Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 

πνπ είλαη απφ ηελ εθθψλεζε 90 επξψ θαη νη Απνδνρέο Πξνζσπηθνχ Πιεξσηέεο 

(53.00.00.0000) πνπ είλαη φηη απνκέλεη ζηνλ εξγαδφκελν αλ αθαηξέζνπκε ην ΗΚΑ θαη 

ην ΦΜΤ. Ζ ζπλνιηθή εγγξαθή παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 6-59: Δγγξαθή Μηζζνδνζίαο ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 
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6.17.2  Πιεξσκή δηαθνξάο ζε πξνζσπηθφ 

Όπσο είρακε δεη ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο νη ηξεηο εξγαδφκελνη είραλ πάξεη 

πξνθαηαβνιή 200 επξψ ν θαζέλαο νπφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ηνπο απνκέλεη λα 

πάξνπλ είλαη 1.326 επξψ. (1926 κείνλ 600 ηεο πξνθαηαβνιήο). 

 

Δηθφλα 6-60: Δμφθιεζε πξνζσπηθνχ 

6.17.3  Έιεγρνο θαξηέιαο ινγαξηαζκψλ 

Αο πάκε λα δνχκε ηψξα πσο κπνξνχκε λα πξνβάιινπκε ηελ θαξηέια ελφο 

ινγαξηαζκνχ γηα λα δνχκε ηη ππάξρεη θαηαρσξεκέλν. Θα δνχκε ηελ θαξηέια ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ 53.00 γηα λα δνχκε φηη θάλακε ζσζηά ηηο εγγξαθέο καο. 

Πεγαίλνπκε δηαδνρηθά: Γεληθή Λνγηζηηθή  Δθηππψζεηο  Καξηέιεο. ηελ 

επηινγή «Απφ θσδηθφ» βάδνπκε 53.00.00.0000 γηα λα καο βγάιεη κνλν απηφλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ θαζψο απηφλ ζέινπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα ειέγμνπκε θαη 

παηάκε «Δθηέιεζε». 

 

Δηθφλα 6-61: Καξηέια ινγαξηαζκνχ 53 
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Όπσο βιέπνπκε ζηελ εηθφλα ην «Τπφινηπν» ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη κεδέλ θαη 

θαίλεηαη επίζεο θαη ε πνξεία ηνπ αλάινγα κε ηηο εγγξαθέο πνπ θάλακε ζηελ δηάξθεηα 

ηνπ κήλα. 

 

6.18 Γεγνλφο- Δίζπξαμε απφ πειάηε Παπατσάλλνπ ΟΔ 

31/1 Ο πειάηεο Παπατσάλλνπ ΟΔ πιεξψλεη κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ φπσο είρε 

ζπκθσλεζεί. 

 

χκθσλα κε ηελ ζπκθσλία πνπ θάλακε κε ηνλ πειάηε Παπαησάλλνπ ΟΔ ηέινο ηνπ 

κήλα ζα εμνθιεζεί ην ½ ηεο νθεηιήο πνπ ππάξρεη απφ απηφλ. Απφ ηελ θαξηέια ηνπ 

βιέπνπκε φηη ην πνζφ πνπ καο νθείιεη είλαη 3.035 επξψ επνκέλσο ζα καο θαηαβάιιεη 

1.517,50 επξψ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

7 Μεληαίνη Πεξηνδηθνί Έιεγρνη 

 

Αθνχ θαηαρσξήζακε φιεο ηηο εγγξαθέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην ζα πξέπεη 

ηψξα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φινη νη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη. Αξρηθά ζα 

επαιεζεχζνπκε φηη νη εγγξαθέο πνπ έγηλαλ απφ ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Δκπνξηθνχ 

θπθιψκαηνο κεηαθέξζεθαλ νξζά ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. Θα ειέγμνπκε φηη νη 

θαξηέιεο ησλ Πειαηψλ θαη ησλ Πξνκεζεπηψλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

Γεληθήο ινγηζηηθήο. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε ζην ππνζχζηεκα ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο θαη ζα ειέγμνπκε ην ηζνδχγην ηνπ κήλα φπνπ θαη ζα δνχκε ηη 

πεξηιακβάλεη θαη ηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε. Σέινο ζα δνχκε ηελ πεξηνδηθή δήισζε 

ΦΠΑ, πσο ζπκπιεξψλεηαη θαη ζε πνην πεδίν αληηζηνηρεί ν θάζε ινγαξηαζκφο. 

 

7.1  Έιεγρνο ζπκθσλίαο Δκπνξηθνχ κε Λνγηζηηθνχ θπθιψκαηνο 

7.1.1  Έιεγρνο ππνζπζηήκαηνο «πλαιιαζζφκελνη» 

Απφ ην ππνζχζηεκα ησλ πλαιιαζζνκέλσλ κπνξνχκε απφ ηηο εθηππψζεηο 

Πειαηψλ θαη Πξνκεζεπηψλ αληίζηνηρα λα δνχκε θαη αλαιπηηθά ηηο θηλήζεηο πνπ 

έγηλαλ ζηνλ κήλα αιιά θαη ηα ππφινηπα ηνπο.  

πγθεθξηκέλα αλ πάκε δηαδνρηθά: πλαιιαζζφκελνη  Πειάηεο  Δθηππψζεηο 

πειαηψλ  Ηζνδχγην θαη αθνχ επηιέμνπκε ην δηάζηεκα πνπ ζέινπκε παηήζνπκε 

εθηέιεζε ζα καο δείμεη ην ππφινηπν πνπ έρνπλ νη πειάηεο καο. Δλψ αλ πάκε ζηηο 

θαξηέιεο ζα καο δείμεη αλαιπηηθά ηηο θηλήζεηο γηα θάζε πειάηε. 

 

Δηθφλα 7-1: Καξηέιεο πειαηψλ απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαζζφκελνη» 
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ θαξηέια κφλν ν πειάηεο Παπατσάλλνπ έρεη 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν 1517,50 επξψ. Θα πάκε ηψξα ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη απφ ηηο 

εθηππψζεηο λα ηππψζνπκε κηα θαξηέια ηνπ ινγαξηαζκνχ Πειαηψλ (30.00.00.0000). 

Γηα λα ην θάλνπκε απηφ ζα πάκε απφ ηηο Δθηππψζεηο  Καξηέιεο θαη αθνχ ζηελ 

επηινγή «Απφ θσδηθφ» ζα βάινπκε 30.00.00.0000 παηάκε «Δθηέιεζε». Σν ηζνδχγην 

πνπ ζα εθηππσζεί ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ πειαηψλ κέρξη ζηηγκήο. 

Παξαηεξψληαο ηηο δχν θαξηέιεο βιέπνπκε φηη ην ππφινηπν είλαη ην ίδην. 

 

Δηθφλα 7-2: Καξηέια ινγ. πειαηψλ (30) απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» 

Αλάινγν έιεγρν ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. Θα ηππψζνπκε 

ηηο θαξηέιεο ηνπ απφ ην ππνζχζηεκα ησλ «πλαιιαζζφκελσλ» θαη απφ ηελ «Γεληθή 

Λνγηζηηθή» θαη ζα δνχκε αλ ππάξρεη δηαθνξά. 

 

Δηθφλα 7-3: Καξηέιεο ινγ. πξνκεζεπηψλ απφ ην ππνζχζηεκα «πλαιιαζζφκελνη» 
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Δηθφλα 7-4: Καξηέια πξνκεζεπηψλ (50) απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» 

Αλ αζξνίζνπκε ηα ππφινηπα ησλ δχν πξνκεζεπηψλ ηεο πξψηεο εηθφλαο ζα δνχκε 

φηη ην πνζφ ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο δεχηεξεο εηθφλαο απφ ηελ «Γεληθή 

Λνγηζηηθή». 

7.1.2  Έιεγρνο ππνζπζηεκάησλ «Υξεκαηννηθνλνκηθά», «Πσιήζεηο», 

«Αγνξέο» 

Μπνξνχκε απφ ην ππνζχζηεκα «Υξεκαηννηθνλνκηθά» λα ειέγμνπκε ηηο θηλήζεηο 

θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πεξάζνπκε ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή» θαη ζηα «Άξζξα 

ινγηζηηθήο» θαη λα δνχκε φηη φια άξζξα είλαη πεξαζκέλα. Ο έιεγρνο απηφο θαιφ 

είλαη λα γίλεηαη αλ έρνπκε ηελ ππνςία φηη θάηη δελ κεηαθέξζεθε ζσζηά. ηελ 

πεξίπησζε καο πνπ ειέγμακε ηνπο «πλαιιαζζνκέλνπο» κε ην Ηζνδχγην ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη δελ ππήξμε δηαθνξά ν έιεγρνο απηφο είλαη πεξηηηφο. 

Απφ ην ππνζχζηεκα ησλ «Αγνξψλ» θαη ησλ «Πσιήζεσλ» κπνξνχκε λα δνχκε ηηο 

θηλήζεηο πνπ έγηλαλ είηε απφ ην «Δπξεηήξην» είηε απφ ηηο δηάθνξεο εθηππψζεηο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα λα ηηο ειέγμνπκε κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνδχγην ηεο «Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο». Αο δνχκε γηα παξάδεηγκα ηελ εθηχπσζε απφ ηηο «Πσιήζεηο» θαη αο ηελ 

ζπγθξίλνπκε κε ην Ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

ινγαξηαζκφ ησλ πσιήζεσλ (70). 
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Δηθφλα 7-5: Καξηέια ινγ. πσιήζεηο (70) απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» 

 

Δηθφλα 7-6: Καξηέια πσιήζεσλ απφ ην ππνζχζηεκα «Πσιήζεηο» 

Όπσο βιέπνπκε θαη απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο ηα πνζά ζπκθσλνχλ απφιπηα 

κεηαμχ ηνπο. 

  

7.2  Πεξηνδηθή Γήισζε ΦΠΑ 

7.2.1 Δμαγσγή Ιζνδπγίνπ απφ ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» 

Αθνχ θαηαρσξήζακε φιεο ηηο εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ κήλα Ηαλνπάξην επφκελν 

βήκα είλαη λα θάλνπκε ηνπο ειέγρνπο πνπ ρξεηάδεηαη ζην ηζνδχγην ηεο ινγηζηηθήο θαη 

λα ζπληάμνπκε ηελ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ. 

Γηα λα δνχκε ινηπφλ ην Ηζνδχγην ηνπ Ηαλνπαξίνπ πάκε φπσο αλαθέξακε θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην δηαδνρηθά: Δξγαζίεο  Γεληθή Λνγηζηηθή  Δθηππψζεηο  

Ηζνδχγην πεξηφδσλ  Δθηέιεζε (αθνχ επηιέμνπκε ηηο νξζέο επηινγέο, κήλα, βαζκφο 

ινγαξηαζκνχο θ.ιπ.). Σν ηζνδχγην απεηθνλίδεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

θηλήζεθαλ απηφλ ηνλ κήλα ζε φινπο ηνπο βαζκνχο ηνπο. Δκάο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ καο ελδηαθέξνπλ νη ινγαξηαζκνί αγνξψλ (παγίσλ θαη 

εκπνξεπκάησλ), εμφδσλ θαη πσιήζεσλ.  
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Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ παξαθάησ εηθφλα παξαιείςακε ηνπο ππφινηπνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνδπγίνπ θαη αθήζακε κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ παγίσλ ( 13 

& 14), ησλ εκπνξεπκάησλ (20), ηνπ ΦΠΑ (54.00), ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ ΦΠΑ 

(61,62,64) θαη ησλ πσιήζεσλ (70). 

 

 

 

Δηθφλα 7-7: Ιζνδχγην Ιαλνπαξίνπ γηα ζπκπιήξσζε πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 
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7.2.2 Δμαγσγή πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ Φ2 

Όινη νη παξαπάλσ ινγαξηαζκνί ζα απεηθνληζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία ηνπ 

εληχπνπ ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ. Αο δνχκε ην έληππν ηεο δήισζεο θαη ζα 

αλαιχζνπκε ζε πνην πεδίν αληηζηνηρεί ν θάζε ινγαξηαζκφο. 

Απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή ινγηζηηθή» πάκε δηαδνρηθά Έληππα  Πεξηνδηθή 

Φ.Π.Α. Φ2  Νέα. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην έληππν ηεο 

πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ.  

 

Δηθφλα 7-8: Έληππν πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ Φ2 
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ην πάλσ κέξνο ηνπ εληχπνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ε 

ΓΟY φπνπ αλήθεη ε επηρείξεζε, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ε πεξίνδνο 

ππνβνιήο, ην είδνο ηεο δήισζεο. 

Ο πίλαθαο Β ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο Δθξνέο (πσιήζεηο) θαη ηηο Δηζξνέο (αγνξέο, 

έμνδα) κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ηεο πεξηφδνπ (κήλαο γηα ηελ επηρείξεζε 

καο).  

πγθεθξηκέλα ζηνλ ππφ-πίλαθα α) ΔΚΡΟΔ νη θσδηθνί 301 έσο 306 

ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηνλ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ έρνπλ θαη ην άζξνηζκα ηνπο κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 307 

(χλνιν θνξνινγεηέσλ εθξνψλ). Οη θσδηθνί 342,345,348,349,310 ζπκπιεξψλνληαη 

κε ηηο ινηπέο εθξνέο πνπ είλαη απαιιαζζφκελεο ηνπ ΦΠΑ (ελδνθνηλνηηθέο 

παξαδφζεηο αγαζψλ, πσιήζεηο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θ.α.) θαη ην ζχλνιν 

φισλ απηψλ καδί κε ην πνζφ ην θσδηθνχ 307 κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθφ 311 (χλνιν 

Δθξνψλ). 

ηνλ ππφ-πίλαθα β) ΔΗΡΟΔ ν θσδηθφο 361 ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο Αγνξέο θαη 

Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη έρνπλ δηθαίσκα 

έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ θαη ζηνλ θσδηθφ 381 
ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ. Ο θσδηθφο 362 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο Αγνξέο παγίσλ είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην εμσηεξηθφ 

θαη ζηνλ θσδηθφ 382 ν ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αγνξέο απηέο. Οη θσδηθνί 

363,364,365,366 είλαη γηα ηα εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ηηο αγνξέο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο). Σν ζχλνιν φισλ ηνλ Δηζξνψλ 

πεγαίλεη ζηνλ θσδηθφ 367 θαη ην ζχλνιν ηνπ ΦΠΑ ηνπο ζηνλ 387. 

ηνλ πίλαθα Γ γίλεηαη ε Δθθαζάξηζε ηνπ θφξνπ. Αλ ην ΦΠΑ ησλ εθξνψλ (337) 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ (387) ηφηε ππάξρεη «Υξεσζηηθφ 

ππφινηπν» (έρνπκε ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπκε ΦΠΑ) θαη απεηθνλίδεηαη ζηνπο 

θσδηθνχο 480 θαη 511, ελψ αλ είλαη κηθξφηεξν ππάξρεη «Πηζησηηθφ ππφινηπν» 

(έρνπκε επηζηξνθή ΦΠΑ) θαη απεηθνλίδεηαη ζηνπο θσδηθνχο 470 θαη 502. 

 

7.2.3 πκπιήξσζε πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 

Με βάζε απηά πνπ αλαθέξακε είλαη εχθνιν λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ δήισζε ηνπ 

ΦΠΑ αιιά ην ζέκα είλαη εθφζνλ έρνπκε έλα ERP λα θάλεη ην πξφγξακκα ηνπο 

ππνινγηζκνχο γηα εκάο θαη εκείο απιψο λα ην ειέγμνπκε κε βάζε ηηο γλψζεηο καο.  
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Γηα λα γίλεη φκσο απηφ πξέπεη λα παξακεηξνπνηήζνπκε ην πξφγξακκα ψζηε ηα 

πεδία ησλ θσδηθψλ λα ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα. ην έληππν ηνπ ΦΠΑ πεγαίλνληαο 

πάλσ ζηνλ θσδηθφ καο βγάδεη θάπνην κήλπκα πνπ καο ιέεη γηα ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ 

κε πνηα κεηαβιεηή πξέπεη λα ηνλ ζπλδέζνπκε. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ θσδηθφ 303 πνπ 

είλαη νη πσιήζεηο κε ΦΠΑ 23% καο ιέεη λα ην ζπλδέζνπκε κε ηελ κεηαβιεηή 3034. 

 

Δηθφλα 7-9: χλδεζε θσδηθψλ πεξηνδηθήο δήισζεο κε ινγ. Γεληθήο Λνγηζηηθήο 1 

Ζ ζχλδεζε απηή γίλεηαη απφ ην ινγηζηηθφ ζρέδην ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Αλ πάκε 

ζηνλ ινγαξηαζκφ «Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ κε ΦΠΑ 23% (70.00.00.0023)» , ζηελ 

επηινγή «Πεξηνδηθή» ππάξρεη απηφο ν θσδηθφο. Σνλ επηιέγνπκε θαη θαηαρσξνχκε. 

Σελ ίδηα δηαδηθαζία θάλνπκε θαη γηα ηνπο άιινπο ινγαξηαζκνχο ηεο  νκάδαο 7.  

