Τ.Ε.Ι.

ΚΛΒΛΛΛΓ,

ΕΧ0Λ11

ΣΔ0

ΤΜΠΜΛ;

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Η ΤΥΧΙΛΚΠ ΕΡΓΛΣΙΛ

"ΣΤ01ΧΕ1Λ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ 1'ΕΝΙΚΟ Λ Ο Γ Ι ΣΤΙΚΟ ΣΧΕΛΓΟ"

Ε1ΣΗΓΗΤΡΤΛ
ΗΛΛΤΣΙΛΟΥ ΗϋΥΛΧΓ.ΙΊΛ

ΚΛΗΛΑΛ

l'J93

Ε ΓΚ?)Νζ~τΡ\ ί

Τ.Κ.Ι.

ΚΛ13ΛΛΛΓ.

ΕΧΟΛΠ

ΕΔΟ

ΤΜΙΙΗΛ: ΛΟΓΙΕΤΙΚ11Ε

or

2t-G'

ΙΙΤΥΧΙΛΚΙΙ ΕΡΓΛΕΙΛ
"ΕΤΰΙΧΕΙΛ ΕΝΕΙΜΊΙΤΙΚυΥ EYM-PSillA HE
TO ΚΝΤΛΙΟ f'RMIKO ΛΟΓΤΓ-ΤΙΚΟ JiXEAfO"

Ε ΠΙ ΙΙ ΓΠΤ ΕΙ Λ
UAATEJAOY IlOYAXbM’ IA

ΚΜίΛΛΛ I'JO3

1ΙΙΗ/.Ι(/'.ί; ΙΙΚιΊ

II ρ ο Λ ο 1' υ γ,

ΟΠΛΛΛ i . ΙΙΛΙΊΟ ΐ:ΐΙΐ;ιΊ
ΛνάηιυΕί) λι.γα()ΐαοιιώ'
Μ Ε Ρ ;ο ς:

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΟΜΑΛΑ 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΛνάκιυΕιΙ λογ<ιριαθ(ΐώ
Μ Κ Ρ Ο Ε

Τ ρ I τ ο

ΟΜΑΔΑ 3. ΑΠΑΙΤΙΙΕΕΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘ^ΕΤΜΑ
ΑνάιιτυΕη λογαριαομών
Μ Ε Ρ Ο ΣΣ

Τ Ε Τ A Ρ Τ Ο

AllOEUEEEi Σ'..-έννοια
ΔΟΓΙΕΤΙΚΕΕ ΕΕΓΡΑΨΕΕ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΙΙΟΕΡΕΕΕίΙΝ
ΕΥΝΤΕΔΕΣΤΕΕ ΑΠΟΕΕΕΕΕΩΝ
ΑΠΟΕΒΕΕΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μ Ε Ρ Ο Ε

Π Ε Μ Π Τ Ο

ΑΠΟΤΙΜΠΕΠ - γενΐ)ΐά
ΑΠΟΤΙΜΠΕΠ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΤΙΜΠΕΠ ΕΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΤΙΜΠΕΠ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

η ΡοΛ ο

ΰ Ε

Ειην εργοοια αιιχη γχνειαχ αναλυατι των λογαρταομων του ενευγητοίϋύ οτ.οτιοίοι, υηοττλούν τις; τρεις ηρωνε,ς ομάδες του γενίΜοι'·
λογιοτΐ)ΐού οχεδίου.
11 ηρώτι) ομάδα αποτελεί το πάγιο ενεργητΐ)ΐό το οιιοίο δΐ|λώνει
το υλιπό πειράλοιο της εταιρίας παι δίνει nXniJOipcpiες οχετιιιά
με το ύι|)ος των' επενδόοεων που έχουν πραγματοηοιιιδε ί , την ιια··
ρογωγίΜη δυναμιπότητα παι την ηαραγωγιπότητα της επιχειρήσεων
H δεύτερη >ιαι τρίττ) ομάδα αποτελεί το )ΐυΜλοψορούν ενεργητί»ιό
το οποίο περιλαμβάνει τα οτοιχεία του ενεργητιπού τα ομοία
αναπυπλώνονται,

μετααχηματί^ονται κατά την διάρκεια της οικο-

νομίίΐής χρήοεως.
Πιο αυγκεκριμένα περιλαμβάνει:
α) Διααέοιμο,
β) Χρεόγραφα,
γ) Χρεώστες - πε>άτες
δ) Αποτελέσματα
ε) Προπληρωδέντα έΕοδα.
Γίνεται επίσης μια αναφορά σχετικά με

τον ορισμό των απο-

οβέοεων και τις μεθόδους και τέλος αναπτύσσεται γι αποτίμη';.'!
ι;ων περιουσιακών στοιχείων της επ ιχε ίρηοης .

Ε I Ε A Γ Ω Γ H

A) ΓΕΝΙΚΕΣ IIAPATllPlir.ElE
It επιατημη της λογιοτιιιης ανέκα3εν εηΐΧΕίρηαε να καδεερώαεε )ΐανόνες λογιστικής συμπεριφοράς,

δηλαδή, πάντοτε μαCί

με τη θεωρητική ανάλυση κάθε θέματος, υποδείκνυε και τις αν
τίστοιχες λογιστικές εγγραφές.

'Ετσι διαμορφώθηκε μια λογιστι

κή πρακτική οπυ ατηρίCovταv σε δυο πηγές; η μία ήταν διάφορα
επιστημονικά συγγράμματα

(στα οποία οι λογιστές κατέφευγαν

για τα σοβαρότερα και πιο εξειδικευμένα θέματα)

και η άλλη

ήταν αυτή η ίδια η πρακτική, όπως διαμορφώνονταν με τις καθη
μερινές, τις τρέχουσες ανάγ»;ες λογιατικάη ακεικονίσεως των οι
κονομικών πράξεων που γίνονταν αε κάθε συγκεκριμένη
μένη επιχ/οη.
Ο τρόπος όμως αυτός εργασίας των λογιστηρ ^ων δεν ήι
δυνατόν να επιτύχει με κανένα τρόπο ομοιομορφία X λογιοτί) *nc
απεικονίαεως των οικονομικών δεδομένων ακόμα κ ιι μεταΕύ ομοειδών επιχ/οεων. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι κάθε οργανω
τής λογιστηρίου ενεργούσε κατά το δικό του τρόπο, σύμφωνα
με τις γνώσεις του ή και τις εμπνέοεις του.
Πριν λοιπού τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αρχίςουν και οι
πρώτες προσπάθειες υυνά[:εως και εφαρμογής τυποποιημένου γενι
κού λογιστικού σχεδίου σε πολλές χώρες.
Σήμερα πάντως,
χ ώρες

Β>

διαθέτουν

εθνι

ό λ ε ς οιχεδόν
χ ε δ ό ν οι

α
Cιννααππττυυγγμ έ ν ε ς

οικονομιι

,ικό λογιο-ιικό υ ύ υ ι η μ α

Τ Ο ΕΛΛ1ΙΝ1Κ0 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Α Ο Γ Ι Σ Τ ΐ Κ Ο Σ Χ Ό Λ Ι Ο

ϊο ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο εί

προαιρετικό.

Me εΕουσιοδοτηοη του νομού αυτού εκδοδηκε το Π.Λ. 1123/80
που όριοε το περιεχόμενο παι το χρόνο ενάρξεως της εφαρμογής
του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου.

Γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Γ.Λ.}:.
Το περιεχόμενο του ελληνικού γένι;
όπωε χωρίςεται από το Π.Δ.

1123/80 ρίν

υ λογιστικού σ χ εδκ
το εΕής:

ΜΕΡΟΣ Ιο:
Βασικές αρχές του Γ.Λ.Σ.

- Λιάρδρωαη σχεδίου λογ/σμών.

