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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Οφείλω τις θερµές µου ευχαριστίες στην καθηγήτριά µου κα Αντώνογλου 

Νεκταρία που δέχτηκε την εποπτεία της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας. Χωρίς 

την καθοδήγηση και την υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης της και 

φυσικά χωρίς τη βοήθεια και τις γνώσεις που µου προσέφερε θα ήταν αδύνατη η 

πραγµατοποίηση της µελέτης αυτής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούµε λεπτοµερώς µε την 

εφαρµογή και την ανάπτυξη της  1ης οµάδας του Ενιαίου Λογιστικού σχεδίου. 

Αρχικά θα εξετάσουµε τη σηµαντικότητά του στη λογιστική παρακολούθηση 

µιας επιχείρησης, αφού µε την καθιέρωση του δηµιουργείται ένα κοινό περιβάλλον 

που αφορά τον λογιστικό τρόπο χειρισµού των συναλλαγών και την απεικόνιση της 

οικονοµικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης µίας επιχείρησης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουµε µια γενική αναφορά στο Ενιαίο Λογιστικό 

Σχέδιο µε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για να κατανοήσουµε την αναγκαιότητα 

της υποχρεωτικής του εφαρµογής σε εταιρίες οι οποίες τηρούν βιβλία γ κατηγορίας, 

την έννοια της τυποποίησης, τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του ΕΓΛΣ καθώς 

και το αποτέλεσµα στο οποίο αποσκοπεί.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσουµε τις βασικές αρχές που διέπουν το 

ΕΓΛΣ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόµαστε λεπτοµερώς στο περιεχόµενο και στη 

λειτουργία των λογαριασµών και των υπολογαριασµών της οµάδας ένα (1).  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτουµε παραδείγµατα για την κατανόησή 

τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

Οι πρώτες προσπάθειες για την κατάρτιση του γενικού λογιστικού σχεδίου 

στην χώρα µας καλύπτουν µια πορεία τριάντα ετών. Έως και το 1950 η χώρα 

µαστιζόταν από σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα από τα οποία 

επηρεαζόταν και η οργάνωση της λογιστικής.  

Κατά την διάρκεια των ετών 1950-1960 έγιναν σοβαρές προσπάθειες για την 

αναβάθµιση της λογιστικής, της λογιστικής κόστους και της τυποποίησης. Για πρώτη 

φορά εισήχθησαν µαθήµατα στις ανώτατες οικονοµικές σχολές όπως «Γενική 

Λογιστική» και «Λογιστική Κόστους». Παράλληλα µεταφράζονται το Γαλλικό το 

Αυστριακό και το Ελβετικό λογιστικό σχέδιο. Το 1954 απαρτίζεται η πρώτη επιτροπή 

από τους καθηγητές Στράτο Παπαϊωάννου, Μάριο Τσιµάρα και ∆ηµήτριο 

Παπαδηµητρίου µε σκοπό την κατάρτιση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου. 

Παρόµοιες επιτροπές συντονίστηκαν το 1962, το 1967 και το 1972 προσφέροντας 

σηµαντικό έργο στην προετοιµασία του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου. Το 1976 

συντονίστηκε η τελευταία οµάδα που αποτελούνταν από ορκωτούς λογιστές, από 

επαγγελµατίες λογιστές, ειδικούς κοστολόγους και οργανωτές. Μετά την πάροδο ενός 

έτους κατάφεραν να διατυπώσουν το ΕΓΛΣ µε την Γενική Λογιστική, τους 

λογαριασµούς τάξεως και τις οικονοµικές καταστάσεις. Το 1980 ολοκληρώθηκε και η 

Αναλυτική λογιστική οπότε έχουµε µια πλήρη εικόνα του ΕΓΛΣ.  

Το προεδρικό διάταγµα 1123/1980 καθορίζει το ΕΓΛΣ  και την εφαρµογή 

του, που στην αρχή αναφερόταν σε επιχειρήσεις µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας (από 

1/1/1982). Έπειτα, µετά από συνεχόµενες αλλαγές και  τροποποιήσεις έχουµε την 

υποχρεωτική εφαρµογή του ΕΓΛΣ (από 1/1/1990) και µάλιστα από 1/1/1998 σε 

τεταρτοβάθµια  ανάπτυξη για τους λογαριασµούς του Φ.Π.Α. 
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1.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Για να διαθέτουν βαρύτητα οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Λογιστική 

(είτε απευθύνονται στην διοίκηση είτε σε τρίτους), θα πρέπει να είναι συγκρίσιµες 

διαχρονικά µεταξύ τους µέσα στα πλαίσια της επιχείρησης αλλά και εκτός αυτής µε 

στοιχεία από οµοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου. Η λογιστική τυποποίηση αποβλέπει 

στην εξασφάλιση της συγκέντρωσης των οµοειδών και έγκυρων στοιχείων και 

πληροφοριών σχετικά µε την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση 

και την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα όλων των οικονοµικών 

µονάδων της χώρας κατά κλάδους και συνολικά.  

Η συγκεκριµένη τυποποίηση και συγκρισιµότητα δεν απορρέει µόνο από τις 

αποδεκτές λογιστικές αρχές. Η αυθαιρεσία πολλών λογιστών, ο αυτοσχεδιασµός (ο 

οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιβαίνει τις λογιστικές αρχές), καταστρέφει τη 

συγκρισιµότητα των στοιχείων. Με την καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

επιτυγχάνεται η τυποποίηση και η οµοιοµορφία των λογιστικών µεγεθών τουλάχιστον 

σε εθνικό επίπεδο.  

 

1.3. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Σύµφωνα µε την λογιστική τυποποίηση, ο όρος Γενικό Λογιστικό σχέδιο, 

παρότι έχει καθιερωθεί διεθνώς, καθίσταται ως ένα ατυχές γεγονός, γιατί δίδεται η 

εντύπωση ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας λογιστικός οδηγός που 

αποβλέπει αποκλειστικά και µόνο σε µία τυποποιηµένη λογιστική διαδικασία. Στην 

πραγµατικότητα το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει πολύ βαθύτερους και ευρύτερους 

σκοπούς. 

Με αυτό δηµιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον (κοινό για όλους τους 

ενδιαφερόµενους) στον λογιστικό τρόπο χειρισµού των συναλλαγών και στην 

απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης, 

καταργείται η «πολυγλωσσία» και οι επακόλουθες παρερµηνείες. Ακολουθούνται 

οµοιόµορφοι κανόνες αποτίµησης  στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού και 

µέθοδοι απόσβεσης παγίων στοιχείων µε βάση τις παραδεκτές αρχές. Έτσι έχουµε τον 
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καθορισµό ενιαίων κανόνων κοστολόγησης, ενιαία ονοµατολογία λογαριασµών 

καθώς και συνδεσµολογία µεταξύ τους. Επίσης καθιερώνεται ενιαίος τύπος για τις 

οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται (Ισολογισµός, Λογαριασµοί Γενικής 

εκµετάλλευσης, Αποτελέσµατα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων). Όλοι 

όσοι έχουν άµεσα συναλλαγές µε την οικονοµική µονάδα και είναι αποδέκτες των 

δηµοσιευµένων καταστάσεων, διευκολύνονται όχι µόνο στην κατανόησή τους αλλά  

και στην ακριβή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας της µονάδας.  

Παρακάτω παρουσιάζεται µια επιγραµµατική απεικόνιση των αλλαγών που 

έχει επιφέρει το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο από την καθιέρωση του. 

1. Ενιαία Λογιστική Ορολογία  

2. Ενιαίοι κανόνες κοστολόγησης και αποτίµησης 

3. Ενιαία ονοµατολογία λογαριασµών  

4. Συνδεσµολογία λογαριασµών  

5. Ενιαίος τύπος Οικονοµικών καταστάσεων  

 

1.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Με την καθιέρωση του Ενιαίου  Γενικού Λογιστικού σχεδίου  έχουν 

επιτευχθεί τα παρακάτω:  

Α) Η ορθή και σωστή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων από 

τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία ασκούν µε καλύτερη ασφάλεια την πιστοδοτική 

τους πολιτική. 

Β) Η διευκόλυνση του κράτους στο καθορισµό της δηµοσιονοµικής, τη φορολογικής 

και κοινωνικής πολιτικής.    

Γ) Η αυτόµατη ενηµέρωση των επαγγελµατικών ενώσεων και των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων για την πορεία των οικονοµικών µονάδων µε τις οποίες 

συναλλάσσονται, βοηθώντας τους στην αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των 

οικονοµικών τους συµφερόντων.  
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∆) Η αύξηση της παραγωγικότητας που κατορθώνεται µε τη λογιστική τυποποίηση 

και την σύνταξη αριθµοδεικτών, που µας ενηµερώνουν άµεσα για την οικονοµική 

πορεία των επιχειρήσεων. 

Ε) Η ορθή κοστολόγηση και διευκόλυνση όλων των ελέγχων.  

Ζ) Η υποβοήθηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων να διεξάγουν ευκολότερα και µε 

µεγαλύτερη επιτυχία τις οικονοµικές τους δραστηριότητες και συναλλαγές. 

Η) Η εναρµόνιση µε τα λογιστικά συστήµατα που εφαρµόζονται στην ΕΕ της οποίας 

αποτελούµε µέλος.  

 

1.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ     

Οι επιχειρήσεις διαφόρων χωρών εφαρµόζουν διαφορετικά λογιστικά σχέδια 

τα οποία διακρίνονται σε: 

Α) Γενικά Ειδικά ή Κλαδικά  

Τα γενικά λογιστικά σχέδια είναι ίδια για όλους τους κλάδους οικονοµίας. 

Εποµένως η διάρθρωσή τους, η κατάταξη των λογαριασµών και η µεταξύ τους 

σύνδεση γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι λογιστικές ανάγκες τόσο 

των επιχειρήσεων εµπορίας ή παραγωγής (π.χ. βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, εµπορικές 

επιχειρήσεις) όσο και εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. τράπεζες). 

Τα ειδικά  ή κλαδικά  λογιστικά σχέδια προορίζονται στην εξυπηρέτηση των 

ιδιοµορφιών και των ειδικών αναγκών των επί µέρους τοµέων και κλάδων της 

οικονοµίας. Στην περίπτωση που υπάρχει και γενικό λογιστικό σχέδιο, τότε τα ειδικά 

συνδέονται οργανικά µ’ αυτό, έτσι ώστε να µην αναιρούν τη βασική επιδίωξη του 

γενικού σχεδίου, δηλαδή τη λογιστική οµοιοµορφία και την ενότητα των κανόνων για 

όλες τις επιχειρήσεις.    

Συγκρίνοντας τα Γενικά Λογιστικά Σχέδια µε τα Κλαδικά Λογιστικά 

παρατηρούµε ότι τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια περιλαµβάνουν εκείνους µόνο τους 

λογαριασµούς που απαιτούνται για την παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων 

των οικονοµικών µονάδων του κλάδου και συνεπώς είναι µικρότερου πλάτους σε 
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σχέση µε τα Γενικά Λογιστικά Σχέδια. Είναι όµως µεγαλύτερου βάθους από τα 

γενικά λογιστικά σχέδια, γιατί οι ιδιοµορφίες του κλάδου απαιτούν µια βαθύτερη 

ανάπτυξη των λογαριασµών που προβλέπονται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια διαφέρουν από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

στα σηµεία εκείνα που λόγω ιδιοµορφίας του κλάδου δεν χρειάζονται ορισµένοι 

λογαριασµοί του γενικού λογιστικού σχεδίου αλλά και κάποιοι άλλοι, π.χ. στη 

δεύτερη οµάδα του γενικού λογιστικού σχεδίου έχουµε τα αποθέµατα εµπορευµάτων, 

ετοίµων Α & Β υλών και τις αγορές εµπορευµάτων, Α& Β υλών κτλ. Στο κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο των ασφαλιστικών εταιριών, στην δεύτερη οµάδα, επειδή οι 

επιχειρήσεις αυτές δε χρησιµοποιούν τέτοιους λογαριασµούς έχουµε άλλους 

λογαριασµούς.  

Τα Ειδικά  ή Κλαδικά Λογιστικά σχέδια στην χώρα µας είναι: 

• Των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι υποχρεωτικό από 1/1/1985 

(εγκρίθηκε µε το Π.∆.148/12.4.84) 

• Των τραπεζών που είναι υποχρεωτικό από 1/1/94 (εγκρίθηκε µε το Π.∆. 

384/92 των ∆ήµων). 

 

Β) Νοµοθετηµένα – Μη Νοµοθετηµένα  

Νοµοθετηµένα λογιστικά σχέδια είναι το Γαλλικό, το Γερµανικό, το 

Ουγγρικό, το Ρώσικο, το Ισπανικό, το Ελληνικό. Τα παραπάνω νοµοθετηµένα 

λογιστικά σχέδια καταρτίστηκαν είτε µε κρατική µέριµνα και πρωτοβουλία, είτε µε 

πρωτοβουλία επιστηµονικών ή επαγγελµατικών οργανώσεων, αλλά έχουν ψηφιστεί 

από την βουλή.  

Υπάρχουν όµως και λογιστικά σχέδια που  ισχύουν σε διάφορα άλλα κράτη, 

τα οποία δεν είναι νοµοθετηµένα. 

Γ) Υποχρεωτικά – Προαιρετικά     

Επίσης ένα Λογιστικό σχέδιο µπορεί να είναι Υποχρεωτικής ή προαιρετικής  

εφαρµογής. Στη χώρα µας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο είναι υποχρεωτικό 

για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ κατηγορίας από το 1990. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

2.1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Το σχέδιο λογαριασµών κατανέµεται σε τρία µέρη, καθένα από τα οποία 

αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα. Τα µέρη αυτά είναι: 

• Γενική Λογιστική  

• Αναλυτική Λογιστική εκµετάλλευσης  

• Λογαριασµοί Τάξεως  

Οι λογαριασµοί του κάθε µέρους συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους 

αυτόνοµα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε λογαριασµούς άλλης οµάδας. 

Πιο αναλυτικά:  

• Γενική Λογιστική (οµάδες 1-8):  

Έχει ως σκοπό : 

- την παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών µε τρίτους  

- τη συγκέντρωση των εσόδων – εξόδων κατά λειτουργία  

- τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος  

- την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

- τον εσωτερικό έλεγχο  

- την κατάρτιση των δηλώσεων φορολογίας  

 

• Αναλυτική Λογιστική (οµάδα 9). 

Η Αναλυτική ή βιοµηχανική Λογιστική επεξεργάζεται τους λογαριασµούς 

των οµάδων : 

Οµάδα 2 (αποθέµατα) 

Οµάδα 6 ( οργανικά έξοδα κατ’ είδος) 

Οµάδα 7 ( οργανικά έσοδα κατ’ είδος) 

Οµάδα 8 (λογαριασµοί αποτελεσµάτων µόνο από 81-85) 
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Σκοπός της Αναλυτικής Λογιστικής είναι η εξαγωγή του κόστους παραγωγής 

και η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση. 

Μέσω αυτής παρακολουθούνται οι ποσοτικές µεταβολές, οι µορφολογικές 

µετατροπές καθώς επίσης και οι πολυπληθείς συνθέσεις των αποθεµάτων, των 

εξόδων, των εσόδων και των έκτακτων ανόργανων αποτελεσµάτων, για το 

σχηµατισµό του λειτουργικού και κατά του φορέα κόστους, τον προσδιορισµό των 

αναλυτικών και των συνολικών αποτελεσµάτων της οικονοµικής µονάδας καθώς και 

τον έλεγχο της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συνόλου της εκµετάλλευσης και 

των τµηµάτων της.       

 

• Λογαριασµοί Τάξεως (οµάδα 0).  

Περιλαµβάνονται λογαριασµοί που παρέχουν πληροφορίες και στατιστικά 

στοιχεία, όπως αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις που λαµβάνονται ή 

παρέχονται και άλλα. 

 

2.2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Οι λογαριασµοί των κατηγοριών αυτών δέχονται µόνο χρεοπιστώσεις και 

αντιλογισµούς. Οι λογαριασµοί των οµάδων 2,6,7, και 8 (81-85) λειτουργούν κατ’ 

είδος και όχι κατά προορισµό. Τα µεταφορικά, που επιβαρύνουν την οικονοµική 

µονάδα, θα καταχωρηθούν στον οικείο λογαριασµό του Γ.Λ.Σ. ενώ στην Αναλυτική 

Λογιστική θα γίνει ο µερισµός κατά προορισµό, για παράδειγµα έξοδα διάθεσης 

εµπορευµάτων, έξοδα µεταφοράς διοικητικού προσωπικού κτλ. 

 

2.3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
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Στον λογαριασµό Γενικής εκµετάλλευσης, που κινείται µόνο στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου, για τον προσδιορισµό των οργανικών αποτελεσµάτων 

µεταφέρονται: 

• Τα αποθέµατα αρχής  

• Τα τελικά αποθέµατα  

• Οι αγορές  

(Οµάδα 2η) 

• Τα έξοδα 

(Οµάδα 6η) 

• Τα έσοδα  

(Οµάδα 7η) 

Οι εµπορικές επιχειρήσεις στο τέλος της χρήσης διενεργούν πραγµατική 

(εξωτερική) απογραφή των αποθεµάτων τους. Τα δεδοµένα (υπόλοιπα) των 

λογαριασµών των οµάδων 2,6 και 7 µεταφέρονται στο λογαριασµό 80.00, ο οποίος 

πιστώνεται µε το κόστος της τελικής απογραφής των αποθεµάτων. Μετά την εγγραφή 

αυτή, ο λογαριασµός 80.00 δείχνει (µε το υπόλοιπο του) το καθαρό αποτέλεσµα 

εκµετάλλευσης. Κατόπιν µεταφέρεται στο λογαριασµό 80.01 «Μικτά αποτελέσµατα 

κέρδη ή ζηµιές εκµετάλλευσης». Στην πίστωση του λογαριασµού 80.01 µεταφέρεται 

επίσης το κόστος των λειτουργιών 

1. ∆ιοίκησης  

2. Ερευνών – ανάπτυξης  

3. ∆ιάθεσης και  

4. Χρηµατοδότησης  

µε χρέωση του λογαριασµού 80.02 «Έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών 

αποτελεσµάτων». Το κόστος των λειτουργιών αυτών (διοίκησης, ερευνών – 

ανάπτυξης, διάθεσης, χρηµατοδότησης) λαµβάνεται από το λογιστικά - εξωλογιστικά  

καταρτιζόµενο φύλλο µερισµού των οργανικών κατ’ είδος  λογαριασµών της οµάδας 

6 του Ε.Γ.Λ.Σ µε βάση το οποίο σχηµατίζεται το κόστος των λειτουργιών διοίκησης, 
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ερευνών ανάπτυξης, διάθεσης, χρηµατοδότησης. Στη χρέωση του λογαριασµού 80.01 

µεταφέρονται επίσης τα δεδοµένα των λογαριασµών 74,75,76.00, 76.01, 76.04, 76.02, 

- 76.98, και 78.05 του Ε.Γ.Λ.Σ., µε πίστωση του λογαριασµού 80.03 «Έσοδα µη 

προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων». Μετά από αυτές τις εγγραφές θα έχουν 

σχηµατιστεί εσωλογιστικά όλοι οι λογαριασµοί από τους οποίους καταρτίζεται ο 

λογαριασµός 86 «Αποτελέσµατα χρήσης» στη Γενική Λογιστική.  