 

Δηθφλα 7-10: χλδεζε θσδηθψλ πεξηνδηθήο δήισζεο κε ινγ. Γεληθήο Λνγηζηηθήο 2 

Πεγαίλνπκε ινηπφλ μαλά ηψξα ζην έληππν ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ θαη 

παηάκε ζηελ επηινγή «Τπνινγηζκφο». 
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Δηθφλα 7-11: Τπνινγηζκφο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 1 

 

Δηθφλα 7-12: Τπνινγηζκφο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 2 

 

Δηθφλα 7-13: Τπνινγηζκφο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ 3 

Αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ζα θάλνπκε θαη γηα ηηο αγνξέο εκπνξεπκάησλ, ηηο αγνξέο 

πάγησλ, ηα έμνδα θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ΦΠΑ ηνπο.  

Αθνχ έγηλαλ φιεο νη ελέξγεηεο ζα θάλνπκε λέν ππνινγηζκφ ηεο πεξηνδηθήο καο 

δήισζεο θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

Δπηιέγνπκε πεξίνδν 

Τπνινγηζκνχ: Ιαλνπάξηνο 

Σχπν Γήισζεο : Καλνληθή 

Καη παηάκε «Απνδνρή». 

Όπσο παξαηεξνχκε νη θσδηθνί 

303, 333, 307 θαη 337 έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί κε ηα πνζά ησλ 

πσιήζεσλ. 
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Δηθφλα 7-14: Πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ  

Αλ μαλαπάκε ηψξα ζην Ηζνδχγην θαη δνχκε ηνπο ινγαξηαζκνχο ζα δνχκε φηη 

ζπκθσλνχλ κε ηελ πεξηνδηθή καο δήισζε. Σν ΦΠΑ ινηπφλ ηεο πεξηφδνπ έρεη 

«Πηζησηηθφ ππφινηπν» πνπ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε λα θαηαβάιινπκε θάπνην πνζφ 
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αιιά αληίζεηα ην πνζφ απηφ ζα ζπκςεθηζηεί κε ηπρφλ ρξεσζηηθφ ΦΠΑ ηεο επφκελεο 

πεξηφδνπ. 

Σέινο αθνχ έγηλαλ φινη νη έιεγρνη ηνπ κήλα ην κφλν πνπ κέλεη είλαη λα γίλεη ε 

εγγξαθή ηαθηνπνίεζεο ηνπ ΦΠΑ. ηελ εγγξαθή απηή ζα θιείζνπκε φινπο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ΦΠΑ θαη ην ππφινηπν πνπ ζα κείλεη ζα ρξεσζεί ή ζα πηζησζεί 

αλάινγα ζηνλ ινγαξηαζκφ Απφδνζε Δθθαζάξηζε ΦΠΑ Μελφο (54.00.99.). Αλ ην 

ΦΠΑ έρεη πηζησηηθφ ππφινηπν ζα ρξεσζεί ελψ αλ έρεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν ζα 

πηζησζεί. Αο δνχκε ηελ εγγξαθή θαη πσο ζα θαίλεηαη ζηελ ζπλέρεηα ην Ηζνδχγην ηνπ 

κήλα. 

 

Δηθφλα 7-15: Δγγξαθή ηαθηνπνίεζεο ΦΠΑ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

 

Δηθφλα 7-16: Σειηθφο έιεγρνο ινγαξηαζκνχ ΦΠΑ (54.00) ζηε «Γεληθή Λνγηζηηθή» 
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7.3 πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο Πειαηψλ – Πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ) 

Αθνχ νινθιεξψζακε θαη φινπο ηνπ ειέγρνπο ζε Ηζνδχγην θαη ΦΠΑ ζα πάκε λα 

δνχκε πσο ππνινγίδνληαη νη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ 

(ΜΤΦ). ηηο θαηαζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο πνπ 

θάλνπκε θάζε κήλα. πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηηο θαηαζηάζεηο πειαηψλ νη 

ρνλδξηθέο πσιήζεηο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαηά ΑΦΜ ζπλαιιαζζνκέλνπ ελψ νη 

ιηαληθέο πσιήζεηο ζπγθεληξσηηθά ζε κία εγγξαθή. Ζ επηρείξεζε καο δελ πνπιάεη 

ιηαληθψο νπφηε νη πσιήζεηο είλαη κφλν ρνλδξηθέο. Γηα ηηο θαηαζηάζεηο πξνκεζεπηψλ, 

νη αγνξέο παγίσλ θαη εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη  αλαιπηηθά αλά ΑΦΜ ελψ 

γηα ηα έμνδα νξηζκέλα εμαηξνχληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη νξηζκέλα ππνβάιινληαη  

ζπγθεληξσηηθά ζηηο ινηπέο δαπάλεο. πλνπηηθά λα πνχκε φηη έμνδα φπσο ε 

κηζζνδνζία, ηα ελνίθηα, ηα αζθάιηζηξα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο 

ησλ πξνκεζεπηψλ ελψ νη ινγαξηαζκνί ηειεθσλίαο (θηλεηή θαη ζηαζεξή), χδξεπζεο 

θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κφλν ε ΓΔΖ) πεγαίλνπλ ζπγθεληξσηηθά ζηηο ινηπέο 

δαπάλεο.  

Γηα λα δνχκε ηψξα ηη ζπκπεξηιακβάλνπλ νη θαηαζηάζεηο ΜΤΦ γηα ηνλ κήλα 

Ηαλνπάξην ζα πάκε απφ ηηο «πεξηνδηθέο εξγαζίεο» πάκε ζηελ ππνελφηεηα «Τπνβνιή 

ζηνηρείσλ ΜΤΦ». Έρνπκε ηελ επηινγή λα αληιήζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ 

θαηαζηάζεσλ ή απφ ην Δκπνξηθφ θχθισκα ή απφ ηελ Λνγηζηηθή. Δκείο ζέινπκε απφ 

ην εκπνξηθφ κέξνο νπφηε επηιέγνπκε ηελ επηινγή «ηνηρεία απνζηνιήο (Δκπνξηθφ- 

Δζφδσλ –Δμφδσλ)».  Βάδνπκε ην δηάζηεκα πνπ ζέινπκε θαη παηάκε «Δθηέιεζε». 

 

Δηθφλα 7-17: Τπνβνιή ζηνηρείσλ ΜΤΦ 1 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε νιφθιεξε ηελ εθηχπσζε ηελ εμάγνπκε ζε excel θαη 

παίξλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηα έζνδα καο δείρλεη αλαιπηηθά ηηο δχν πσιήζεηο 
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πνπ θάλακε ελψ ζηα έμνδα ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε καο δείρλεη ηηο αγνξέο θαη ηα 

έμνδα. ηελ ζπγθεληξηθή θαηάζηαζε ινηπψλ δαπαλψλ ηα πνζά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ. 

Πίλαθαο 7-1: Δθηχπσζε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο Πειαηψλ-Πξνκεζεπηψλ 

(ΜΤΦ) κελφο Ιαλνπαξίνπ 

Σηοισεία αποζηολήρ (Εμποπικό-Εζόδων-Εξόδων) 

SPIGOKU PRIVATE COMPANY, ΔΓΡΑ 

25Η ΜΑΡΣΙΟΤ 76, ΜΑΡΣΙΟΤ, 54643 

Α.Φ.Μ. :999446933 ΓΟΤ :Σ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Ημερομηνία εκτύπωσης : 31/01/2016 

Σςγκενηπωηική εζόδων 

Α.Φ.Μ. 
Οπθόηηηα 

ΑΦΜ Επωνςμία Καθ. αξία Φ.Π.Α. 
Απ. 

Τιμολογίων Υποβολή 

8005478963 Όχι ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ 2.500,00 575,00 1 Τπόχρεος 

999444666 Όχι ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΤ Ο.Δ. 4.500,00 1.035,00 1 Τπόχρεος 

Σύνολα       7.000,00 1.610,00 2   

 
Σςγκενηπωηική εξόδων 

Α.Φ.Μ. 
Οπθόηηηα 

ΑΦΜ Επωνςμία Καθ. αξία Φ.Π.Α. 
Απ. 

Τιμολογίων Υποβολή 

111333444 Όχι ΠΟΤΡΑΝΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ 4.000,00 920,00 1 Τπόχρεος 

144000000 Όχι ΒΛΑΥΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 8.000,00 1.840,00 1 Τπόχρεος 

804555666 Όχι 
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ Ο.Δ. 1.500,00 345,00 1 Τπόχρεος 

800000000 Όχι ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Ο.Δ. 500,00 115,00 1 Τπόχρεος 

144555666 Όχι ΜΗΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 250,00 57,50 1 Τπόχρεος 

Σύνολα       14.250,00 3.277,50 5   

 
Σςγκενηπωηική λοιπών δαπανών 

      Καθ. αξία Φ.Π.Α. 

      223,39 26,61 

    Σύνολα   223,39 26,61 

     

Σέινο γηα λα εμάγνπκε ην αξρείν γηα λα ην ππνβάιινπκε ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (taxisnet) πάκε ζηελ επηινγή «Τπνβνιή ζηνηρείσλ 

(Δκπνξηθφ - Δζφδσλ - Δμφδσλ)». Δπηιέγνπκε ηνλ κήλα πνπ ζέινπκε, ηελ δηεχζπλζε 

ζηνλ ππνινγηζηή καο πνπ ζέινπκε λα απνζεθεπηεί ην αξρείν θαη παηάκε «Δθηέιεζε». 

Σν αξρείν καο έρεη δεκηνπξγεί θαη κπνξνχκε λα ην ππνβάιινπκε. Σν πξφγξακκα καο 

ζπλδέεη θαη ζηελ ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα δηεπθφιπλζε. 
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Δηθφλα 7-18: Τπνβνιή ζηνηρείσλ  ΜΤΦ 2 
 

 

Δηθφλα 7-19: Τπνβνιή ζηνηρείσλ  ΜΤΦ 3 
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8 Λνηπέο Λνγηζηηθέο εγγξαθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο  

 

Δθφζνλ ηειεηψζακε κε ηηο εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ Ηαλνπάξην ζα δνχκε θάπνηεο 

επηπιένλ εγγξαθέο κέζα ζηνλ Φεβξνπάξην. Σππηθά κέζα ζηνλ Φεβξνπάξην ζα 

ππάξρεη ζπλέρεηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ φπσο θαη ζηνλ Ηαλνπάξην, απιά εκείο δελ ζα 

αζρνιεζνχκε άιιν κε αγνξέο γηαηί ηηο αλαιχζακε ζηελ πξψηε ελφηεηα θαη ζα 

αλαθεξζνχκε κφλν ζηηο ππφινηπεο ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο. 

8.1 Γεγνλφο- Πιεξσκή ελζήκσλ ΙΚΑ 

29/02 Πιεξψλνληαη ηα έλζεκα ηνπ ΙΚΑ κέζσ e-banking ηεο εηαηξείαο 

 

Ζ πιεξσκή ησλ ελζήκσλ ζα γίλεη απφ ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. Θα ρξεσζεί ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ ΗΚΑ (55-00) θαη ζα πηζησζνχλ νη Καηαζέζεηο Όςεσο (38-03) αθνχ 

ε πιεξσκή έγηλε κέζσ e-banking. Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί κπνξνχκε λα ην δνχκε 

απφ ην Ηζνδχγην ηνπ κήλα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ήδε έρνπκε αλαθέξεη. Ζ ινγηζηηθή 

εγγξαθή παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 8-1: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Πιεξσκή ελζήκσλ ΙΚΑ» 
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8.2 Γεγνλφο- Πιεξσκή Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ Ιαλνπαξίνπ 

29/02 Πιεξψλεηαη ν Φ.Μ.Τ. ηνπ Ιαλνπαξίνπ κεηξεηνίο. 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη επίζεο απφ ηελ Γεληθή 

Λνγηζηηθή. Θα ρξεσζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ Φ.Μ.Τ. (54-03) θαη ζα πηζησζεί ην ηακείν 

(38-00).  

 

Δηθφλα 8-2: Λνγηζηηθή εγγξαθή «Πιεξσκή Φ.Μ.Τ.» 

 

8.3 Γεγνλφο- Καηαβνιή ηπρφλ νθεηιφκελνπ πνζνχ ΦΠΑ 

Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα φηαλ ζπληάμακε ηελ πεξηνδηθή δήισζε 

ΦΠΑ δελ πξνέθπςε ΦΠΑ γηα λα απνδψζνπκε επνκέλσο δελ νθείινπκε ΦΠΑ γηα ηνλ 

Ηαλνπάξην. Σν πνζφ πνπ ππάξρεη ζαλ πηζησηηθφ ππφινηπν ζηνλ Ηαλνπάξην ζα 

κεηαθεξζεί γηα έθπησζε ζηελ επφκελε θνξνινγηθή πεξίνδν (Φεβξνπάξην). 

 

8.4 Γεγνλφο- Δίζπξαμε ππφινηπνπ νθεηιήο απφ πειάηε 

Παπατσάλλνπ ΟΔ 

29/02 Ο πειάηεο Παπατσάλλνπ ΟΔ καο εμνθιεί ηελ νθεηιή ηνπ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ ηνπ πνπιήζακε ζχκθσλα κε ηελ ζπκθσλία πνπ θάλακε 

ζηηο 14/01. 
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Ζ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ζα γίλεη απφ ην ππνζχζηεκα «Υξεκαηννηθνλνκηθά» ελψ 

ην πνζφ κπνξνχκε λα ην βξνχκε απφ ηηο εθηππψζεηο ησλ πειαηψλ (πλαιιαζζφκελνη 

 Δθηππψζεηο πειαηψλ  Καξηέιεο). 

 

Δηθφλα 8-3: Δμφθιεζε απαίηεζεο απφ πειάηε 

 

8.5 Γεγνλφο-  Δμφθιεζε ππφινηπσλ νθεηιψλ ζε πξνκεζεπηέο 

02/04 Ο πξνκεζεπηήο καο Βιάρνο παξαιακβάλεη ηελ επηηαγή καο πνπ ιήγεη 

ζηηο 30/04 

08/04 Δμνθιείηαη ην ππφινηπν καο ζηνλ πξνκεζεπηή Γηαθεκηζηηθή- 

Πξνσζεηηθή Ο.Δ. βάζε ζπκθσλίαο. 

30/4 Δμνθιείηε ε επηηαγή πνπ πξνο ηνλ Βιάρν πνπ έιεγε ζηηο 30/04 κέζσ 

ηξάπεδαο. 

 

8.5.1 Αλάιπζε γεγνλφηνο- Παξαιαβήο επηηαγήο απφ πξνκεζεπηή 

Ζ παξαιαβή ηεο επηηαγήο ζηνλ πξνκεζεπηή Βιάρν ζα γίλεη απφ ην ππνζχζηεκα 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά» κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηηο πξνεγνχκελεο 

πιεξσκέο κε ηελ δηαθνξά φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα επηιέμνπκε σο ζεηξά 
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παξαζηαηηθνχ ηελ επηινγή «Απφδεημε πιεξσκήο αμηφγξαθσλ» θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ησλ θαηάιιειν θσδηθφ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλεο. 

 

Δηθφλα 8-4: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν 1 

 

Δηθφλα 8-5: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν 2 

πκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ αμηφγξαθνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα θαη παηάκε «νθ» θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηελ εγγξαθή. 

Δπηιέγνπκε ηελ «Κίλεζε» πνπ 

ζέινπκε απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο.  
 
Δθφζνλ εμνθιείηε κέξνο ηεο 

απαίηεζεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή  

επηιέγνπκε ηηο «Μεξηθέο 

εμνθιήζεηο» κε θσδηθφ 5372. 
 
ηελ ζπλέρεηα απφ ηελ δηπιαλή 

ζηήιε «Αμηφγξαθν» εηζάγνπκε 

ηα ζηνηρεία ηνπ Αμηφγξαθνπ 

(δεμί θιηθ δεκηνπξγία 

Αμηφγξαθσλ) πνπ παξαδίλνπκε 

ζηνλ πξνκεζεπηή. 
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Δηθφλα 8-6: Γηαθαλνληζκφο νθεηιήο πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν 3 

Ζ εγγξαθή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή» κέζσ ηεο γέθπξαο είλαη 

ε αθφινπζε: 

 

Δηθφλα 8-7: Παξαιαβή επηηαγήο απφ πξνκεζεπηή- Λνγηζηηθφ άξζξν 

 

8.5.2 Αλάιπζε γεγνλφηνο- Δμφθιεζε επηηαγήο ζε πξνκεζεπηή 
 

Ζ εμφθιεζε ηεο επηηαγήο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη πάιη απφ ην ππνζχζηεκα 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά» αιιά απφ ηελ ππνθαηεγνξία «Σξάπεδεο αμηφγξαθα». 

Δπηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε επηινγή ζηελ «εηξά παξαζηαηηθνχ» θαη ζηελ «Κίλεζε», 

θαη βξίζθνπκε ην αμηφγξαθν καο απφ ηελ επηινγή «Αμηφγξαθν». Σα ππφινηπα πεδία 

ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αμηφγξαθνπ. Αθνχ νινθιεξσζνχλ 

φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαηαρσξνχκε ην παξαζηαηηθφ καο. 
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Δηθφλα 8-8: Δμφθιεζε επηηαγήο ζε πξνκεζεπηή 1 

 

Δηθφλα 8-9: Δμφθιεζε επηηαγήο ζε πξνκεζεπηή 2 

Ζ εγγξαθή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή» κέζσ ηεο γέθπξαο είλαη 

ε αθφινπζε: 

 

Δηθφλα 8-10: εμφθιεζε επηηαγήο πξνκεζεπηή- Λνγηζηηθφ άξζξν 

Μεηά απφ φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο ην ππφινηπν ηνπ πξνκεζεπηή είλαη πιένλ 

κεδέλ. Μπνξνχκε λα θάλνπκε αλ ζέινπκε θαη εδψ φινπο ηνπο έιεγρνπο πνπ 

αλαθέξακε ζην θεθάιαην 7 γηα λα δνχκε αλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ππνζπζηεκάησλ. 
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9 Δγγξαθέο Σαθηνπνίεζεο θαη Κιεηζίκαηνο ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο- Πξνζδηνξηζκφο Σειηθνχ Απνηειέζκαηνο 

9.1 Δμαγσγή πξψηνπ ηζνδπγίνπ- Έιεγρνο δεδνκέλσλ 

Τπνζέηνπκε φηη ε επηρείξεζε ζπλερίδεη θαλνληθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ζπλερίδεη 

λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. ηηο 31/12/2016 ην 

πξνζσξηλφ ηζνδχγην ηεο επηρείξεζεο είλαη ην αθφινπζν: 

 

Δηθφλα 9-1: Πξνζσξηλφ ηζνδχγην Γεθέκβξηνπ 1 
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Δηθφλα 9-2: Πξνζσξηλφ ηζνδχγην Γεθέκβξηνπ 2 

 

Δηθφλα 9-3: Πξνζσξηλφ ηζνδχγην Γεθέκβξηνπ 2 
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9.2 Δξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο 

9.2.1 Απνγξαθή απνζεκάησλ 

Ζ επηρείξεζε πξνέβε ζηελ απνγξαθή θαη επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηηο 

31/12/16. Ζ επηκέηξεζε έγηλε κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ.  

Πίλαθαο 9-1: Αλαιπηηθή απνγξαθή απνζεκάησλ ιήμεο 31/12/2016 

Είδορ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ Ποζόηηηα 
Τιμή 

Μονάδαρ 
Σςνολική 

Αξία 
Ποσθάκηζο Καρό Κόθθηλο Τεκ. 80,00 34,95 2796,00 
Ποσθάκηζο Καρό Γθρη Τεκ. 100,00 33,95 3395,00 
Ποσθάκηζο Άζπρο Τεκ. 60,00 25,00 1500,00 
Ποσθάκηζο Μαύρο Τεκ. 70,00 26,00 1820,00 
Φούηερ αλδρηθό Τεκ. 35,00 58,00 2030,00 
Φούηερ γσλαηθείο Τεκ. 43,00 48,17 2071,40 
Μπιούδα θοληοκάληθε Τεκ. 80,00 23,00 1840,00 
Μπιούδα καθρσκάληθε Τεκ. 100,00 33,00 3300,00 
Παληειόλη Τδηλ Τεκ. 80,00 46,52 3721,60 
Παληειόλη Υθαζκάηηλο Τεκ. 60,00 42,10 2526,00 
  Σςνολική αξία απογπαθήρ 25000,00 

 

9.2.2 Υξνληθή ηαθηνπνίεζε δαπαλψλ 

9.2.2.1 Φπονική ηακηοποίηζη δαπανών- Αζθάλιζηπα 

Ζ επηρείξεζε είρε θαηαβάιιεη ζηηο 30/06/2016 γηα αζθάιηζηξα ππξφο 2.000 επξψ 

απφ ηα νπνία ηα 1.000 αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη ηα ππφινηπα 1.000 ηελ 

πεξίνδν 01/01/2017-30/06/2017. 

Σν πνζφ ησλ 1.000 επξψ πνπ βαξχλεη ηελ επφκελε ρξήζε ζα κεηαθεξζεί ζην 

ινγαξηαζκφ 36.00 «Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ» ζηελ ρξέσζε ηνπ θαη ν ινγαξηαζκφο 

62.05 «Αζθάιηζηξα ππξφο» ζα πηζησζεί αληίζηνηρα. Ζ εγγξαθή ζα γίλεη απφ ηελ 

Γεληθή Λνγηζηηθή θαη είλαη ε αθφινπζε: 

 

Δηθφλα 9-4: Άξζξν Υξνληθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλψλ- Αζθάιηζηξα 
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9.2.2.2 Φπονική ηακηοποίηζη δαπανών- Κοινόσπηζηερ δαπάνερ 

Ζ επηρείξεζε θαηέβαιε ζηηο 25/12/2016 πξνθαηαβνιηθά ηα θνηλφρξεζηα ηνπ 

Γεθεκβξίνπ αμίαο 50 επξψ. Οκνίσο κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ζα κεηαθέξνπκε 

απηφ ην πνζφ ζηνλ ινγαξηαζκφ 36.00 «Έμνδα επφκελεο ρξήζεο» ζηελ ρξέσζε ηνπ 

θαη ζα πηζηψζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ 64.98 «Κνηλφρξεζηεο Γαπάλεο» κε ην ίδην πνζφ. 

 

Δηθφλα 9-5: Άξζξν Υξνληθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλψλ- Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο 

 

9.2.2.3 Φπονική ηακηοποίηζη δαπανών- Τηλέθωνο και Ηλεκηπικό Ρεύμα 

Α) Ζ επηρείξεζε θαηέβαιε ζηηο 31/01/17 γηα ζηαζεξή ηειεθσλία ην πνζφ ησλ 100 

επξψ εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 επξψ αθνξνχζαλ ηελ ρξήζε ηνπ 2016 θαη ηα ππφινηπα 50 

επξψ ηελ ρξήζε ηνπ 2017.  

Β) Ζ επηρείξεζε θαηέβαιε ζηηο 31/01/17 ζηελ ΓΔΖ ην πνζφ ησλ 500 επξψ εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 250 επξψ είλαη ε αμία ξεχκαηνο πνπ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ 2016, ηα 200 

επξψ είλαη ε αμία ξεχκαηνο πνπ αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ 2017 θαη ηα ππφινηπα 50 επξψ 

είλαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ αθνξνχλ ην 2017. 

Σα δχν απηά γεγνλφηα ελψ έγηλαλ ζηελ επφκελε ρξήζε κέξνο ηνπο αθνξά ηελ 

θιεηφκελε ρξήζε επνκέλσο ην πνζφ πνπ αθνξά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ζα πάεη ζηελ 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 56.00 «Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα» θαη ζα ρξεσζνχλ νη 

αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνχ εμφδσλ. 

Με βάζε ινηπφλ απηά ηα δεδνκέλα ζα δηελεξγεζεί ε αθφινπζε πξάμε ζηελ Γεληθή 

Λνγηζηηθή: 
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Δηθφλα 9-6: Άξζξν Υξνληθήο ηαθηνπνίεζεο δαπαλψλ-Σειέθσλν θαη Ηιεθηξηθφ Ρεχκα 

 

9.2.3 Απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ καο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Αθνχ ππνινγίδνπκε ηηο απνζβέζεηο ζα ελεκεξψζνπκε ην κεηξψν παγίσλ καο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνβνχκε ζηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. 

9.2.3.1 Υπολογιζμόρ αποζβέζεων 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ζα πάκε ζην ππνζχζηεκα «Πάγηα» 

θαη ζηελ επηινγή «Τπνινγηζκφο απνζβέζεσλ». Θα επηιέμνπκε ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ ζέινπκε (απφ Ηαλνπάξην έσο Γεθέκβξην), ηα πάγηα πνπ ζέινπκε (φια 

ζηελ πεξίπησζε καο), θαη ηελ εκεξνκελία. Αθνχ ηα επηιέμνπκε παηάκε ζηελ επηινγή 

«Δθηέιεζε». Κάησ δεμηά φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί γίλνληαη 

δηάθνξεο ελέξγεηαο. 

 

Δηθφλα 9-7: Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ 1 
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ηελ ζπλέρεηα απφ ηελ επηινγή «Παξαζηαηηθά απνζβέζεσλ» πάιη απφ ην 

ππνζχζηεκα «Πάγηα» βιέπνπκε ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ππνινγίζηεθε θαη ην 

πνζφ απηφ ζα ην κεηαθέξνπκε ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή». 

 

Δηθφλα 9-8: Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ 2 

 

Δηθφλα 9-9: Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ 3 

 

9.2.3.2 Καηασώπηζη εγγπαθήρ ζε Γενική Λογιζηική 

Αθνχ νινθιεξψζακε φιεο ηηο ελέξγεηεο ζην ππνζχζηεκα ησλ «Παγίσλ» 

πεγαίλνπκε ηψξα ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή»  θαη ζηελ θαηαρψξεζε ηεο εγγξαθήο ησλ 

απνζβέζεσλ ζε λέν άξζξν (Άξζξα Λνγηζηηθήο  Νέα). 
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Δηθφλα 9-10: Άξζξν «Απνζβέζεηο Υξήζεο» ζην ππνζχζηεκα Γεληθή Λνγηζηηθή 

Δθφζνλ νινθιεξψζακε φιεο ηηο εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο θαη θάλακε θαη ηηο 

ελέξγεηεο γηα ηηο απνζβέζεηο ζα εμάγνπκε ηψξα ην δεχηεξν ηζνδχγην ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εγγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

9.3 Δμαγσγή δεχηεξνπ ηζνδπγίνπ 

Σν δεχηεξν ηζνδχγην πνπ ζα εμάγνπκε ζα ην θάλνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

δεκηνπξγνχκε θάζε θνξά Ηζνδχγην κε ηελ δηαθνξά φηη ζηελ πεξίνδν ζα βάινπκε 

«Ηζνινγηζκνχ» φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 9-11: Δμαγσγή δεχηεξνπ Ιζνδπγίνπ θιεηζίκαηνο 1 
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Δηθφλα 9-12: Δμαγσγή δεχηεξνπ Ιζνδπγίνπ θιεηζίκαηνο 2 
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Δηθφλα 9-13: Δμαγσγή δεχηεξνπ Ιζνδπγίνπ θιεηζίκαηνο 3 
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9.4 Πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) 

πεξηφδνπ 

9.4.1  Γεληθά 

χκθσλα κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ’ ηνπ Ν. 4308/2014 

(Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 2, 6 

θαη  7 θαζψο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ έθηαθησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ (ινγαξηαζκφο 

81)  ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.01 «πγθέληξσζε απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ» θαη 

ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ην αλ πξνθχςεη Κέξδνο ή Εεκηά ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.02 

«Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο)» θαη 82.03 «Καζαξή δεκία πεξηφδνπ 

(κεηά απφ θφξνπο)» αληίζηνηρα. 

ηελ επηρείξεζε καο ε ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ έγηλε ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ. 

θαη φρη κε ηα Δ.Λ.Π. παξφια απηά έρνπκε δηθαίσκα λα πξνζδηνξίζνπκε ην ηειηθφ ηεο 

απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. 

Θα παξαζέζνπκε παξαθάησ ηελ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε φινπο ηνπ βαζκνχο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη ζηελ «Γεληθή ινγηζηηθή» γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην θιείζηκν ησλ 

ινγαξηαζκψλ. 

 

Πίλαθαο 9-2: Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ 82 

 

82 Απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) πεξηφδνπ 
82.01 πγθέληξσζε απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ 
82.01.00 Καζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πεξηφδνπ 
82.01.00.0000 Καζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πεξηφδνπ πξν θφξσλ 
82.01.00.0001 Καζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πεξηφδνπ κεηά θφξσλ 
82.02 Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο) 
82.02.00 Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο) 
82.02.00.0000 Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο) 
82.03 Καζαξή δεκία πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο) 
82.03.00 Καζαξή δεκία πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο) 
82.03.00.0000 Καζαξή δεκία πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο) 
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9.4.2 Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο 

Αθνχ έγηλαλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη ινγαξηαζκνί 

ζα πάκε ηψξα ζηελ δηελέξγεηα ησλ εγγξαθψλ ζχκθσλα κε ην ηζνδχγην καο. 

9.4.2.1  Μεηαθοπά αποθεμάηων έναπξηρ και αγοπών σπήζηρ (Λογ. 20) 

Δπεηδή είλαη ε πξψηε καο εηαηξηθή ρξήζε δελ ππάξρεη απφζεκα έλαξμεο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. Σν απφζεκα ιήμεο πνπ πξνέθπςε ζηελ ρξήζε απηή (2016) ζα 

είλαη ην απφζεκα έλαξμεο ζηελ επφκελε ρξήζε (2017).  

Οη αγνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαίλνληαη ζην Ηζνδχγην καο ζηνλ 

ινγαξηαζκφ 20.01.00.0023 «Αγνξέο εκπνξεπκάησλ κε ΦΠΑ 23%». Ζ εγγξαθή ζηελ 

«Γεληθή Λνγηζηηθή» είλαη ε αθφινπζε: 

 

Δηθφλα 9-14: Δγγξαθέο Κιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά αγνξψλ (Λνγ.20) 1 

 

9.4.2.2  Μεηαθοπά αποθεμάηων λήξηρ (Λογ. 20) 

Ζ απνγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο 31/12/2016 ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9-1 

είλαη 25.000,00 πνπ ζεκαίλεη φηη ν ινγαξηαζκφο 20 ζα έρεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν απηφ 

ην πνζφ ην νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

 

Δηθφλα 9-15: Δγγξαθέο Κιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά αγνξψλ (Λνγ.20) 2 
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9.4.2.3  Μεηαθοπά εξόδων (Λογ. 60)  

Αξρίδνπκε απφ ηελ κεηαθνξά ησλ εμφδσλ ησλ ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 60 πνπ 

είλαη νη «Σαθηηθέο απνδνρέο» (60.00.00.0000) θαη νη «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΗΚΑ» 

(60.03.00.0000). 

 

Δηθφλα 9-16: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 60) 

 

9.4.2.4  Μεηαθοπά εξόδων (Λογ. 61)  

ηελ ζπλέρεηα πάκε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 61 πνπ έρεη θηλεζεί κφλν ν 

ινγαξηαζκφο «Ακνηβέο θαη έμνδα ινγηζηψλ» (61.00.06.0023). 

 

Δηθφλα 9-17: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 61) 
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9.4.2.5  Μεηαθοπά εξόδων (Λογ. 62)  

Οη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 62 πεξηιακβάλνπλ ηηο Παξνρέο Σξίησλ (ηειεθσλία, 

ειεθηξηθφ ξεχκα, ηαρπδξνκηθά), ηα Δλνίθηα θηηξίσλ θαη ηα Αζθάιηζηξα. 

 

Δηθφλα 9-18: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 62) 

 

9.4.2.6  Μεηαθοπά εξόδων (Λογ. 63)  

ηελ νκάδα 63 ππάξρνπλ κφλν ηα «Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ» 

(63.04.00.0000). 

 

Δηθφλα 9-19: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 63) 
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9.4.2.7   Μεηαθοπά εξόδων (Λογ. 64)  

Αθνινπζεί ε νκάδα 64 φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα «Έμνδα θηλήζεσο» 

(64.00.00.0023), ηα «Γηάθνξα έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο» (64.02.99.0023), ηα 

«Τιηθά πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ» (64.07.01.0023) θαη νη «Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο» 

(64.98.00.0000). 

 

Δηθφλα 9-20: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 64) 

 

9.4.2.8 Μεηαθοπά εξόδων (Λογ. 66)  

Ζ νκάδα 66 πεξηιακβάλεη ηηο «Απνζβέζεηο Υξήζεο» πνπ ηηο ππνινγίζακε 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Δηθφλα 9-21: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εμφδσλ (Λνγ. 66) 
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9.4.2.9 Μεηαθοπά εζόδων (Λογ. 70)  

Αθνχ ηειεηψζακε κε ηα έμνδα πεξλάκε ζηα έζνδα θαη ζηελ νκάδα 70 φπνπ ν 

ινγαξηαζκφο πνπ θηλήζεθε είλαη νη «Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ρνλδξηθψο» 

(70.00.00.00023). 

 

Δηθφλα 9-22: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά εζφδσλ (Λνγ. 70) 

 

9.4.2.10 Μεηαθοπά έκηακηων εξόδων (Λογ. 81.00) 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε κεηαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζα 

πεξάζνπκε ζηελ κεηαθνξά ησλ έθηαθησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ ρξήζεο. ηα έθηαθηα 

έμνδα έρνπλ θηλεζεί νη ινγαξηαζκνί «Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο» 

(81.00.00.0000) θαη «Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα» (81.00.99.0000). 

 

Δηθφλα 9-23: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά έθηαθησλ εμφδσλ (Λνγ. 81.00)  



111 
 

9.4.2.11 Μεηαθοπά έκηακηων εζόδων (Λογ. 81.01) 

Σέινο, ζα κεηαθέξνπκε θαη ηα έθηαθηα έζνδα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ινγαξηαζκφ 

«Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα» (81.01.99.0000) θαη ηειεηψζακε κε ην πξψην 

κέξνο ησλ εγγξαθψλ θιεηζίκαηνο. 

 

Δηθφλα 9-24: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο- Μεηαθνξά έθηαθησλ εζφδσλ (Λνγ. 81.01) 

 

9.4.3  Έιεγρνο ηζνδπγίνπ θαη ινγαξηαζκνχ 82.01 

Πξηλ ζπλερίδνπκε ζηηο επφκελεο εγγξαθέο θιεηζίκαηνο ζα ειέγμνπκε ην ηζνδχγην 

γηα λα δνχκε φηη έρνπλ γίλεη ζσζηά νη εγγξαθέο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ινγαξηαζκνί ησλ 

νκάδσλ 6, 7 θαη 81 ζα έρνπλ κεδεληθφ ππφινηπν θαη ζα δνχκε ν ινγαξηαζκφο 

82.01.00.0000 αλ έρεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν (δεκία) ή πηζησηηθφ ππφινηπν (θέξδνο). 