Το Γ.Λ.Σ. ακολουδεί το δεκαδικό σύστημα. Οι ομάδες 1,2,3,4,5,6,
7 και 8 αποτελούν τον πρώτο κύκλο της γενικής λογιστικής.
H ομάδα 9 αποτελεί τον δεύτερο κύκλο της αναλυτικής λογι
στικής εκμ/οεως

(κοοιολογήοεως)

και η ομάδα 10 αποτελεί τον

τρίτο κύκλο των λογ/σμών τάΕεων. Οι 3 κύκλοι λειτουργούν ανεΕάρτητα ο ένας από τους άλλους, χωρίς ν ‘αποκλείεται και η με
ταξύ τους συνεργασία.

ΜΕΡΟΣ 2ο;
Γενική Λογιστική,

Περιέχει το σχέδιο των λογ/σμών της

γενικής λογιστικής και οδηγίες για την λειτουργία και τμ
συνδεσμολογία των λογ/σμών αυτών με διευκρινήσεις στην ορολο
γία και το περιεχόμενό τους.

II γενική λογιοιική,

όπως σημειώ

νεται και παραπάνω περιλαμβάνει τις ομάδες λογ/μών 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 και 8.

ΜΕΡΟΣ 3ο;
Λογ/σμοί τάΕεως. Περιλαμβάνει τους λογ/ομούς που" ανήκουν
στην ομάδα 10 και εμφανίΓουν αλλότρια περιουσιακά στοιχείο.

αηαίτή()εις (iito αμψοτεροραρείς (ΐυμρ.άοεια/ ι■JX(JLxείu αηό λαμβ(;ν .ι.,
νες ή καμιεχόμενες ενγυηοεις εμηράγμ^ιε^ ό άλλου είήους αυψάλει,ες. Ληόμυ μπορεί vu ιιερι λυμβάνε ι h u l λογ,/αμούι; ιιου ιιυρέχουν όιάφορα οτυτ,ιοιιχΛ o coLxt-ici iiaL άλλεο ιχληροφορί e c . ϋ·.
λογ/ομοί χάεεύΐς λειιουμιγούν )ΐαιή CtuYO-

ΜΕΡΟΣ 4ώ ;:
Οιχιονομ ιπ ές )ΐα·ιαυι;άοε lc · Περιλαμβιχνουν τον
xpHOeiJCi

τον λογ/μό Λ ιιο ιελεο μά χ υ ν

αιχοχελεομάχων,
εχχί του

ιο ο λ ο γ ιο μ ό

τον λογ/μχί ΓενχΜπ Εχμ/οη iiu i

tOoXoYLOpou hql

τέλουο

Χρήαοωο το,^ κ ίν α π α όιαβεοΰ-..·

των αηοτελεομάτων

xc. η ρ οοάριημ α ^^'

χρήοεως.

ΜΕΡΟΣ 5ο;
Αναλχιχιχη λογχοχχ)οί εχμ/οεωο. Στην ομάόα αυ χή χην 9η -ιχεριλομβάνονταχ οι λογ/μοι. που μας όχνουν την ομα6χ)ηοίηαη χων εξόδων,
για τα ιχένχρα (Οέαεχς)

κοοτους, γχα την εξαγωγή του κοοτους

των παραγομένων ιιροϊόνχων ή υπηγ^εαιών. 11 ομάδα των λογ/μών
κόοτους μτιορε ί να λε tτουργήοε ι. εντελώς αυιόνομα,
να είναι αυνδεμένη οργανιχιά μι; τους λογ/μούς

6ηλα6η χωρίς

ιε;ν άλλων ομόϋί.ιν.

- Εδώ θα αναλύσουμε τους λογ/μούς του ενεΓ>γηιι.>ιού ιιαι ουγΗτ.·
κριμένα την ομάδα. 1 ιχάγιο ενεργιιτικό, ομάδα 2 αποθέματα ιιαι
ομάδα 3 Απαιτήσεις παι Διαθέαιμα.

(]) Το προοιτρχίίμο είναι ένα γραπιό πείμενο
νει λεπτομερι;ίς οιπονομιπές επεξηγήσεις

(έκθεοη)

που δί

(πληροφορίες)

πάνω στον ιοολογιομό παι τ'αποχ/τα χρήοεως.

ΟΜΑΛΑ 1 . ΠΛΓΙ^Ο JLNKIT!!Ti!<Q

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΧΤΟΙΧΕΤΑ 110V ΙΙΕΡΙΛΛΜϋΛΝΟΝΤΑΤ }:·ΓΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ1ΙΤΤΚΟ
1. Στην ηρώτη ομάδα τιεριλαμβανεται το ούνολο των αγαδών αΕεών
χαε διΜαιωμάτων που πpoopLCovταL να ηαραμείνουν μακροχρό
νια, με την ίδια περίπου μορφή, ατην οικονομική μονάδα κα
θώς και, τα έ^οδα πολυετούς αποαβέοεως )ΐαι οι μακροπρόθεσμες
απαιτ ήο ε ι ς .
2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνονται οι εΕής κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων.

10. Εδαφικές εκτάσεις
Κατά το Ελληνικό Λογιοιικό σχέδιο εδαφικές εκτάσεις είναι τα
οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια,

δάση, ορυχεία,

μεταλλεία, λ α 

τομεία οι φυτείες και γενικά κάθε έκταση γης της οποίας η κυτ
ριότητα ανήκει στην επιχ/ση. Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται
σ'εκείνες που έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης £ωής. Οι δεύ
τερες αναφέρονται κυρίως ατα ορυχεία,

μεταλλεία )ΐαι λατομεία

τα οποία ως υποκείμενα σε φθορά και απαξίωση λόγω εΕαντλήαεως
των κοιτασμάτων υπόκειται σε απόσβεση.

10.00

ΓΙΙΠΕΛΑ - ΟΙ ΚΟΠΕΛΑ

Είναι οι εκτάσεις γης πάνω στις οποίες έχουν καιαοκευαο ιεί και
οργανωθεί τα εργοστάσια ή εργοτάΕια της επιχ/οεως ή έχουν ανεγερθεί λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις αυτής
ταστήματα κτλ)

(π.χ. γραφεία,

κα

καθώς )ιαι εκείνες που προορίςονιαι για την ε£υ-

πηρέτηση παρό[ΐοιων ο)ΐοπών.

Αγροί τ φυτείες

mol

6αοη εεναι οι καλλιεργηοιμες παθως «αι οι

με οτιοιοδηποτε άλλο φυοΐ)ΐό τρόηο εχμ/οιμες εκτάοεις γης·

10.01 Γ- α0.02

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΟΡΥΧυΐΛ

Είναι οι ιδιό)·τητες εκιάοεις γης ααό τις οποίες, με κατάλληλα
τεχνικά μέοα αντλούνται τα υπό ή επί του εδάφους ευρισκόμενα
μεταλλευτικά ορυκτά η μεταλλεύματα.
Τα μεταλλευτικά ορυκτά δεν ανήκουν οτον ιδιοκτήτη του εδάφους.
Σύμφωνα με την νομοδεαία περί μεταλλείων

(άρδρα 3 και 65 ΝΔ 210/

1973) το δικαίωμα της )ΐυριότητας επί του εδάφους δεν επεκτείνεται
επί των μετταλλευτικών ορυκτών είτε αυτά βρίσκονται οτην επιφά
νεια ή κάτω από αυτή. Το δικαίω|κι ερεύνης και εκμ/οεως των ορυ
κτών παραχωρείται οε όλους. Tu μεταλλεία ως και

ι α αυοτατικά

αυτών είναι ακίνητα. Τα ποσά που καταβάλονται είτε ατο )«ράτος,
είτε αε τρίτο για την αηόκτηοη του δικαιώματος εκμ/οεως του ορυ
χείου ουνιοτούν την αςία κτήαεώς του, η οποία καταχωρείται οε
ιδιαίτερο λογ/μό 16.02 της κατηγορίας άυλων πάγιων περιουοιακών στοιχείων και αποοβένεται είτε εφάπαΕ κατά το έτος της
πραγματοποιήοεως είτε τμηματικά και ισόποσα μέαα αε μια πεντα
ετία εκτός εάν οι ειδικές διατάζεις της νομοθεσίας προβλέπουν
διαφορετική ρύθμιση.