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνήθως δεν έχουν αποθέµατα και στο 

τέλος της χρήσης µεταφέρουν τα υπόλοιπα  των λογαριασµών οργανικών εξόδων 

κατ’ είδος και οργανικών εσόδων κατ’ είδος των οµάδων 6 & 7 του ΕΓΛΣ στο 

λογαριασµό της Γενικής εκµετάλλευσης 80.00, για τον σχηµατισµό του λογαριασµού 

αυτού και τον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης. 

Οι επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα στο τέλος της χρήσης διενεργούν 

πραγµατική (εξωτερική) απογραφή των αποθεµάτων τους και προσδιορίζουν 

εξωλογιστικά το λειτουργικό κόστος των βασικών λειτουργιών τους µε την 

κατάρτιση φύλλου µερισµού των οργανικών εσόδων κατ’ είδος, των λογαριασµών 

της οµάδας 6 του ΕΓΛΣ και των αποθεµάτων που αναλώθηκαν στη λειτουργία 

παραγωγής ή και στις άλλες λειτουργίες. Με βάση το φύλλο µερισµού και τα 

δεδοµένα απογραφών των αποθεµάτων, προσδιορίζεται εξωλογιστικά το ολικό 

πραγµατικό κόστος παραγωγής και το µικτό καθαρό αποτέλεσµα. Ο λογαριασµός 

εκµετάλλευσης 80.00 και ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσης καταρτίζονται µε 

εσωλογιστικές εγγραφές. 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  ΟΜΑ∆Α 1η    ΟΜΑ∆Α 2η    ΟΜΑ∆Α 3η  

10 Εδαφικές Εκτασεις 20 Εµπορεύµατα 30 Πελάτες 

11 
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - 

Τεχνικά Έργα 21 
Προϊόντα Έτοιµα 

και Ηµιτελή  31 Γραµµάτια Εισπρακτέα 
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12 
Μηχ/τα- Τεχνικές Εγκαταστάσεις- 
Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός 22 

Υποπροϊόντα και 
Υπολείµµατα 32 Παραγγελίες στο Εξωτερικό  

13 Μεταφορικά Μέσα 23 

Παραγωγή σε 
Εξέλιξη (Προϊόντα 
κ.λ.π. Στο στάδιο 
της κατεργασίας) 33 Χρεώστες ∆ιάφοροι 

14 Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 24 

Πρώτες και 
Βοηθητικές Ύλες - 
Υλικά Συσκευασίας 34 Χρεόγραφα 

15 

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και 
πρακαταβολές κτήσεως Παγίων 

Στοιχείων 25 Αναλώσιµα Υλικά 35 

Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως 
Προκαταβολών και 

Πιστώσεων 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα 

Πολυετούς Απόσβεσης 26 
Ανταλλακτικά 

Παγίων 36 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 

Ενεργητικού  

17 ………………… 27 …………….. 37 ……………. 

18 
Συµµετοχές και Λοιπές 

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  28 Είδη Συσκευασίας 38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 

19 
Πάγιο Ενεργητικό Υποκ/των ή άλλων 

κέντρων (Οµιλος Λ/σµών) 29 

Αποθεµ. Υποκ/των 
ή άλλων Κέντρων ( 
Όµιλος λ/σµων) 39 

Απαιτήσεις & ∆ιαθέσιµα 
Υποκ. ή άλλων Κέντρων 

(Όµιλος λ/σµων) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

Οργανικά Έξοδα κατ' είδος 
Καθαρη Θέση - Προβλέψεις - 
Μακρ/σµες Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

ΟΜΑ∆Α 4η ΟΜΑ∆Α 5η ΟΜΑ∆Α 6η 

40 Κεφάλαιο  50 Προµυθευτές 60 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

41 

Αποθεµατικά - ∆ιαφορές 
Αναπροσαρµογής - 
Επιχορηγήσεις- 
Επενδύσεις  51 Γραµµάτια Πληρωτέα 61 Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 

42 Αποτελέσµατα εις Νέο  52 Τράπεζες- 
Λογαριασµοί 

62 Παροχές Τρίτων  
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Βραχυπροθέσµων 
Υποχρεώσεων 

43 
Ποσά προορισµένα για 
Αύξηση Κεφαλαίου 53 Πιστωτές ∆ιάφοροι  63 Φόροι - Τέλη 

44 Προβλεψεις 54 
Υποχρεώσεις από 
Φόρους Τέλη 64 ∆ίαφορα Έξοδα 

45 
Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 55 
Ασφαλιστικοί 
Οργανισµοί  65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 

46 ……………………. 56 

Μεταβατικοί 
Λογαριασµοί 
Παθητικού 66 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 
Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό 

Κόστος 

47 …………………….. 57 ……………….. 67 ……………………….. 

48 
Λογαριασµοί Συνδέσµου 
µε τα Υποκαταστήµατα 58 

Λογαριασµοί 
Περιοδικής 
Κατανοµής 68 Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως 

49 

Πρβλεψεις 
Μακρ.Υποχρ.Υποκ. ή 

άλλων Κέντρων (Όµιλος 
λ/σµών) 59 

Βραχ/σµες 
Υποχρ.Υποκ/των ή 
άλλων Κεντρων 

λ/σµών) 69 
Οργανικά Έξοδα κατ' είδος Υπ/των ή 
άλλων Κέντρων (Όµιλος λ/σµών) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ Οργανικά έσοδα κατ' είδος 

ΟΜΑ∆Α 7η ΟΜΑ∆Α 8η ΟΜΑ∆Α 9η 

70 Πωλήσεις Εµπορευµάτων 80 Γενική Εκµετάλλευση 90 

∆ιάµεσοι 
Αντικρυζόµενοι 
Λογαριασµοί 

71 
Πωλήσεις Προϊόντων 
Ετοίµων και Ηµιτελών 81 

Έκτακτα και Ανόργανα 
Αποτελέσµατα 91 

Ανακατάταξη Εξόδων - 
Αγορών και Εσόδων  

72 

Πωλήσεις Λοιπών 
Αποθεµάτων και Αγνώστου 

Υλικού 82 
Έξοδα και Έσοδα 

Προηγούµενων Χρήσεων 92 Κέντρα (θέσεις) Κόστους 
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73 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 
(Έσοδα από Παροχή 

Υπηρεσιών 83 
Προβλέψεις για Έκτακτους 

Κινδύνους 93 
Κόστος Παραγωγής 

(Παραγωγή σε Εξέλιξη) 

74 
Επιχορηγήσεις και ∆ιάφορα 

Έσοδα Πωλήσεων 84 
Έσοδα από Προβλέψεις 
Προηγούµενων Χρήσεων 94 Αποθέµατα 

75 
Έσοδα παρεπόµενων 

Ασχολιών 85 

Αποσβέσεις Παγίων 
Ενσωµατωµένες στο 
Λειτουργικό Κόστος  95 

Αποκλίσεις από το 
Πρότυπο Κόστος 

76 Έσοδα Κεφαλαίων 86 Αποτελέσµατα Χρήσεως  96 

Έσοδα - Μικτά 
Αναλυτικά 

Αποτελέσµατα 

77 …………….. 87 …………….. 97 

∆ιαφορές 
Ενσωµατώσεως και 

Καταλογισµού  

78 

Ιδιοπαραγωγή Παγίων και 
Χρησιµοποιηµένες 

Προβλέψεις Εκµ/σεως  88 Αποτελέσµατα προς ∆ιάθεση  98 
Αναλυτικά 

Αποτελέσµατα 

79 

Οργανικά Έσοδα κατ' είδος 
Υποκ/των ή άλλων Κέντρων 

(Όµιλος λ/σµών) 89 Ισολογισµός 99 

Εσωτερικές 
∆ιασυνδέσεις (Ά Λύση  

& Β΄Λύση) 

Σύνολο Υπολοίπων των οµάδων 1,2 και 
3 χχχχ   

(-) Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 4 και 
5  (-)χχχχ   

=Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή ζηµιά (-)  χχχχ Υπόλοιπο Λ/86 

      

Σύνολο εσόδων οµάδας 7 χχχχ   

(-)1. Σύνολο εξόδων οµάδας 6 χχχ   

2. Σύνολο οµάδας 2 µείον τελική 
Απογραφή       χχχ        χχχχ   

Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως  χχχχ Υπόλοιπο Λ/80 

(+) ή (-) Υπόλοιπα λογ.81-85  χχχχ   

Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζηµιά (-)  χχχχ Υπόλοιπο Λ/86 
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2.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

Για την ενηµέρωση των λογαριασµών ισχύει η βασική αρχή της ύπαρξης του 

παραστατικού (δικαιολογητικού). Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά (τιµολόγια, 

δελτία λιανικής πώλησης κτλ.) λογιστικοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα.  

 Στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας καταχωρούνται 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ο αύξων αριθµός του παραστατικού, σύµφωνα µε το οποίο γίνεται η 

λογιστικοποίηση και καταχώρηση στο λογαριασµό του συγκεκριµένου ποσού. 

2.  Σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή.  

Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν τους 

λογαριασµούς της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε τη συνολική 

κίνηση (τόσο της χρέωσης όσο και της πίστωσης), καθώς και των αντίστοιχων 

λογαριασµών της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών), µε την προϋπόθεση ότι η 

ενηµέρωση αυτή θα γίνεται τουλάχιστον στο τέλος κάθε µήνα.  

 

2.5. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΓΛΣ 

Οι λογαριασµοί του Λογιστικού Σχεδίου κατατάσσονται σε 10  οµάδες, από 0 

– 9. χρησιµοποιείται δεκαδικό και εκατονταδικό σύστηµα  αρίθµησης σύµφωνα µε το 

οποίο επιτυγχάνεται : 

• µε τους µεν δεκαδικούς τυποποιηµένη επαρκής ανάπτυξη,  

• µε τους δε εκατονταδικούς ευχερής ανάπτυξη µεγάλου πλήθους οµάδων 

(100), ικανών να καλύψουν κάθε δυνατή ανάγκη.  

Οι οµάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής, η οµάδα 9 

καλύπτει τις ανάγκες της Αναλυτικής Λογιστικής Εκµετάλλευσης και η οµάδα 0 

καλύπτει τις ανάγκες των Λογαριασµών Τάξεως. 

Οι 10 οµάδες του Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθούν την οµαδοποίηση του ισολογισµού ως 

προς την αρίθµηση. Αν παραθέσουµε τους λογαριασµούς ενός ισολογισµού, αυτοί 

είναι οι παρακάτω: 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Πάγια 

2. Αποθέµατα 

3. Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

4. Καθαρή Θέση , Προβλέψεις, Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

5. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

6. Οργανικά έξοδα κατ’ είδος, 

7. Οργανικά έσοδα κατ’ είδος 

8. Αποτελεσµατικοί λογαριασµοί 

 

2.6. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ 

Οι 10 οµάδες του λογιστικού σχεδίου παίρνουν αρίθµηση ακολουθώντας τη 

συνεχόµενη αρίθµηση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, 

ακολουθώντας µε τη σειρά τους αριθµούς από το 0 - 9 µε παράλληλη µετάθεση του 

µηδέν στο τέλος. Έτσι λαµβάνουµε τις οµάδες 10,20,30……..90. 

 Οι οµάδες 10,20,30,40 και 50 είναι του ισολογισµού και µεταφέρουν τα 

υπόλοιπα τους στην επόµενη χρήση. Απ’ αυτούς οι οµάδες 10-30 είναι του 

ενεργητικού και οι οµάδες 40,50 του παθητικού.  

Στις οµάδες 60, 70 και 80 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί των 

αποτελεσµάτων χρήσης, που κλείνουν στο τέλος της χρήσης για τον προσδιορισµό 

του αποτελέσµατος. Η οµάδα 90 περιλαµβάνει τους λογαριασµούς της Αναλυτικής 

Λογιστικής. Η οµάδα 0 µηδέν περιλαµβάνει τους λογαριασµούς τάξεως. 
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2.6.1. Ανάπτυξη των λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Κάθε οµάδα µπορεί να αναπτυχθεί σε 10 το µέγιστο πρωτοβαθµίους 

λογαριασµούς. ∆ηλαδή λαµβάνουµε συνολικά 100 πρωτοβαθµίους λογαριασµούς (10 

οµάδες επί 10 πρωτοβαθµίους). Για παράδειγµα η οµάδα 3 αναλύεται στους 

πρωτοβάθµιους 30,31,32….. 39. Αντίστοιχα, οι δευτεροβάθµιοι αναπτύσσονται σε 

τριτοβάθµιους, τεταρτοβάθµιους κτλ. 

 Ο πρώτος αριθµός κάθε λογαριασµού δείχνει την οµάδα. Ο πρώτος και ο 

δεύτερος δείχνουν ποιος είναι ο πρωτοβάθµιος. Ο πρώτος µαζί µε τον δεύτερο τον 

τρίτο και τον τέταρτο δείχνουν τον δευτεροβάθµιο. Τέλος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο 

τρίτος, ο τέταρτος, ο πέµπτος, ο έκτος και ο έβδοµος δείχνουν τον τριτοβάθµιο. Για 

παράδειγµα στον λογαριασµό 30.00.001 το 3 δείχνει ότι ο λογαριασµός ανήκει στην 

οµάδα 3 (Απαιτήσεις και διαθέσιµα), το 30 δείχνει τον πρωτοβάθµιο (πελάτες), το 

30.00 το δευτεροβάθµιο (πελάτες εσωτερικού) και το 30.00.001 τον τριτοβάθµιο 

λογαριασµό (πελάτης Παπαδάκης).    

 

2.6.2. Περιορισµοί στη χρήση και τη συµπλήρωση των λογαριασµών.  

    Οι πρωτοβάθµιοι, δευτεροβάθµιοι και τριτοβάθµιοι λογαριασµοί, που φέρουν 

υπογράµµιση, είναι υποχρεωτικοί στη χρήση τους. Οι λογαριασµοί χωρίς 

υπογράµµιση είναι προαιρετικοί. Οι προαιρετικοί δευτεροβάθµιοι χρησιµοποιούνται 

κατά την κρίση της επιχείρησης, είτε ακολουθώντας την ανάπτυξη που προτείνει το 

Γ.Λ.Σ., είτε δηµιουργώντας νέους λογαριασµούς για την κάλυψη των αναγκών της. 

Στην δεύτερη περίπτωση, τους νέους λογαριασµούς η επιχείρηση θα πρέπει να τους 

εντάξει στους κενούς λογαριασµούς που τελειώνουν σε 90-99.  

Η χρήση των πρωτοβαθµίων και δευτεροβαθµίων λογαριασµών από 1/1/1993 

είναι υποχρεωτική. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθµίων σε τριτοβαθµίους µπορεί να 

γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Για λόγους λογιστικής τυποποίησης 

σε εθνική κλίµακα και οµοιογένειας των στοιχείων συνιστάται η ανάπτυξη 

τριτοβαθµίων σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του Γ.Λ.Σ. Για την κάλυψη των 

αναγκών της η επιχείρηση µπορεί: 
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Α)  Να θέσει κάθετο ή τελεία µετά από κωδικούς των τριτοβαθµίων λογαριασµών του 

Γ.Λ.Σ. και στη συνέχεια να προσθέσει τους δικούς της κωδικούς. 

Β) Να ακολουθήσει την κωδικοποίηση των τριτοβαθµίων λογαριασµών του Γ.Λ.Σ. 

και να τους αναλύσει σε τεταρτοβάθµιους σύµφωνα µε τις ανάγκες της, 

ακολουθώντας δική της κωδικοποίηση. (Εγκ.Υπ. Οικονοµικών Αριθµ. Λ.Σ. 

2037/55834/14-7-93). Οι κωδικοί αριθµοί των δευτεροβάθµιων λογαριασµών είναι µε 

τέσσερα ψηφία. ∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η προσθήκη κανενός ψηφίου 

και η διαµόρφωση δευτεροβαθµίων µε πέντε ή παραπάνω ψηφία. 

Παράλληλα, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να εκτυπώνονται στο 

ηµερολόγιο οι πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι (κωδικοί, τίτλοι και ποσά) µε την 

προϋπόθεση ότι εκτυπώνονται οι κωδικοί και τα λοιπά στοιχεία των λογαριασµών της 

τελευταίας βαθµίδας. Ο κωδικός της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικού) περιλαµβάνει 

τους κωδικούς των λογαριασµών των προηγούµενων βαθµίδων (περιληπτικών). 

Συνεπώς, µε την εκτύπωση στο ηµερολόγιο του κωδικού του αναλυτικού 

τριτοβάθµιου λογαριασµού προσδιορίζονται συγχρόνως και οι περιληπτικοί στους 

οποίους ανήκει (πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος), αφού οι κωδικοί τους 

περιλαµβάνονται στον κωδικό του αναλυτικού (τριτοβαθµίου). 

Οι κενοί πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί του Γ.Λ.Σ. προορίζονται να καλύψουν 

ειδικές περιπτώσεις κλάδων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 

από µεµονωµένες επιχειρήσεις, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται από τους 

προβλεπόµενους  λογαριασµούς. Για τους κενούς λογαριασµούς  00, 17-87 σύµφωνα 

µε την παρ.18.7 του ΚΒΣ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) δεν απαιτείται η τήρηση 

βιβλίου κωδικής αρίθµησης για τους κωδικούς αριθµούς των λογαριασµών του 

Γ.Λ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που χορηγούνται από το κατά νόµο 

αρµόδιο όργανο ( Ε.Σ.Υ.Λ). (Εγκ.Υπ. Οικονοµικών αριθ. Λ.Σ.2023/49744/Αρ.Γν 

153/8-6-93), οι οποίοι µπορούν να συµπληρωθούν µόνο κατόπιν αδείας του Εθνικού 

Συµβουλίου Λογιστικής.  

Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισµό: 

• Όλοι οι δευτεροβάθµιοι της οµάδας 2 (Αποθέµατα) που µπορούν να 

αναπτυχθούν ελεύθερα, 
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• Οι κενοί λογαριασµοί του λογαριασµού 30 (Πελάτες),  

• Οι κενοί και µη υπογραµµισµένοι (δηλ. προαιρετικοί) λογαριασµοί της 

οµάδας 7 (οργανικά έσοδα κατ’ είδος), µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται 

διάκριση των πωλήσεων σε πωλήσεις εσωτερικού και σε πωλήσεις 

εξωτερικού, και  

• Οι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί του 52 (Τράπεζες, λογαριασµός 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων) που αναπτύσσονται κατά τράπεζα, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστηµάτων στερούµενων λογιστικής 

αυτοτέλειας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι προαιρετικοί λογαριασµοί 09 και 19-

99. Με την χρήση αυτών των οµίλων λογαριασµών δηµιουργούνται νέοι µε 

τριψήφιους πρωτοβάθµιους, παρεµβάλλοντας το 9 ανάµεσα στα δύο ψηφία. ∆ηλαδή: 

η οµάδα 10 γίνεται 190, η οµάδα 20 γίνεται 290 κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 

 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στα πάγια στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα 

περιουσιακά στοιχεία (του ενεργητικού) τα οποία δεν πρόκειται να ρευστοποιηθούν 

εντός µίας λογιστικής χρήσης. Βασικό χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι ότι η 

ωφέλιµη διάρκεια ζωή τους είναι µεγαλύτερη από το ένα έτος και  πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. 

 

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ο διαχωρισµός των παγίων στοιχείων µπορεί να γίνει σε διάφορες κατηγορίες, 

οι συνηθέστερες που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

1. Ενσώµατα (ή υλικά) πάγια στοιχεία: Σε αυτή τη κατηγορία 

περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα αγαθά, τα οποία χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και δεν σκοπεύει να τα 

µεταπωλήσει (π.χ. οικόπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα 

και σκεύη). 

2. Ασώµατα (ή άυλα) πάγια στοιχεία:  Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται όλα 

εκείνα τα άυλα (ασώµατα) αγαθά, τα οποία η επιχείρηση χρησιµοποιεί για 

διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους και διακρίνονται σε δικαιώµατα (π.χ. 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, δικαιώµατα πνευµατικής 

εργασίας) και σε πραγµατικές καταστάσεις (π.χ. φήµη και πελατεία – 

υπεραξία, καλή οργάνωση). 

3.  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (ή κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα): Ως τέτοια, 

νοούνται όλα εκείνα τα έξοδα που γίνονται και αποσκοπούν να ωφελήσουν τη 

επιχείρηση για πολλές χρήσεις (π.χ. έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, 

έξοδα µελετών – ερευνών, έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης 

οµολογιακών δανείων). 
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4. Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: Σε αυτή τη κατηγορία 

συµπεριλαµβάνονται οι συµµετοχές της επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις, τις 

οποίες αποκτά, στοχεύοντας στον έλεγχο ή στην επιρροή τους (π.χ.  

επενδύσεις µονιµότερου χαρακτήρα). 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί µια πιο λεπτοµερής ανάλυση των παραπάνω κατηγοριών, 

αφού η καθεµιά κατηγορία διακρίνεται σε επιµέρους υποκατηγορίες, και καθεµιά 

υποκατηγορία αναλύεται σε πρωτοβάθµιους λογαριασµούς: 

(Α) Ενσώµατα (ή υλικά) πάγια στοιχεία: 

• 10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 

10.01 Ορυχεία 

10.02 Μεταλλεία 

10.03 Λατοµεία 

10.04 Αγροί 

10.05 Φυτείες 

10.06 ∆άση 

10.07 ..................................... 

10.08 ..................................... 

10.09 ..................................... 

10.10 Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκµεταλλεύσεως 

10.11 Ορυχεία εκτός εκµεταλλεύσεως 

10.12 Μεταλλεία εκτός εκµεταλλεύσεως 

10.13 Λατοµεία εκτός εκµεταλλεύσεως 
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10.14 Αγροί εκτός εκµεταλλεύσεως 

10.15 Φυτείες εκτός εκµεταλλεύσεως 

10.16 ∆άση εκτός εκµεταλλεύσεως 

10.17 .................................. 

10.18 .................................. 

10.19 .................................. 

10.99 Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις 

Εδαφικές εκτάσεις: Ως τέτοιες νοούνται εκτάσεις, οι οποίες ανήκουν κατά 

κυριότητα στη επιχείρηση, π.χ. γήπεδα, οικόπεδα, ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία, 

αγροί, φυτείες, δάση κτλ. Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται σε εκείνες που η 

ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους είναι απεριόριστη (π.χ. οικόπεδα, αγροτεµάχια) και σε 

εκείνες που η ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους είναι περιορισµένη επειδή υπόκεινται σε 

αποσβέσεις (π.χ. µεταλλεία, λατοµεία). Στον δευτεροβάθµιο λογαριασµό 10.00 

παρακολουθούνται τα γήπεδα – οικόπεδα, που πάνω σε αυτά βρίσκονται γραφεία, 

αποθήκες και άλλα κτίσµατα της επιχείρησης. Στους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς 

10.04, 10.05 και 10.06 εντάσσονται οι αγροί, οι φυτείες και τα δάση αντίστοιχα, 

δηλαδή καλλιεργήσιµες ή εκµεταλλεύσιµες εκτάσεις. Τέλος, στους λογαριασµούς 

10.10 έως και 10.16 περιλαµβάνονται εκτάσεις, οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται 

παραγωγικά από την επιχείρηση. Κατά την αγορά µιας εδαφικής έκτασης χρεώνεται ο 

λογαριασµός 10  (µε την αξία κτήσης) και πιστώνεται ο λογαριασµός 38 «Χρηµατικά 

∆ιαθέσιµα», εφόσον η αγορά έγινε µετρητοίς, αλλιώς αν η συναλλαγή έγινε επί 

πιστώσει, τότε πιστώνεται ο λογαριασµός 50 «Προµηθευτές». Κατά τη διενέργεια 

σύνταξης της απογραφής και του ισολογισµού, οι εδαφικές εκτάσεις αποτιµώνται 

στην αξία αγοράς ή κτήσης (πλέον των εξόδων προσθηκών – βελτιώσεων) µείον τις 

αποσβέσεις (αν πραγµατοποιούνται).  

 

• 11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 

11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 
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11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 

11.03 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 

11.04 ............................................ 

11.07 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 

11.08 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων 

11.09 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 

11.10 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 

11.11 ............................................. 

11.14 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκµεταλλεύσεως 

11.15 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως 

11.16 Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκµεταλλεύσεως 

11.17 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων εκτός 

εκµεταλλεύσεως 

11.18 ............................................... 

11.21 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός 

εκµεταλλεύσεως 

11.22 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός  

εκµεταλλεύσεως 

11.23 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 

11.24 Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός 

εκµεταλλεύσεως 

11.25 ..................................................... 

11.99 Αποσβεσµένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 
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Κτίρια  - Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα: Ως κτίρια νοούνται όλες εκείνες 

οι οικοδοµικές κατασκευές που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως γραφεία, αποθήκες, βιοµηχανοστάσια κτλ. Ο 

λογαριασµός αυτός µπορεί να αναλυθεί ακολούθως ως «κτίρια γραφείων», «κτίρια 

εργοστασίων» κτλ. Απ’ την άλλη, ως εγκαταστάσεις κτιρίων θεωρούνται όλες εκείνες 

οι εγκαταστάσεις (π.χ. υδραυλικές, ηλεκτρικές, αποχετευτικές), οι οποίες είναι 

συνδεδεµένες µε το κτίριο και δεν είναι εύκολος ο αποχωρισµός τους µε αυτό. 

Λογιστικά παρακολουθούνται στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό 11.00. Επίσης, στην 

οµάδα 11 ανήκουν και τα τεχνικά έργα, δηλαδή έργα που µε τον ένα ή µε τον άλλο 

τρόπο επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον (π.χ. δρόµοι, λίµνες, γέφυρες, πλατείες). 

Όταν τα έργα αυτά εξυπηρετούν τις µεταφορές της επιχείρησης, χρησιµοποιείται ο 

λογαριασµός 11.01 και στις λοιπές περιπτώσεις ο λογαριασµός 11.02. Στον 

λογαριασµό 11 εντάσσονται και τα βιοµηχανοστάσια που περιλαµβάνουν κτίρια και 

λοιπές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την λειτουργία της βιοµηχανίας. 

Επιπλέον, οι δαπάνες που οφείλονται σε εκείνες τις εδαφικές εκτάσεις οι οποίες 

φθείρονται, παρακολουθούνται στον λογαριασµό 11.03. Επιπροσθέτως, για τα κόστη 

ανέγερσης, τις βελτιώσεις και τα έξοδα διαµόρφωσης σε ακίνητα που ανήκουν κατά 

κυριότητα σε τρίτους, χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί 11.07 έως και 11.10.  Τέλος, 

τα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις, που δεν χρησιµοποιούνται παραγωγικά αλλά 

ούτε και ενοικιάζονται, παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 11.14 έως και 11.17. 

Κατά τη διενέργεια σύνταξης της απογραφής και του ισολογισµού, τα κτίρια, οι 

εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα αποτιµώνται στην αξία αγοράς ή κτήσης 

(πλέον των εξόδων προσθηκών – βελτιώσεων) µείον τις αποσβέσεις. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την αγορά ενός κτιρίου, και συγκεκριµένα πρέπει να 

διαχωριστεί η αξία του οικοπέδου από την αξία των κτισµάτων, επειδή το οικόπεδο 

δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. 

 

• 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.00 Μηχανήµατα 

12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις 

12.02 Φορητά µηχανήµατα «χειρός» 
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12.03 Εργαλεία 

12.04 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές 

12.05 Μηχανολογικά όργανα 

12.06 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

12.07 Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 

12.08 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 

12.09 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων 

12.10 Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.11 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.12 Φορητά µηχανήµατα «χειρός» εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.13 Εργαλεία εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.14 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.15 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.16 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.17 Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.18 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκµεταλλεύσεως 

12.19 Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός σε ακίνητα τρίτων εκτός 

εκµεταλλεύσεως 

......... 

12.90 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός στον Ο∆∆Υ για εκποίηση (Γνωµ. 

253/2243/1995) 

......... 
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12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός 

µηχανολογικός εξοπλισµός 

Μηχανήµατα  - τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: 

Συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα µηχανήµατα (µόνιµα εγκατεστηµένα ή κινητά) τα 

οποία ανήκουν κατά κυριότητα στη επιχείρηση και χρησιµοποιούνται είτε για την 

παραγωγή αγαθών είτε για την παροχή υπηρεσιών (λογαριασµός 12.00). Στον 

λογαριασµό 12.01 περιλαµβάνονται οι τεχνικές εγκαταστάσεις για τη µόνιµη 

εγκατάσταση και σύνδεση των µηχανηµάτων. Επίσης στον λογαριασµό 12.01 

περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι εγκαταστάσεις (π.χ. θέρµανσης, υδραυλικές) που 

δεν συνδέονται µε τα κτίρια ή και ακόµα αν είναι συνδεδεµένα µ’ αυτά µπορούν να 

διαχωριστούν εύκολα χωρίς να πραγµατοποιηθεί κάποια βλάβη ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόβληµα. Στον λογαριασµό 12.03 καταχωρούνται τα φορητά µηχανήµατα χειρός, µε 

διάρκεια ζωής άνω του έτους, αλλά όχι όµως µεγαλύτερη από εκείνα του 

λογαριασµού 12.00. Επίσης στον λογαριασµό 12.03 εντάσσονται τα χειρωνακτικά 

εργαλεία µε διάρκεια ζωής άνω του έτους. Στον λογαριασµό 12.04 περιλαµβάνονται 

τα καλούπια – ιδιοσυσκευές, που προσαρµόζονται (και ακολούθως αποχωρίζονται) 

στα µηχανήµατα και µένουν σε αδράνεια έως ότου χρησιµοποιηθούν ξανά. Ο 

λογαριασµός 12.05 περιλαµβάνει διάφορα µηχανολογικά όργανα (π.χ. όργανα 

µετρήσεων, όργανα για πειράµατα) ενώ στον λογαριασµό 12.06 συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα άλλα – λοιπά µηχανήµατα που δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµιά από τις 

παραπάνω κατηγορίες. Τέλος στους λογαριασµούς 12.10 έως και 12.19 εντάσσονται 

όλα εκείνα τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις που δεν χρησιµοποιούνται 

παραγωγικά ή έχουν τεθεί οριστικά εκτός εκµετάλλευσης. Κατά τη διενέργεια 

σύνταξης της απογραφής και του ισολογισµού, τα µηχανήµατα αποτιµώνται στην 

αξία αγοράς ή κτήσης (πλέον των εξόδων µεταφοράς – τοποθέτησης)  µείον τις 

αποσβέσεις (από την ηµέρα απόκτησής τους µέχρι την ηµέρα σύνταξής της 

απογραφής). 

 

• 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

13.00 Αυτοκίνητα λεωφορεία 

13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 
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13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής Χρήσεως 

13.03 Σιδηροδροµικά οχήµατα 

13.04 Πλωτά µέσα 

13.05 Εναέρια µέσα 

13.06 Μέσα εσωτερικών µεταφορών 

13.07 ................................ 

13.09 Λοιπά µέσα µεταφοράς 

13.10 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλεύσεως 

13.11 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλεύσεως 

13.12 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυµούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός 

εκµεταλλεύσεως 

13.13 Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλεύσεως 

13.14 Πλωτά µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 

13.15 Εναέρια µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 

13.16 Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµεταλλεύσεως 

13.17 ................................... 

13.19 Λοιπά µέσα µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως 

......... 

13.90 Μεταφορικά µέσα στον Ο∆∆Υ για εκποίηση (Γνωµ. 253/2243/1995) 

......... 

13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς 

Μεταφορικά µέσα: Ως µεταφορικά µέσα θεωρείται κάθε είδους όχηµα, το οποίο 

ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
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προσώπων ή αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα λεωφορεία, λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα, 

αυτοκίνητα φορτηγά, σιδηροδροµικά οχήµατα, πλωτά µέσα, εναέρια µέσα κτλ.). 

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δώσουµε στον λογαριασµό 13.06 «µέσα εσωτερικών 

µεταφορών», τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εντός των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης και σε πολλές περιπτώσεις δεν διαθέτουν καν 

αριθµούς κυκλοφορίας. Κατά τη διενέργεια σύνταξης της απογραφής και του 

ισολογισµού, τα µεταφορικά µέσα αποτιµώνται στην αξία αγοράς ή κτήσης (πλέον 

των εξόδων µεταφοράς)  µείον τις αποσβέσεις. 

 

• 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14.00 Έπιπλα 

14.01 Σκεύη 

14.02 Μηχανές γραφείων 

14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 

14.04 Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς 

14.05 Επιστηµονικά όργανα 

14.06 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών 

επιχειρήσεων) 

14.07 ................................................. 

14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 

14.09 Λοιπός εξοπλισµός 

14.10 Έπιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.11 Σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.12 Μηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.13 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός 

εκµεταλλεύσεως 
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14.14 Μέσα αποθηκεύσεως και µεταφοράς εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.15 Επιστηµονικά όργανα εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.16 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.17 ........................................... 

14.18 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.19 Λοιπός εξοπλισµός εκτός εκµεταλλεύσεως 

........ 

14.90 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός στον Ο∆∆Υ για εκποίηση 

(Γνωµ. 253/2243/1995) 

........ 

14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός: Σε αυτήν την υποκατηγορία περιλαµβάνονται κάθε 

είδους έπιπλα, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και 

χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο από το προσωπικό της (π.χ. Η/Υ, µηχανές 

γραφείων, επιστηµονικά όργανα, fax, αριθµοµηχανές). Πιο αναλυτικά: Ο 

λογαριασµός 14.00 περιλαµβάνει όλα τα έπιπλα (σταθερά ή κινητά), ενώ ο 

λογαριασµός 14.01 «σκεύη» περιλαµβάνει τα είδη εστίασης εστιατορίων, κυλικείων 

κτλ (π.χ. ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι κτλ). Στον λογαριασµό 14.02 «µηχανές 

γραφείων» περιλαµβάνονται οι λογιστικές µηχανές, οι αριθµοµηχανές καθώς επίσης 

και οι λοιπές µηχανές µιας επιχείρησης. Στον λογαριασµό 14.03 εντάσσονται οι «Η/Υ 

και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα» όπως π.χ. οι εκτυπωτές, οι οθόνες, τα φωτοτυπικά 

µηχανήµατα, ενώ στο λογαριασµό 14.04 «µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς» 

εντάσσονται π.χ. οι παλέτες, τα γυάλινα µπουκάλια µπύρας. Ως επιστηµονικά όργανα 

(λογαριασµός 14.05) νοούνται όλα εκείνα τα όργανα που χρησιµοποιούνται σε 

αναλύσεις, σε µετρήσεις και σε δοκιµές (π.χ. ζυγοί ακριβείας, αντιδραστήρες, 

αποστακτήρες. Τα ζώα γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούνται για πάγια εκµετάλλευση (π.χ. αγελάδες, βόδια) περιλαµβάνονται 

στο λογαριασµό 14.06, ενώ στο λογαριασµό 14.08 περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός 
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τηλεπικοινωνιών, δηλαδή τα fax, οι τηλεφωνικές συσκευές, το τηλεφωνικό κέντρο 

κτλ. Τέλος στον λογαριασµό 14.09 «λοιπός εξοπλισµός» εντάσσονται όλα εκείνα τα 

έπιπλα (και λοιπός εξοπλισµός) που δεν περιλαµβάνονται στους παραπάνω 

λογαριασµούς (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, ανεµιστήρες). Κατά τη διενέργεια σύνταξης 

της απογραφής και του ισολογισµού, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµώνται 

στην αξία αγοράς ή κτήσης (πλέον των εξόδων µεταφοράς – τοποθέτησης)  µείον τις 

αποσβέσεις. 

 

• 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

15.00………………..…………. 

15.01 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση 

15.02 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός 

εξοπλισµός υπό εκτέλεση 

15.03 Μεταφορικά µέσα υπό εκτέλεση 

15.04 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός υπό εκτέλεση 

15.05 ........................................... 

15.09 Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 

15.10 .......................................... 

15.99……………………………. 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων: 

Στον λογαριασµό 15 καταχωρούνται όλα εκείνα τα ποσά, τα οποία καταβάλλει µια 

επιχείρηση για την κατασκευή νέων πάγιων στοιχείων (κτιρίων, µηχανηµάτων, 

µεταφορικών µέσων, επίπλων) καθώς επίσης και τα ποσά που προκαταβάλλονται σε 

κατασκευαστές και προµηθευτές. Κατά τη ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού, 

απεικονίζεται σ’ αυτόν τον λογαριασµό το κόστος των παγίων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή. 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει µια συνοπτική αναφορά στους τρόπους 

απόκτησης των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων, οι συνηθέστεροι από τους 

οποίους είναι οι ακόλουθοι πέντε: 

i. Αγορά: Ως κόστος κτήσης λογίζεται το ποσό που έχει καταβληθεί συνολικά 

για την αγορά ενός στοιχείου. Συνεπώς, στο κόστος κτήσης, εκτός από την 

τιµή αγοράς συµπεριλαµβάνονται και µια σειρά από άλλα έξοδα, όπως π.χ. 