Θα εθηππψζνπκε ινηπφλ έλα ηζνδχγην κε πεξίνδν Ηζνινγηζκνχ, ζα βάινπκε 

πξσηνβάζκηνπο βαζκνχο γηα ράξηλ ζπληνκίαο (αλ θάπνηνο ινγαξηαζκφο ησλ νκάδσλ 

πνπ πξναλαθέξακε έρεη ππφινηπν ζα δεκηνπξγήζνπκε λέν ηζνδχγην ηεηαξηνβάζκησλ 

γηα λα δνχκε αθξηβψο πνηνο ινγαξηαζκφο είλαη απηφο) θαη ηέινο ζα επηιέμνπκε θαη 

ηνπο ινγαξηαζκνχο κε κεδεληθφ ππφινηπν. 

 

Δηθφλα 9-25: Ιζνδχγην θιεηζίκαηνο ζε πξσηνβάζκηα αλάιπζε 
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην ηζνδχγην αξρηθά βιέπνπκε φηη ν ινγαξηαζκφο ησλ 

εκπνξεπκάησλ έρεη σο ρξεσζηηθφ ππφινηπν  25.000,00 πνπ είλαη ηα απνζέκαηα ιήμεο 

ελψ νη ινγαξηαζκνί ησλ εμφδσλ (νκάδα 6), ησλ εζφδσλ (νκάδα 7) θαη ησλ έθηαθησλ 

απνηειεζκάησλ (ινγ. 81) δελ έρνπλ ππφινηπν. Δπνκέλσο νη εγγξαθέο καο έγηλαλ 

ζσζηέο. Σέινο ν απνηειεζκαηηθφο ινγαξηαζκφο 82 έρεη πηζησηηθφ ππφινηπν 

97.209.06 πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε θέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ. 

Αο δνχκε θαη ηελ αλαιπηηθή θαξηέια ηνπ ινγαξηαζκνχ 82.01.00.00 «Καζαξά 

απνηειέζκαηα (θέξδνο ή δεκία) πεξηφδνπ πξν θφξσλ. Απφ ηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή»  

πάκε «Δθηππψζεηο» θαη ζηελ ζπλέρεηα «Καξηέιεο». ηελ επηινγή «Απφ θσδηθφ» θαη 

«Έσο θσδηθφ» βάδνπκε 82.01.00.0000 θαη παηάκε εθηέιεζε. ηελ εηθφλα πνπ 

αθνινπζεί θαίλνληαη φιεο νη θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ππνινίπνπ ηνπ. Ο ινγαξηαζκφο ρξεψλεηαη κε ην αξρηθφ απφζεκα θαη ηηο αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη κε ηα έμνδα (ηαθηηθά θαη έθηαθηα) θαη πηζηψλεηαη κε ην 

απφζεκα ιήμεο θαη ηα έζνδα (ηαθηηθά θαη έθηαθηα). 

 

Δηθφλα 9-26: Καξηέια ινγαξηαζκνχ «Καζαξφ απνηέιεζκα πεξηφδνπ πξν θφξσλ»  

Δπφκελν βήκα είλαη λα κεηαθέξνπκε ην ππφινηπν απηφ ζηνλ ινγαξηαζκφ 

82.01.00.0001 «Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδνο ή δεκία) πεξηφδνπ κεηά θφξσλ». 

 

Δηθφλα 9-27: Μεηαθνξά απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ ζε απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ 
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9.4.4  Πξνζδηνξηζκφο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη θφξνπ    

εηζνδήκαηνο  

Γηα λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζα πξέπεη λα 

πξνζαπμήζνπκε ηα ινγηζηηθά καο θέξδε κε ην πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε (κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Ν.4172/2013). 

ηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο καο έρνπκε θαηαρσξεκέλα ζηα βηβιία καο: 

α) Πξνζσπηθέο δαπάλεο ησλ εηαίξσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ αμίαο 800,00 επξψ, θαη 

β) Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο αμίαο 500,00 επξψ. 

Δπνκέλσο ην ζχλνιν  ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ ζα πξνζηεζεί ζηα ινγηζηηθά θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο καο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηα θνξνινγεηέα θέξδε θαη αθνινχζσο 

ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ. 

 

α) Πξνζδηνξηζκφο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

     Κέξδνο ρξήζεο       97209,06 

Πιένλ  Με εθπηπηφκελεο θνξνινγηθά δαπάλεο     1.300,00  

       χλνιν θνξνινγεηέσλ θεξδψλ                98509,06 

β) Πξνζδηνξηζκφο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

    Φνξνινγεηέα θέξδε     98509,06 

  Δπί   πληειεζηή θφξνπ       29%   

     Φφξνο εηζνδήκαηνο      28567,63 

     Σέινο επηηεδεχκαηνο       1.000,00 

     χλνιν θαζαξψλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο  68941,43 

 

γ) Πξνζδηνξηζκφο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

    Φφξνο εηζνδήκαηνο      28567,63 

  Δπί   πληειεζηή πξνθαηαβνιήο      100%   

     Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο   28567,63 
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9.4.5  Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο 

επηηεδεχκαηνο 

χκθσλα κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ’ ηνπ Ν.4308/2014  ν 

θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ βαξχλεη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο ρξήζεο εγγξάθεηαη σο 

δαπάλε ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 69.01 «Σξέρσλ θφξνο (έμνδν) πεξηφδνπ» θαη 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.01 «Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο». 

Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλεηαη θαη ε εγγξαθή ηνπ «Σέινπο επηηεδεχκαηνο» θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3986/2011 πνπ ζεζπίζηεθε ην ηέινο απηφ, ην «Σέινο 

επηηεδεχκαηνο» είλαη ειάρηζηνο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αζρέησο 

κε ην αλ παξνπζηάζνπλ θέξδε ή δεκίεο ζηελ ρξήζε ηνπο. Σν χςνο ηνπ Σέινπο 

επηηεδεχκαηνο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα 800,00 επξψ εηεζίσο ζε πφιεηο ή ρσξηά 

έσο 200.000 θαηνίθσλ θαη 1.000,00 επξψ γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο. ηελ 

πεξίπησζε καο εθφζνλ ε έδξα είλαη ε Θεζζαινλίθε ην Σέινο επηηεδεχκαηνο είλαη 

1.000,00 επξψ. 

 

9.4.5.1  Άνοιγμα λογαπιαζμών και δημιοςπγία λογιζηικήρ εγγπαθήρ 

Θα αλνηρζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη ινγαξηαζκνί θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα 

δεκηνπξγήζνπκε θαη ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηελ «Γεληθή Λνγηζηηθή». 

 

Δηθφλα 9-28: Αλάπηπμε ινγαξηαζκνχ «Φφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν πεξηφδνπ)» 

 

Δηθφλα 9-29: Αλάπηπμε ινγαξηαζκνχ «Φφξνο εηζνδήκαηνο (πιεξσηένο)» 

ηε ζπλέρεηα ε ινγηζηηθή εγγξαθή είλαη ε αθφινπζε: 
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Δηθφλα 9-30: Άξζξν Φφξνπ εηζνδήκαηνο & Σέινπο επηηεδεχκαηνο πεξηφδνπ  

 

9.4.5.2  Μεηαθοπά θόπος ειζοδήμαηορ και ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ ζε καθαπά 

αποηελέζμαηα μεηά θόπων 

ηελ ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν) πεξηφδνπ απφ ηνλ 

ινγαξηαζκφ 69.01.00.000 θαη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 

69.01.00.01 ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.01.00.0001 «Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδνο ή 

δεκία) πεξηφδνπ κεηά θφξσλ». 

 

Δηθφλα 9-31: Μεηαθνξά Φφξνπ & Σέινπο επηηεδεχκ. ζε Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ 

Αο δνχκε ιηγάθη απφ ηελ αλαιπηηθή θαξηέια ηνπ ινγαξηαζκνχ 82.01.00.0001 

«Καζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πεξηφδνπ  κεηά θφξσλ» πσο δηακνξθψζεθε ν 

ινγαξηαζκφο κεηά απφ ηηο εγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε: 
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Δηθφλα 9-32: Αλαιπηηθή θαξηέια ινγαξηαζκνχ «Καζαξφ απνηέιεζκα κεηά θφξσλ» 

Όπσο βιέπνπκε ηα ινγηζηηθά καο θέξδε φπσο είλαη θπζηνινγηθφ κεηψζεθαλ απφ 

ηηο 97.209,06 ζηηο 67.641,43. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε πσο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά 

θφξσλ δηαθέξνπλ κε ηα θνξνινγηθά καο θέξδε κεηά θφξσλ πνπ είλαη 68.941,43 

θαζψο ε δηαθνξά ηνπο είλαη 1.300 επξψ πνπ είλαη ε κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο. 

 

9.4.5.3  Μεηαθοπά καθαπού αποηελέζμαηορ μεηά θόπων ζηο  λογαπιαζμό καθαπό 

κέπδορ μεηά θόπων 

ηε ζπλέρεηα ινηπφλ ζα κεηαθέξνπκε απηφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 82.01.00.0001 ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.02.00.0000 «Καζαξφ θέξδνο 

πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο)». 

 

 Δηθφλα 9-33: Μεηαθνξά απνηειεζκάησλ ζε Καζαξά θέξδε κεηά θφξσλ 
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9.4.5.4  Μεηαθοπά καθαπού κέπδορ μεηά θόπων ζηα αποηελέζμαηα ειρ νέο 

Σέινο ην θαζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ κεηά θφξσλ κεηαθέξεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

49.00.00.0000 «Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν». 

 

Δηθφλα 9-34: Μεηαθνξά θέξδνπο πεξηφδνπ ζε απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

9.4.6  Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο δελ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ ζηελ 

θιεηφκελε ρξήζε. Ζ εγγξαθή ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζα γίλεη ηελ ζηηγκή ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο. Ζ ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδεηαη ε πξνθαηαβνιή είλαη ηππηθά κε ηελ 

ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηεο εηαηξείαο.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ή 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο ζηνπο εηαίξνπο καο. Οη εγγξαθέο απηέο ζα γίλνπλ ζηελ επφκελε 

ρξήζε ηππηθά κε ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ γηα δηαλνκή θεξδψλ ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 
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10 Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

   Αθνχ νινθιεξψζεθαλ φιεο νη εγγξαθέο θαη πξνζδηνξίζηεθε ην απνηέιεζκα 

πεξηφδνπ ζα εμάγνπκε ην ηειηθφ ηζνδχγην πάλσ ζην νπνίν ζα εξγαζηνχκε ζηελ 

ζπλέρεηα γηα λα ζπληάμνπκε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ.                                                   

10.1 Δμαγσγή ηειηθνχ ηζνδπγίνπ (ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ..) 

 

Δηθφλα 10-1: Σειηθφ ηζνδχγην θιεηζίκαηνο ρξήζεο 
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10.2 Αληηζηνίρεζε ηειηθνχ ηζνδπγίνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην  

ινγαξηαζκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο  Γ’ ηνπ Ν.4308/2014. 

Με ηελ βνήζεηα ηψξα ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ’ ηνπ 

Ν.4308/2014 ζα αληηζηνηρήζνπκε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θηλήζεθαλ ζηελ 

ρξήζε θαη είραλ σο βάζε ην Δ.Γ.Λ.. κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ Δ.Λ.Π. γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ζπληάμνπκε ηνλ Ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. 

Πίλαθαο 10-1: Αληηζηνίρεζε ινγαξηαζκψλ Δ.Γ.Λ.. κε ινγαξηαζκνχο Δ.Λ.Π. 

Κσδηθφο Πεξηγξαθή Λνγαξηαζκνχ Υξέσζε Πίζησζε 
Κσδηθνί 

ΔΓΛ 

14.01 
Μηθηή αμία θηήζεο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 20.000,00 
 

13.01 

14.02 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
 

2.000,00 13.99 

15.01 
Μηθηή αμία θηήζεο 

εμνπιηζκνχ 28.000,00 
 

 14.00, 
14.03 

15.02 
σξεπκέλεο απνζβέζεηο 

εμνπιηζκνχ 
 

5.600,00 14.99 
20.06 Δκπνξεχκαηα ιήμεο 25.000,00 

 
20.00 

30.01.01 
Πειάηεο κε ζπλδεδεκέλεο 

νληφηεηεο - νλνκαζηηθφ πνζφ 80.000,00 
 

  30.00.00 

31.01.01 

Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ 

απαηηήζεσλ κε ζπλδεδεκέλσλ 

νληνηήησλ - νλνκαζηηθφ πνζφ 35.000,00 
 

  33.90.00 

37.01.01 
Πξνπιεξσκέλα έμνδα ζε κε 

ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 1.050,00 
 

 36.00.62, 
36.00.64 

38.01 Σακείν 63.616,50 
 

38.00 
38.02 Καηαζέζεηο φςεσο 36.942,56 

 
38.03 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην 
 

90.000,00 40.06 
49.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 

 
67.641,43 - 

50.01 
Πξνκεζεπηέο -κε 

ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 
 

60.000,00 50.00 

51.01 
Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 
 

25.000,00 53.90 

54.01 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 

πιεξσηένο 
 

29.567,63 - 
54.02 Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 
6.000,00 54.00 

55.01 

Τπνρξεψζεηο ζε 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

θχξηαο αζθάιηζεο 
 

3.500,00 55.00 

56.01 
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα - 
κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

 
300,00 56.01 

χλνιν   289.609,06 289.609,06   
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10.3 χληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

10.3.1  Παξακεηξνπνίεζε Καηαζηάζεσλ 

Απφ ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη» ζηελ ππνθαηεγνξία «Γεληθή Λνγηζηηθή» 

επηιέγνπκε δηαδνρηθά «Δθηππψζεηο & Έληππα» θαη «Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο». ηελ 

εηθφλα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα 

Δ.Λ.Π. κε θσδηθνχο απφ 400 έσο 406. 

 

Δηθφλα 10-2: Γηαζέζηκεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο εθαξκνγήο 

Κάζε κηα απφ ηηο επηινγέο ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν «αζξνηζηψλ» πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

ινγαξηαζκψλ αλάινγα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πνπ δηακνξθψλεη ην νξζφ 

απνηέιεζκα. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί κπνξείηε λα δείηε ην ζχλνιν ησλ αζξνηζηψλ 

γηα ηελ «Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία». Ζ ζεηξά εκθάληζεο ησλ 

«αζξνηζηψλ» ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο είλαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαηνινγία θαη ηα 

αλάινγα ππνδείγκαηα ηνπ λφκνπ 4308/2014. 

 

Δηθφλα 10-3: Λίζηα αζξνηζηψλ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία 
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Αλ ζέινπκε ηψξα λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηνπο αζξνηζηέο ή λα δνχκε πνηνπο 

ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πάκε 

δηαδνρηθά: Παξάκεηξνη  Γεληθή Λνγηζηηθή  Δθηππψζεηο & έληππα  Αζξνηζηέο 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπεηε σο παξάδεηγκα πσο ππνινγίδεηαη ν αζξνηζηήο 

«Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)». πγθεθξηκέλα  πεξηιακβάλεη απφ ηελ νκάδα 7 ηνπο 

ινγαξηαζκνχο 70 έσο 73 ην Πξννδεπηηθφ ηνπο ππφινηπν κε ζεηηθφ πξφζεκν.  

 

Δηθφλα 10-4: Αλάιπζε αζξνηζηή «Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)» 

 

10.3.2  Δπηινγή θαηαζηάζεσλ ζπκθψλα κε ηνλ λφκν 4308/2014 

(θαηεγνξηνπνίεζε) 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 4308/2014 νη νληφηεηεο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπο θαη κε βάζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξνθχπηνπλ νη ινγηζηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο ζε φηη αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη. ηα 

παξαξηήκαηα ππάξρεη ν πίλαθαο κε ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνλ νληνηήησλ. 

Με βάζε ινηπφλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ε επηρείξεζε καο αλήθεη ζηηο «Πνιχ 

κηθξέο» επηρεηξήζεηο θαη ζπληάζζεη Ηζνινγηζκφ κε βάζε ην Τπφδεηγκα Β.1.1: 

Ηζνινγηζκφο- Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο- (Υξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζε θφζηνο θηήζεο), θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε βάζεη είηε ην 

Τπφδεηγκα Β.2.1: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία- Αηνκηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  είηε ην Τπφδεηγκα Β.2.2: Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ θαη’ είδνο- Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δκείο ζα επηιέμνπκε λα ζπληάμνπκε ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά 

ιεηηνπξγία (ππφδεηγκα Β.2.1) θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Β.1.1. 
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Πξηλ φκσο πάκε ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ είλαη απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην ιεγφκελν «Φχιιν Μεξηζκνχ» ην νπνίν ζα καο ρξεηαζηεί γηα ηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία (ππφδεηγκα Β.2.1).  

10.3.3  Καηάξηηζε θχιινπ κεξηζκνχ 

Σν θχιιν κεξηζκνχ δεκηνπξγείηαη εμσινγηζηηθά θαη κπνξεί λα παξαθνινπζείηε 

θαη ζε έλα απιφ αξρείν excel. ην θχιιν κεξηζκνχ επηκεξίδνπκε ην θφζηνο 

πσιήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη φια ηα έμνδα ηεο νκάδαο 6 ζε θαηεγνξίεο 

αλάινγα ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηβαξχλνπλ.  

Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ, ε δηνίθεζε, ε δηάζεζε, ε 

έξεπλα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Δπεηδή ε επηρείξεζε καο έρεη ζαλ 

δξαζηεξηφηεηα ην Υνλδξηθφ εκπφξην ην κεγαιχηεξν πνζφ ησλ εμφδσλ ζα επηβαξχλεη 

ηα εκπνξεχκαηα (θφζηνο πσιεζέλησλ) θαη ππνινγίδνπκε ην πνζνζηφ ηνπο ζην 75%. 

Σα έμνδα δηνίθεζεο ζα έρνπλ πνζνζηφ 10% ελψ ηα έμνδα δηάζεζεο 15%. Ζ έξεπλα 

δελ ζπκκεηέρεη γηαηί δελ δαπαλήζακε θαλέλα πνζφ γηα έξεπλα. Σέινο νχηε ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία επηβαξχλεηαη γηαηί δελ ππάξρεη πνζφ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ 65 «Σφθνη θαη δηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ». 

Με απηέο ηηο παξαδνρέο θαηαξηίζακε ην θχιιν κεξηζκνχ θαη ην παξαζέηνπκε 

παξαθάησ: 

  Πίλαθαο 10-2: Φχιιν Μεξηζκνχ 31/12/2016 

Λνγ. Πεξηγξαθή Κφζηνο Γηνίθεζε Γηάζεζε χλνιν 

20- Δκπνξεχκαηα 52000,00 0,00 0,00 52.000,00 

60- 
Ακνηβέο & Έμνδα 

πξνζσπηθνχ 14305,08 1.907,34 2.861,02 19.073,44 

61- Ακνηβέο ηξίησλ 187,50 25,00 37,50 250,00 

62- Παξνρέο ηξίησλ 24041,18 3.205,49 4.808,24 32.054,90 

63- Φφξνη - ηέιε 1537,50 205,00 307,50 2.050,00 

64- Γηάθνξα έμνδα 5071,95 676,26 1.014,39 6.762,60 

65- Υξεκ/θά έμνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 

66- Απνζβέζεηο 5700,00 760,00 1.140,00 7.600,00 

    102843,21 6.779,09 10.168,64 119.790,94 
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10.3.4  Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία (Τπφδ. Β.2.1) 

Απφ ην ππνζχζηεκα «Γεληθή Λνγηζηηθή» πάσ δηαδνρηθά: Λνγηζηηθά Πξφηππα  

Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο (Δ.Λ.Π.)  Απνηειέζκαηα θαηά ιεηηνπξγία. 

 

Δηθφλα 10-5: Γεκηνπξγία «Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ» 1 

Απφ ηα πεδία δηαιφγνπ δελ αιιάδνπκε ηα πεδία «Απφ πεξίνδν» θαη «Έσο 

πεξίνδν». ην πεδίν εγγξαθψλ ηαθηνπνίεζεο επηιέγνπκε ηηο ζεηξέο ησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ είλαη:  

 3001: Δγγξαθέο Σαθηνπνίεζεο/ Απνζβέζεσλ 

 3002: Κιεηζίκαηνο Απνηειεζκάησλ 

 3003: Κηλ. Κιεηζίκ. Ηζνινγ. (89.01) 

ηα επφκελα πεδία «Κφζηνο πσιεζέλησλ (Λνγηζηηθή βάζε)», «Κφζηνο 

πσιεζέλησλ (Φνξνινγηθή βάζε)» θαη «Φφξνο εηζνδήκαηνο» έρνπκε ηελ επηινγή λα 

ζπκπιεξψζνπκε εκείο ην πεδίν κε πνζφ θαη δελ ζα ιάβεη ππφςε ηελ ηηκή ησλ 

αζξνηζηψλ. ν πεδίν «Κφζηνο πσιεζέλησλ (Λνγηζηηθή βάζε)» ζα ζπκπιεξψζνπκε 

ην πνζφ πνπ ππνινγίζακε ζχκθσλα κε ην θχιιν κεξηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηαο θαη είλαη 102.843,21 ελψ ζηα άιια πεδία δελ ζα ζπκπιεξψζνπκε θάπνην 

πνζφ. Παηάκε εθηέιεζε θαη νδεγνχκαζηε ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθφλα 10-6: Γεκηνπξγία «Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ» 2 

 Παξαηεξνχκε φηη ηα πεδία ζπκπιεξψζεθαλ ζχκθσλα θαη κε ηνπο αζξνηζηέο πνπ 

βάιακε. Γηα ηα πεδία «Έμνδα Γηνίθεζεο» θαη «Έμνδα Γηάζεζεο» ηα πνζά πνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ζπκπιεξψλνπκε ρεηξφγξαθα ζηνλ αληίζηνηρνπο δχν αζξνηζηέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

εηθνλα, γηαηί αιιηψο δελ ζα έπαηξλαλ θάπνηα ηηκή θαζψο ην πξφγξακκα δελ έρεη απφ 

θάπνπ λα πάξεη ηηο δηαζέζηκεο απηέο πιεξνθνξίεο γηαηί ην θχιιν κεξηζκνχ πνπ 

ζπληάμακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε εμσινγηζηηθά. Σα ππφινηπα πεδία είλαη 

νξζά ζπκπιεξσκέλα.  

 

Δηθφλα 10-7: Αζξνηζηέο γηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο 
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Αθνχ γίλνπλ φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή: 

Πίλαθαο 10-3: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία (Β.2.1.) 

SPIGOKU PRIVATE COMPANY 
25Η ΜΑΡΣΙΟΤ 76,  ΜΑΡΣΙΟΤ,  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΦΜ  :  999446933,    ΔΟΤ  :  Σ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
2016 

Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ) 217.000,00 

Κόςτοσ πωλιςεων (102.843,21) 

Μικτό αποτζλεςμα 114.156,80 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 0,00 

 
114.156,80 

Ζξοδα διοίκθςθσ (6.779,09) 

Ζξοδα διάκεςθσ (10.168,64) 

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ (1.000,00) 

Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων (κακαρό ποςό) 
 

Κζρδθ και ηθμίεσ από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων 
ςτοιχείων  

Κζρδθ και ηθμίεσ από επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία 
 

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και επενδφςεων 
 

Κζρδοσ από αγορά οντότθτασ ι τμιματοσ ςε τιμι 
ευκαιρίασ  

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 1.000,00 

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων 97.209,06 

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 0,00 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 0,00 

Αποτζλεςμα προ φόρων 97.209,06 

Φόροι ειςοδιματοσ (28.567,63) 

Τζλοσ Επιτθδεφματοσ (1.000,00) 

Αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρουσ 67.641,43 
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10.3.5  Ιζνινγηζκφο (ππφδεηγκα Β.1.1) 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δεκηνπξγήζακε ηελ Καηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα 

δεκηνπξγήζνπκε θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ. Σα πνζά πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζε θάζε πεδίν 

ηα βξήθακε ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνίρεζε πνπ θάλακε ζηελ ελφηεηα 10.2 θαη 

θαίλνληαη θαη ζηα αξηζηεξά ζηνλ Ηζνινγηζκφ δίπια απφ θάζε πεδίν.  

Πίλαθαο 10-4: Ιζνινγηζκφο (ππφδεηγκα Β.1.1.) 

SPIGOKU PRIVATE COMPANY 
25Η ΜΑΡΣΙΟΤ 76,  ΜΑΡΣΙΟΤ,  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΦΜ  :  999446933,    ΔΟΤ  :  Σ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

  ημείωςη   2016   

  
Μη κυκλοφοροφντα 
περιουςιακά ςτοιχεία 

      

Λογ. ΕΛΠ Ενςϊματα πάγια ΑΞ.ΚΣΗΗ ΑΠΟΒΕ ΑΝΑΠ.ΑΞ 

14.01, 
14.02 

Ακίνθτα 20.000,00 2.000,00 18.000,00 

15.01, 
15.02 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 28.000,00 5.600,00 22.400,00 

  Σφνολο 48.000,00 7.600,00 40.400,00 

  Άυλα πάγια ςτοιχεία       

  Σφνολο 0,00 0,00 0,00 

  
Χρηματοοικονομικά 
περιουςιακά ςτοιχεία 

  

  Δάνεια και απαιτιςεισ 0,00 

  Σφνολο 0,00 

  Αναβαλλόμενοι φόροι   

  φνολο μη κυκλοφοροφντων 40.400,00 

  
Κυκλοφοροφντα περιουςιακά 
ςτοιχεία 

  

  Αποθζματα       

  Ζτοιμα και θμιτελι προϊόντα   

20.06 Εμπορεφματα 25.000,00 

  Προκαταβολζσ για αποκζματα   

  Σφνολο 25.000,00 

  
Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία και 
προκαταβολζσ 

  

30.01, 
31.01 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 115.000,00 

  Δουλευμζνα ζςοδα περιόδου   

37.01.01 Προπλθρωμζνα ζξοδα 1.050,00 

38.01,38.02 
Ταμειακά διακζςιμα και 
ιςοδφναμα 

100.559,06 

  Σφνολο 216.609,06 

  Σφνολο κυκλοφοροφντων 241.609,06 

  Σφνολο ενεργητικοφ 48.000,00 7.600,00 282.009,06 
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 Λογ. ΕΛΠ Καθαρή θζςη  2016 

  Καταβλημζνα κεφάλαια   

40.06 Κεφάλαιο 90.000,00 

  Κατακζςεισ ιδιοκτθτϊν 0,00 

  Σφνολο     90.000,00 

  Διαφορζσ εφλογησ αξίασ       

  Σφνολο     0,00 

  
Αποθεματικά και αποτελζςματα 
εισ νζο 

      

  Αποκεματικά καταςτατικοφ       

49.00 Αποτελζςματα εισ νζο     67.641,43 

  Σφνολο     67.641,43 

  Συναλλαγματικζσ διαφορζσ       

  Σφνολο καθαρής θέσης     157.641,43 

  Προβλζψεισ       

  
Προβλζψεισ για παροχζσ ςε 
εργαηομζνουσ 

      

  Λοιπζσ προβλζψεισ       

  Σφνολο     0,00 

  Τποχρεϊςεισ       

  Μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ       

  Δάνεια       

  
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ 

      

  Κρατικζσ επιχορθγιςεισ       

  Αναβαλλόμενοι φόροι       

  Σφνολο     0,00 

  Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ       

  Τραπεηικά δάνεια       

  

Βραχυπρόκεςμο μζροσ 
μακροπροκζςμων δανείων 

      

50.01, 
51.01 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ     85.000,00 

54.01 Φόροσ ειςοδιματοσ     29.567,63 

54.02 Λοιποί φόροι και τζλθ     6.000,00 

55.01 
Οργανιςμοί κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ 

    3.500,00 

  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ       

56.01 Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα     300,00 

  Ζςοδα επόμενων χριςεων       

  Σφνολο     124.367,63 

  φνολο υποχρεϊςεων     124.367,63 

  

φνολο καθαρήσ θζςησ, 
προβλζψεων και υποχρεϊςεων 

    282.009,06 
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10.3.6  Πξνζάξηεκα 

χκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 

Ν.4308/2014 νη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο ησλ άξζξσλ 2α θαη 2β ζην παξάξηεκα ηνπο 

παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 3,16,25 θαη 34 ηνπ άξζξνπ 29. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

Πίλαθαο 10-5: Πεξηερφκελν πξνζαξηήκαηνο πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ παξ. 2(α) & 
2(β) 

Παξ.  
Άξζξ. 

29 Πεξηερφκελν 
3 α) Σελ επσλπκία θαη ην λνκηθφ ηχπν ηεο νληφηεηαο  

β) Σελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

γ) Σε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο νληφηεηαο. 

δ) Σν δεκφζην κεηξψν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλε ε νληφηεηα, ή 

αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο, θαηά πεξίπησζε.  

ε) Δάλ ε νληφηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

ζη) Δάλ ε νληφηεηα είλαη ππφ εθθαζάξηζε. 

δ) Σελ θαηεγνξία ηεο νληφηεηαο (πνιχ κηθξή, κηθξή, δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο), ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 

ε) Γήισζε φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε 

πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ παξφληα λφκν. 
16 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ, εγγπήζεσλ ή 

ελδερφκελσλ επηβαξχλζεσλ (ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ, κε έλδεημε ηεο θχζεο θαη ηεο κνξθήο ησλ ζρεηηθψλ 

εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί. Κάζε δέζκεπζε πνπ αθνξά παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηε ππεξεζία ή νληφηεηεο νκίινπ ή ζπγγελείο 

νληφηεηεο, γλσζηνπνηείηαη μερσξηζηά. 

25 Σα πνζά πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα κέιε 

δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ ζπκβνπιίσλ, κε κλεία ηνπ 

επηηνθίνπ, ησλ φξσλ ρνξήγεζεο θαη ησλ πνζψλ πνπ επηζηξάθεθαλ, 

δηαγξάθεθαλ ή δελ εηζπξάρζεθαλ ιφγσ απνπνίεζεο, θαζψο θαη ηηο δεζκεχζεηο 

πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, κε νπνηαδήπνηε εγγχεζε. 

34 Γήισζε φηη, θαη’ επηινγή ηεο νληφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

16, έρνπλ ή δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπιεξψλνπκε ην πξνζάξηεκα γηα ηελ επηρείξεζε καο 

θαη ην παξαζέηνπκε παξαθάησ: 

Πίλαθαο 10-6: Πξνζάξηεκα εηαηξείαο Spigoku Private Company 

SPIGOKU PRIVATE COMPANY 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 

χκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π. Πξνζάξηεκα (πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ) 

εκεηψζεηο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

31εο Γεθεκβξίνπ 2016 
Επωνυμία  

SPIGOKU PRIVATE COMPANY 
(Παρ. 3(α) άρκρου 29) 

Νομικόσ τφποσ 
ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

(Παρ. 3(β) άρκρου 29) 

Περίοδοσ αναφοράσ 
01/01/2016-31/12/2016 

(Παρ. 3(γ) άρκρου 29) 

Διεφκυνςθ ζδρασ 25Η ΜΑΡΣΙΟΤ 76,  ΜΑΡΣΙΟΤ,  

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Παρ. 3(δ) άρκρου 29) 

Δθμόςιο μθτρϊο ΓΔΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΡ.ΜΗΣΡ.:653ΥΥΥΥΥΥ (Παρ. 3(ε) άρκρου 29) 

Συνεχιηόμενθ 
δραςτθριότθτα Η νληφηεηα ιεηηνπξγεί κε ηελ παξαδνρή ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο 
(Παρ. 3(ςτ) άρκρου 29) 

Εκκακάριςθ 
Η νληφηεηα δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε 

(Παρ. 3(η) άρκρου 29) 

Κατθγορία οντότθτασ 
Πνιχ κηθξή νληφηεηα (παξ 2α ηνπ άξζξνπ 1) 

(Παρ. 3(θ) άρκρου 29) 

Κατάρτιςθ 
χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ Ν.4308/14 

(Παρ. 3(κ) άρκρου 29) 

Χρθματοοικονομικζσ 
δεςμεφςεισ-εγγυιςεισ Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέ δεζκεχζεηο- 

εγγπήζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ. 
(Παρ. 16 άρκρου 29) 

Προκαταβολζσ και 
πιςτϊςεισ ςε μζλθ Δ.Σ. Γελ ρνξεγήζεθαλ πξνθαηαβνιέο θαη πηζηψζεηο ζε 

εηαίξνπο 
(Παρ. 25 άρκρου 29) 

Παρ. 34, άρκρου 29 
Η νληφηεηα δελ έρεη ζπληάμεη ζπλνπηηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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11 Δπίινγνο 

11.1 χλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Ζ πινπνίεζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη επηηπρία αλ επηηεπρζεί έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ δπλεηηθψλ νθειψλ ηεο φπσο, κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

θαιχηεξνο έιεγρνο απνζεκάησλ θαη θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο. Έηζη, ε 

εθαξκνγή ελφο ERP πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ην θφζηνο θηήζεο θαη 

ζπληήξεζεο ζε ζρέζε κε ηα κεηξήζηκα νθέιε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηφρνο καο ήηαλ λα αλαδείμνπκε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ζηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε ε πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζπζηεκάησλ ERP. Αθνχ πεξηγξάςακε ηελ έλλνηα ησλ ERP ζπζηεκάησλ θαη πσο 

εμειίρζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, αλαιχζακε ηα νθέιε πνπ παξέρνπλ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα θπξηφηεξα 

κεηνλεθηήκαηα φπσο ην πςειφ θφζηνο θηήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπο. ηελ ζπλέρεηα 

είδακε ηα θπξηφηεξα ππνζπζηήκαηα ησλ ERP ζπζηεκάησλ θαη ηέινο, αλαθεξζήθακε 

θαη ζηελ ππεξεζία cloud computing πνπ γηα πνιινχο είλαη ην κέιινλ γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ERP ζπζηεκάησλ.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο εκβαζχλακε ζηελ κειέηε θαη αλάιπζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ERP ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο αγνξά ηνπ Softone ERP. Αλαιχζακε 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη ην ERP ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο. Αθνχ αλαιχζακε γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε κηα 

επηρείξεζε πξνζδηνξίζακε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ κέζσ ηνπ ERP απηνχ καο νδήγεζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ERP ζπζηήκαηα δελ είλαη απιά εξγαιεία θαηαρψξεζεο 

δεδνκέλσλ αιιά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

εηζάγνπκε.  

Απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληζρχζεθε 

ε άπνςε φηη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ ρξήζε ησλ ERP 

ζπζηεκάησλ ππεξηεξνχλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ, εθφζνλ 

πινπνηεζνχλ πξνζεθηηθά θαη κε ην θαηάιιειν ηξφπν γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ θφζηνο θηήζεο πνπ ήηαλ ζρεδφλ 

απαγνξεπηηθφ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ κεγάιν κεξίδην ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαηαπνιεκάηε πιένλ απφ ηηο εηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ERP 
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ζπζηεκάησλ. Οη εηαηξείεο απηέο ινηπφλ πιένλ πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθέο ιχζεηο θαη 

γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο κέζσ απιψλ ηππνπνηεκέλσλ ERP 

ζπζηεκάησλ κε βαζηθά ππνζπζηήκαηα (modules), αιιά θαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

cloud computing.  

Οινθιεξψλνληαο, ε θαηαλφεζε ησλ ηάζεσλ ηνπ κέιινληνο ζα βνεζήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αδξάμνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα πξνζαλαηνιίζνπλ 

ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζθέςε πξνο ηελ θαηλνηνκία. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ 

κεηακνξθψζεη ηα παξαδνζηαθά επηρεηξεκαηηθή κνληέια κε απνηέιεζκα ε δηνίθεζε 

ελφο νξγαληζκνχ λα πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηα λέα, αλεξρφκελα 

πεξηβάιινληα. Δπίζεο νη ηξφπνη εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ αιιάδεη, θαζψο λένη 

κέζνδνη φπσο ην «cloud» θαη ην «virtualization» αλαδηαλέκνπλ ηα θφζηε ηερλνινγίαο 

θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, δεκηνπξγψληαο λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. 

11.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Μειινληηθά, ζα κπνξνχζακε λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο έλα ERP ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξφηππψλ  φρη 

κφλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο αιιά γηα φιεο ηηο εγγξαθέο 

ηηο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Δπεηδή ην ζρέδην απηφ είλαη πξναηξεηηθφ αθφκα αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο δελ ην έρνπλ πηνζεηήζεη πξνο ην παξφλ, αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ 

πηζηεχσ ζα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην Δληαίν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην νπφηε ζα 

είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα αλάιπζε ελφο ERP ζπζηήκαηνο κε ηα λέα δεδνκέλα. 
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Παξάξηεκα Β- Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ 

 

Β.1 Πίλαθαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ΔΛΠ) αλά 

θαηεγνξία νληνηήησλ.  

Καηηγοπία 
ονηόηηηαρ 

Κπιηήπιο 
ενεπγηηικού 

Κπιηήπιο 
απαζσόληζηρ 

Κπιηήπιο 
κύκλος 

επγαζιών 

Χπημαηοοικονομικέρ 
Καηαζηάζειρ 

Πολύ μικπή  
 (όποσ θαηά ηελ 
εκεροκελία ηοσ 
ηζοιογηζκού ηοσς 
δελ σπερβαίλοσλ 
ηα όρηα δύο 
ηοσιάτηζηολ από 
ηα αθόιοσζα ηρία 
θρηηήρηα) 

≤ 350.000  
                         

≤ 10 άηοκα ≤ 700.000 

i) Σσλοπηηθός 
Ιζοιογηζκός 
ii )Σσλοπηηθή 
Καηάζηαζε 

Αποηειεζκάηωλ 
iii) Προζάρηεκα 

Πoλύ μικπή 
(λοκηθές κορθές 
όποσ ηζτύεη κόλο 
ηο θρηηήρηο ηοσ 
θύθιοσ εργαζηώλ) 

Εηερόρρσζκες ή Οκόρρσζκες 
εηαηρείες, Αηοκηθές επητεηρήζεης, 
Αζηηθές κε Κερδοζθοπηθές θ.ά. 

1.500.000 

Καηάζηαζε 
αποηειεζκάηωλ 
(Παράρηεκα Β. 
Υπόδεηγκα Β.6) 

Μικπή 
(όποσ θαηά ηελ 
εκεροκελία ηοσ 
ηζοιογηζκού ηοσς 
δελ σπερβαίλοσλ 
ηα όρηα δύο 
ηοσιάτηζηολ από 
ηα αθόιοσζα ηρία 
θρηηήρηα) 

≤ 4.000.000  
                         

≤ 50 άηοκα  ≤ 
8.000.000  

i) Ιζοιογηζκός 
ii) Καηάζηαζε 

Αποηειεζκάηωλ 
iii) Προζάρηεκα 

Μεζαία 
(όποσ θαηά ηελ 
εκεροκελία ηοσ 
ηζοιογηζκού ηοσς 
δελ σπερβαίλοσλ 
ηα όρηα δύο 
ηοσιάτηζηολ από 
ηα αθόιοσζα ηρία 
θρηηήρηα) 

≤ 20.000.000  ≤ 250  
                     
≤ 

40.000.000  

i) Ιζοιογηζκός ή 
Καηάζηαζε 

Φρεκαηοοηθ. Θέζες  
ii) Καηάζηαζε 

Αποηειεζκάηωλ        
iii) Καηάζηαζε 

Μεηαβοιώλ Καζαρής 
Θέζες                       

iv) Προζάρηεκα  

Μεγάλη 
(όποσ θαηά ηελ 
εκεροκελία ηοσ 
ηζοιογηζκού 
ηοσς δελ 
σπερβαίλοσλ ηα 
όρηα δύο 
ηοσιάτηζηολ 
από ηα 
αθόιοσζα ηρία 
θρηηήρηα) 

≤ 20.000.000  >250 
>40.000.00

0 

i) Ιζοιογηζκός ή                       
Καηάζηαζε 

Φρεκαηοοηθ. Θέζες  
ii) Καηάζηαζε 

Αποηειεζκάηωλ        
iii) Καηάζηαζε 

Μεηαβοιώλ Καζαρής 
Θέζες  

iv) Καηάζηαζε 
Φρεκαηοροώλ  
v) Προζάρηεκα  
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Β.2 ρέδην Λνγαξηαζκψλ παξαξηήκαηνο Γ ηνπ Ν. 4308/2014  

 

1. Τν παξόλ ζρέδην ινγαξηαζκώλ ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο νληόηεηεο πνπ ππόθεηληαη 

ζην λόκν σο κέξνο ηνπ ινγηζηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 3. Τν ζρέδην ησλ ινγαξηαζκώλ παξέρεη επειημία γηα 

πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. 

 

2. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ: 

α) Αληαλαθινύλ ηε θύζε ησλ παξαθνινπζνύκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, 

ππνρξεώζεσλ, θαζαξήο ζέζεο, εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ. 

β) Δμππεξεηνύλ επξύηεξνπο ζηόρνπο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο αιιά θαη ειέγρνπ ηεο νληόηεηαο. 

γ) Δίλαη επαξθώο επξείο ώζηε λα θαιύπηνπλ όιεο, θαηά ην δπλαηόλ, ηηο νληόηεηεο, 

αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή ηνλ θιάδν δξαζηεξηόηεηαο. 

 

3. Ζ νληόηεηα δύλαηαη λα πξνζζέηεη ινγαξηαζκνύο ή ππνινγαξηαζκνύο ή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ην επξύηεξν ινγηζηηθό-πιεξνθνξηαθό ηεο ζύζηεκα γηα ηελ παξνρή ησλ 

απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ, ελόςεη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θαη αλαγθώλ ηεο, κε 

ζθνπό: 

α) Τελ επρεξή εμαγσγή όισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη από 

ηνλ παξόληα λόκν αιιά θαη ηελ θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή ή άιιε λνκνζεζία, 

αλαιπηηθά αιιά θαη ζε ζύλνςε, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηελέξγεηαο ειεγθηηθώλ 

ζπκθσληώλ θαη επαιεζεύζεσλ. 

β) Τελ ππνβνήζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο νληόηεηαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

γ) Τελ ηαμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θπθινθνξνύληα ή κε θπθινθνξνύληα, 

καθξνπξόζεζκα ή βξαρππξόζεζκα ή ζε άιιεο νκάδεο κε βάζε άιια θξηηήξηα 

παξνπζίαζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ηξόπν ινγηζηηθήο αληηκεηώπηζεο. 

δ) Γηα ηελ δηαθξηηή παξαθνινύζεζε ζπλαιιαγώλ θαη ππνινίπσλ κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε ηεο νληόηεηαο, ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη πέξαλ ηεο ήδε παξερόκελεο αλάιπζεο 

ζην ζρέδην ινγαξηαζκώλ. 

ε) Τελ παξαθνινύζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. 

 

4. Ηδηαίηεξα, θαηά ηελ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκώλ: 

α) Οη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 3 «Φξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία» παξαθνινπζνύληαη ζε έζραην αηνκηθό επίπεδν. 

β) Ο ινγαξηαζκόο 42 «Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ» ηεο νκάδαο 4 «Καζαξή ζέζε» 

παξαθνινπζείηαη ζε έζραην αηνκηθό επίπεδν. Οη ππόινηπνη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 

4 «Καζαξή ζέζε» παξαθνινπζνύληαη θαη' είδνο κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκώλ. 

γ) Οη ινγαξηαζκνί 50 «Πξνκεζεπηέο», 51 «Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ», 52 

«Τξαπεδηθά δάλεηα», 53 «Λνηπέο ππνρξεώζεηο», 56 «Γνπιεπκέλα έμνδα θαη έζνδα 

επνκέλσλ ρξήζεσλ», παξαθνινπζνύληαη ζε έζραην αηνκηθό επίπεδν. Οη ππόινηπνη 
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ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 5 «Υπνρξεώζεηο» παξαθνινπζνύληαη ζε έζραην αηνκηθό 

επίπεδν ή ζην απαηηνύκελν θαηά πεξίπησζε επίπεδν αλάιπζεο. 

 

ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΥΕΔΘΟΤ ΛΟΓΑΡΘΑΜΩΝ 

Οκάδα 1: Δλζώκαηα θαη άπια κε θπθινθνξνύληα (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οκάδα 2: Απνζέκαηα 

Οκάδα 3: Φξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οκάδα 4: Καζαξή ζέζε 

Οκάδα 5: Υπνρξεώζεηο 

Οκάδα 6: Έμνδα θαη δεκηέο 

Οκάδα 7: Έζνδα θαη θέξδε 

Οκάδα 8: Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα θαη απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 

 

ΥΕΔΘΟ ΛΟΓΑΡΘΑΜΩΝ 
ΕΝΩΜΑΣΑ ΚΑΘ ΑΤΛΑ ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ (ΠΑΓΘΑ) 

ΠΕΡΘΟΤΘΑΚΑ 

 

(1) ΣΟΘΥΕΘΑ 

10 Γε 

10.01 Μηθηή αμία (θόζηνο ή αλαπξνζαξκνζκέλε) γεο 

10.02 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο γεο 

11 Γηακνξθώζεηο γεο ππνθείκελεο ζε απόζβεζε 

11.01 Μηθηή αμία (θόζηνο ή αλαπξνζαξκνζκέλε) δηακνξθώζεσλ γεο 

11.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηακνξθώζεσλ γεο 

11.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο δηακνξθώζεσλ γεο 

12 Κηήξηα - ηερληθά έξγα 

12.01 Μηθηή αμία (θόζηνο ή αλαπξνζαξκνζκέλε) θηεξίσλ - ηερληθώλ έξγσλ 

12.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο θηεξίσλ - ηερληθώλ έξγσλ 

12.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο θηεξίσλ - ηερληθώλ έξγσλ 

13 Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

13.01 Αμία θηήζεο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

13.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

13.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

14 Μεηαθνξηθά κέζα 

14.01 Μηθηή αμία θηήζεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

14.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

14.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

15 Λνηπόο εμνπιηζκόο 

15.01 Μηθηή αμία θηήζεο εμνπιηζκνύ 

15.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο εμνπιηζκνύ 

15.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο εμνπιηζκνύ 

16 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

16.01 Μηθηή αμία (θόζηνο ή αλαπξνζαξκνζκέλε) επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 

16.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 

16.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 

17 Πάγηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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17.01 Εώληα δώα 

17.01.01 Μηθηή αμία (θόζηνο ή αλαπξνζαξκνζκέλε) δώλησλ δώσλ 

17.01.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο δώλησλ δώσλ 

17.01.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο δώλησλ δώσλ 

17.02 Γέλδξα θαη θπηά 

17.02.01 Μηθηή αμία (θόζηνο ή αλαπξνζαξκνζκέλε) δέλδξσλ θαη θπηώλ 

17.02.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο δέλδξσλ θαη θπηώλ 

17.02.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο δέλδξσλ θαη θπηώλ 

18 Άπια 

18.01 Γαπάλεο αλάπηπμεο 

18.01.01 Μηθηή αμία θηήζεο δαπαλώλ αλάπηπμεο 

18.01.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο δαπαλώλ αλάπηπμεο 

18.01.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο δαπαλώλ αλάπηπμεο 

18.02 Υπεξαμία 

18.02.01 Μηθηή αμία θηήζεο ππεξαμίαο 

18.02.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο ππεξαμίαο 

18.02.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο ππεξαμίαο 

18.03 Λνηπά άπια 

18.03.01 Μηθηή αμία θηήζεο ινηπώλ άπισλ 

18.03.02 Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο ινηπώλ άπισλ 

18.03.03 Σσξεπκέλεο απνκεηώζεηο ινηπώλ άπισλ 

 

Σεκείσζε:  

1) Τα ππό θαηαζθεπή πάγηα παξαθνινπζνύληαη ζε ππνινγαξηαζκό θάζε ινγαξηαζκνύ 

παγίνπ. 

 

(2) ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 

20 Δκπνξεύκαηα 

20.01 Δκπνξεύκαηα έλαξμεο 

20.02 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ ρξήζεο 

20.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ εκπνξεπκάησλ 

20.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ εκπνξεπκάησλ 

20.05 Απνκείσζε εκπνξεπκάησλ 

20.06 Δκπνξεύκαηα ιήμεο 

21 Πξντόληα 

21.01 Πξντόληα έλαξμεο 

21.02 Παξαγσγή ρξήζεο 

21.03 Απνκείσζε πξντόλησλ 

21.04 Πξντόληα ιήμεο 

22 Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θπθινθνξνύληα) 

22.01 Εώληα δώα 

22.01.01 Εώληα δώα έλαξμεο 

22.01.02 Αγνξέο δώλησλ δώσλ 

22.01.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ δώλησλ δώσλ 

22.01.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ δώλησλ δώσλ 

22.01.05 Απνκείσζε δώλησλ δώσλ 
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22.01.06 Γηαθνξέο επηκέηξεζεο εύινγεο αμίαο δώλησλ δώσλ 

22.01.07 Εώληα δώα ιήμεο 

22.02 Γέλδξα θαη θπηά 

22.02.01 Γέλδξα θαη θπηά έλαξμεο 

22.02.02 Αγνξέο δέλδξσλ θαη θπηώλ 

22.02.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ δέλδξσλ θαη θπηώλ 

22.02.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ δέλδξσλ θαη θπηώλ 

22.02.05 Απνκείσζε δέλδξσλ θαη θπηώλ 

22.02.06 Γηαθνξέο επηκέηξεζεο εύινγεο αμίαο δέλδξσλ θαη θπηώλ 

22.02.07 Γέλδξα θαη θπηά ιήμεο 

23 Παξαγσγή ζε εμέιημε 

23.01 Παξαγσγή ζε εμέιημε έλαξμεο 

23.02 Παξαγσγή ζε εμέιημε ιήμεο 

24 Πξώηεο ύιεο θαη πιηθά 

24.01 Πξώηεο ύιεο θαη πιηθά έλαξμεο 

24.02 Αγνξέο πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ ρξήζεο 

24.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ 

24.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ 

24.05 Απνκείσζε πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ 

24.06 Απνζέκαηα ιήμεο πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ 

25 Υιηθά ζπζθεπαζίαο 

25.01 Υιηθά ζπζθεπαζίαο έλαξμεο 

25.02 Αγνξέο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 

25.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 

25.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 

25.05 Απνκείσζε πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 

25.06 Υιηθά ζπζθεπαζίαο ιήμεο 

26 Αληαιιαθηηθά παγίσλ 

26.01 Αληαιιαθηηθά παγίσλ έλαξμεο 

26.02 Αγνξέο αληαιιαθηηθώλ παγίσλ 

26.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ αληαιιαθηηθώλ παγίσλ 

26.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ αληαιιαθηηθώλ παγίσλ 

26.05 Απνκείσζε αληαιιαθηηθώλ 

26.06 Αληαιιαθηηθά παγίσλ ιήμεο 

27 Λνηπά απνζέκαηα 

27.01 Λνηπά απνζέκαηα έλαξμεο 

27.02 Αγνξέο ινηπώλ απνζεκάησλ 

27.03 Δθπηώζεηο αγνξώλ ινηπώλ απνζεκάησλ 

27.04 Δπηζηξνθέο αγνξώλ ινηπώλ απνζεκάησλ 

27.05 Απνκείσζε ινηπώλ απνζεκάησλ 

27.06 Λνηπά απνζέκαηα ιήμεο 

 

Σεκείσζε  

1) Οη ινγαξηαζκνί 25 «Υιηθά ζπζθεπαζίαο» θαη 26 «Αληαιιαθηηθά παγίσλ» είλαη 

δπλαηόλ λα παξαθνινπζνύληαη ζην ινγαξηαζκό Πξώηεο ύιεο θαη πιηθά, όηαλ ηα 

ζρεηηθά πνζά δελ είλαη ζεκαληηθά.. 
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2) Τν θόζηνο αλαιώζεσλ θαη ην θόζηνο πσιεζέλησλ είλαη δπλαηόλ λα 

παξαθνινπζείηαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο νκάδαο 2 

3) Σην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, ην «Κόζηνο πσιεζέλησλ», όηαλ ηεξείηαη, κεηαθέξεηαη 

ζην ινγαξηαζκό 82.01 «Σπγθέληξσζε απνηειεζκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ». Όηαλ δελ 

ηεξείηαη ινγαξηαζκόο «Κόζηνο πσιεζέλησλ», κε ην ζρεηηθό πνζό πηζηώλνληαη νη 

ινγαξηαζκνί απνζεκάησλ, κε κεηαθνξά ζην ινγαξηαζκό 82.01 «Σπγθέληξσζε 

απνηειεζκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ». 