10.03

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Είναι οι ιδιόκτητες εκτάσεις γης από τις οποίες, με )ΐατάλληλα
τεχνικά μέοα, γίνεται εζόρυζη λατομικών προϊόντων. Λατομικά δε
προϊόντα είναι τα ορυκτά τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως μεταλ
λεύματα από την νομοθεοία περί μεταλλείων όπως είναι

ιδίως τα

-7-

διάφορα ηκτρωματα,

μάρμαρα,

holvol

λίθοι )ΐαι τα tiSina χώματα.

Τα λατομιχά ορυχτά ανηχουν οτρν ιδιοχτηχη του εδάφους ο οιιοίος
διχαιούται να τα εχμεταλλεύεται υηό τους τιεριοριομούς των ει
δικών uepi λατομείων διατάζεων.
Εε ηεριητωοη ηαραχωρήοεως του 6ΐ)ΐαιώματος αυτού οε τρίτο το
ποαό τιου καταμάλει ο τ(Jίτoc »ια ιαχωρε ίται οτα λογιοτκιά του
βιβλία οτον λογ/μό 16.02 άυλα ηάγια κεριουοιακά οτοιχεία χαι
ατιοοβενεται είτε εφάηαΕ κατά το ιτρώτο έτος είτε τμηματικά και
ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.
Οι εδαφικές εκτάσεις καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία με την
αΕία κτήσεως τους, η οποία αποτελείται:
Α) επί αγοράς, από την α^ία που αναγράφεται οτο σχετικό συμβό
λαιο αγοράς
Β) επί ουγχωνεύοεως εταιριών ή εισφοράς οε είδος, από την αΕία
εκτιμήοεως της αρμόδιας επιτροπής.
Εε περίπτωση αναπροοαι>μογής της α£ίας κτήσεως η αναπροσαρμοσμέ
νη agia που προκύτιτει είναι η νέα αζία κτήσεως.
Τα έργα διαμορφώσεως των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Ε'εκείνα που δεν φδείρονται και επομένως προσδίδουν αΕία
στο γήπεδο, συνεπώς τα σχετικά εΕοδα αυΕάνουν την αΕία
κτήσεώς του.
β) Ε'εκείνα που φθείρονται και .ετιομένως υπόκεινται οε τμηματι
κή απόσβεση. Τα σχετικά έ£ο6α εάν δεν έχουν περιλ:)φθεί στο
κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων σαν κόστος υποδομής της
καταοιιευής τους,

καταχωρούνται οε ιδιαίτετ^ο λογ/μό “κτίρια-

εγκαταστάσεις κτιρίων" μετον τίτλο "Υποκείμενες σε απόσβε
ση διαμορφώσεις γηπέδων"

11.03.

O l εδαφικές εκτάσεις οι οηοίες δεν χρηαιμοκοιούνται ΐίαρϋ»ωγικά
για την εΕυηηρέτηαη των εηαγγελματικών αναγκών της εηιχ/οεικ;
καταχωρουνται στους λογ/ομούς 10.10 - 10.16.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΛΤΑΣΤΑΙίΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α) Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατακοευές ιιου γίνονται με την
χρησιμοποίηση δομικών υλικών και ηροορίςονται για κατοικίες,
μηχανοστάσια,

αποθήκες ή για οποιαδήπτοε άλλη εκμ/οη ή δρα

στηριότητα της επιχ/αης.
Βιομηχανοοτάο ια*^ είναι οικοδομικές κατασκευές,

μέσα στις ο 

ποίες έχουν μόνιμα εγκατασταθεί μηχ/τα και μηχανολογικές
εγκαταοτάοεις.
Εγκαταστάσεις κτι ρ ίων είναι τιρόοθετες εγκαιαοτάοεις, όπως
ηλεκτρικές, υδραυλικές μηχ/κές κτλ. οι οποίες είναι συνδεμέ
νες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αποχωρισμός τους να
μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς μλάμη αυτών των
ιδίων ή του κτιρίου.
Οι εγκαταστάσεις αυιές πα(>ακολουθούντ
<ται οτους

ίδιο UC ΟΗθλ(

ριασμούς στους οποίους παρακολουθούντα
^ται τα )»τίρια οτα OUOI
είναι ενσωματωμένες ή ουνδεδεμένες. Λν δεν
(
είναι καιά COV
τρόπο αυτό ουνδεδεμένες με το

3 καταχωΐίούνται οτον

λογ/ομό 12.01 “τεχνικές εγκαταστάσεις" ή ανάλογα στον αρμέιςοντα λογ/μό 14 "έπιπλα naL λοιπός εΕοπλιομός".
Τεχνικά έργα είναι μόνιμες κατά κανόνα,

τεχνικές καιαοκευές,

με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό
την εξυπηρέτηση των δραο/των της επιχ/οης ιι^χ. δρόμοι,

γέφυ

ρες, στάδια κτλ.
Τα )»τ ίρια-εγ)ΐαταοτάυε ις κτιρίι
ται τα λογιστικά βιβλία με τη

τενχΐ)ΐα έργα καταχωρε
ήοεώς

ιδιοκαταοκευής τους.
Π αξία κτήσεως πpcJoαυξάveται με την αξία

ιούς

ή το )ΐέ>ο ΐαε
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προοθηκών ηαΟώς χαι των βελτιώσεων που γίνονται πόθε φορά.
Ee ηερίητωοη

εΜίιοιήαεωε αΜίνητου:

______________ ΛΟΓ/ΜΟ ί: ΕΚΠΟΙΟΥΜ.
10. ΑΞΙΑ ΚΤ11ΣΕΩΣ ΑΚΙΝ11ΤΟΥ

11.03. το

ΑΝΑΠΟΕΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙ

Λ Κ Ι Ν Ι Ι Τ Ο Υ ________________
11.99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΠΤΟΥ
44.10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΠΣΕΩΣ

ΠΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Δ1ΑΜΟΡ

(εφόοον έχουν οχηματιοιεί)

ΦΟΣ ΕΩΕ ΤΟΥ

ΤΟ ΤΙΜΠΜΑ ΠΩΛΠΣΕΩΣ ΤΟΥ

(αν υηάρ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΓ
16.14. ΤΟ ΛΝΑΙΙΟΕΠΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙ

ΓΡΑΦΟΥ

ΠΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΤΠΣΕΩΣ
ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΠΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΩΛ11ΣΕΩΝ

Το απομένον υηολοιηο αντ ιηροαωκευε ι το αιιοτ/μα m q l μεταφέρεται στον λογ/μό 81 "έκτακτα και ανόργανα αποτ/τα".
α) Π αναηοοβεστη αξία παλαιού κτιρίου που κατεδαφίστηκε μεταφέρεται οτην χρέωαη του λογ/μού 16.19 "λοιπά έξοδα πο
λυετούς αποοβ.".
β) Τα έξοδα κατεδαψίσεως του παλαιού κτιρίου )«αταχωρούνται
οτον λογ/μό 11.03 "υποκείμενες οέ απόαβεαη διαμορφώσεις
γηπέδων" εκτός και αν ακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου,
οπότε ■ προσαυξάνουν το κόστος ανεγέροεώς του.
γ) Οι αποξημιώσεις που τυχόν καταβάλλονται σε μισθωτές του
υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου, προσαυξάνουν το κόστος
ανεγέροεώς του νέου.
Τα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα τα οποία
δεν χρησιμοποιούνται παραγωγι»ιά, δηλ. βρίσκονται σε αδράνεια
)ΐαταχωρούνται και παρακολουΟούνται στους λογ/μούς 11.14-11.17
και 11.21-11.24.

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 12. MHX/ΤΛ - ΤΕΧΝΙΚΒϊ; Γ.ΓΚ/ΣΕΙΣ - ΜΙΙΧ/ΚΟ?! ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ):
Α) MHX/'fA είναι μηχανολογικές καταοκευες,

μόνιμα εγκαχαοτημένες

η κινητές οι οποίες χρησιμεύουν την επιχ/οη για να επε^εργάςονται ή να μεταοχηματίCouv υλικά αγαδά η για να παράγουν
υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο 5ραοιηριοτητάς της.
Τεχνικές Εγκαταστάσεις λογ/μός 12.01 είναι οι τεχνικές κατα
σκευές και γενΐ)ΐά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται
για την μόνιμη εγκατάσταση μηχ/των και την σύνδεσή τους
στο παραγωγικό κύκλωμα.