µεταφορικά έξοδα, έξοδα εγκατάστασης µηχανηµάτων, µεσιτικά, 

συµβολαιογραφικά έξοδα κτλ. 

ii.  Ιδιοκατασκευή: Όταν η µονάδα κατασκευάζει η ίδια πάγια στοιχεία, τότε ως 

κόστος θεωρούνται οι συνολικές δαπάνες που έγιναν για την κατασκευή του. 

iii.  Εισφορά: Η εισφορά ενός παγίου στοιχείου από τον επιχειρηµατία ή έναν 

εταίρο αποτιµάται στην αξία που εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. 

iv. Ανταλλαγή: Όταν µια επιχείρηση αποκτά ένα νέο πάγιο στοιχείο, 

ανταλλάσοντας ένα παλαιό, τότε κόστος του νέου στοιχείου είναι η τιµή 

αγοράς τοις µετρητοίς, ενώ η τιµή που δόθηκε το παλαιό στοιχείο δεν 

επηρεάζει το κόστος κτήσης του νέου στοιχείου. 

v.  ∆ωρεά: Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλονται µόνο επιπλέον επιβαρύνσεις, 

π.χ. φόροι, λοιπά έξοδα. Στην αποτίµηση του παγίου στοιχείου 

περιλαµβάνονται και τα ποσά που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση. 

 

Μετά την απόκτηση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου, η επιχείρηση 

πραγµατοποιεί µια σειρά από δαπάνες, που αποσκοπούν στην καλύτερη χρήση και 

λειτουργία του. Οι σηµαντικότερες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

I. Επέκταση ή προσθήκη: Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται κυρίως στην αύξηση 

του όγκου των κτιρίων και της παραγωγικής δυναµικότητας των 

µηχανηµάτων και άλλων στοιχείων. 

II.  Βελτίωση: Θεωρείται οποιαδήποτε µεταβολή γίνεται σε πάγιο στοιχείο και 

στοχεύει στη µείωση του κόστους λειτουργίας του ή στην αύξηση της 

παραγωγικής του δυνατότητας ή στην αύξηση του χρόνου ζωής του. 



33 

 

III.  Συντήρηση: Θεωρείται οποιαδήποτε επέµβαση τεχνικού χαρακτήρα που 

γίνεται σε ένα πάγιο στοιχείο και αποσκοπεί στη διατήρηση της αρχικής του 

παραγωγικής ικανότητας. 

IV.  Επισκευή: Θεωρείται οποιαδήποτε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση 

κατεστραµµένων µερών παγίων στοιχείων, ή παγίων στοιχείων που έχουν 

υποστεί κάποια βλάβη και αποσκοπεί στο να επανέλθουν στην αρχική τους 

κατάσταση. 

Αυτό που πρέπει να προσεχτεί, όσον αφορά τα παραπάνω, είναι να εξεταστεί εάν 

πρέπει να θεωρηθούν έξοδα ή κόστος των παγίων στοιχείων. Κατά γενική οµολογία, 

οι δαπάνες επέκτασης και βελτίωσης θεωρούνται κόστος και προσαυξάνουν το 

κόστος κτήσης αυτών των στοιχείων, ενώ οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής 

θεωρούνται έξοδα και αφαιρούνται από τα έσοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιήθηκαν. 

 

Η διάρκεια ζωής των ενσώµατων παγίων στοιχείων είναι περιορισµένη1. Όταν µια 

επιχείρηση προβεί στην αγορά ενός (ενσώµατου) παγίου στοιχείου, σκοπεύει να το 

χρησιµοποιήσει και να το αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να 

παραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα (υπηρεσίες) µε απώτερο σκοπό τη 

µεγιστοποίηση των εσόδων και την κάλυψη του κόστους αγοράς τους. Τα πάγια 

στοιχεία υπόκεινται σε αποσβέσεις, όπου σύµφωνα µε τον Χρήστο Β. Ναούµ 

«λογιστική απόσβεση ενός παγίου στοιχείου είναι το κόστος των υπηρεσιών του 

στοιχείου αυτού, οι οποίες έχουν εξαντληθεί»2. Οι αποσβέσεις θεωρούνται άλλοτε ως 

στοιχείο του ενεργητικού και άλλοτε ως έξοδο. Στη πρώτη περίπτωση, όταν τα πάγια 

χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, τότε οι αποσβέσεις τους 

λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του κόστους παραγωγής των προϊόντων. 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αποσβέσεις λογίζονται ως έξοδο, όταν εντός της 

(λογιστικής) χρήσης προκύπτουν έσοδα από την πώληση προϊόντων. Για τον 

καθορισµό των αποσβέσεων λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι τέσσερις παράγοντες: 

                                                           
1 Εξαιρούνται τα οικόπεδα. 

2 Πηγή: «Εισαγωγή στη χρηµατοοικονοµική λογιστική», Χρήστος Βασ. Ναούµ, Αθήνα 1994. 
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1. Το κόστος κτήσης του παγίου στοιχείου. 

2. Η υπολειµµατική αξία του παγίου στοιχείου, η οποία είναι η αξία που θα 

δοθεί τελικά στο πάγιο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του (δηλαδή όταν θα 

σταµατήσει να χρησιµοποιείται). Αν από το κόστος κτήσης αφαιρέσουµε την 

υπολειµµατική αξία τότε προκύπτει η αποσβεστέα αξία (ή αποσβεστέο 

κόστος). Η υπολειµµατική αξία των παγίων θεωρείται ότι είναι ίση µε µηδέν. 

Συνεπώς το κόστος κτήσης ταυτίζεται µε το αποσβεστέο κόστος. 

3. Η ωφέλιµη ζωή του παγίου στοιχείου, δηλαδή το σύνολο των υπηρεσιών 

που θα προσφέρει το πάγιο στην επιχείρηση. Η µέτρησή της µπορεί να γίνει 

µε διάφορους τρόπους, όπως π.χ. στις ώρες λειτουργίας του παγίου στοιχείου,  

σε µονάδες παραγωγής (κιλά) και σε µονάδες χρόνου (έτη, µήνες). Η ωφέλιµη 

ζωή ενός παγίου στοιχείου είναι περιορισµένη και αυτό µπορεί να οφείλεται 

στους ακόλουθους δύο παράγοντες: (Α) Φυσικοί παράγοντες (physical 

factors) και (Β) Οικονοµικοί παράγοντες (economic or functional factors). 

Στους φυσικούς παράγοντες περιλαµβάνονται (i) η πάροδος του χρόνου, 

χάνοντας µέρος των υπηρεσιών που προσφέρουν και (ii) η χρήση και 

λειτουργία του, που αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο παράγοντα µείωσης της 

ωφέλιµης ζωής ενός παγίου. Απ’ την άλλη πλευρά στους οικονοµικούς 

παράγοντες εµπεριέχονται: (i) η ακαταλληλότητά του, λόγω µη 

χρησιµοποίησής του που µπορεί να οφείλεται π.χ. στη µη κάλυψη των 

αυξηµένων και νέων αναγκών της επιχείρησης ή λόγω αλλαγής των 

προϊόντων που παράγει ή των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί και (ii)  στην 

οικονοµική απαξίωσή του, επειδή υπάρχουν στην αγορά άλλα πάγια της ίδιας 

κατηγορίας, τα οποία έχουν χαµηλότερο κόστος και µεγαλύτερη παραγωγική 

ικανότητα. 

4. Οι εξαντλούµενες υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στην ποσότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρει το πάγιο στην επιχείρηση ή στις υπηρεσίες που 

εξαντλούνται κατά τη διάρκεια µιας χρήσης. Έτσι, όταν η ωφέλιµη ζωή ενός 

παγίου στοιχείου εκφράζεται σε µονάδες παραγωγής ή ώρες εργασίας, τότε οι 

εξαντλούµενες υπηρεσίες εκφράζονται από τις µονάδες παραγωγής ή από τις 

ώρες εργασίας. Όταν όµως η ωφέλιµη ζωή ενός παγίου εκφράζεται σε 
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µονάδες χρόνου, τότε γίνονται διάφορες υποθέσεις, για παράδειγµα όταν οι 

εξαντλούµενες υπηρεσίες είναι κάθε χρόνο οι ίδιες, τότε µπορούµε πολύ 

εύκολα να προχωρήσουµε στον υπολογισµό των αποσβέσεων. Εκτός όµως 

από την παραπάνω υπόθεση, µπορεί να γίνουν και άλλες, όπως π.χ. οι 

εξαντλούµενες υπηρεσίες κάθε χρόνο αυξάνονται ή µειώνονται. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις παραπάνω υποθέσεις, έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω µέθοδοι 

υπολογισµού των αποσβέσεων3: 

� Μέθοδος της σταθερής απόσβεσης. Ο υπολογισµός της µπορεί να γίνει ως 

εξής: α) Η ετήσια απόσβεση προκύπτει από τη διαίρεση του αποσβεστέου 

κόστους µε τα έτη της ωφέλιµης ζωής του, β) Με τη χρησιµοποίηση 

συντελεστή απόσβεσης είτε επί της αποσβεστέας αξίας είτε επί του κόστους 

κτήσης. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, ο τρόπος υπολογισµού των αποσβέσεων 

πρέπει να γίνεται µε τη συγκεκριµένη µέθοδο, βάσει προκαθορισµένων 

συντελεστών αποσβέσεων, οι οποίοι είναι υπολογισµένοι µε τέτοιο τρόπο που 

λαµβάνουν υπόψη τη φυσική φθορά, τη χρήση και την οικονοµική απαξίωση 

των παγίων στοιχείων. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί και 

τις ακόλουθες δύο µεθόδους απόσβεσης, αποκλειστικά και µόνο για 

εσωτερικούς ή ίδιους σκοπούς. 

� Μέθοδος της φθίνουσας (µειούµενης) απόσβεσης. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

περιλαµβάνει: α) τη µέθοδο του αθροίσµατος των αριθµών των ετών της 

ωφέλιµης ζωής, β) τη µέθοδο του σταθερού ποσοστού επί της αναπόσβεστης 

αξίας. 

� Μέθοδος της λειτουργικής εντάσεως.  Η συγκεκριµένη µέθοδος περιλαµβάνει: 

α) τη µέθοδο της παραγωγής και β) τη µέθοδο των ωρών εργασίας. 

 

(Β) Ασώµατα (ή άυλα) πάγια στοιχεία:   

• 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 
                                                           
3 Η παρουσίαση των µεθόδων υπολογισµού των αποσβέσεων έγινε πολύ επιγραµµατικά, και η 
αναλυτική παρουσίασή τους ξεφεύγει από το πλαίσιο της παρούσας µελέτης.  
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   16.00 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 

16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

16.02 ∆ικαιώµατα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων - 

µεταλλείων - λατοµείων 

16.03 Λοιπές παραχωρήσεις 

16.04 ∆ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων 

16.05 Λοιπά δικαιώµατα 

......... 

16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 

16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων 

16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 

16.13 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων 

16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

16.15 Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις 

πάγιων στοιχείων (Υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο) 

16.16 ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 

16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως 

16.17.00 Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ (Γνωµ. 142/1948/1993) 

16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

......... 

16.90 Έξοδα µετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωµ. 260/2258/1995) 

......... 
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16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 

16.99 Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα 

πολυετούς αποσβέσεως 

Φήµη και πελατεία ή υπεραξία επιχείρησης (ή Goodwill): Ως φήµη και πελατεία – 

υπεραξία (λογαριασµός 16.00) θεωρείται η καλή φήµη, η καλή οργάνωση, η 

εξειδίκευση στην παραγωγή προϊόντων, η πίστη στην αγορά. Ο λογαριασµός αυτός 

χρησιµοποιείται σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης ολόκληρης επιχείρησης και 

λογιστικά χρεώνεται µε το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της τιµής αγοράς και 

της πραγµατικής αξίας των στοιχείων που εξαγοράζονται4. Η απόσβεση της φήµης 

και πελατείας µπορεί να γίνει είτε σε µια χρήση, είτε σε περισσότερες χρήσεις, αρκεί 

να εφαρµόζεται έως και πέντε συνεχόµενα έτη. 

∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Στον λογαριασµό αυτό (16.01) 

καταχωρούνται εκείνα τα στοιχεία της επιχείρησης που την οδηγούν σε 

πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, δίνοντάς της τη 

δυνατότητα να δρα µονοπωλιακά ή περισσότερο εξειδικευµένα στην αγορά. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως: (α) τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, που 

χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις αποκλειστικής εκµετάλλευσης νέων προϊόντων ή 

νέων µεθόδων. Η διάρκεια τους είναι χρονικά περιορισµένη. Λογιστικά χρεώνεται µε 

το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των διπλωµάτων ή µε το ποσό αποτίµησής 

τους (σε περίπτωση εισφοράς) ή µε το ποσό που καταβλήθηκε από την επιχείρηση για 

την εξασφάλιση ή τη δηµιουργία τους, και (β) τα εµπορικά σήµατα,  δηλαδή τα 

διάφορα σήµατα που αποκτά µια επιχείρηση µε σκοπό την πάγια χρησιµοποίησή τους 

(π.χ. εµπορική επωνυµία, ονοµασίες προϊόντων). 

∆ικαιώµατα (παραχωρήσεις) εκµετάλλευσης ορυχείων, µεταλλείων, λατοµείων 

και λοιπές παραχωρήσεις: Στους λογαριασµούς 16.02 και 16.03 καταχωρούνται τα 

προαναφερόµενα δικαιώµατα. Επιπροσθέτως, στον λογαριασµό 16.04 καταχωρούνται 

τα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων πάγιων στοιχείων και στον λογαριασµό 16.05 τα 

λοιπά δικαιώµατα, τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις παραπάνω 

κατηγορίες, όπως π.χ. τα δικαιώµατα πνευµατικής εργασίας που αναφέρονται στα 

                                                           
4 Θεωρείται στοιχείο του Ενεργητικού µόνο σε περίπτωση εξαγοράς και όχι όταν δηµιουργείται από 
µια επιχείρηση. 
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δικαιώµατα που αποκτά µια επιχείρηση στη πνευµατική εργασία συγγραφέων, 

ζωγράφων, µουσικοσυνθετών κτλ. 

 

(Γ) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (ή κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα)5: 

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (λογαριασµός 16.10): Περιλαµβάνονται 

όλα τα έξοδα τα οποία γίνονται κατά την ίδρυση και οργάνωση µιας επιχείρησης και 

πραγµατοποιούνται µέχρι την έναρξη των εργασιών της. Ως τέτοια έξοδα µπορούν να 

θεωρηθούν τα εξής: αµοιβή δικηγόρου, συµβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα οργάνωσης, 

έξοδα προβολής, έξοδα κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστατικού, έξοδα έκδοσης 

µετοχών, έξοδα διοίκησης. Επιπλέον, σε αυτόν τον λογαριασµό µπορούν να 

καταχωρηθούν και έξοδα τα οποία πραγµατοποίησε µια επιχείρηση µετά την έναρξη 

των εργασιών της, όπως είναι π.χ. τα έξοδα ίδρυσης υποκαταστήµατος. 

Έξοδα ερευνών ορυχείων, µεταλλείων, λατοµείων – έξοδα λοιπών ερευνών: 

Παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 16.11 και 16.12 του ΕΓΛΣ αντίστοιχα. Ως 

έξοδα λοιπών ερευνών µπορούν να θεωρηθούν τα έξοδα που γίνονται για την 

τελειοποίηση των νέων µεθόδων παραγωγής ή οι έρευνες σε νέα προϊόντα. 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης οµολογιακών δανείων: Ως τέτοια έξοδα 

µπορούν να θεωρηθούν τα έξοδα εκτύπωσης µετοχών ή οµολογιών, έξοδα 

δηµοσίευσης, έξοδα τροποποίησης καταστατικού, αµοιβές δικηγόρων και 

συµβολαιογράφων (λογαριασµός 16.13). 

Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων: Περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι δαπάνες που 

γίνονται για την απόκτηση ενσώµατων – ασώµατων ακινητοποιήσεων, π.χ. αµοιβές 

δικηγόρων και συµβολαιογράφων, ο φόρος µεταβίβασης, τα µεσιτικά έξοδα 

(λογαριασµός 16.14). 

 

Εκτός από τα παραπάνω, στην οµάδα 16 τηρούνται και οι ακόλουθοι 

δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί: 

                                                           
5 Συνέχεια δευτεροβάθµιων λογαριασµών, του πρωτοβάθµιου 16. 
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(Λογαριασµός 16.15) Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για 

κτήσεις πάγιων στοιχείων: Αναφέρεται στις διαφορές σε ευρώ και ξένο νόµισµα που 

προκύπτουν π.χ. κατά την πληρωµή δόσεων δανείων ή άλλων πιστώσεων. 

(Λογαριασµός 16.16) ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών: Σε αυτό το 

λογαριασµό καταχωρούνται οι διαφορές που προκύπτουν από τη διάθεση οµολογιών 

σε µικρότερη τιµή σε σχέση µε την ονοµαστική τους αξία, καθώς επίσης και οι 

διαφορές από εξόφληση οµολογιών σε µεγαλύτερη τιµή σε σχέση µε την ονοµαστική 

τους αξία. 

(Λογαριασµός 16.17) Έξοδα αναδιοργάνωσης: Ο λογαριασµός αυτός εµπεριέχει όλα 

εκείνα τα έξοδα που κρίνονται ως απαραίτητα και σχετίζονται µε την περαιτέρω 

ανάπτυξη της επιχείρησης λόγω αύξησης της παραγωγικής της δυναµικότητας, είτε 

λόγω σηµαντικής επέκτασης της εµπορικής της δραστηριότητας, είτε λόγω 

οργανωτικών της µεταβολών. 

(Λογαριασµός 16.18) Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου: Αναφέρεται στους 

τόκους δανείων που αφορούν την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

(Λογαριασµός 16.19) Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης: Περιλαµβάνονται όλα 

εκείνα τα έξοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στους λογαριασµούς από 16.10 έως 

και 16.18. 

Λοιποί δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί της οµάδας 16 είναι οι παρακάτω τρεις: 

(Λογαριασµός 16.90) Έξοδα µετεγκατάστασης της επιχείρησης. 

(Λογαριασµός 16.98) Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων. 

(Λογαριασµός 16.99) Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης.  

 

 (∆) Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: 

• 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18.00 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 
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18.01 Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 

18.02 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε €. 

18.03 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. 

18.04 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε €. 

18.05 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. 

18.06 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων 

18.07 Γραµµάτια Εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε € 

18.08 Γραµµάτια Εισπρακτέα µακροπρόθεσµα σε Ξ.Ν. 

18.09 Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε 

∆ρχ. 

18.10 Μη δουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµων σε 

Ξ.Ν. 

18.11 ∆οσµένες εγγυήσεις 

18.12 Οφειλόµενο κεφάλαιο 

18.13 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε €. 

18.14 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 

18.15 Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε €. 

18.16 Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν. 