 

(3) ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΚΑΘ ΛΟΘΠΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

30 Πειάηεο 

30.01 Πειάηεο - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

30.01.01 Πειάηεο κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο - νλνκαζηηθό πνζό 

30.01.02 Με δνπιεπκέλνη ηόθνη κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

30.01.03 Πξνθαηαβνιέο κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

30.01.04 Απνκείσζε κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

30.02 Πειάηεο - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

30.02.01 Σπλδεδεκέλνη πειάηεο - νλνκαζηηθό πνζό 

30.02.02 Με δνπιεπκέλνη ηόθνη ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

30.02.03 Πξνθαηαβνιέο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

30.02.04 Απνκείσζε ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

31 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 

31.01 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

31.01.01 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ κε ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ - 

νλνκαζηηθό πνζό 

31.01.02 Με δνπιεπκέλνη ηόθνη αμηνγξάθσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ κε 

ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ 

31.01.03 Απνκείσζε αμηνγξάθσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ κε ζπλδεδεκέλσλ 

νληνηήησλ 

31.02 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

31.02.01 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ - νλνκαζηηθό 

πνζό 

31.02.02 Με δνπιεπκέλνη ηόθνη αμηνγξάθσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ 

νληνηήησλ 

31.02.03 Απνκείσζε αμηνγξάθσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ 

32 Φνξεγεζέληα δάλεηα 

32.01 Γάλεηα ρνξεγεζέληα ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

32.02 Γάλεηα ρνξεγεζέληα ζην πξνζσπηθό θαη ζηε δηνίθεζε 

32.03 Λνηπά ρνξεγεζέληα δάλεηα 

32.04 Απνκείσζε ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ 

33 Λνηπέο απαηηήζεηο 

33.01 Έζνδα από πάζεο θύζεσο ζπκκεηνρέο εηζπξαθηέα 

33.01.01 Έζνδα από πάζεο θύζεσο ζπκκεηνρέο εηζπξαθηέα - νλνκαζηηθό πνζό 

33.01.02 Απνκείσζε - έζνδα από πάζεο θύζεσο ζπκκεηνρέο εηζπξαθηέα 

33.02 Άιιεο απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

33.02.01 Άιιεο απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο - νλνκαζηηθό πνζό 

33.02.02 Απνκείσζε - άιιεο απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 
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33.03 Άιιεο απαηηήζεηο από κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

33.03.01 Άιιεο απαηηήζεηο από κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο - νλνκαζηηθό πνζό 

33.03.02 Απνκείσζε - άιιεο απαηηήζεηο από κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

33.04 Δγγπήζεηο 

34 Δπελδύζεηο 

34.01 Γηαθξαηνύκελεο έσο ηε ιήμε επελδύζεηο 

34.01.01 Γηαθξαηνύκελεο έσο ηε ιήμε επελδύζεηο - νλνκαζηηθή αμία 

34.01.02 Γηαθξαηνύκελεο έσο ηε ιήμε επελδύζεηο - ζπκπιεξσκαηηθά πνζά 

34.01.03 Απνκείσζε δηαθξαηνύκελσλ έσο ηε ιήμε επελδύζεσλ 

34.02 Γηαζέζηκα γηα πώιεζε 

34.02.01 Γηαζέζηκα γηα πώιεζε 

34.02.02 Απνκείσζε δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε 

34.03 Δκπνξηθό ραξηνθπιάθην 

35 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα αληηζηάζκηζε 

35.01 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα αληηζηάζκηζε εύινγεο αμίαο 

35.02 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

36 Σπκκεηνρέο 

36.01 Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

36.01.01 Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

36.01.02 Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο 

36.02 Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 

36.02.01 Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 

36.02.02 Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγγελείο 

36.03 Σπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 

36.03.01 Σπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 

36.03.02 Απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ ζε θνηλνπξαμίεο 

37 Πξνπιεξσκέλα έμνδα θαη δνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 

37.01 Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

37.01.01 Πξνπιεξσκέλα έμνδα ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

37.01.02 Πξνπιεξσκέλα έμνδα ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

37.02 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 

37.02.01 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ από κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

37.02.02 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

38 Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

38.01 Τακείν 

38.02 Καηαζέζεηο όςεσο 

38.03 Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 

38.04 Λνηπά ηακεηαθά ηζνδύλακα 

39 Αλαβαιιόκελνη θόξνη ελεξγεηηθνύ 

 

Σεκείσζε: 

Όηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξαθνινπζνύληαη ζην θόζηνο 

θηήζεο, ν ινγαξηαζκόο 34 αλαιύεηαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνύο: 

34.1 Φξεσζηηθνί ηίηινη 

34.2 Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

34.3 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
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(4) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ 

40 Κεθάιαην 

41 Υπέξ ην άξηην 

42 Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ 

43 Ίδηνη ηίηινη 

43.01 Αμία θηήζεο ίδησλ ηίηισλ 

43.02 Απνηέιεζκα (θέξδνο/δεκία) από ηε δηάζεζε ίδησλ ηίηισλ 

44 Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο 

44.01 Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο ελζώκαησλ παγίσλ 

44.02 Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε 

44.03 Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ 

45 Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

46 Απνζεκαηηθά λόκσλ 

47 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

48 Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνύ θαη ινηπά απνζεκαηηθά 

48.01 Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνύ 

48.02 Πξναηξεηηθά απνζεκαηηθά απνθάζεσλ γεληθήο ζπλέιεπζεο ηδηνθηεηώλ 

49 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

(5) ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ 

50 Πξνκεζεπηέο 

50.01 Πξνκεζεπηέο - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.02 Πξνκεζεπηέο - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.03 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.03.01 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία - κε 

ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.03.02 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα απνζέκαηα - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.03.03 Λνηπέο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.04 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.04.01 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία - 

ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.04.02 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα απνζέκαηα - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

50.04.03 Λνηπέο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

51 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ 

51.01 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

51.02 Αμηόγξαθα εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

52 Τξαπεδηθά δάλεηα 

52.01 Τξαπεδηθά δάλεηα - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

52.02 Τξαπεδηθά δάλεηα - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

53 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

53.01 Γάλεηα από κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

53.02 Γάλεηα από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

53.03 Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο 

53.04 Υπνρξεώζεηο πξνο ηδηνθηήηεο θαη δηεπζπληηθό πξνζσπηθό 

53.05 Μεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα θαη άιια πνζά ζπλαθνύο θύζεο πιεξσηέα 

53.06 Άιιεο ππνρξεώζεηο πξνο κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 
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53.07 Άιιεο ππνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

54 Υπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη ηέιε 

54.01 Φόξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 

54.01.01 Φόξνο εηζνδήκαηνο εηήζηαο δήισζεο 

54.01.02 Παξαθξαηνύκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο νληόηεηαο (αληίζεηνο) 

54.01.03 Πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο (αληίζεηνο) 

54.02 Φόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) 

54.02.01 ΦΠΑ εθξνώλ 

54.02.02 ΦΠΑ εηζξνώλ 

54.02.03 Καηαβιεζείο ΦΠΑ 

54.03 Παξαθξαηνύκελνη θόξνη εηζνδήκαηνο ηξίησλ 

54.03.01 Παξαθξαηνύκελνο θόξνο από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

54.03.02 Παξαθξαηνύκελνο θόξνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

54.03.03 Παξαθξαηνύκελνο θόξνο δηαλεκνκέλσλ κεξηζκάησλ 

54.03.04 Λνηπνί παξαθξαηνύκελνη θόξνη εηζνδήκαηνο 

54.04 Τέιε ραξηνζήκνπ 

54.05 Λνηπνί θόξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο 

55 Υπνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο 

55.01 Υπνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θύξηαο αζθάιηζεο 

55.02 Υπνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

56 Γνπιεπκέλα έμνδα θαη έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 

56.01 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

56.01.01 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

56.01.02 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

56.02 Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 

56.02.01 Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

56.02.02 Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

57 Πξνβιέςεηο 

57.01 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

57.02 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

57.02.01 Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο 

57.02.02 Πξνβιέςεηο γηα δνζκέλεο εγγπήζεηο 

57.02.03 Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

57.02.04 Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

57.02.05 Άιιεο πξνβιέςεηο 

57.03 Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

58 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

59 Αλαβαιιόκελνη θόξνη παζεηηθνύ 

 

Σεκείσζε 

1. Οη ινγαξηαζκνί 54.01.02 «Παξαθξαηνύκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο (αληίζεηνο)» θαη 

54.01.03 «Πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο (αληίζεηνο)», κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη 

θαη σο ππνινγαξηαζκνί ηνπ 33 «Λνηπέο απαηηήζεηο», ζην ελεξγεηηθό. 

2. Γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο 54.02.01 «ΦΠΑ εθξνώλ» θαη 54.02.02 «ΦΠΑ εηζξνώλ» 

παξέρεηαη ε αθόινπζε ή άιιε θαηάιιειε αλάιπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο: α) αλά βαζηθή θαηεγνξία ινγαξηαζκώλ, θαη 
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ζπγθεθξηκέλα «Δλζώκαηα θαη άπια πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία», «Απνζέκαηα», «Έμνδα» θαη «Έζνδα», νη αμίεο από ηηο νπνίεο 

πξνθύπηεη ν θόξνο. 

β) ε ππό (α) αλάιπζε γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο ή 

πξννξηζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: «Σπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθό ηεο 

ρώξαο», «Δλδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαη παξαδόζεηο», «Σπλαιιαγέο εθηόο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο». γ) ε ππό (α) θαη (β) αλάιπζε ζα γίλεηαη μερσξηζηά αλά 

ζπληειεζηή ΦΠΑ. 

Αλάινγε αλάιπζε σο αλσηέξσ (α έσο γ) παξέρεηαη θαη ζηνπο ζρεηηθνύο 

ινγαξηαζκνύο αγνξώλ, εμόδσλ θαη εζόδσλ. 

(6) ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΖΗΜΘΕ 

60 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

60.01 Μηθηέο απνδνρέο 

60.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

60.03 Λνηπέο παξνρέο 

60.04 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία (θαζαξό πνζό) 

60.05 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

61 Εεκηέο επηκέηξεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

61.01 Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ (πιελ βηνινγηθώλ) 

61.02 Απνκείσζε βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

61.03 Απνκείσζε άπισλ παγίσλ 

61.04 Απνκείσζε απνζεκάησλ 

61.05 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηηθώλ ζηνηρείσλ 

61.05.01 Απνκείσζε πειαηώλ 

61.05.02 Απνκείσζε αμηνγξάθσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 

61.05.03 Απνκείσζε δηαθξαηνύκελσλ κέρξη ηε ιήμε επελδύζεσλ 

61.05.04 Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο 

61.05.05 Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ ζε ζπγγελείο 

61.05.06 Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ ζε θνηλνπξαμίεο 

61.06 Απνκείσζε ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

61.07 Εεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία 

61.07.01 Εεκηέο εύινγεο αμίαο ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

61.07.02 Εεκηέο εύινγεο αμίαο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

61.07.03 Εεκηέο εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

62 Φξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

62.01 Φξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από δηαθαλνληζκό 

62.01.01 Φξεσζηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 

62.01.02 Φξεσζηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ δαλείσλ 

62.01.03 Φξεσζηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ ινηπώλ ζηνηρείσλ 

ηζνινγηζκνύ 

62.02 Φξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο 

62.02.01 Φξεσζηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 

62.02.02 Φξεσζηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο δαλείσλ 

62.02.03 Φξεσζηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο ινηπώλ ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ 
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63 Εεκηέο από δηάζεζε-απόζπξζε κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

63.01 Εεκηέο από δηάζεζε-απόζπξζε ελζώκαησλ παγίσλ 

63.02 Εεκηέο από δηάζεζε-απόζπξζε άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

63.03 Εεκηέο από δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

63.04 Εεκηέο από δηάζεζε - απόζπξζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδεδεκέλεο 

νληόηεηεο 

64 Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

64.01 Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο 

64.01.01 Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

64.01.02 Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

64.02 Δλέξγεηα 

64.03 Ύδξεπζε 

64.04 Τειεπηθνηλσλίεο 

64.05 Δλνίθηα 

64.05.01 Δλνίθηα - κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

64.05.02 Δλνίθηα - ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

64.06 Αζθάιηζηξα 

64.07 Μεηαθνξηθά 

64.08 Αλαιώζηκα 

64.09 Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

64.10 Γηαθήκηζε θαη πξνβνιή 

64.11 Φόξνη θαη ηέιε (πιελ θόξνπ εηζνδήκαηνο) 

64.12 Λνηπά έμνδα 

64.13 Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

65 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

65.01 Τόθνη ηξαπεδηθώλ δαλείσλ 

65.02 Τόθνη δαλείσλ από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

65.03 Τόθνη ινηπώλ δαλείσλ 

65.04 Τόθνη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ θαη πξνβιέςεσλ 

65.05 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

66 Απνζβέζεηο 

66.01 Απνζβέζεηο δηακνξθώζεσλ γεο 

66.02 Απνζβέζεηο θηεξίσλ - ηερληθώλ έξγσλ 

66.03 Απνζβέζεηο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

66.04 Απνζβέζεηο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

66.05 Απνζβέζεηο ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

66.06 Απνζβέζεηο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 

66.07 Απνζβέζεηο πάγησλ βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

66.08 Απνζβέζεηο άπισλ παγίσλ 

67 Αζπλήζε έμνδα, δεκηέο θαη πξόζηηκα 

67.01 Εεκηέο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

67.02 Εεκηέο άιισλ θαηαζηξνθώλ 

67.03 Άιια αζπλήζε έμνδα θαη δεκίεο 

67.04 Πξόζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη πνηλέο 

67.05 Αζπλήζε έμνδα θαη δεκηέο από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

68 Πξνβιέςεηο (εθηόο από πξνβιέςεηο γηα ην πξνζσπηθό) 
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68.01 Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο 

68.02 Πξνβιέςεηο γηα δνζκέλεο εγγπήζεηο 

68.03 Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

68.04 Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πιελ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

68.05 Άιιεο πξνβιέςεηο 

68.06 Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

69 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

69.01 Τξέρσλ θόξνο (έμνδν) πεξηόδνπ 

69.02 Αλαβαιιόκελνο θόξνο (έμνδν) πεξηόδνπ 

69.03 Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

 

 

Σεκείσζε γηα ηα έμνδα θαη ηηο δεκηέο: 

1) Σηνπο δηαθόξνπο ινγαξηαζκνύο εμόδσλ θαη δεκηώλ ηεο νκάδαο 6 

παξαθνινπζνύληαη ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα θαη' είδνο κε ην ζπλνιηθό πνζό, πξηλ ηελ 

κεηαθνξά πνζώλ ζε θέληξα θόζηνπο, πξντόληα ή ππεξεζίεο. 

2) Ζ αληηζηξνθή ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

ζπγρσλεύεηαη κε ην έμνδν ηεο ρξήζεο ζην ινγαξηαζκό 60 «Παξνρέο ζε 

εξγαδόκελνπο». 