Περιλαμβάνονται κάθε είδους εγκατα

στάσεις, οι οποίες χωρίς να ουοχετίCovιαι με τα μηχ/ια έχουν
σχέση με το παραγωγικό και γενΐ)ΐά το λειτουργικό κύιιλωμά της
(π.χ. εγκαταστάσεις θερμάνοεως,
δεΕαμενές

κ.α.)

με

ιμν

τηλεφωνικές, αποθηκευτικές

προϋπόθεση

όιι

δεν

είναι

συνδεδεμένες

με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεμένες με αυτές
αλλά κατά τρόπο τιου ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να ουντελεοτεί εύκολα και χωρίς βλάβη

αυτών ή των >η

ιακων εγκι

ταατάσεων.
12.02. Φορητά μηχ/τα είναι τα μικρομηχ/τα τα οι
παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος ι

έχουν
μυιρότερη

από την παραγωγι>ιή ςωή των μηχ/των.
12.03. Εργαλεία είναι τα μηχ/κά αντικείμενα πο

χρηοιμοποιουν-

ται με το χέρι και έχουν παραγωγική Cωή μεγαλύτερη
από ένα έτος. Αποοβένονται

εφάπαΕ στην χρήση που θα

χρηοιμοποιηθούν.
12.04. Καλούπια και

ιδιοσυοκευές είναι μηχ/κές κατασκευές

οι οποίες προσαρμόςονιαι στα καθ'αυιό μηχ/τα για την
παραγωγή εΕειδικευμένων αντικειμένων.
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12.05.

Στον λογ/σμό αυτό καταχωρούνται διαψορη nnx/)ca όργανα
που χρησιμοποιούνται για [ΐετρηοεις» ελέγχους )ΐτλ.
ο μηχ/πός είίοιιλιαμός που 6εν ανήπει στις ιιατηγοριες
εξοπλισμού των λογ/μών 12.00-12.05 παταχωρείται στον
12.06 λοιπόν μηχ/)ΐός εξοπλισμός.

Τα μηχ/τα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο μηχ(κός εξοιιλιαμέίς
καταχωρούνται στα'λογιοτικά βιβλία:
α) Με την αξία κτήσεως τους η της αναπροσαρμοσμένης αξίας η ο■ποία προκύπτει μετά από τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας κτή
σεως που γίνεται με ειδικό νόμο,
β) Με το κόστος κατασκευής τους, όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές. Διευκρινί ξουμε ότι στο κόστος ι6ιο)ΐαταοκευής του
μηχ/τος περιλαμβάνονται και τα έξοδα εγκαταοτάαεως και ουναρμολογήαεώς του μέχρι να τεθεί οε κατάαταοη λειτουργίας.
Τα μηχ/τα και ο μηχ/κός εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιούνται πα
ραγωγικά καταχωρούνται ατούς λογ/μούς 12.10-12.19.
Σε περίτποκίη πωλήσεως μηχ/τος και γενικά περιουσιακού στοιχείου
του λογ/μού 12 ισχύουν τα εξής:
α) Στην πίστωση του λογ/ιιού π.χ. του μηχ/τος καταχωρείται το
τίμημα πωλήσεως και στην χρέωοή του καταχωρούνται τα έξοδα
που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πωλήοεως.
β) Στην πίστωση του ίδιου λογ/μού μεταφέρονται οι αποοβέοεις
που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση,
γ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μεταφέρεται στον λογ/μό 81.02.02
ζημίες από εκποίηση μηχ/των - τεχν.

εγκατ. λοιπού μηχ/κού

εξοπλ" όταν είναι ζημία ή οιον 01.03.01 "κέρδη από εκποίη
ση μηχ/των τεχ. εγκατ. λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού όταν είναι
κέρδος.
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Σε περίπτωση ολοκληρωτικής αχρηοτεύσεως η καταστροφής π.χ.
μηχ/των, τα οιιοία 6εν έχουν ολοκληρωτικά αιιοο(1εατe ί, η αναηοοβεοτη αξία τους μεταφέρεται οτη χρέωοη του Χογ/μού 81.02.99
"Λοιπές έκτακτες ξημίες".

ΛΟΓ/ΜΟΣ 13.·, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στους οικείους υηολογ/μούς του 13 παρακολουΟούνται τα κάθε εί
5ους οχήματα με τα οποία η οικονομική μονάδα διενεργεί μετα
φορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαδών
της

(πχ εμπ/των, υλικών κα)

είτε μέοα στους χώρους εκμ/οεως,

είτε έξω από αυτούς.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 14. ΕΙΙΙΠΛΑ ί Λ01Ι10Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω κινητά περιουσιακά στοιχεία της
επιχ/οης.
14.00. Τα έπιπλα τα οποία είναι >ιινητά αντικ.

η εγκαταοτημένα

αλλά εύκολα και χωρίς βλάβη αποχωριΓόμενα και τα οποία
προορίξονται για τη συμπλήρωση ή τον καλωηιομό των κτιριακών χώρων και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από το
UfJOOo\iLK0 της επι,χ/οεως οιην οποία ανήκουν.
14.01 . Τα σκεύη στα οποία πε(5ΐλαμβάνονται τα bioqjopa είδη εοτιά
οεως τα οποία χρησιμοποιούνται για τίΐν εξυηηρέτηοιι αναγ
κών εστιατορίων,

ξενοδοχείων κτλ.

14.02. Οι μηχανές γραφείων, δηλαδή οι )ΐάδε είδους μηχανΐ)ΐές
μηχανές γραφείων

(αριθμομηχανές, γραφομηχανές κ τ λ ) .
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O l H/Y χαι τα ηλοιτρονικό αυατηματα όιιως u.x. ηλΕΜ/nec
λογιοτιΜές μηχ/νές, ηλεχτρονίΜές οθόνες )ΐτλ.
Τα μέοα αιιοθηΜεύαεως και μεταφοράε τα οποία χρηοςμοποιοόνται από την επιχ/οη για την αηοΰήπευοη και μεταψ(^ρά o >.l Mcl)v αγαθών εφόοον έχουν ηαραγωγΐ)ΐή ςωή μεγαλύτερη οπό
1. έτος» nat αηοοβ.

τμηματικά u.x. )ΐοντέηνερ, δοχεία ητλ.

^ Τα επιατημονιπά όργανα που είναι φορητά μέοα με τα οποία
εΕααφαλίςονται οι αναγκαίες αναλύαεις,
υλικά π.χ. αντιδραστήρες,

δοκιμές πάνω αε

ςυγοί ακριβείας,

αποοτακτήρες

Τα ςώα για πάγια εκμ/οη των γεωργικών )ΐαι κτηνοτροφικών
επιχ/οεων

(άλογα και βόδια, που χρηοιμοποιούνται για το

όργωμα ή για μεταφορές).
3. Ο εΕοπλιομός ιηλεπικοι νων ιών αιον οποίο περιλαμ(ΐάνον κ, ι
τα κάθε είδους φορητά ή εγκαταατημένα μέοα τηλ/νιών
(π.χ.

τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές ουοκευές,

τέλες

κτλ) .
Οι φωτεινές ετιιγιοαφές, μέοω των οποίων προβάλλεται η
επιχ. και τα προϊόντα της, όταν τα έςοδα )ΐαταοκευής )«αι
εγκαταοτάσεώς τους είναι σημαντικά )ΐαι εκ του λόγου αυ
τού υποβάλλονται οε τμηματική ετήσια απόοβεαη καταχωρούνται οτον λογ/μό 14.09 λοιπός εΕοπλιαμέ,ς τα έζοδα λειτουρ
γίας )ΐαι ουντηρήοεώς τους καταχωρούν ιαι οε ιδιαί τερο
υπολ/μό εςόδου 64.02,04.
ετον λογ/μό 14.09 καταχωρούνται και ια λοιπά περιουαιακά
στοιχεία που ανήκουν μεν οδτην κατηγορία τ(θν επίπλων και
του λοιπού εΕοπλιομού αλλά δεν εντάσσονται ατούς λογ/μούς
14.00 - 14.ΟΒ.
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'Οοα από τα παραπάνω περιουαιαπά στοιχεία των λογ/μών 14.00 14.09 παύουν να χρηοιμοποιούνται

παραγωγικά (αόρανοποιούνται)

μεταφέρονται οτους λογ/μούς 14.10-14.19.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 15. A KINHTOIIOflIKKJK ΥΠΟ ΚΛΤΛΙΙΚΕΥΙΙ ΚΑί llPOKATAHOAEi:
ΠΑΓΙΩΝ >Σΐ01ΧΙ·:ΐ»Ν
1)

Στον λογ/μό 15 παρακολουΟούνται τα ποσά τα οποία όιαΟέτονιαι
για την κατασκευή νέων ενσωμάτων παγίων στοιχείων καΟώε και
τα ποσά τα οποία προκαταβάλονται για την αγορά όμοιων στοι
χείων. Την ήμερα κλεισίματος του ισολογισμού το υπόλοιπο του
λογ/σμού 15 απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόοτος των παγίων
στοιχείων,

τα οποία,

μέχρη την ημέρα εκείνη,

δεν είχαν παρα-

ληφθεί ή δεν είχε ουντελεοτεί η αποπεράτωσή τους.
2)

Το κόοτος κατασκευής των παγίων στοιχείων τα οποία κατασκευά
ζονται από την οικονομική μονάδα με δικά της μέσα παρα)ΐολουβείται και προσδιορίζεται με τους λογ/μούς παραγωγής της
ομάδας 9 ή υπολογίζεται εζωλογιστικά. Το )ΐόατος που προσδιο
ρίζεται με τον τρόπο αυτό καταχωρείται στην χρέωοη των οι
κείων λογ/μών του 15 με πίστωση των αντίστοιχων λογ/μών
του 78.00.
Το κόοτος αυτό παραμένει οτους υπολ/μούς του 15 )ΐαι κατά την
επόμενη χρήση, κατα την οποία προοαυζανεται και με το κόοτος
που πραγματοποιείται μέσα στην νέα χρήση και ού ιω καδεζής,
μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, οπότε το συνολικό κό
οτος καιαοκευής του παγίου Kuia<|u'r)cwai από ιον 15 ο ιούς λογ/
μούς των παγίων στοιχείων 11-14 και 16.
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Αν η ηαταοΗευή του ηάγιου οτοιχείου ολο)ΐληρώυετυι μεαα οτη
χρήοη ηου άρχεοε ΐ) «υιαοκευή αυτή το κόο,τος τιου ηροοδιορίCexai αηό τους λογ/μούς τιαραγωγής της ομρδας 9 ή εΕωλογεσττκά,

είναι δυνατό να χαταχωρείται απευθείας ατούς οι

κείους λογ/μούς των πάγιων στοιχείων 11.14 και 16 με πίοτωοη των αντίστοιχων υπολ/μών του 78.00.
3)

Το κόστος κατασκευής των πάγιων στοιχείων,

τα οποία )ΐαια-

οκευά6ονται από τρίτους με υλικά που πα(>έχονται από την οι
κονομική μονάδα, προοδιορίCcnai από τους οικείους υπολ/μούς
του 15 στη χρέωση των οποίων καταχωρείται η αΕία των υλΐ)ΐών
που αγοράζονται και η αζία των τιμιολογίων των 3ων κατα
σκευαστών .
Στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που αγοράζονται
ειαάγονται προτύτερα στις αποθήκες με καταχώρηοή τους στους
οικείους λογ/μούς της ομάδας 2 και από τις αποθήκες αυτές
παραδίνονται στους τρίτους ή γενικά στην περίπτωση που τα
υλικά χορηγούνται στους τρίτους από τις αποθήκες η αζία
των υλικών καταχωρείται στην χρέωση των οικείων υπολ/μών
του 15, με πίστωση των αντίσιοιχων υπολ/μων του 78.00.
4)

'Οταν η κατασκευή των παγίων στοιχείων γίνεται από τρί
τους, στους οποίους,

εκτός από τη χορήγηοιι των υλΐ)ιών, πα

ρέχεται και ουμπαρασταοΓ) των υπηρεσιών της oDtov. μονάδας
η οποία συνεπάγεται πρόσθετο >ιόοτος επιπλέον των υλικών,
για τον προσδιορκιμό του ολοκληρωμένου κιΰοιους κατασκευής
και για τη λειτουργία των θετΐ)ΐών λογ/μών ακολουθείται
η διαδικασία της παραπάνω πι ρίπτωοης 2 (καιαοκευή πάγιων
στοιχείων από την οικον.

μονάδα).
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5) Οι ηροΜατα[1ολές ηου δίνονται

οε

)ΐαταοΗευαϋτες ηάγιων ocoi-

χείων καδώς και αε τιρομηδευτές υλικών καταακευιις ή προμηδευτες αυτούσιων όμοιων στοιχείων καταχωρόύνται οτη χρέωοη
του λογ/μού 15.09 “προκαταβολές κτηοεως παγίων ατοιχείων".
Μετά τη ληψη του οχετικού τιμολογίου ή προ)ΐειμένου για ει
σαγωγή από το εξωτερικό μετά τον προαδιοριομό του )ΐόοτηυς
αγοράς πιστώνεται ο λογ/μός 15.09 με χρέωοη άλλων υπολ/μών
του 15 η των οικείων λογ/μών των πάγιων στοιχείων

(11-14

και 16).
Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονομΐ)ίές μονάδες να παρακολουθούν
τις προκαταβολές για κτήση παγίων στόχε ίων ως εεής;
α) Οι προκαταβολές που δίνονται για εισαγωγή υλικών ή αυτούσιων
παγίων στοιχείων από το εξωτερικό να παρα)«ολουδούνται στον
λογ/μά 32.00 "παραγγελίες παγίων στοιχείων,
β) Οι προκαταβολές που δίνονται σε προμηθευτές ή κατασκευαστές
παγίων στοιχείων του εσωτερικού να παρακολουθούνται οτο λογ/σμό
50.08 "προμηθευτές εσωτερικού πάγιων ατοιχείων".
£το τέλςο κάθε χρήοεως το υπόλοιπο του λογ/μού 15 και τα χρεωοτυιά
υπόλοιπα των 32.00 "πα(ΐαγγελίες παγίων στοιχείων" και 50.08
"προμηθευτές εσωτερικού" εμψανίςονται οτον ισολογισμό ο 'ένα
ενιαίο κονδύλι.

ΛΟΓ/ΜΟΓ. 16. ΑΣΏΜΛΤΕΣ ΛΚΙ ΝΙΙΤΟΠΟΐ ΙΠΊΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ-ΐΟΛΛ ΠΟΛΥΕΤΟΥΧ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ■
Ο λογ/ομός 16 περιλαμβάνει αφενός τις αοωματες ακινητοποιηις (άϋλα πάγια στοιχεία) όπως είναι διάφορα δικαιώματα ευρε-

OLxexvtac ειιμ/ϋεως )ηλ iiou αιιοιχά η εηιχ/οιι η αιιόμα και jilu
υτιεραΕια (GOODWILL)

και αφετέρου διάφορα εΕοδα ηου γίνονται

εφάηαΕ αλλά αφορούν πολλές χρηοεις παι γι'αυτό τΐ(>έπει ν'αποοβένονχαι οε περισσότερες από μια χρήσεις,
και πρώτης εγκατάστασης της επιχ/σεως,

(π.χ. έΕοδα ιδρύσεως

έ^οδα ερευνών,

έ£οδα πο

λυετούς αποοβέοεως κ.α.).
α) Τα δικαιώματα κάδε μορφής

(όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας)

βισμ/κά σήματα, πνευματική ιδισκτησία κα) πρέπει ν'αποτιμη3ούν κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών

(π.χ.