......... 

Σε αυτή τη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται οι συµµετοχές της επιχείρησης σε άλλες 

επιχειρήσεις, µε σκοπό τον έλεγχο ή την επιρροή της σ’ αυτές, όπως π.χ. οι µετοχές 

µιας Α.Ε., τα εταιρικά µερίδια σε µια Ε.Π.Ε. κτλ. µε το ποσοστό συµµετοχής τους να 

υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου της κάθε εταιρίας.  Όταν η απόκτησή τους γίνεται 
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για πρόσκαιρη εκµετάλλευση (ποσοστό συµµετοχής έως το 10%) τότε 

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 34 «Χρεόγραφα» του κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού. Συγκεκριµένα: Στον λογαριασµό 18.00 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις» παρακολουθούνται οι εξαρτηµένες επιχειρήσεις (διορισµός άνω του 

50% των µελών της διοίκησης), οι συγγενείς επιχειρήσεις (κατοχή του 20% του 

κεφαλαίου ή των ψήφων της γενικής συνέλευσης) καθώς επίσης και εκείνες οι 

επιχειρήσεις που έχουν ενιαία διεύθυνση. Στον λογαριασµό 18.01 «Συµµετοχές σε 

λοιπές επιχειρήσεις» καταχωρούνται οι συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

Ο λογαριασµός (18) χρεώνεται µε το κόστος κτήσης των συµµετοχών, στο οποίο δεν 

συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά έξοδα απόκτησης των συµµετοχών. Στο τέλος της 

χρήσης οι συµµετοχές αποτιµώνται στη µικρότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και 

της τρέχουσας τιµής.  

 Επίσης, οι λογαριασµοί από 18.02 – 18.14 αναφέρονται σε µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις, δηλαδή απαιτήσεις που η εξόφλησή τους λήγει µετά το τέλος της 

επόµενης χρήσης. Συγκεκριµένα: Στους λογαριασµούς 18.02 – 18.03 καταχωρούνται 

οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, ενώ στους 

λογαριασµούς 18.04 – 18.05 καταχωρούνται οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε µη 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στον 18.06 καταχωρούνται οι µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση προς τους εταίρους της, ενώ προαιρετικά στους 

λογαριασµούς 18.07 – 18.08 καταχωρούνται τα εισπρακτέα γραµµάτια λήξεως άνω 

των δώδεκα µηνών από το τέλος χρήσης του ισολογισµού6. Στους λογαριασµούς 

18.09 – 18.10 καταχωρούνται προαιρετικά οι µη δεδουλευµένοι τόκοι 

µακροπρόθεσµων γραµµατίων εισπρακτέων, ενώ τα ποσά εγγυήσεων που δεν θα 

επιστραφούν έως το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο λογαριασµό 18.11 

«δοσµένες εγγυήσεις». Στον λογαριασµό οφειλόµενο κεφάλαιο (18.12) 

καταχωρούνται δόσεις (οφειλόµενου) κεφαλαίου που θα καταβληθούν µετά το τέλος 

της επόµενης του ισολογισµού χρήσης. Στους λογαριασµούς 18.13 – 18.14 

καταχωρούνται οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα  

και δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, καθώς επίσης και στις επόµενες 

18.15 και 18.16. Οι λογαριασµοί 18.15 και 18.16 αναφέρονται σε εκδόσεις τίτλων 

που διαφέρουν από εκείνους των λογαριασµών 18.00 και 18.01. 

                                                           
6 Τα γραµµάτια αυτά παρακολουθούνται στο λογαριασµό 31 «Γραµµάτια εισπρακτέα». 
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 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την κωδικοποίηση του ΕΓΛΣ ο λογαριασµός 17 

παραµένει κενός και απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η συµπλήρωσή του, εκτός 

αν έχει δοθεί άδεια από την αρµόδια κρατική αρχή. 

 

 Τέλος, εκτός από όλες τις προαναφερόµενες κατηγορίες, όταν υπάρχουν 

υποκαταστήµατα µιας επιχείρησης, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο λογαριασµός 

19 του ΕΓΛΣ (πάγιο ενεργητικό υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων). Ο τρόπος 

λογιστικής παρακολούθησης των υποκαταστηµάτων µπορεί να είναι διπλός: Εάν το 

υποκατάστηµα παρακολουθείται λογιστικά από το κεντρικό, τότε δεν είναι λογιστικά 

αυτοτελές και οι λογαριασµοί του υποκαταστήµατος παρακολουθούνται µαζί µε τους 

λογαριασµούς του κεντρικού, π.χ.: 

12 Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

12.00 Μηχανήµατα 

12.00.00 Μηχανήµατα Κεντρικού 

12.00.01 Μηχανήµατα Υποκαταστήµατος Α 

 Στην περίπτωση όµως που το υποκατάστηµα τηρεί λογιστικά βιβλία 

ανεξάρτητα από το κεντρικό, και παρουσιάζει το δικό του οικονοµικό αποτέλεσµα 

(κέρδος ή ζηµιά) στο τέλος της χρήσης τότε παρουσιάζει λογιστική αυτοτέλεια, π.χ.: 

19 Εδαφικές εκτάσεις υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων 

19.00 Υποκατάστηµα ή Κέντρο Α 

19.00.00 Γήπεδα – Οικόπεδα 

19.01 Υποκατάστηµα ή Κέντρο Β 

19.01.00 Γήπεδα – Οικόπεδα 
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Ένας άλλος τρόπος κωδικοποίησης του λογιστικού σχεδίου σε περίπτωση 

υποκαταστηµάτων είναι ο παρακάτω (σε περίπτωση µη λογιστικής αυτοτέλειας): 

9 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ    

ΚΕΝΤΡΩΝ (Όµιλος λ/σµών προαιρετικής χρήσεως) 

190 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 10 

191 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 11 

192 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 12 

193 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 13 

194 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 14 

195 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 15 

196 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 16 

197 ................................................. 

198 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σµού 18 



44 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 

 

 10. Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

Αγορά εδαφικής έκτασης που θα χρησιµοποιηθεί ως πάγιο στοιχείο για την 

επιχείρηση που την αγοράζει. 

Η βιοµηχανική επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στις 30-06-2011 αγοράζει µια 

εδαφική έκταση 15 στρεµµάτων από τον ιδιώτη Β. Παπαζήση αντί του συνολικού 

ποσού 200.000,00 ευρώ µε σκοπό την ανέγερση νέας εργοστασιακής µονάδας.  

Η αγορά πραγµατοποιείται µε συµβολαιογραφική πράξη. Κατά την υπογραφή του 

συµβολαίου θα καταβληθούν άµεσα µε επιταγή όψεως ηµέρας 150.000,00 ευρώ και 

τα υπόλοιπα θα καταβληθούν στις 20/12 του ίδιου έτους. 

Στις 01-07-2011 καταβάλλονται για φόρο και λοιπά έξοδα µεταβίβασης 30.000,00 

ευρώ. Ο φόρος µεταβίβασης υπολογίστηκε από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. πάνω από την 

αντικειµενική αξία,  που θεωρείται ότι είναι έστω 250.000,00 ευρώ και όχι σύµφωνα 

µε την πραγµατική συµφωνηθείσα αξία 200.000,00 ευρώ που αναγράφονται στη 

συµβολαιογραφική πράξη αγοράς. 

Παράλληλα την ίδια µέρα καταβλήθηκαν:   

Α) 5.500,00 ευρώ, ως  αµοιβή στη συµβολαιογράφο Π. Σπανάκη. Από το ποσό αυτό 

παρακρατείται φόρος  κατά την καταβολή του µε συντελεστή 20%. Για το ποσό αυτό 

η συµβολαιογράφος δεν εκδίδει απόδειξη, επειδή η αµοιβή αυτή, καθώς και η 

παρακράτηση 20% αναγράφονται στο σχετικό  συµβόλαιο. Ο συντελεστής ΦΠΑ 

είναι 23%  

Β) 3.000,00 ευρώ στο δικηγόρο Γ. Μακράκη. Από το ποσό αυτό παρακρατείται 

φόρος κατά την καταβολή του µε συντελεστή 20%. Ο δικηγόρος εκδίδει σχετική 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 23%. 

Ζητείται να γίνουν όλες οι λογιστικές ενέργειες που αφορούν την ανωτέρω αγορά 

εδαφικής έκτασης από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
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ΛΥΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Α) Με το ποσό της συµφωνηµένης συνολικής αξίας αγοράς της εδαφικής έκτασης 

των 200.000,00 ευρώ (και όχι σύµφωνα µε την αντικειµενική που έχει κάνει εκτίµηση 

η ∆.Ο.Υ.), στο ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Ε. γίνεται η εξής εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ    

10.00.00,0000 ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΠΛΑΚΑ'' 200.000,00  

50  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

50.00.00.0000  Παπαζήσης Β  200.000,00 

 Αγορά Εδαφικής Έκτασης  Αρ.Συµβολαίου 1052/30-06-11   

 

Β) την ίδια µέρα καταβάλλονται τα 150.000,00 ευρώ µε επιταγή όψεως ηµέρας 

Νο.1330. Με το ποσό αυτό, στο ηµερολόγιο ∆.Π γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    

50.00.00.0000 Παπαζήσης Β  150.000,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Όψεως Νο.1330  150.000,00 

 Καταβολή Έναντι λογ/µου  για αγορά Οικοπέδου   

 

Γ) Καταβλήθηκαν µε επιταγή όψεως ηµέρας 30.000,00 ευρώ για φόρο µεταβίβασης, 

χαρτόσηµο και λοιπά έξοδα. Με το ποσό, στο ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων γίνεται 

η εξής λογιστική εγγραφή: 
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1.7 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα 
Πολυετούς Απόσβεσης    

16.14.00.0000 Έξοδα Κτήσης Εδαφικών εκτάσεων 30.000,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  
Λογαριασµός Όψεως 
Νο.1330  30.000,00 

 Πληρωµή Φόρου Μεταβίβασης & Λοιπών Εξόδων   

 

 ∆) Η αµοιβή του συµβολαιογράφου για τη σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης 

είναι 5.500,00 ευρώ, όπως αναφέρεται στην τελευταία σελίδα του συµβολαίου, από 

το οποίο παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20% και το υπόλοιπο καταβάλλεται 

στη συµβολαιογράφο. Το ποσό του φόρου είναι 1.100,00 ευρώ (5.500,00 χ 20% = 

1.100,00 ευρώ) ο ΦΠΑ µε συντελεστή 23% είναι 1,265,00 ευρώ και το καθαρό ποσό 

που εισπράττει ο συµβολαιογράφος είναι (5.500 +1.265,00- 1.100,00=5.665,00). 

Για το συνολικό ποσό των 5.500,00 ευρώ, για το ΦΠΑ 1.265,00 ευρώ, για το καθαρό 

ποσό των 5.665,00 ευρώ που καταβάλλεται στη συµβολαιογράφο και για το ποσό των 

1.100,00 ευρώ που είναι ο παρακρατηµένος φόρος, γίνονται οι εξής λογιστικές 

εγγραφές: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα 
Πολυετούς Απόσβεσης    

16.14.00.0000 Έξοδα Κτήσης Εδαφικών εκτάσεων 5.500,00  

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη    

54.00.00.2823 ΦΠΑ Παγίων µε 23%  1.265,00  

53  Πιστωτές ∆ιάφοροι   

53.08.00.0001  Π.Σπανάκη  6.765,00 

 Αµοιβή συµβολαιογράφου για σύνταξη συµβολαίου    
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 Πιστωτές ∆ιάφοροι    

53.08.00.0001 Π.Σπανάκη  1.100,00  

54  Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη   

54.04.00.0000  Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγ/τιών 1.100,00 

 Παρακράτηση Φόρου 20%  Συµβολαιογράφου   

Στη συνέχεια στο ηµερολόγιο ∆Π γίνεται η παρακάτω εγγραφή για την καταβολή του 

καθαρού ποσού στον συµβολαιογράφο µε επιταγή όψεως ηµέρας που είναι 5.665,00 

ευρώ (6.765,00- 1.100,00=5.665,00 ευρώ). 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 Πιστωτές ∆ιάφοροι    

53.08.00.0001 Π.Σπανάκη  5.665,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Όψεως Νο.1330  5.665,00 

 Καταβολή Καθαρού Ποσού  στη συµβολαιογράφο Π.Σπανάκη  

Σηµ: Ο παραπάνω τρόπος εγγραφών γίνεται όταν τα βιβλία τηρούνται µέσω Η/Υ. 

 

Ε) Η ακαθάριστη αµοιβή του δικηγόρου είναι 3.000,00 ευρώ. Ο δικηγόρος εκδίδει 

Α.Π.Υ για να εισπράξει τη καθαρή αµοιβή. Στην απόδειξη αυτή γράφεται η 

ακαθάριστη αµοιβή που είναι 3.000,00 ευρώ, ο ΦΠΑ 23% είναι 690,00 ευρώ, ο 

παρακρατούµενος φόρος 20% , που είναι 600,00 ευρώ (3.000,00 χ 20%=600,00 

ευρώ) και η καθαρή αµοιβή που είναι 3.090,00 ευρώ (3.000,00+690,00-

600,00=3.090,00ευρώ). 

Για τα πιο πάνω ποσά, µε παραστατικό το πρωτότυπο από την ΑΠΥ του δικηγόρου 

και µε την επιταγή όψεως ηµέρας που του δίδεται γίνονται οι παρακάτω εγγραφές: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & 
Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης    

16.14.00.0000 Εξοδα Κτήσης Εδαφικών εκτάσεων 3.000,00  

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη   
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54.00.00.2823 ΦΠΑ Παγίων µε 23%  690,00  

53  Πιστωτές ∆ιάφοροι   

53.08.00.0002  Γ.Μακράκης   3.090,00 

54  Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη   

54.04.00.0000  Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγ/τιών 600,00 

 Αµοιβή ∆ικηγόρου ως ΑΠΥ  για Συµµετοχή σε Συµβόλαιο   

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 Πιστωτές ∆ιάφοροι    

53.08.00.0002 Γ.Μακράκης   3.090,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Όψεως Νο.1330  3.090,00 

 Καθαρό ποσό Αµοιβής ∆ικηγόρου   

Σηµ: Ο Συµβολαιογράφος και ο ∆ικηγόρος, στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που 

υποβάλλουν, συµπεριλαµβάνουν και το πιο πάνω ποσό ΦΠΑ 1.265,00 ευρώ ο πρώτος 

και 690,00 ευρώ ο δεύτερος. 

Μετά την λήξη του Γ΄ διµήνου και έως τις 20 Ιουλίου καταβάλλεται από την 

επιχείρηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους ελευθέρους 

επαγγελµατίες µέσα στο Γ΄ δίµηνο και που είναι συνολικά 1.700,00 ευρώ 

(1.100,00+600,00=1.700,00 ευρώ). Για την καταβολή του ποσού αυτού 

συµπληρώνεται Προσωρινή ∆ήλωση . Στη συνέχεια στο ηµερολόγιο ταµείου γίνεται 

η εξής εγγραφή:  

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.7 Ταµείου ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη   

54.04.00.0000 Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγ/τιών 1.700,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.00.00.0000  Ταµείο   1.700,00 

 Καταβολή Φ.Ε.Ε. Γ΄∆ιµήνου  ως Προσωρινή ∆ήλωση   

 

Καταβάλλεται από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στο Β. Παπαζήση το 

υπόλοιπο ποσό που είναι 50.000,00 ευρώ µε επιταγή όψεως του λογαριασµού 
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Νο.1330, µε απλή απόδειξη µε τα στοιχεία της επιταγής αυτής. Στη συνέχεια στο 

ηµερολόγιο ∆.Π. της εταιρίας γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    

50.00.00.0000 Παπαζήσης Β  50.000,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Όψεις Νο.1330 50.000,00 

 Εξόφληση λογ/µου  για αγορά Οικοπέδου   

Α) Μετά από τις πιο πάνω λογιστικές εγγραφές που έχουν γίνει στα βιβλία της 

εταιρίας  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  παρατηρούµε ότι ο λογαριασµός «Έξοδα 

κτήσης εδαφικών εκτάσεων» εµφανίζεται µε χρεωστικό υπόλοιπο 38.500,00 ευρώ 

(30.000,00 + 4.400,00 + 1.100,00+ 2.400,00 + 600,00 = 38.500,00). 

Το ποσό ή θα αποσβεσθεί ολόκληρο (εφάπαξ) ή θα αποσβεσθεί τµηµατικά και 

ισόποσα µέσα στην πενταετία. Ο λογιστής της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  

αποφάσισε την εφάπαξ απόσβεση του ποσού αυτού καθότι υπολογίζει ότι τα κέρδη 

της χρήσης αυτής θα διαµορφωθούν σε υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, στο 

ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων (ή στο ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµού) θα γίνει η 

εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 
Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
Κόστος    

66.05.14.0000 
Αποσβέσεις Εξόδων κτήσης 
ακινητοποιήσεων  38.500,00  

16  
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & 
Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης   

16.99.14.0000  Έξοδα Κτήσης Εδαφικών εκτάσεων 38.500,00 

 Απόσβεση εφάπαξ των εξόδων αγοράς εδαφικής έκτασης   

 

Β) Επειδή τα έξοδα αγοράς της εδαφικής έκτασης αποσβέστηκαν εξολοκλήρου ο 

αντίθετος λογαριασµός 16.99.14.000 θα χρεωθεί για να εξισωθεί και θα πιστωθεί ο 
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κύριος λογαριασµός 16.14.00.000 µε το ίδιο ποσό, οπότε εξισώνεται και ο 

λογαριασµός αυτός. Η εγγραφή αυτή γίνεται ως εξής:     

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα 
Πολυετούς Απόσβεσης    

16.99.14.0000 Έξοδα Κτήσης Εδαφικών εκτάσεων  38.500,00  

16  

Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις & Έξοδα 
Πολυετούς Απόσβεσης   

16.14.00.0000  Έξοδα Κτήσης Εδαφικών εκτάσεων 38.500,00 

 Μεταφορά αντίθετ.λογ.16.99.14.000 στον κύριο 16.14.00.000   

Ο λογ. 66.05.14.000 «Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων» εµφανίζεται µε 

χρεωστικό υπόλοιπο 38.500,00 ευρώ. Στη συνέχεια ο λογαριασµός θα πρέπει να 

πιστωθεί µε το ποσό των 38.500,00 ευρώ, για να εξισωθεί και να χρεωθεί ο 

λογαριασµός 80.00.00.000  «Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης  χρήσης 2011» µε 

το ίδιο ποσό. Η εγγραφή γίνεται ως εξής:  

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

80 Γενική Εκµετάλλευση    

80.00.00.0000 Λογ/µος Γενικής Εκµετάλλευσης χρήσης 2011 38.499,99  

66 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 
Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
Κόστος    

66.05.14.0000 
Αποσβέσεις Εξόδων κτήσης 
ακινητοποιήσεων   38.499,99 

 Μεταφορά λογ.66.05.14.000  στο λογ/µο 80.00.00.000   

 

Το ποσό 38.500,00 ευρώ αναγνωρίζεται φορολογικά και εκπίπτει κανονικά από τα 

ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους. 