(7) ΕΟΔΑ ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ 

70 Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

70.01 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ (θαζαξέο) ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.01.01 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.01.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.01.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.02 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ (θαζαξέο) ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.02.01 Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.02.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.02.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.03 Πσιήζεηο πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ (θαζαξέο) ζε κε ζπλδεδεκέλεο 

νληόηεηεο 

70.03.01 Πσιήζεηο πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.03.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ ζε κε 

ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.03.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο 

νληόηεηεο 

70.04 Πσιήζεηο πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ (θαζαξέο) ζε ζπλδεδεκέλεο 

νληόηεηεο 

70.04.01 Πσιήζεηο πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.04.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ ζε ζπλδεδεκέλεο 

νληόηεηεο 

70.04.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ πξντόλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειώλ ζε ζπλδεδεκέλεο 

νληόηεηεο 

70.05 Πσιήζεηο ινηπώλ απνζεκάησλ (θαζαξέο) ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.05.01 Πσιήζεηο ινηπώλ απνζεκάησλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.05.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ ινηπώλ απνζεκάησλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 
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70.05.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ ινηπώλ απνζεκάησλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.06 Πσιήζεηο ινηπώλ απνζεκάησλ (θαζαξέο) ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.06.01 Πσιήζεηο ινηπώλ απνζεκάησλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.06.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ ινηπώλ απνζεκάησλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.06.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ ινηπώλ απνζεκάησλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.07 Πσιήζεηο ππεξεζηώλ (θαζαξέο) ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.07.01 Πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.07.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ ππεξεζηώλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.07.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ ππεξεζηώλ ζε κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.08 Πσιήζεηο ππεξεζηώλ (θαζαξέο) ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.08.01 Πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.08.02 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ ππεξεζηώλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

70.08.03 Δθπηώζεηο πσιήζεσλ ππεξεζηώλ ζε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

71 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

71.01 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

71.02 Δπηρνξεγήζεηο ηόθσλ 

71.03 Δπηρνξεγήζεηο ινηπώλ εμόδσλ 

71.04 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 

71.05 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

72 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

72.01 Πηζησηηθνί ηόθνη πσιήζεσλ 

72.02 Πηζησηηθνί ηόθνη δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ 

72.03 Πηζησηηθνί ηόθνη από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

72.04 Πηζησηηθνί ηόθνη άιισλ επελδύζεσλ 

73 Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

73.01 Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από δηαθαλνληζκό 

73.01.01 Πηζησηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξ/ζεσλ 

73.01.02 Πηζησηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ δαλείσλ 

73.01.03 Πηζησηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ ινηπώλ ζηνηρείσλ 

ηζνινγηζκνύ 

73.02 Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο 

73.02.01 Πηζησηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ 

73.02.02 Πηζησηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο δαλείσλ 

73.02.03 Πηζησηηθέο ζπλ/ηηθέο δηαθνξέο επηκέηξεζεο ινηπώλ ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ 

74 Έζνδα ζπκκεηνρώλ 

74.01 Μεξίζκαηα από ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 

74.02 Μεξίζκαηα από ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

74.03 Μεξίζκαηα από ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 

74.04 Μεξίζκαηα από ινηπνύο ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο 

75 Κέξδε από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

75.01 Κέξδε από δηάζεζε ελζώκαησλ παγίσλ 

75.02 Κέξδε από δηάζεζε άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

75.03. Κέξδε από δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

75.04 Κέξδε από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε 
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ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

76 Κέξδε από αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ θαη απνκεηώζεσλ 

76.01 Κέξδε από αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα εθθξεκνδηθίεο 

76.02 Κέξδε από αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δνζκέλεο εγγπήζεηο 

76.03 Κέξδε από αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

76.04 Κέξδε από αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πιελ 

θόξνπ εηζνδήκαηνο 

76.05 Κέξδε από αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ 

76.06 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο ελζώκαησλ παγίσλ (πιελ βηνινγηθώλ) 

76.07 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

76.08. Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο άπισλ παγίσλ 

76.09 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο απνζεκάησλ 

76.10 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηηθώλ ζηνηρείσλ 

76.10.01 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο πειαηώλ 

76.10.02 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο αμηνγξάθσλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 

76.10.03 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο δηαθξαηνύκελσλ κέρξη ηε ιήμε 

επελδύζεσλ 

76.10.04 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο 

76.10.05 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ ζε ζπγγελείο 

76.10.06 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ ζε θνηλνπξαμίεο 

76.11 Κέξδε από αλαζηξνθή απνκείσζεο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

77 Κέξδε από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία 

77.01 Κέξδε εύινγεο αμίαο ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

77.02 Κέξδε εύινγεο αμίαο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

77.03 Κέξδε εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

78 Φόξνο εηζνδήκαηνο έζνδν 

78.01 Τξέρσλ θόξνο πεξηόδνπ έζνδν 

78.02 Αλαβαιιόκελνο θόξνο πεξηόδνπ έζνδν 

78.03 Κέξδε από αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο 

79 Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε 

79.01 Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε από κε ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

79.02 Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε από ζπλδεδεκέλεο νληόηεηεο 

79.03 Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ζε ηηκή επθαηξίαο 

 

Σεκείσζε γηα ηα έζνδα πσιήζεσλ 

 

1) Οη πσιήζεηο αλαιύνληαη πεξαηηέξσ ζε πσιήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο θαζώο θαη 

πσιήζεηο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, ζύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ή άιισλ δεκόζησλ αξρώλ. 

 

(8) ΘΔΘΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΠΕΡΘΟΔΟΤ 

80 Έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.01 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.02 Απνζβέζεηο ζε ηδηνπαξαγσγή 
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80.03 Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.04 Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.05 Πξνβιέςεηο ζε ηδηνπαξαγσγή 

81 Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί ππνθαηαζηεκάησλ απηνηεινύο παξαθνινύζεζεο 

81.01 Φξεσζηηθνί δνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί ππνθαηαζηεκάησλ / θεληξηθνύ 

81.02 Πηζησηηθνί δνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί ππνθαηαζηεκάησλ / θεληξηθνύ 

82 Απνηέιεζκα (θέξδε ή δεκίεο) πεξηόδνπ 

82.01 Σπγθέληξσζε απνηειεζκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ 

82.02 Καζαξό θέξδνο πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) 

82.03 Καζαξή δεκία πεξηόδνπ (κεηά από θόξνπο) 

 

Σεκείσζε γηα ηα έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

1) Τα έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή είλαη ην κέξνο ησλ εμόδσλ ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά 

ηδηνπαξαγσγή πάγησλ ζηνηρείσλ. Τα έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή είλαη ηεθκαξηό έζνδν 

πνπ κεηώλεη ηα έμνδα ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε ην ζπλνιηθό ηνπο πνζό ζηελ νκάδα 6. 
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Β.3 χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ θαη ηνπ Ιζνινγηζκφπ ηνπ 

ππνδείγκαηνο Β. 1.1. 

  

Κνλδχιη Ιζνινγηζκνχ Λνγαξηαζκνί ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ 

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία  

Δλζψκαηα πάγηα 

Αθίλεηα 

10Γε 

11Γηακνξθψζεηο γεο ππνθείκελεο ζε απφζβεζε 

12Κηήξηα - ηερληθά έξγα 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 13 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 
14Μεηαθνξηθά κέζα 

15Λνηπφο εμνπιηζκφο 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 16 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 17 Πάγηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Λνηπά ελζψκαηα ζηνηρεία (εθφζνλ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία) 

Άπια πάγηα ζηνηρεία  

Γαπάλεο αλάπηπμεο 18.01 Γαπάλεο αλάπηπμεο 

Τπεξαμία 18.02 Τπεξαμία 

Λνηπά άπια 18.03 Λνηπά άπια 

Πξνθαηαβνιέο - κε θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή 

50.03.01 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

50.04.01 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 18.01 

Γαπάλεο αλάπηπμεο (κφλν ην κέξνο δαπαλψλ ππφ εμέιημε) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 
 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

30.1Πειάηεο - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, πιελ 30.01.03 

Πξνθαηαβνιέο κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

30.2Πειάηεο - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, πιελ 30.02.03 

Πξνθαηαβνιέο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

31Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 

32Υνξεγεζέληα δάλεηα 

33Λνηπέο απαηηήζεηο 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην 

καθξνπξφζεζκν κέξνο 

Υξεσζηηθνί ηίηινη 34.01 Υξεσζηηθνί ηίηινη 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο 

36.1πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

36.2πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 

36.3πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 34.02 Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 



151 
 

Κνλδχιη Ιζνινγηζκνχ Λνγαξηαζκνί ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ 

Λνηπά 
34.03 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

35 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα αληηζηάζκηζε 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 

39 Αλαβαιιφκελνη θφξνη ελεξγεηηθνχ 59 Αλαβαιιφκελνη 

θφξνη παζεηηθνχ 

εκείσζε: εδψ εκθαλίδεηαη ην ζπκςεθηζηηθφ ππφινηπν ησλ 

δχν ινγαξηαζκψλ, φηαλ απηφ είλαη ρξεσζηηθφ 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Απνζέκαηα  

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα 
21.04 Πξντφληα ιήμεο 

23.02 Παξαγσγή ζε εμέιημε ιήμεο 

Δκπνξεχκαηα 20.06 Δκπνξεχκαηα ιήμεο 

Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά 

24.06 Απνζέκαηα ιήμεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ 

25.06 Τιηθά ζπζθεπαζίαο ιήμεο 

26.06 Αληαιιαθηηθά παγίσλ ιήμεο 

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 22 Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θπθινθνξνχληα) 

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 

50.03.02 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο γηα απνζέκαηα - 

κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 50.04.02 Πξνθαηαβνιέο γηα 

απνζέκαηα -ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

Λνηπά 27.06 Λνηπά απνζέκαηα ιήμεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 

πξνπιεξσκέο 
 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

30.1Πειάηεο - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, πιελ 

30.01.03 Πξνθαηαβνιέο κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

30.2Πειάηεο - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, πιελ 

30.02.03 Πξνθαηαβνιέο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

31 Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην 

βξαρππξφζεζκν κέξνο 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 37.02 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

32Υνξεγεζέληα δάλεηα 

33Λνηπέο απαηηήζεηο 

50.03.03 Λνηπέο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - κε 

ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

50.04.03 Λνηπέο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - 
ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

εκεηψζεηο 

α) ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην βξαρππξφζεζκν 

κέξνο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

β) Ο ινγαξηαζκφο 50.03.03 θαη 50.04.03 κπνξεί, αλαιφγσο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, λα εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη 

«Πξνπιεξσκέλα έμνδα» 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 34.1 Υξεσζηηθνί ηίηινη 
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Κνλδχιη Ιζνινγηζκνχ Λνγαξηαζκνί ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ 

34.2 Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

34.3 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

34.03 Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

37.01 Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

50.03.03 Λνηπέο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - κε 

ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

50.04.03 Λνηπέο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο - 
ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

εκείσζε. Ο ινγαξηαζκφο 50.03.03 θαη 50.04.03 κπνξεί, 

αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, λα εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη 

«Λνηπέο απαηηήζεηο» 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 38 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

Καζαξή ζέζε  

Καηαβιεκέλν θεθάιαην  

Κεθάιαην 40 Κεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην 41 Τπέξ ην άξηην 

Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ 42 Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ 

Ίδηνη ηίηινη 43 Ίδηνη ηίηινη 

Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο  

Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ 44.01 Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο ελζψκαησλ παγίσλ 

Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε 44.02 Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε 

Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο 44.03 Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν  

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 
46 Απνζεκαηηθά λφκσλ 

48 Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ θαη ινηπά απνζεκαηηθά 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 47 Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 49 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 45 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

Πξνβιέςεηο  

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 
57.01 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 57.03 

Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 
57.2Λνηπέο πξνβιέςεηο 

57.3Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Γάλεηα 

52 Σξαπεδηθά δάλεηα 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην 

καθξνπξφζεζκν κέξνο 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

50.1Πξνκεζεπηέο - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

50.2Πξνκεζεπηέο - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 51 Αμηφγξαθα 

εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ 
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53 Λνηπέο ππνρξεψζεηο 

εκείσζε 

ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην καθξνπξφζεζκν 

κέξνο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 58 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 

39 Αλαβαιιφκελνη θφξνη ελεξγεηηθνχ 59 Αλαβαιιφκελνη 

θφξνη - ππνρξέσζε 

εκείσζε: 

ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη ην ζπκςεθηζηηθφ ππφινηπν 

ησλ δχν ινγαξηαζκψλ, φηαλ απηφ είλαη πηζησηηθφ 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Γάλεηα 

52 Σξαπεδηθά δάλεηα 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδνληαη κφλν ηα 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ 

δαλείσλ 

52 Σξαπεδηθά δάλεηα 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην ζρεηηθφ 

κέξνο ησλ δαλείσλ 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 

50.1Πξνκεζεπηέο (εθηφο απφ ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο) 

50.2Πξνκεζεπηέο - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 51 Αμηφγξαθα 

εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην 

βξαρππξφζεζκν κέξνο 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 54.01 Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 

54.2Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) 

54.3Παξαθξαηνχκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ηξίησλ 

54.4Σέιε ραξηνζήκνπ 

54.5Λνηπνί θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 55 Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

 53 Λνηπέο ππνρξεψζεηο 

30.01.03 Πξνθαηαβνιέο κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 30.02.03 

Πξνθαηαβνιέο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 

α) ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν ην βξαρππξφζεζκν 

κέξνο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

β) Οη ινγαξηαζκνί 30.01.03 θαη 30.02.03 κπνξεί, αλαιφγσο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, λα εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη 

«Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ» 

56.01 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 56.02 Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 

30.01.03 Πξνθαηαβνιέο κε ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

30.02.03 Πξνθαηαβνιέο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

Ο ινγαξηαζκφο 30.03 κπνξεί, αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ, λα εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη «Λνηπέο ππνρξεψζεηο». 
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Β.4 χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία ηνπ ππνδείγκαηνο Β.2.1. 

 

Κνλδχιη Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ Λνγαξηαζκνί ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ 

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 70 Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

Κφζηνο πσιήζεσλ Πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθνχ αξρείνπ ππνινγηζκνχ 

(κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη εληφο ή εθηφο ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ). ην θφζηνο πσιεζέλησλ πεξηιακβάλεηαη ην 

αλαινγνχλ, θαηά πεξίπησζε, θφζηνο αλαιψζεσλ θαη κέξνο 

ησλ παξαθάησ ινγαξηαζκψλ: 

60 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

61.4Απνκείσζε απνζεκάησλ 

64Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

65Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

66Απνζβέζεηο 

68.2Πξνβιέςεηο γηα δνζκέλεο εγγπήζεηο 

68.3Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

68.5Άιιεο πξνβιέςεηο 

68.6Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

76.2Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δνζκέλεο 

εγγπήζεηο 

76.3Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε 

πεξηβάιινληνο 

76.05 Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ 76.09 

Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο απνζεκάησλ 

80.1Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.2Απνζβέζεηο ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.3Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.4Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.5Πξνβιέςεηο ζε ηδηνπαξαγσγή 

εκείσζε: 

Ο ινγαξηαζκφο 65 «Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα» 

κπνξεί λα επηβαξχλεη ην θφζηνο παξαγσγήο - θφζηνο 

πσιεζέλησλ ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

καθξάο πεξηφδνπ παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο, θαηά ηελ 

επηινγή ηεο νληφηεηαο. 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 71 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

Έμνδα δηνίθεζεο Πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθνχ αξρείνπ ππνινγηζκνχ (εθηφο 

εάλ ην ζρεηηθφ θνλδχιη παξαθνινπζείηαη εληφο ηνπ ζρεδίνπ 
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ινγαξηαζκψλ). ηα έμνδα δηνίθεζεο πεξηιακβάλεηαη ην 

αλαινγνχλ κέξνο ησλ ινγαξηαζκψλ: 60 Παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο 64 Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 66 Απνζβέζεηο 

68.4Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, πιελ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο 

68.06 Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

76.5Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ. 

Έμνδα δηάζεζεο Πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθνχ αξρείνπ ππνινγηζκνχ (εθηφο 

εάλ ην ζρεηηθφ θνλδχιη παξαθνινπζείηαη εληφο ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ). ηα έμνδα δηάζεζεο πεξηιακβάλεηαη ην 

αλαινγνχλ κέξνο ησλ ινγαξηαζκψλ: 

60 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 66 Απνζβέζεηο 

64 Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 62 Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 67 Αζπλήζε 

έμνδα θαη δεκηέο 68.01 Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο 

ην θνλδχιη απηφ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην κέξνο ησλ 

παξαθάησ ινγαξηαζκψλ πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο - θφζηνο πσιεζέλησλ ή άιια θνλδχιηα ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ: 64.11 Φφξνη θαη ηέιε (πιελ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο) 

68.3Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

68.4Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πιελ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο 

68.5Άιιεο πξνβιέςεηο 

68.6Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

εκείσζε 

ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη ην κέξνο ηνπ 64.11 πνπ 

αθνξά θφξνπο θαη ηέιε πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (π.ρ. θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(θαζαξφ πνζφ) 
61.1Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ βηνινγηθψλ) 

61.2Απνκείσζε βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

61.3Απνκείσζε άπισλ παγίσλ 

61.5Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηηθψλ ζηνηρείσλ 

61.6Απνκείσζε ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

76.6Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο ελζψκαησλ παγίσλ 

(πιελ βηνινγηθψλ) 

76.7Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο βηνινγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

76.8Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο άπισλ παγίσλ 

76.10Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

76.11Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε 

θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 
75 Κέξδε απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

63 Εεκηέο απφ δηάζεζε-απφζπξζε κε θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ 

εχινγε αμία 
77 Κέξδε απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία 61.07 Εεκίεο 

απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ 72.04 Πηζησηηθνί ηφθνη άιισλ επελδχζεσλ 74 Έζνδα 

ζπκκεηνρψλ 

Κέξδνο απφ ηελ αγνξά νληφηεηαο ή 

ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 
79.03 Κέξδνο απφ ηελ αγνξά νληφηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή 

επθαηξίαο 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 73 Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

76.01 Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα εθθξεκνδηθίεο 

79.1Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε απφ κε ζπλδεδεκέλεο 

νληφηεηεο 

79.2Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε απφ ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη παξαθάησ ινγαξηαζκνί, ζην 

βαζκφ πνπ δελ αθνξνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο - θφζηνο 

πσιεζέλησλ: 

76.3Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε 

πεξηβάιινληνο 

76.4Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

76.5Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 72.1Πηζησηηθνί ηφθνη πσιήζεσλ 

72.2Πηζησηηθνί ηφθνη δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ 

72.3Πηζησηηθνί ηφθνη απφ ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 65 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

80.04 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

εκείσζε: 

Σν πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 65 «Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα» κπνξεί λα κεηψλεηαη θαη κε ην πνζφ πνπ 

αθνξά ην θφζηνο θηήζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ καθξάο 

πεξηφδνπ παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο. 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 78 Φφξνο εηζνδήκαηνο (έζνδν) 69 Φφξνο εηζνδήκαηνο 

(έμνδν) 
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