τών της ειιιχ/οεως)

(Ε.Ι1.Κ. ή

και σε ορισμένες περιπτώσεις

ιδγ^υ-

Α.Ε.) να επικυρωθεί η ουμψιινηδε ίσα αΡια απέ> την εκιιμΓ)τική
επιτροπή

του άρδρου 9 του Κ.Ν.

Αλλά αν αγοραστούν από τρίτους

2190/20.

(με συμβόλαιο κτλ)

Οα εμι^ανι-

οτούν στα βιβλία με xtiv α£ία κτήσεως. Αν κάποιο δικαίωμα π.χ.
ευρεσιτεχνίας δημιουργηθεί με έρευνα της επιχ(οης βα εμφανι
στεί στο λογ/μό με τα έζοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη δη
μιουργία του.
β) ΥπεραΕια επιχ/σεως

(GOODWILL). Κατά την εΕαγορά ή συγχώνευση

επιχ/σεων μπορεί να δημιουργηβεί μια υπεραξία που είναι η
διαφορά μεταξύ του ολι>ιού τιμήματος εΕαγοράς και της πραγ
ματικής αΕίας των στοιχείων της επιχ/αης.
Η δημιουργία αυτού του λογ/αμού συντελεί στην επίτευΕη της
λογιστικής ισότητας.
γ) Δΐ)·αιώματα χρήοεως ενσωμάτων παγίων στοιχείων.
χρήοεως ενός παγίου στοιχείου

Η εισφορά

(ακινήτου μηχ/ιος κοκ) δεν

είναι σπάνιο φαινόεμνο. Στην ίδρυση μιας εταιρίας ο καδοριομός της αζίας αυτής

(εάν πρόκειται για Ε11Ε ή ΑΕ) θα γίνει

με τη διαδικασία του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.

II αΕίά αυτή

θα καταχωρηθοί ατην χρι·.ϋ)οη ιοο λογ/αιιοΰ 16. ΟΊ "Λιιιαιώματα
χρηαεως ενοωμάιων ιιαγίων ο ιοιχε iuv" . h u l

θ'αιιοοίΐαίνειαε με εαό-

ποοες ετηοεες δόσεις/ σε: ιόαα χ(>όνια όαα «αθόριοε η ιΐΓ/οαναφερθε ίσα νόμιμη διαδικασία.
'Εξοδα ηολυετούς ατιοορέοεως. Τα έξοδα μια εηιχ/σεως ηου ενώ
τιραγματοιιοιούνται ε'ψάηαξ ή τμηματικά σε κάκοια χρήση, α^ιορούν
όμως περισσότερες χρήσεις, αποα(ΐένονται σε ανάλογο αριθμό
χρήσεως.
τέτοια είναι τα έξοδα ιδρύοεως )ΐαι πρώτης εγκατάστασης. Τα έξο
δα αυτά έχει δικαίωμα ν'αποοβέοει η ΑΕ είτε εφάπαξ στο έτος
πραγματοποιήσεως τους ή τμηματικά και

ιοάιιοο<ι μέοα σε μια

Παρόμοιας μεταχειρίοεως τυγχάνουν τα έξοθα ερευνών

(λογ/ομοί

16.11 και 16.12) τα έξοδα αυξήρεως κεφαλαίου )ΐαι εκδόσεως ομο
λογιακών δανείων 16.13, τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων κοκ.
Στον λογ/ομό 16.15 “Συν/κές διαφορές από πιστώσεις )«αι δάνεια
για κτήρεις παγίων στοιχείων" παρακολουθούνται οι συν/κές δια
φορές οι οποίες προκύπτουν είτε κάθε χρόνο στην αποτίμηση τέλους
χρήοεως είτε κατά την εξόφληση δανείων σε ξένο νόμισμα.

Εξυπα-

Μούεται ότι τα δάνεια αφορούν την αποτίμηση παγίων στοιχείων.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 17 ".
Π συμπλήρωση του λογ/μού 17 είναι δυνατή μονο
του κατά νόμου αρμόδιου θ(/γανσυ.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 18

"ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ?! ΜΑΚΡΟΠ/ΜΕΚ ΑΙΙΛΤΤΙΙΣΕΠΙ"

Στον λογ/ομό 18 περιλαμβάνονται (Ιαοιπά δύο τιράγματα; Στους
δευτερορόαμιους λογ/μ<ιύς 18.0U m u i
ουμμεχοχές

18.01 ιιαρακολουΟούντα ι οι

iiic ετιιχ/οεως οε άλλες εηιχ/οει,ς ιιου μιιορε ί vu γί

νει με την Ματοχή τίτλων όηως μετοχές Α.Ε. εταιρικά μερίδια
ΕΠΕ ή άλλων μορφών εταιριών.

ΠροϋιιόΟεαπ για να καταχωρηΟούν

οι ουμμετο?ιές αυτεΕ οτους λογ/μούς 18.00 και 18.01 είναι να
θεωρείται η κατοχή αηό την εηιχ/οη των τίτλων ουμμετοχης διαρ
κής γιατί κρίνεται χρηοιμη για τον έλεγχο αυτών των εηιχ/αεων
αιχό την κατέχουοα και οπωοδηηοτε να υπερβαίνει το 10% του κε
φαλαίου κάθε ελεγχόμενης επιχ/οεως. Εάν η επιχ/αη αγοράσει μι
κρή ποσότητα (ή και μεγάλη)

μετοχών ΑΕ με οκοηό να τις ηωλήοεε

γεα MepeooKOULKOuo λόγους ϋα ιιαταχωρήαεί την αςία

ιου οτην χρέ

οη του 34 “χρεόγραφα".

ΛΟΓ/ΜΟΣ 19 "ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΠΙΤΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΤΏΝ II ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ"
Ο όμιλος των λογ/μών παρακολουθεί ξεχωριστά όλα τα πάγια στοι
χεία της επιχ/οεως που αναπτύχθηκαν οτους προηγούμενους λογ/μούς
της 1ης ομάδας

(10.18).

11 τηρηση του λογ/μού 19 είναι προαιρετική και έχει
πιμότητα τηρήοεως μόνο οτις πολύ μεγάλες επιχ/οεις.

ίοως σκο

Ο Μ Α Λ Α

2η

Λ 11 Ο Q Ε Μ Λ Τ » Ν

Ετην ομάδα 2 παραΜΟλουδούνται τ'ακοδέματα της οίΜονομικης μονά
δας ηου προέρχονται,

είτε από απογραφή,

είτε από αγορά,

είτε

από ιδεοπαραγωγή >ιαι ο 'εtαLpε τ uiiec περ ιπτωοε ις , είτε αιιό ανταλ
λαγή,

είτε από ετοφορά οε είδος.

Αποδέματα είνατ τα υλτχά αγαθά που ανήκουν οτμν οτκονομτηή μο
νάδα τα οποία:
1) Προορίζονται να πωληθούν )ΐατά τη ουνήθη πορεία των εργαοιών
της.
2) Βρίοκονται οτην διαδικαοία της παραγωγής και τιροορίΓονται
να πωληδουν όταν παρουν την μορφή έτοιμων προϊόντων.
3) Προορίζονται ν'αναλωδούν για την παραγωγή έτοιμων αγαθών
ή την παροχή υπηρεοιών.
4) Προορίζονται ν'αναλωΟι>ύν για την καλή λειιουργίε», τη ουντήρηοη ή επιοηευή,

παϋώς και την 1 6 ιοιαιραγωγ ή ιιαγίων οιοιχείω'

5) Προορίζονται να χρηοιμοποιηθούν για τη ουοκευααία πχ των πα·
ραγόμενων έτοιμων ιΐ(>οϊόνιων ή των εμπ/ιων που προορίζονται
για πώληοη.
Ετην ομάδα 2 περιλαμβάνονται οι εζής μεριιιότερες κατηγορίες
αποθεμάτων:

ΛΟΓ/ΜΟΣ 20 "Εμπορεύματα" εί'

. υλικά αγαθα

ύλες, υλικά) που απαιτούντα

την οικονομι>ιή μονάδα με ο

(αντικείμενα,

πό να μεταπωλοάνται οιην κα

ΛΟΓ/ΜΟΣ 21 "Ετοικα πΐ)οϊόντα" είναι τα υλικά αγαθά που με ιά
από κατεργαοία οε οριομένο οτάδιο
παραπέρα βιομηχανοποίηση

(ή στάδια)

(ή κατεργαοία)

είναι έτοιμα για

ή για πώληοη οτην ημι

ΐΓ.λη τους ιιαταοκευη.
ΛΟΓ/ΜΟε 22 ''Υηοηροίόνχα” c l v u l

τα υλίχά αγαβά

(ιιροϊόνχα) ηου

ηαράγονται μαζί με τα χύρία ηροϊόντα, αε δεάφορα αταδτα της
παραγωγιχης διαδιχαοίας, αηό τες ίδιες πρώτες και βοηθητικές
ύλες. Τα υποπροϊόντα επαναχρηαιμοποιούνται από την οικ. μονά
δα οαν πρώιη ύλη ή πωλούνται αυτούοια.