∆) Οι υπόλοιποι λογαριασµοί που κινήθηκαν στο πιο πάνω παράδειγµα, είναι 

λογαριασµοί ουσίας και εµφανίζονται κανονικά µε τα υπόλοιπα τους στην απογραφή 

και στον ισολογισµό που συντάσσεται στις 31/12.  
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11.ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Αγορά οικήµατος από επιχείρηση που θα το χρησιµοποιήσει για να στεγάσει τα 

γραφεία της. 

Η επιχείρηση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αγοράζει µε συµβολαιογραφική πράξη ένα 

διαµέρισµα 100 τ.µ., από τον εργολάβο Κ. Πετράκη που βρίσκεται στην οδό Μίνωος  

38 στο Ηράκλειο. Η αξία του διαµερίσµατος συµφωνήθηκε στα 150.000,00 ευρώ. 

Από το ποσό αυτό καταβλήθηκαν τα 75.000,00 ευρώ και για το υπόλοιπο η εταιρία 

πήρε δάνειο από την ΑΤΕΒΑΝΚ µε επιτόκιο 13% ετησίως εξοφλητέο σε 10 έτη. Η 

πρώτη δόση θα κατατεθεί στις 01.03 του επόµενου έτους.  

Κατά την υπογραφή του συµβολαίου καταβλήθηκαν τα εξής ποσά: Α) φόρος 

µεταβίβασης 21.000,00 ευρώ (η ∆.Ο.Υ  για να βγάλει το Φ.ΜΑ. εκτίµησε το ακίνητο 

σύµφωνα µε την αντικειµενική αξία η οποία ανέρχεται στις 200.000,00 ευρώ).  Β) 

Χαρτόσηµο και λοιπά έξοδα  (όπως αυτά που αναγράφονται στο συµβόλαιο)  700,00 

ευρώ.  Γ) Ακαθάριστη αµοιβή της συµβολαιογράφου Κ. Βασαρµίδη 3.000,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 23% (690,00 ευρώ), σύνολο 3.690,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό 

αφαιρείται ο παρακρατούµενος φόρος 20% που είναι 600,00 ευρώ και καταβάλλεται 

στο συµβολαιογράφο µε επιταγή ηµέρας το υπόλοιπο ποσό που είναι 3.090,00 ευρώ. 

∆) Καταβάλλεται στο δικηγόρο Γ. Μανδελένη το ποσό των 1.000,00 ευρώ ως έξοδα 

που πραγµατοποίησε για την αγορά του διαµερίσµατος αυτού. Επίσης καταβάλλεται 

και το ποσό της αµοιβής του που αναλύεται ως εξής 1.000,00 ευρώ ακαθάριστη 

αµοιβή πλέον ΦΠΑ 23%, 230,00 ευρώ – 20% φόρος =  200,00 ευρώ, υπόλοιπο 

καθαρό ποσό 1.030,00 ευρώ.  Ο συντελεστής απόσβεσης του ακινήτου είναι 8% 

ετησίως.   

Να γίνουν οι εγγραφές αγοράς του πιο πάνω ακινήτου και οι υπόλοιπες εγγραφές 

µέχρι 31.12. 

ΛΥΣΗ 

20.1 

Α) µε την συνολική αξία αγοράς του ακινήτου που είναι 150.000,00 ευρώ (και όχι µε 

την αντικειµενική ) γίνεται η εξής εγγραφή: 
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων    

11.00.00.1000 Αγορές κτιρίων εξαιρούµενες από το ΦΠΑ 150.000,00  

50  Προµηθευτές   

50.00.00.0013  Πετράκης Κ  150.000,00 

 Αγορά ∆ιαµερίσµατος  Αρ.Συµβολαίου 10250/20-01-11  

 

Β) Η εταιρία πήρε δάνειο σε µετρητά 75.000,00 ευρώ µε υποθήκη το ακίνητο που 

αγοράζει. Για το ποσό αυτό γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.1 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα    

38.00.00.0000 Ταµείο   75.000,00  

45  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

45.10.00.0000  ∆άνειο σε ΑΤΕΒΑΝΚ   75.000,00 

 Είσπραξη ∆ανείου µε  Υποθήκη ακινήτου   

 

Γ) Με το ποσό των 75.000,00 ευρώ που καταβάλλονται στον εργολάβο σε 

λογαριασµό όψεως, γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή:  

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50 Προµηθευτές    

50.00.00.0013 Πετράκης Κ  75.000,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Οψεως Νο.1200  75.000,00 

 Καταβολή Ποσού σε Εργολάβο µε Επιταγή   

 

∆) Για το φόρο µεταβίβασης και τα λοιπά έξοδα (εκτός από τις αµοιβές του 

συµβολαιογράφου και του δικηγόρου) που είναι συνολικά  21.700,00 ευρώ (ΦΜΑ 

21.000,00 + ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ 700,00 ευρώ= 21.700,00 ευρώ).   
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.1 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 
& Έξοδα Πολυετούς 
Απόσβεσης    

16.14.00.0000 Έξοδα Κτήσης Κτιρίων  21.700,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.00.00.0000  Ταµείο Επιχ/σης   21.700,00 

 Έξοδα αγοράς  ∆ιαµερίσµατος ∆/νση Μίνωοος 38  

 

Ε) Η ακαθάριστη αµοιβή του συµβολαιογράφου είναι 3.000,00 ευρώ, ο ΦΠΑ 23% = 

690,00 ευρώ και ο φόρος 20%=  600,00 ευρώ και το καθαρό ποσό 3.690,00 ευρώ. Με 

τα ποσά αυτά γίνονται οι εξής λογιστικές εγγραφές: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα 
Πολυετούς Απόσβεσης    

16.14.00.0000 Έξοδα Κτήσης Κτιρίων  3.000,00  

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη    

54.00.00.2823 ΦΠΑ Παγίων µε 23%  690,00  

53  Πιστωτές ∆ιάφοροι   

53.08.00.0002  Κ.Βασαρµίδη  3.090,00 

54  Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη  

54.04.00.0000  Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγ/τιών 600,00 

 Αµοιβή Συµβολαιογράφου  ως Συµβόλαιο 10250   

Για το ποσό που καταβάλλεται στο συµβολαιογράφο δίδεται επιταγή ηµέρας, 

συνεπώς στο ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 Πιστωτές ∆ιάφοροι    

53.08.00.0002 Κ. Βασαρµίδη   3.090,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0000  Λογαριασµός Όψεως Νο.10201  3.090,00 

 Καθαρό ποσό Αµοιβής Συµβολαιογράφου   
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15.3 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 15.3 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

54  Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη  

54.04.00.0000  Φόρος Αµοιβών Ελευθ. Επαγ/τιών 600,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  600,00 

38.00.00.0000  Ταµείο Επιχ/σης    

 Εξόφληση Φόρου 20% Μεταβίβασης Ακινήτων   

 

Στ) Η ακαθάριστη αµοιβή δικηγόρου είναι 1.000,00 ευρώ ο ΦΠΑ 23% είναι 230,00 

ευρώ ο φόρος 20% είναι 200,00 ευρώ και το καθαρό ποσό που εισπράττει ο 

δικηγόρος είναι 1.030,00 ευρώ. Με τα ποσά αυτά γίνονται ακριβώς οι ίδιες εγγραφές 

µε εκείνες της πιο πάνω αµοιβής του συµβολαιογράφου. 

31.12 

Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για το ακίνητο. Ο συντελεστής είναι 8% ετησίως. Το 

χρονολογικό διάστηµα που χρησιµοποιείται είναι από 20.01 έως 31.12 δηλαδή 11 

µήνες (Εγκ. Πολ. 1122/03). Η αξία του ακινήτου είναι 150.000,00 ευρώ. Επειδή στο 

συµβόλαιο δεν αναφέρεται τι µέρος από την αξία αυτή αποτελεί οικόπεδο, µετά από 

σχετική επιµέτρηση έγινε αποδεκτό, ότι το 25% της αξίας του ακινήτου αποτελεί την 

αξία του 75% της αξίας του κτιρίου, που υπόκειται σε απόσβεση. Κατά συνέπεια 

έχουµε 150.000,00 χ 75%= 112.500,00 ευρώ αξία που υπόκειται σε απόσβεση. Ο 

συντελεστής απόσβεσης είναι 8% χ 11 µήνες /12 µήνες =7,33% 

Οι αποσβέσεις λοιπόν είναι 112.500,00 χ 7,33%= 8.246,25 ευρώ = ποσό απόσβεσης.  

Η εγγραφή γίνεται ως εξής:     

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 
Ενσωµατωµένες στο 
λειτουργικό Κόστος    

66.01.00.0000 
Αποσβέσεις Εξόδων κτήσης 
ακινητοποιήσεων  8.246,25  

11  
Κτίρια - Εγκαταστάσεις 
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Κτιρίων 

11.99.00.0000  Αποσβεσµένα κτίρια   8.246,25 

 Υπολογισµός την 31/12 Αποσβέσεων    

 

Στη συνέχεια ο λογαριασµός 66.01.00.000 πιστώνεται µε το ποσό 8.246,25 ευρώ για 

να εξισωθεί και χρεώνεται ο λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης 80.00.00.000 µε 

το ίδιο ποσό. 

Β)Υπολογίζονται οι τόκοι του δανείου. Το ποσό είναι 75.000,00 ευρώ. Το επιτόκιο 

είναι 13% και το χρονικό διάστηµα είναι από 20/01- 31/12 (δηλαδή 11,33 µήνες).  

 

Κατά συνέπεια έχουµε: 75.000,00 χ 13% χ 11,33/12 = 9.205,63 ευρώ που είναι οι 

τόκοι και µε το ποσό αυτό γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

65 Τόκοι και Συναφή έξοδα     

65.01.00.0000 Τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων 9.205,63  

52  

Τράπεζες - Λογ/µοι Βραχ/µων 

 Υποχρεώσεων 

52.00.00.0000  ΑΤΕ Λογ/µος - Οφειλές τόκων  9.205,63 

 Υπολογισµός Τόκων  Περίοδου (20/1- 31/12/11   

 

Στη συνέχεια ο λογ. 65.01.00.000 πιστώνεται  µε το ποσό 9.205,63 ευρώ για να 

εξισωθεί και χρεώνεται ο λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης 80.00.00.000 µε το 

ίδιο ποσό. Οι τόκοι αυτοί, ασχέτως αν προέρχονται από δάνειο αγοράς ακινήτου 

αναγνωρίζονται φορολογικά. 

Γ) Στις 31/12 ο λογ. 16.14.00.000 « Έξοδα κτήσης Κτιρίων» εµφανίζεται χρεωµένος 

µε τα εξής ποσά  

21.000,00 Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου 

3.000,00 Αµοιβή Συµβολαιογράφου  
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1.000,00 Αµοιβή ∆ικηγόρου  

25.000,00 Συνολική Αµοιβή 

Το ποσό αυτό µπορεί να αποσβεστεί εφάπαξ ή ισόποσα µέσα σε 5 έτη. Με το ποσό 

της απόσβεσης αυτής χρεώνεται ο λογ. 66.05.14.000 «Αποσβέσεις και εξόδων κτήσης 

ακινητοποιήσεων». Στη συνέχεια πιστώνεται ο λογαριασµός 80.00.00.000 

«Λογαριασµός Γενικής εκµετάλλευσης» χρήσης 2011. Ο λογαριασµός 16.99.14.000 

παραµένει στην απογραφή και στον ισολογισµό της επιχείρησης. Όταν αποσβεστούν 

πλήρως τα έξοδα αυτά καθώς και στην περίπτωση της εφάπαξ απόσβεσης στην ίδια 

χρονιά, χρεώνεται ο λογαριασµός 16.99.14.000 µε το ποσό των 25.000,00 ευρώ για 

να εξισωθεί και πιστώνεται µε το ίσιο ποσό ο λογαριασµός 16.14.00.000, οπότε 

εξισώνεται και ο λογαριασµός αυτός. 

∆) Το διαµέρισµα αυτό, είχε καταχωρηθεί, την ηµέρα που αγοράστηκε, στο 

λογαριασµό 11.00.10.000  (για λόγους εξυπηρέτησης του ΦΠΑ ). Τώρα όµως µε 

31.12 θα πρέπει να τακτοποιηθεί και ο λογαριασµός αυτός. ∆ηλαδή, θα πρέπει να 

πιστωθεί ο λογ. 11.00.00.000, µε το ποσό 150.000,00 ευρώ για να εξισωθεί και να 

χρεωθεί ο λογ. 11.00.00.000  «Κτίρια απογραφής χωρίς νόµο» µε το ίδιο ποσό. Η 

σχετική λογιστική εγγραφή γίνεται ως εξής: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 
Κτίρια - Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων    

11.00.00.0000 Κτίρια Απογραφής χωρίς νόµο   150.000,00  

11  
Κτίρια - Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων   

11.00.10.0000  Αγορές Κτιρίων εξαιρούµενες του ΦΠΑ 150.000,00 

 Τακτοποίηση Λογαριασµών  Κτιρίων   

 

12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Παράδειγµα αντικατάστασης παραγωγικού Μηχανήµατος εργοστασίου που είχε 
αποσβεστεί πλήρως µε άλλο καινούριο µηχάνηµα. 
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31.3.11  

Η βιοµηχανία παραγωγής ψυγείων FROZEN A.E αγοράζει από τον Σπύρου Ιωάννη 

(Ατοµική επιχείρηση) ένα ξυλουργικό µηχάνηµα τύπου «Β» αντί του ποσού 

20.000,00 ευρώ µε τη συµφωνία να αγοράσει ο Σπύρου από την επιχείρηση το παλαιό 

ξυλουργικό µηχάνηµα της τύπου «Α» αντί 7.000,00 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει 

από την αξία αγοράς του µηχανήµατος τύπου «Β» από τον Σπύρου και από την αξία 

πώλησης του µηχανήµατος της «Α» στον Σπύρου θα καταβληθεί µε µετρητά. Το 

µηχάνηµα που πουλάει η επιχείρηση το είχε αγοράσει αντί 10.000,00 ευρώ και έχει 

αποσβεσθεί πλήρως (δηλαδή αποσβέσεις 9.999,99). 

Ζητείται: Να γίνουν όλες οι λογιστικές ενέργειες στη FROZEN A.E, που αφορούν το 

γεγονός της πώλησης του Μηχανήµατος «Α». 

ΛΥΣΗ  

Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της FROZEN A.E 

31.3.11(Πώληση παλαιού Μηχανήµατος)  

 

Η Επιχείρηση « FROZEN A.E.» µε την αποστολή του παλαιού µηχανήµατος στον 

Σπύρου εκδίδει συγχρόνως και Τιµολόγιο πώλησης- ∆ελτίο Αποστολής γραµµένο ως 

εξής: 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής Νο.120 Ηµεροµηνία 31/3/2011. Ωρα 10:15  

Εκδότης: FROZEN A.E. 62 Μαρτύρων 30 Ηράκλειο ΑΦΜ 070347793 

Πελάτης: Σπύρου Ιωάννης Έµπορος ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου  ΑΦΜ 018024560 

Α/Α Περιγραφή Είδους  Ποσότητα  Τιµή  Αξία 

1 
Ξυλουργικό Μηχάνηµα "Α" ΦΠΑ 23% 
Σύνολο  1 7.000,00 

7.000,00 

1.610,00 

8.610,00 

 

31.3.2011  
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Σύµφωνα µε το αντίτυπο του Τ∆Α , στο ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων γίνεται η 

εξής λογιστικής εγγραφής: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.3 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

30 Πελάτες     

30.00.00.0013 Σπύρου Ιωάννης  8.610,00  

12  Μηχανήµατα    

12.00.02.0023  
Πωλήσεις 
Μηχανηµάτων µε 23%  7.000,00 

54  
Υποχρεώσεις από 
Φόρους-Τέλη   

54.00.00.7823  
Φ.Π.Α. πώλησης 
Παγίων 23%  1.610,00 

 Πώληση Μηχανήµατος Τύπου "Α"  στον Σπύρου Ιωαννη   

 

10.4.2011 (Αφορά την αγορά του καινούριου µηχανήµατος) 

Ο Σπύρου παραλαµβάνει µε ηµεροµηνία 31.3.2011 το παλαιό µηχάνηµα που του 

απέστειλε η επιχείρηση FROZEN A.E. Στη συνέχεια µε ηµεροµηνία 10.4.2011, ο 

Σπύρου αποστέλλει σ’ αυτήν το καινούριο µηχάνηµα µε τιµολόγιο γραµµένο ως εξής: 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής Νο.11 Ηµεροµηνία 10/4/2011. Ωρα 12:12  

Εκδότης:Σπύρου Ιωάννης Έµπορος ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου  ΑΦΜ 018024560 

Πελάτης:FROZEN A.E. 62 Μαρτύρων 30 Ηράκλειο ΑΦΜ 070347793 

Α/Α Περιγραφή Είδους  Ποσότητα  Τιµή  Αξία 

1 
Ξυλουργικό Μηχάνηµα "Α" ΦΠΑ 23% 
Σύνολο  1 20.000,00 

20.000,00 

4.600,00 

24.600,00 

 

Α) Στο ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων της βιοµηχανίας, µε την παραλαβή του Τ∆Α 

χρεώνεται π.χ. ο λογ. 12.00.10.0023 «Αγορές µηχανηµάτων µε 23%» που απεικονίζει 

τις αγορές µηχανηµάτων για διευκόλυνση των δηλώσεων Φ.Π.Α. Στο τέλος της 

χρήσης (δηλαδή µε 31.12.2011) ο λογ.12.00.10.0023 πιστώνεται για να εξισωθεί και 
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χρεώνεται µε το ίδιο ποσό ο λογ. 12.00.00.000 «Μηχανήµατα απογραφής». Η 

λογιστική εγγραφή λοιπόν για την αγορά του µηχανήµατος αυτού έχει ως εξής: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10.4 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 Μηχανήµατα     

12.00.10.0023 Αγορές Μηχανηµάτων µε 23%  20.000,00  

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη    

54.00.00.2823 Φ.Π.Α. αγοράς Παγίων 23%  4.600,00  

50  Προµηθευτές   

50.00.00.0008  Σπύρου Ιωάννης  24.600,00 

 Αγορά Μηχανήµατος από  Σπύρου Ιωάννη Τ∆Α 11   

 

Β) Η διαφορά (24.600,00- 8.610,00= 15.990,00) που προκύπτει από την αξία των δυο 

µηχανηµάτων, καταβάλλεται µε επιταγή όψεως ηµέρας, στον προµηθευτή  Σπύρου 

Ιωάννη. Ο προµηθευτής παίρνοντας την παραπάνω επιταγή υπογράφει µια αθεώρητη 

απόδειξη. Στη συνέχεια στο ηµερολόγιο ∆Π της επιχείρησης γίνεται η εξής λογιστική 

εγγραφή (µε βάση την απόδειξη): 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10.4 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50 Προµηθευτές    

50.00.00.0008 Σπύρου Ιωάννης  15.990,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Όψεως Νο.1200  15.990,00 

 Καταβολή ∆ιαφοράς Χρηµάτων  στον Σπύρου Ιωάννη   

 

Γ) Παρατηρείται ότι ο λογ. 30.00.00.013 «Σπύρου» έχει χρεωστικό υπόλοιπο 

8.610,00 ευρώ και ο λογ. 50.00.00.008 «Σπύρου» έχει πιστωτικό υπόλοιπο 8.610,00 

ευρώ. Στο ηµερολόγιο ∆Φ, για την τακτοποίηση της διαφοράς αυτής γίνεται η εξής 

λογιστική εγγραφή:  
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10.4 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50 Προµηθευτές    

50.00.00.0008 Σπύρου Ιωάννης  8.610,00  

30 Πελάτες  Πελάτες    

30.00.00.0013 Σπύρου Ιωάννης Σπύρου Ιωάννης  8.610,00 

 Τακτοποίηση Λογαριασµών  50.00.00.008 & 31.00.00.013   

31.12.11 

Α) Στη συνέχεια  µε ηµεροµηνία 31.12.11 ο λογ.12.00.20.0023 µε το ποσό των 

7.000,00 ευρώ µεταφέρεται στο λογ. 12.00.00.000 ως εξής : 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 Μηχανήµατα     

12.00.20.0023 Πωλήσεις Μηχανηµάτων µε 23% ΦΠΑ 7.000,00  

12  Μηχανήµατα    

12.00.10.0023  Μηχανήµατα Απογραφής  7.000,00 

 Μεταφορά Λογαριασµών   

 

Β) Επίσης, στο ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµών, µε το ποσό της απόσβεσης του 

µηχανήµατος που είναι 9.999,99 ευρώ, γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή:  

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 Μηχανήµατα     

12.99.00.0000 Αποσβεσµένα Μηχανήµατα  9.999,99  

12  Μηχανήµατα    

12.00.00.0000  Μηχανήµατα Απογραφής  9.999,99 

 Μεταφορά του λογ.12.99.00.000 

στο Λογ. 12.00.00.000  

λόγω πώλησης  

 

Γ) Ο λογ.12.00.00.000, µετά από τις παραπάνω εγγραφές που αφορούν την πώληση 

του παλαιού µηχανήµατος εµφανίζεται πιστωµένος µε το ποσό 6.999.99ευρώ. Το 
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ποσό αυτό θεωρείται κέρδος από την πώληση του παλαιού µηχανήµατος τύπου Α. 

Έτσι στο ηµερολόγιο ∆.Φ γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 Μηχανήµατα     

12.00.00.0000 Μηχανήµατα Απογραφής  6.999.99  

81  Έκτακτα Αποτελέσµατα   

81.03.02.0000  Κέρδη από εκποίηση Μηχανηµάτων  6.999,99 

 Κέρδη από πώληση Ξυλουργικού Μηχανήµατος τύπου Α   

 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Επιχείρηση  στις 30-06-2011 αντικατέστησε τη µηχανή του αυτοκινήτου της και 
πλήρωσε 1.500,00 € και των ελαστικών του και πλήρωσε 500,00 €. 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6.11 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
13 Μεταφορικά Μέσα    
13.02.00.0000 Αυτοκίνητα Φορτηγά  1.500,00  
62. Παροχές Τρίτων    
62.07.00.0000 Επισκευές - Συντηρήσεις   500,00  

38  
Χρηµατικά 
∆ιαθέσιµα   

38.00.00.0000  Ταµείο Επιχείρησης   2.000,00 

 Πληρωµή Μηχανής &  αλλαγή 
ελαστικών 
Αυτοκινήτου   

 

 

15. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Παράδειγµα ιδιοκατασκευής ιδιόκτητου αποθηκευτικού χώρου.  

10.8.2010  

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ Α.Ε.  αποφάσισε να κατασκευάσει έναν αποθηκευτικό χώρο στο 

προαύλιο του εργοστασίου της. Για το λόγο αυτό συµφώνησε µε τον εργολάβο Α. 

Παπαδηµητρίου να προσφέρει την εργασία του για την κατασκευή του έργου αυτού, 

ενώ όλα τα υλικά και τα εργατικά θα βαρύνουν την εταιρία. Πράγµατι, την ίδια ηµέρα 

η εταιρία αγόρασε διάφορα υλικά, που απαιτούνται για την κατασκευή του 
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αποθηκευτικού χώρου συνολικής αξίας 100.000,00ευρώ µε συντελεστή  ΦΠΑ 23%. 

Στις 31.12. ο εργολάβος κάνει πιστοποίηση του έργου, που έχει κατασκευαστεί µέχρι 

την ηµέρα αυτή και εκδίδει ένα τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε συνολική αµοιβή 

5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%). Επίσης, ο λογιστής της   ΦΑΡΜΑ Α.Ε  υπολογίζει 

µε στοιχεία, σε κατάσταση, ότι τα ποσά που δαπανήθηκαν για υλικά, εργατικά και 

αµοιβή εργολάβου µέχρι 31.12, έχουν ως εξής: 

 

Κατάσταση κόστους κατασκευής αποθηκευτικού χώρου µε 31.12  

Οικοδοµικά υλικά µε 23%   100.000,00  

Εργατικά (συµπερ/νται εισφορές)    30.000,00 

Αµοιβή Εργολάβου        5.000,00 

Σύνολο    135.000,00 

 

(1) Τα εργατικά έχουν ήδη καταχωρηθεί, κατά τη διάρκεια του έτους στον λογ. 60 

«Αµοιβές και Έξοδα προσωπικού». 

Στις 20.02 του επόµενου έτους ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αποθηκευτικού 

χώρου. Την ίδια µέρα γίνεται η πιστοποίηση και επιµέτρηση του έργου και 

υπολογίζεται ως αµοιβή εργολάβου 10.000,00 ευρώ για την ολοκλήρωση της 

κατασκευής του έργου. Μέσα στο χρονικό διάστηµα από 01.01 – 20.02 υπολογίστηκε 

ότι τα εργατικά που επιβάρυναν την εταιρία για την κατασκευή του έργου αυτού 

ανέρχονται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ποσά συντάσσεται από το λογιστή η κατάσταση κόστους 

του αποθηκευτικού χώρου ως εξής: Κατάσταση κόστους κατασκευής 

αποθηκευτικού χώρου µε 20.2. (επόµενου έτους) 

Εργατικά (συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδ. εισφορών) 12.000,00    

Αµοιβή εργολάβου µε 23%           10.000,00 

Σύνολο             22.000,00 
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Η εταιρία άρχισε να χρησιµοποιεί την αποθήκη στις 10.4. του έτους αυτού. 

ΛΥΣΗ  

Αγοράστηκαν υλικά αξίας 100.000,00 ευρώ µε 23% ΦΠΑ «τοις µετρητοίς» µέσω του 

λογαριασµού όψεως Νο.33080 της ΑΤΕΒΑΝΚ. Για την αγορά αυτή γίνεται η εξής 

λογιστική εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

25 Αναλώσιµα Υλικά    

25.06.01.0023 Αγορές Οικοδοµικών Υλικών  100.000,00  

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη    

54.00.00.2523 
Φ.Π.Α. Αγορών Αναλώσιµων 
υλικών 23%  23.000,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   

38.03.00.0001  Λογαριασµός Όψεως Νο.33080 123.000,00 

 Αγορά Οικοδοµικών  Υλικών βάσει Τιµολογίου    

 

31.12 

Α) Υπολογίζεται η αµοιβή του εργολάβου στα 5.000,00 ευρώ για τις εργασίες που 

πρόσφερε (µέχρι την ηµέρα αυτή) στην κατασκευή του έργου. 

Ο εργολάβος για να εισπράξει το καθαρό ποσό από την παραπάνω αµοιβή του εκδίδει 

ένα θεωρηµένο Τ.Π.Υ. γραµµένο ως εξής: 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής Νο.120 Ηµεροµηνία 
31/3/2011. Ωρα 10:15  

Εκδότης: ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 62 Μαρτύρων 30 Ηράκλειο ΑΦΜ 070347793 

Πελάτης: Α.Παπαδηµητρίου  ΑΦΜ 018024560 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσό σε Ευρώ 

1 
Εργολαβικές Εργασίες                
ΦΠΑ 23% 

5.000,00                              
1.150,00 
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Β) Το πρωτότυπο του παραπάνω τιµολογίου έρχεται στα χέρια του λογιστή της 

ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Γίνεται παρακράτηση φόρου 3% και το υπόλοιπο καταβάλλεται στον 

εργολάβο. 

Οι υπολογισµοί γίνονται πάνω στο πρωτότυπο του Τ.Π.Υ ως εξής:  

Ακαθάριστο Ποσό Αµοιβής   5.000,00  

ΦΠΑ 23%     1.150,00 

Παρακρατούµενος Φόρος 3%     150,00  

Καθαρό Πληρωτέο Ποσό   6.000,00  

Με βάση το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο Ηµερολόγιο ∆Φ (και αν το τιµολόγιο 

ήρθε µετά τις 15.01. τότε στο ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµού) γίνεται η εξής 

εγγραφή: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

61 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού   

61.01.00.0002 Αµοιβές Εργολάβων 5.000,00  

54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη    

54.00.06.0023 Φ.Π.Α. ∆απανών 23%  1.150,00  

50  Προµηθευτές   

50.00.00.0011  Α Παπαδηµητρίου  6.150,00 

 ΤΠΥ Νο.12/31.12.11 Α Παπαδηµητρίου   

Γ) Για τον παρακρατούµενο φόρο 3% που είναι 150,00 ευρώ και µε ηµεροµηνία 

31.12 γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή:  

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.1 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    

50.00.000.0011 Α.Παπαδηµητρίου  150,00  

54  Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη   

54.04.00.0000  Φόρος Αµοιβών Εργολάβων  150,00 

 
Φόρος 3% Τ.Π.Υ 
Νο.12/31.12.11 Α Παπαδηµητρίου   
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Ο φόρος 3% που είναι 150,00 ευρώ καταβάλλεται στην ∆.Ο.Υ µέχρι την 15η του 

επόµενου µήνα. Άρα ο φόρος θα καταβληθεί έως τις 15.01.2012 

 

∆) Στη συνέχεια, µε βάση το ίδιο εξοφληµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για το 

καθαρό καταβλητέο ποσό µέσω του λογαριασµού όψεως  Νο. 567 της Εµπορικής και 

σύµφωνα µε την σχετική στο ηµερολόγιο ∆Φ πράξεων της ΦΑΡΜΑ Α.Ε γίνεται η 

εξής λογιστική εγγραφή : 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση   

15.01.00.0000 Αποθηκευτικός Χώρος 135.000,00  

78  Ιδιοπαραγωγή Παγίων    

78.00.11.0000  Ιδιοκατασκευή Κτιρίων  135.000,00 

 Κόστος Κατασκευής Αποθηκ. Χώρου µέχρι 31.12.2011   

 

Στ) Ο λογ.15 θα καταχωρηθεί στην απογραφή και στον ισολογισµό, ενώ ο λογ. 

78.00.11.000 θα εξισωθεί και θα µεταφερθεί στον 80.00.00.000 Λογ. Γενικής 

Εκµετάλλευσης χρήσης 2011, όπως γίνεται και µε άλλους λογ.25.60.61. κλπ  

20.02 (επόµενου έτους) 

Α) Για την αµοιβή του εργολάβου γίνονται όµοιες εγγραφές µε εκείνες της 

περίπτωσης (β) της 31.12 (σελίδα 64). 

Επίσης για τα εργατικά γίνονται κανονικά οι εγγραφές µε τις µισθοδοτικές 

καταστάσεις, στο τέλος του κάθε µήνα.  

Β) Με βάση την κατάσταση κόστους παραγωγής που προαναφέραµε γίνεται η εξής 

εγγραφή: 
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση   

15.01.00.000 Αποθηκευτικός Χώρος 22.000,00  

78  Ιδιοπαραγωγή Παγίων    

78.00.11.000  Ιδιοκατασκευή Κτιρίων  22.000,00 

 Κοστος Κατασκευής Αποθηκ. Χώρου µε 20.2.12   

Μετά από τις παραπάνω εγγραφές ο λογ. 15.01.00.000 εµφανίζει την εξής κίνηση: 

Χρέωση     15.01.00.000 Αποθηκευτικός Χώρος  Πίστωση 

Κόστος Παραγωγής µε 31.13 79.00,00     

Κόστος Παραγωγής µε 20.2 19.500,00     

Σύνολο   98.500,00     

         

Ο χειρισµός  των υπολοίπων λογαριασµών, όπως του λογ. 78 κλπ. θεωρείται πλέον 

γνωστός.  

∆) Τον πιο πάνω αποθηκευτικό χώρο που ιδιοκατασκεύασε η επιχείρηση, άρχισε να 

τον χρησιµοποιεί από τις 10.04 του έτους αυτού. Από το µήνα Απρίλιο και µετά θα 

αρχίσουν να υπολογίζονται αποσβέσεις για το χώρο αυτό. 

 

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

 Χειρισµός συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από αγορά παγίων 

στοιχείων. Με 31.12.11 δίνεται ο λογαριασµός  16.15.00.000 « Συναλλαγµατικές 

διαφορές δανείου σε $ ενηµερωµένος ως εξής: 

Χρέωση 16.15.00.000   Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές ∆ανείου σε $ Πίστωση 

1.1.11 Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης  1.500,00 28.7.11  Από Εξόφληση δόσης 3.000,00 

20.5.11 Από ληξιπρόθεσµη δόση 500,00 31.12.11 Από αποτ.µε 31.12 5.000,00 

         

        

Να γίνουν οι εγγραφές χειρισµού της συν/κής διαφοράς µε 31.12.2011 
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ΛΥΣΗ  

Α) το ποσό της χρεωστικής συν/κης διαφοράς από ληξιπρόθεσµη δόση είναι 500,00 

ευρώ και το ποσό της πιστωτικής διαφοράς από εξόφληση δόσης είναι 3.000,00 ευρώ, 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Από τα δύο αυτά ποσά προκύπτει 

πιστωτικό υπόλοιπο 2.500,00 ευρώ. Για τον λόγο αυτό θα χρεωθεί ο λογ.16.15.00.000 

µε 2.500,00 ευρώ και θα πιστωθεί ο λογ. 81.01.04.001 µε το ίδιο ποσό. Η λογιστική 

εγγραφή γίνεται στο ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµών, ως εξής:  

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & 
Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης    

16.15.00.0000 Συν/κες ∆ιαφορές ∆ανείου  2.500,00  

81  Έκτακτα και Ανόργανα Αποτ/τα   

81.01.01.0001  Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  2.500,00 

 Συναλλαγµατικές  ∆ιαφορές στο  Λογ.µο 81.01.04.001   

 

Β) ο λογ. 81.01.04.001 εξισώνεται και µεταφέρεται στο λογ. 86.02.00.000. Η 

λογιστική εγγραφή γίνεται ως εξής: 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτ/τα    

81.01.01.0001 Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  2.500,00  

86  Αποτελέσµατα Χρήσης   

86.02.00.0000  Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα  2.500,00 

 Μεταφορά συν/κων διαφορών  στα αποτελέσµατα χρήσης   

 

Γ) Μετά  από την πρώτη λογιστική εγγραφή ο λογ. 16.15.00.000 εµφανίζει πιστωτικό 

υπόλοιπο 3.500,00 ευρώ. Το ποσό αυτό µεταφέρεται σε λογαριασµό πρόβλεψης ως 

εξής: 
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 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & 
Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης    

16.15.00.0000 Συν/κες ∆ιαφορές ∆ανείου  3.500,00  

44  Προβλέψεις   

44.15.00.0000  Συν/κες διαφορές δανείου   3.500,00 

 
Μεταφορές Πιστωτικού  
υπολοίπου σε λογαριασµό πρόβλεψης   

Σηµ: Με οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέσα στο επόµενο έτος και προτιµότερο στις 

31.12.12. ο λογ. 44.15.00.000 χρεώνεται µε 4.500,00 ευρώ για να εξισωθεί και 

πιστώνεται ο λογ. 16.15.00.000 µε το ίδιο ποσό. 