ΛΟΓ/ΜΟί 2 2 "Υπολλε ίιια ια" είναι τα υλικά κατάλοιπα της παραγω
γικής διαδικαοίας,

κατά κανόνα άχρηστα. Τα υπολείμματα όταν,

οαν άχρηστα απορρίπτονται, αντιπροσωπεύουν μέρος της βιομηχα
νικής απώλειας

(π.χ. φ ύ ρ α ) . Στην κατηγορία των υπολειμμάτων

εντααοονται και τα ακαταλληλα για βιομηχανοποίηση ή κανονι
κή αΕιοποιηοη διάφορά υλικά ή έτοιμα ή ημιτελή προϊόντα.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 23 "ΙΙαραγωγή σε ε£έλιΕη" είναι

πρώτες ύλες,

βοηθη-

τικά υλιι

,χεία κόστους

(πχ ερ

ημιτελή προϊόντα και άλλα

γαοία, γενικά βιομηχανικά έΕοδα)

οποία καιά τη 6i0f>Kcia

της χρήσεως ή στο τέλος αυτής κάτι

ην απογραψή βρίσκονται

στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδι

ίας για κατεργασία.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 24 "Πρώτες

βοηθ η τ ικές ύλες" είναι τα υλικά αγαθά

που η οικ. μονάδα αποκτ

ι με σκοτιό την βιομ/κή επεξεργασία

ή συναρμολόγησή τους γι

τη παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 24 "Υλικά ουο)ΐευαοίας“ είναι τα υλΐ)ΐά αγαθά ι
κτά η οικ. μονάδα με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για

κατάσταση εκείνη στην ι
ρονται στην πελατεία.

δυνατό η σκοπιμο '

-23-

ΛΟΓ/ΜΟΣ 25 “ΑναλώοιΜα υλικά" είναι τα υλικά αγαίΐά ηου η οικ.
μονάδα αποκτάει με ηροοριομό την ανάλωοη τους για ουντηρηοη
του πάγιου εξοπλισμού

της και γενΐ)ΐά για την εξασφάλιση των

αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπη
ρεσιών της.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 26 "Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων" είναι τα υλικά αγα
θά που η οικ. μονάδα αποκτάει με σκοπό την ανάλωση τους γεα
συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού της.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 28 "Είδη ουοκε

t-ac" είναι τα υλικά μέσα που χρησι

μοποιούνται απο την οικ. μονάδα για τη συσκευααία εμπ/των ή
προϊόντων της και παραδίνονται στους πελάτες μαξί με το πε
ριεχόμενό τους. Τα είδη αυακευααίας είναι επιστρεκτέα ή μη
επιοτρεπτεα, αναλογα με την συμφωνία που γίνεται κατά την πώ
ληση σχετικά με την επιστροφή τους ή μη.
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά ουσκευασίας,

αναλώ-

αντ/ηά τιαγίω V στοιχείο V και είδη ουσκευασίας που

σιμά υλικά.

αγοράζονται Π ιιαράγονιαί από την c ικ. μονάδα μι; σκοπό να μεταπωλούνται,

θεωρούνται σαν εμπ/τ<

ή έτοιμα προϊόντα και πα-

ρακολουθούντ α L αν cLο \ο LXα στους λι

ΤΡΟΙΙΟΣ ΑΝΛ11ΤΥ·£ΕηΣ ΤΠΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΛΙΙΟΟΚΜΑΤΠΝ
1) Οι πρωτοβάθμιοι λογ/μοί αποθεμάτων

(20-28) οι οποίοι είναι

υποχρεωτικοί, αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθ
μιους ή αναλυτικότερους, σύμιρωνα με τις πληρηιρορεακές
ανάγκες κάθε οικ. μονάδάς.

-242) O l αγορές nou ηραγμαχοιιοιούνται »ατά τη 6ιάρηεια της χρήοεως καβώς x q l τα αρχικά και τελικά αποθέματα, για κάθε
κατηγορία αγαθών των λογ/μών 20-28 παρακρλουθούνται υπο
χρεωτικά αε χωριστούς δευτεροβάθμιους τριτοβάθμιους ή
αναλυτικότερους λογ/μούς.
Ακολουθεί ενδεικτικά η ανάπτυξη του λογ/μού 20.

ε _μ

_ π _9_ ρ _ ε _ ϊ _μ _α _ τ _ α _

20.00 Ε ί δ ο ς Α
20.0000

Αποθέματα

20.0001

Αγο[)ές_χρ3οεως

20.0002

Εκπτώοε ις_αγορων__( e ίδους_Λ)^

20.01 Ε ι δ ο ς Β
20.01.00

Αποθέματα

20.01.01

Al2£?£S_iGQ2£yS

20.01.02

^είδους_Β)

κ . ο .κ .
20.98 Εκπτώσεις αγορών

(για περισσότερα από ένα είδη)

20.99 Ιΐροϋπολογ ιομένες αγορές

-Το τελευταίο

(Λ/58. 14)

οριο της αναλυοεως για καθένα από τους

πρωτοβάθμιους λογ/μούς 20-28 είναι η μερίδα αποθή)ιης εκτός
αν οι μερίδες αποθήκης

(διαρκής απογραφή)

οτην ομάδα 9 της αναλυτικής λογιστικής
του λογ/μού 94 "αποθέματα").

εξυπηρετούνται

(οικείοι υπολ/μοί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TON ΛΟΓ/ΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
1.

O l λογ/μοί 20-28 λειτουργούν σύμφωνα με .τα καρακάτω:
Κατά την έναρΕη τηε xp0o8uc χρεώνονιαι· (οι ει6ΐ)ΐοί

υπολ/μοί αηοΟεμάτων)

με την agia των αηοΟεμάτων

criC προηγού

μενης αηογραφης. Κατά την διάρκεια της χρήαεως χρεώνονται
(οι ειδικοί υπολ/μοί αγορών)

με την αΕια κτήοεως των αγορα-

Εόμενων αγαθών όπως η agia αυτή προοδιορίΓοται παρακάιω,
και πιστώνονται με τις ενδεχόμενες επιστροφές αγορών >ιαι
τις εκτός τιμολογίου εκπτώσεις.
Κατά το τέλος της χρήαεως πιστώνονται,

με χρέωοη του

λογ/μού 80.00 "λογ/μός γενικής ε)ΐκ/οης" με την agia των αρ
χικών αποθεμάτων και

ιην ugiu ιων k u Uuijijv μειά ιην αφαίρεοη

των επιοτροψών και των εκτός

ιι,μολογίου εκπιώοεων, uYijpGiv

της χρήαεως, και χρεώνονται με πίατωοη του αυτού λογ/μού
80.00 με την αξία των τελικών αποθεμάτων,

όπως η agio αυτή

προκύπτει κατά την αποτίμησή τους που διενεργείται σύμφωνα
με τους κανόνες οι οποίοι καθορίζονται παρακάτω.
2.