 

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Α) Επιχείρηση στις 10.2.2011αγόρασε µετρητοίς µετοχές της Α.Ε. «Ψ» για διαρκή 

κατοχή αντί 70.000,00 €, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% του κεφαλαίου  

της Α.Ε. «Ψ». 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10.2.11 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

18 
Συµµετοχές & Λοιπές Μακρ. 
Απαιτήσεις    

18.00.00.0000 
Μετοχές Εισαγµένες στο 
ΧΑΑ  70.000,00  

38  Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   
38.00.00.0000  Ταµείο Επιχείρησης   70.000,00 
 Αγορά Μετοχών για διαρκή κατοχή   

(Β) Καταβλήθηκαν εγγυήσεις για ενοίκια 800,00 €, για παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 

300,00 € και τηλεφώνου 100,00 € 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30.6.11 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

18 
Συµµετοχές & Λοιπές 
Μακρ. Απαιτήσεις    

18.11.00.0000 Εγγυήσεις Ενοικίων   800,00  

18.11.00.0001 Εγγυήσεις ∆.Ε.Η.  300,00  

18.11.00.0002 Εγγυήσεις Ο.Τ.Ε.  100,00  

38  
Χρηµατικά 
∆ιαθέσιµα   

38.00.00.0000  Ταµείο Επιχείρησης   1.200,00 

 Καταβολή Εγγύησης για  
Ενοίκιο, ∆ΕΗ & 
ΟΤΕ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική αλλά και η πρακτική 

παρουσίαση της οµάδας 1 του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Στο πρώτο 

µέρος έγινε µια σύντοµη παρουσίαση της έννοιας, του σκοπού και της χρησιµότητάς 

του. Στη συνέχεια αναλύοντας τις οµάδες και υποοµάδες από τις οποίες αποτελείται 

και χρησιµοποιώντας επιµέρους παραδείγµατα και αναφορές (σύµφωνα πάντα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τους συντελεστές φορολόγησης), προσπαθήσαµε 

να δώσουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τη χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Αξίζει να τονίσουµε το πόσο λεπτοµερές είναι και πόσο ευέλικτο µπορεί να 

γίνει σύµφωνα µε το αντικείµενο και τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι εξυπηρετεί εσωτερικές ανάγκες, πράγµα το οποίο σηµαίνει 

ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρµογής και η ελευθερία για πρωτοβουλίες, 

ώστε µε την ορθή και αναλυτική χρήση του η κάθε επιχείρηση να εκπληρώνει το 

στόχο της, που είναι το κέρδος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ 1 ΤΟΥ ΕΓΛΣ  

 

Account Number Description in Greek 

10 E∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
10.00 Γήπεδα -Οικόπεδα  
10.00.00000 Γήπεδα -Οικόπεδα  
10.01 Ορυχεία 
10.01.00000 Ορυχεία 
10.02 Μεταλλεια 
10.02.00000 Μεταλλεια 
10.03 Λατοµεία 
10.03.00000 Λατοµεία 
10.04 Αγροί 
10.04.00000 Αγροί 
10.05 Φυτείες 
10.05.00000 Φυτείες 
10.06 ∆άση 
10.06.00000 ∆άση 
10.10 Γήπεδα -Οικόπεδα εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.10.00000 Γήπεδα -Οικόπεδα εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.11 Ορυχεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.11.00000 Ορυχεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.12 Μεταλλέια εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.12.00000 Μεταλλέια εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.13 Λατοµεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.13.00000 Λατοµεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.14 Αγροί εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.14.00000 Αγροί εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.15 Φυτείες εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.15.00000 Φυτείες εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.16 ∆άση εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.16.00000 ∆άση εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.99 Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις  
10.99.00001 Αποσβεσµένα Ορυχεία 
10.99.00002 Αποσβεσµένα Μεταλλεία 
10.99.00003 Αποσβεσµένα Λατοµεία 
10.99.00005 Αποσβεσµένες Φυτείες 
10.99.00006 Αποσβεσµένα ∆άση 
10.99.00011 Αποσβεσµένα ορυχεία εκτός εκµεταλλευσέως 
10.99.00012 Αποσβεσµένα µεταλλεία εκτος εκµεταλλεύσεως 
10.99.00013 Αποσβεσµένα λατοµεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
10.99.00015 Αποσβεσµένες Φυτείες εκτός εκµεταλλεύσεως 
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10.99.00016 Αποσβεσµένα δάση εκτός εκµεταλλεύσεως 

11 
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

11.00 Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
11.00.00000 Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 
11.01.00000 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 
11.03 Υποκείµενες σε αποσβέση διαµορφώσεις γηπέδων 
11.03.00000 Υποκείµενες σε αποσβέση διαµορφώσεις γηπέδων 
11.07 Κτίρια-Εγκατ.Κτ.σε Ακίνητα Τριτων 
11.07.00000 Κτίρια-Εγκατ.κτιρίων σε ακ.τρίτων 

11.08 
Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων 

11.08.00000 
Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων 

11.10 
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 
τρίτων 

11.10.00000 
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 
τρίτων 

11.14 
Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτος 
εκµεταλλεύσεως 

11.14.00000 
Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτος 
εκµεταλλεύσεως 

11.15 
Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

11.15.00000 
Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

11.17 
Υποκείµενες σε αποσβέση διαµορφώσεις γηπέδων 
εκτός εκµεταλλεύσεως 

11.17.00000 
Υποκείµενες σε αποσβέση διαµορφώσεις γηπέδων 
εκτός εκµεταλλεύσεως 

11.21 
Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
εκτος εκµεταλλεύσεως 

11.21.00000 
Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 
εκτος εκµεταλλεύσεως 

11.22 
Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων εκτός εκµεταλ 

11.22.00000 
Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών σε ακίνητα 
τρίτων εκτός εκµεταλ 

11.24 
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 
τρίτων εκτός εκµεταλ 

11.24.00000 
Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων 
τρίτων εκτοσ εκµεταλ 

11.99 
Αποσβεσµένα Κτίρια-Eγκαταστάσεις κτιρίων -
Τεχνικά Εργα 

11.99.00000 
Αποσβεσµένα Κτίρια-Eγκαταστάσεις κτιρίων -
Τεχνικά Εργα 

11.99.00001 Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 
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11.99.00003 Αποσβ/νες διαµορφώσεις γηπέδων 
11.99.00007 Αποσβ/να κτίρια σε ακίνητα τρίτων 

11.99.00008 
Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 
σε ακίνητα τρίτων 

11.99.00010 Αποσβ/νες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων 

11.99.00014 
Αποσβ/να Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων εκτος 
εκµεταλλεύσεως 

11.99.00015 
Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως µεταφορών 
εκτός εκµ. 

11.99.00017 
Απ/νες διαµορφώσεις γηπέδων εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

11.99.00021 
Αποσβ/να Κτίρια -Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε 
ακίνητα τρίτων εκτος εκµ. 

11.99.00022 
Αποσβ/να Τεχνικά έργα εξυπ µεταφορών σε ακίνητα 
τρίτωνκτός εκµ 

11.99.00024 
Απόσβ/νες διαµορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός 
εκ/σεως 

12 
MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12.00 Μηχανήµατα 
12.00.00000 Μηχανήµατα 
12.01 Τεχνικές εγκαταστασεις 
12.01.00000 Τεχνικές εγκαταστασεις 
12.02 Φορητά µηχανήµατα χειρός 
12.02.00000 Φορητά µηχανήµατα χειρός 
12.03 Εργαλεία 
12.03.00000 Εργαλεία 
12.04 Καλούπια -Ιδιοσυσκευές 
12.04.00000 Καλούπια -Ιδιοσυσκευές 
12.05 Μηχανολογικά όργανα 
12.05.00000 Μηχανολογικά όργανα 
12.07 Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 
12.07.00000 Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 
12.08 Τεχνικές εγκαταστασειςσε ακίνητα τρίτων 
12.08.00000 Τεχνικές εγκαταστασειςσε ακίνητα τρίτων 
12.10 Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.10.00000 Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.11 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.11.00000 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.12 Φορητά µηχανήµατα χειρός εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.12.00000 Φορητά µηχανήµατα χειρός εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.13 Εργαλεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.13.00000 Εργαλεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
12.14 Καλούπια -Ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλευσεως 
12.14.00000 Καλούπια -Ιδιοσυσκευές εκτός εκµεταλλευσεως 
12.15 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλέυσεως  
12.15.00000 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκµεταλλέυσεως  
12.17 Μηχανήµατα σε ακινητα τρίτων εκτός 
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εκµεταλλεύσεως 

12.17.00000 
Μηχανήµατα σε ακινητα τρίτων εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

12.18 
Τεχικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκµεταλλεύσως 

12.18.00000 
Τεχικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκµεταλλεύσως 

12.99 
Αποσβ/να µηχανήµατα -τεχνικές εγκαταστάσεις-
µηχαν.εξοπλισµός 

12.99.00000 Αποσβ/να Μηχανήµατα 
12.99.00001 Αποσβ/νες Τεχνικές εγκαταστασ 
12.99.00002 Αποσβ/να Φορητά µηχανήµατα χειρός 
12.99.00003 Αποσβ/να Εργαλεία 
12.99.00004 Αποσβ/να Καλούπια -Ιδιοσυσκευές 
12.99.00005 Αποσβ/να Μηχανολογικά όργανα 
12.99.00007 Αποσβ/να Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων 
12.99.00008 Αποσβ/νεςΤεχνικές εγκαταστασειςσε ακίνητα τρίτων 
12.99.00010 Αποσβ/να Μηχανήµατα εκτός εκµεταλλέυσεως 

12.99.00011 
Αποσβ/νεςΤεχνικές εγκαταστάσεις εκτός 
εκµεταλλέυσεως 

12.99.00012 
Αποσβ/να Φορητά µηχανήµατα χειρός εκτός 
εκµεταλλέυσεως 

12.99.00013 Αποσβ/να Εργαλεία εκτός εκµεταλλέυσεως 

12.99.00014 
Αποσβ/να Καλούπια -Ιδιοσυσκευές εκτός 
εκµεταλλευσεως 

12.99.00015 
Αποσβ/να Μηχανολογικά όργανα εκτός 
εκµεταλλέυσεως  

12.99.00017 
Αποσβ/να Μηχανήµατα σε ακινητα τρίτων εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

12.99.00018 
Αποσβ/νες Τεχικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 
εκτός εκµεταλλεύσως 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
13.00 Αυτοκίνητα λεωφορεία 
13.00.00000 Αυτοκίνητα λεωφορεία 
13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 
13.01.00000 Λοιπά επιβατiκά αυτοκίνητα 
13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυµούλκες-ειδικής χρήσεως 
13.02.00000 Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυµούλκες-ειδικής χρήσεως 
13.03 Σιδηροδροµικά οχήµατα 
13.03.00000 Σιδηροδροµικά οχήµατα 
13.04 Πλωτα µέσα 
13.04.00000 Πλωτα µέσα 
13.05 Εναέρια µέσα  
13.05.00000 Εναέρια µέσα  
13.06 Μέσα εσωτερικών µεταφορών 
13.06.00000 Μέσα εσωτερικών µεταφορών 
13.10 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
13.10.00000 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκµεταλλέυσεως 
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13.11 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλευσεως 
13.11.00000 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκµεταλλευσεως 
13.12 Αυτοκίνητα φορτηγά -ρυµούλκες εκτός εκµ/σεως 
13.12.00000 Αυτοκίνητα φορτηγά -ρυµούλκες εκτός εκµ/σεως 
13.13 Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλευσεως 
13.13.00000 Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός εκµεταλλευσεως 
13.14 Πλωτα µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 
13.14.00000 Πλωτα µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 
13.15 Εναέρια µέσα εκτός εκ/σεως 
13.15.00000 Εναέρια µέσα εκτός εκ/σεως 
13.16 Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµ/σεως 
13.16.00000 Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός εκµ/σεως 
13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς 
13.99.00000 Αποσβεσµένα Αυτοκίνητα λεωφορ 
13.99.00001 Αποσβεσµένα Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 
13.99.00002 Αποσβεσµένα Αυτοκίνητα φορτηγά-ρυµούλκες 
13.99.00003 Αποσβεσµένα Σιδηροδροµικά οχήµατα 
13.99.00004 Αποσβεσµένα Πλωτα µέσα 
13.99.00005 Αποσβεσµένα Εναέρια µέσα 
13.99.00006 Αποσβεσµένα Μέσα εσωτερικών µεταφορών 

13.99.00010 
Αποσβεσµένα Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός 
εκµεταλλέυσεως 

13.99.00011 
Αποσβεσµένα Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός 
εκµεταλλευσεως 

13.99.00012 
Αποσβεσµένα Αυτοκίνητα φορτηγά -ρυµούλκες 
εκτός εκµ/σεως 

13.99.00013 
Αποσβεσµένα Σιδηροδροµικά οχήµατα εκτός 
εκµεταλλευσεως 

13.99.00014 Αποσβεσµένα Πλωτα µέσα εκτός εκµεταλλεύσεως 
13.99.00015 Αποσβεσµένα Εναέρια µέσα εκτός εκ/σεως 

13.99.00016 
Αποσβεσµένα Μέσα εσωτερικών µεταφορών εκτός 
εκµ/σεως 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
14.00 Επιπλα 
14.00.00000 Επιπλα  
14.01 Σκεύη  
14.01.00000 Σκεύη  
14.02 Μηχανές γραφείων 
14.02.00000 Μηχανές γραφείων  

14.03 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα 

14.03.00000 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα 

14.04 Mέσα αποθήκευσης και µεταφοράς 
14.04.00000 Mέσα αποθήκευσης και µεταφοράς  
14.05 Επιστηµονικά όργανα 
14.05.00000 Επιστηµονικά όργανα  
14.06 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση 



75 

 

14.06.00000 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση  
14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 
14.08.00000 Τηλεπ.εξοπλισµός 
14.09 Λοιπός εξοπλισµός 
14.09.00000 Λοιπός εξοπλισµός 
14.10 Επιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως 
14.10.00000 Επιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως 
14.11 Σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως 
14.11.00000 Σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως 
14.12 Μηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλευσεως 
14.12.00000 Μηχανές γραφείων εκτός εκµεταλλευσεως 

14.13 
Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

14.13.00000 
Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

14.14 
Mέσα αποθήκευσης και µεταφοράς εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

14.14.00000 
Mέσα αποθήκευσης και µεταφοράς εκτός 
εκµεταλλεύσεως 

14.15 Επιστηµονικά όργανα εκτος εκµεταλλεύσεως 
14.15.00000 Επιστηµονικά όργανα εκτος εκµεταλλεύσεως 
14.16 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτος εκµεταλλεύσεως 
14.16.00000 Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτος εκµεταλλεύσεως 
14.18 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτος εκµεταλλεύσεως 
14.18.00000 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτος εκµεταλλεύσεως 

14.99 
Αποσβεσµένα έπιπλα και αποσβεσµένος λοιπός 
εξοπλισµός  

14.99.00000 Αποσβεσµένα έπιπλα 
14.99.00001 Αποσβεσµένα σκεύη  
14.99.00002 Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων 
14.99.00003 Αποσβεσµένοι Ηλ/κοι Υπολ/στές 
14.99.00004 Αποσβεσµένα Mέσα αποθήκευσης και µεταφοράς 
14.99.00005 Αποσβεσµένα Επιστηµονικά όργανα 
14.99.00006 Αποσβεσµένα Ζώα για πάγια εκµετάλλευση 
14.99.00008 Αποσβ. εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 
14.99.00010 Αποσβεσµένα Επιπλα εκτός εκµεταλλεύσεως 
14.99.00011 Αποσβεσµένα Σκεύη εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.99.00012 
Αποσβεσµένες Μηχανές γραφείων εκτός 
εκµεταλλευσεως 

14.99.00013 
Αποσβεσµένα Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.99.00014 
Αποσβεσµένα Mέσα αποθήκευσης και µεταφοράς 
εκτός εκµεταλλεύσεως 

14.99.00015 
Αποσβεσµένα Επιστηµονικά όργανα εκτος 
εκµεταλλεύσεως 

14.99.00016 
Αποσβεσµένα Ζώα για πάγια εκµετάλλευση εκτος 
εκµεταλλεύσεως 

14.99.00018 Αποσβεσµένος Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών εκτος 
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εκµεταλλεύσεως 

15 
ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

15.01 
Kτίρια -Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα υπό 
εκτέλεση 

15.01.00000 
Kτίρια -Εγκαταστάσεις κτιρίων -Τεχνικά έργα υπό 
εκτέλεση 

15.02 
Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ.-Λοιπός µηχανολογικός 
εξοπλισµός υπό εκτέλεση 

15.02.00000 
Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ.-Λοιπός µηχανολογικός 
εξοπλισµός υπό εκτέλεση 

15.03 Μεταφορικά µέσα υπό εκτέλεση 
15.03.00000 Μεταφορικά µέσα υπό εκτέλεση 
15.04 Επίπλα και λοιπός εξοπλίσµος υπό εκτέλεση 
15.04.00000 Επίπλα και λοιπός εξοπλίσµος υπό εκτέλεση 
15.09 Προκαταβολές σε κτήσεως παγίων στοιχείων  
15.09.00000 Προκαταβολές σε κτήσεως παγίων στοιχείων  

16 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 

16.00 Υπεραξία επιχείρησης 
16.00.00000 Υπεραξία επιχείρησης 
16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

16.02 
∆ικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων -µεταλλείων -
λατοµείων 

16.04 ∆ικαιώµατα χρήσεως παγίων στοιχείων  
16.05 Λοιπά δικαιώµατα 
16.05.00000 Λοιπά δικαιώµατα έναντι τρίτων 
16.10 Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης 
16.10.00000 Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκ/σης 
16.11 Eξοδα ερευνών ορυχείων -µεταλλείων -λατοµείων 
16.12 Εξοδα λοιπών ερευνών 

16.13 
Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 
οµολογιακών δανείων 

16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως 

16.15 
Συναλ/κές διαφορές από πιστώσεις και δανεια για 
κτήσεις παγ. Στοιχ. 

16.16 ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 
16.17 Εξοδα αναδιοργανώσεως 
16.17.00000 Λογισµικά προγράµµατα  
16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 
16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 

16.99 
Αποσβεσµένες ασώµ ακιν/σεις και αποσβ έξοδα 
πολυετ αποσβ 

16.99.00000 Αποσβεσµένη Υπεραξία επιχείρησ 
16.99.00001 Αποσβεσµένα ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

16.99.00002 
Αποσβεσµένα ∆ικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων 
-µεταλλείων -λατοµείων 

16.99.00004 Αποσβεσµένα ∆ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων 
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παγίων στοιχείων  
16.99.00010 Αποσβεσµένα έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκαταστάσεως 

16.99.00011 
Αποσβεσµένα έξοδα ερευνών ορυχείων -µεταλλείων -
λατοµείων 

16.99.00012 Αποσβεσµένα έξοδα λοιπών ερευν 

16.99.00013 
Αποσβεσµένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και 
εκδόσεως οµολογιακών δανείων 

16.99.00014 Αποσβεσµένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως 

16.99.00016 
Αποσβεσµένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως 
οµολογιών 

16.99.00017 Αποσβεσµένα έξοδα αναδιοργανώσεως 

16.99.00018 
Αποσβεσµένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου 

18 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18.00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

18.00.00000 
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών 
εσωτερικού 

18.00.00001 
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών 
εσωτερικού 

18.00.00002 
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο 
εταιρειών εσωτερικού 

18.00.00003 
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο 
Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτ 

18.00.00004 
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών 
εξωτερικού 

18.00.00005 
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών 
εξωτερικού 

18.00.00006 
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο 
εταιρειών εξωτερικού 

18.00.00007 
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο 
Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτ 

18.00.00008 
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις 
εσωτερικού 

18.00.00009 
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις 
εξωτερικού 

18.00.00010 
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών 
εσωτερικού 

18.00.00011 
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών 
εξωτερικού 

18.00.00012 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση 

18.00.00099  
Προβλέψεις για υποτιµ.συµµετοχών σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 

18.01 Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 

18.01.00000 
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών 
εσωτερικού 

18.01.00001 
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιριών 
εσωτερικού 
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18.01.00002 
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο 
εταιρειών εσωτερικού 

18.01.00003 
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο 
Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτ 

18.01.00004 
Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών 
εξωτερικού 

18.01.00005 
Μετοχές µη εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών 
εξωτερικού 

18.01.00006 
Ανεξόφλητες µετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο 
εταιρειών εξωτερικού 

18.01.00007 
Ανεξόφλητες µετοχές µη εισαγµένες στο 
Χρηµατιστήριο εταιρειών εξωτερ 

18.01.00008 
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις 
εσωτερικού 

18.01.00009 
Συµµετοχές σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχειρήσεις 
εξωτερικού 

18.01.00010 
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών 
εσωτερικού 

18.01.00011 
Προεγγραφές σε υπό έκδοση µετοχές εταιρειών 
εξωτερικού 

18.01.00012 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση 

18.01.00099  
Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές 
επιχειρήσεις 

18.02 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων σε ευρώ 

18.03 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων σε ΞΝ 

18.04 
Μακροπρ απαιτ κατά λοιπών συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρ σε Ευρώ 

18.05 
Μακροπρ απαιτ κατά λοιπών συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρ σε Ξ.Ν. 

18.06 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά εταίρων 
18.11 ∆οσµένες εγγυήσεις 
18.12 Οφειλόµενο κεφάλαιο 
18.15 Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων  
18.16 Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ΞΝ 
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