Ειδικά για τα επιοτρεπτέα από τους πελάτες είδη ουοκευαοίας ορίζονται τα εΕής:

α)

'Οταν η agia τους περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο πωλήαεως
(ή στο δελτίο λιανικής πωλήαεως), χρεώνεται μ'αυτή ο
λογ/μός 30.00 “Ιίελάτες εσωτερικού·*

(ή ο 30.01 , 30.02,

30.03, 38.00) με πίοιωοη του 30.07 "πελάτες αντίθετος
λογ/μός αζίας ειδών αυοκευαοίας".
Κατά την επιστροφή στην οικ. μονάδα των ειδών αυοκευα
ο ίας ενεργείται αντίστροφη εγγραφή. Κε περίπτωση που ια τι
μολογημένα είδη ουοκευαοίας δεν επιοτρέφονται μέσα στην καδοριομενη προθεσμία, χρεώνεται ο 30.07 με την agia με την

οοπια κροπγουμενα είχε ταοτω3εί χαι ιχιοτώνεται ο υτιολ/μός
"πωληαεις ειδώναυοκευαοίας" του 72.
β)

'Οταν η α^ία τους δεν τιμολογείται,

αλλά μόνο η τιοοότητά

τους αναγράφεται οτο τιμολόγιο ηωλήαεως του περιεχομένου
τους ή ο'άλλο ιδιαίτερο οιοεχείο
αυαπευαρίας)

(ιιχ δελτίο ιιαραδόοεως ειδών

η λογιστική τους αηρακολούΰηοη γίνεται ούμφωνα

με τις ιδιαίτερες ουνθήκες κάδε οιπ. μονάδας με τη προϋπό
θεση ότι από τους λογ/μούς που τηρούνται
λογιοτικά)

(λογιοτιπά ή εΕω-

προκύπτουν πάντοτε τα μη τιμολογημένα είδη ου-

ακευασίας που βρίσκονται οτα χέρια του κάθε πελάτη,
γ) Τα ποσά που η οικ. μονάδα εισπράττει από τους πελάτες της
για εγγύηση της επιστροφής των ειδών ουοκευααίας τα οποία
παραδίνονται α'αυτούς χίορίς ν α τ t μολογούντα ι. , καταχωροΰνται οε πίοτωοη του λογ/μού 30.04

“πελάτες εγγυήοετς ε l δέιν

ουοκευαοίας". Λν τα μη τιμολογημένα είδη ουακευαοίας δεν
επιατρέφονται από τους πελάτες μέοα οτην καθορισμένη iificjθεομία, για το ποοό της αποΕημ ιώσεως, οπυ η οΐ)ΐ. μί^νάδα
εΕαοφαλίζει για απο)ΐατάοταοη της Εημιάς από την μη επι
στροφή των ειδών αυτών εκδίδεται τιμολόγιο πωλήοεως )ΐαι
χρεώνεται ο προσωπικός λογ/μός του πελάττ), με πίοτωοη του
οικείου υπολ/μού "πωλήοεις ειδών ουοκευαοίας" του 72, το
το δε ποσό της σχετικής εγγυήσεως του πελάτη μεταφέρεται
από την πίοτωοη του λογ/μοι!) 30.04 οτην πίοτωοη

tcju π(>οοω-

πικού του λογ/μού.
Γ ι α του ς λ ο γ / μ ο ύ ς
α γ ορές"

ιο χ ύ ο υ ν

"εκπτώοεις

αγορών"

και

"προϋπολογιομένες

ια α κ ό λ ο υ θ α :

α) Εκπτώσεις αγορών: Οι προαιρετικοί υπολ/μοί 20.98,
25.08,

24.98,

26.98, 28.98 πιστώνονται με τις εκτός τιμολογίου

χορηγούμενες εχτιτωοεις εηι αγορών όταν η διακριοη χους
κατ'είδος αγορών είναι αδύνατη ή καρουαι’άζει δυοΜΟλίες.
Προϋηολογιαμένες αγορές: Οι τιροαιρετιχοί υπολ/μοί 20.99,
24.99,

25.99,

λογισμού

26.99,

28.99 κατά το τέλος της περιόδου

(πχ οτο τέλος του μήνα), χρεώνονται με τις προ

ϋπολογισμένες, αγορές

(αΕια αγορασμένων αγαθών που πε^ιι-

λαμβάνονται, χωρίς τιμολόγιο ή άλλο παραοτατιπό αΕιας κατά
τη διάρκεια της χρήρεως),

με πίστωση των αντίστοιχων και

οικείων υπολ/μών του 58 "Λογ/μοί περιοδικής κατανομής".
Ετο τέλος της επόμενης περιόδου λογ/ομού

(πχ οτο τέλος

του επόμενου μήνα ή της επόμενης τριμηνίας)

ακυρώνονται

οι έγγραφες των προϋπολογισμένων αγορών οι οποίες έγιναν
οτο τέλος της προηγούμενης περιόδου λογ/ομού >ιαι διενεργούνται νέες εγγραφές προϋπολογισμένων αγορών, σύμφωνα με
τα στοιχεία της νέας περιόδου λογ/ομού ιιαιά τον ίδιο
τρόπο που ορίςεται παραπάνω.

ΑΓΟΡΕΕ
1; Οι αγορές αποΒεμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρ
κεια της χρήοεως, >ιαταχωρούνται στην χρέωαη των λογ/μών
της ομάδας 2 (των ειδικών υπολ/μών αγορών)

με την τιμή

κτήοεώς τους, δηλαδή με την τιμολογιακή τους α^ία προοαυΕημένη με τα ειδικά έΕοδα αγοράς.
2. Τιμολογια)ΐή αΕία είναι η αΕία που αναγράψε ιαι οτα τιμολό
για αγοράς μειωμένη )ΐατά τις ενδεχέηιενες εκπτώσεις που
χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από
τα ποοά των ψι':>ρων και τελών, τα οποία δεν (Ιαρύνουν τε
λικά την οικ. μονάδα.
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3. Τα ειδικά εΕοδα αγορών δηλ. εκείνα που πραγματοηοιούνται
κατά τρόηο άμεαο για κάδε ουγκεκριμένη αγορά μέχρι την ηαραλαμή και αποδηκευοη των αγαδών

{ηχ οι ί>αϋμοι ειοαγωγής ή

τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των αγαδών)

καταχωρούνται

απ'ευδειας αε χρέωαη των οικείων λογ/μών της ομάδας 2.
Ετους λογ/μούς της 2ης ομάδας μεταφέρονται επίοης τα ει
δικά έξοδα αγορών τα οποία τιροηγούμενα έχουν αυγκεντρωΟεί
αε υπολ/μούς του 32.01 “παραγγελίες κυκλοφορούντων ατοι-

ΑΠΟΓΡΑΦΙΙ
Οι οίΜ. μονάδες είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν πραγ
ματικές απογραφές των αποθεμάτων τους, τουλάχιατον μία φορά
μέσα σε κάδε χρήση )ΐαι μάλιστα στο τέλος αυτής. Κατά την
απογραφή πρέπει ν 'αναγνωρί ξονται, καταμετ(ΐούνται και )ΐαταγράφονται όλα τ'αιιοδέματα κατ'είδος,

ιιοιόιηνα και πουό-

τητα και να γίνεται η )ΐατάιαξη αυτών αε κατηγορίες που ν'
αντιστοιχούν στους επιμέρους λογ/μούς των αποθεμάτων.
Είδη που βρίσκονται σε τρίτους για πώληση, για ενέχυρο
ή για άλλους λόγους, καταχωρούνται

ιδιαίτερα στην Απογραφή.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 27 " ....... "
Ο λογ/μός 27 είναι κενός. ΙΙ συμπλήρωσή του είναι δυνατή μό
νο μετά από απόφαση του )ΐατά νόμο αρμόδιου οργάνου.
ΛΟΓ/ΜΟΕ

29

" Α π ο θ έ μ α τ α uuoji/ των

ή άλλων

)ΐέντρων

(όμι λ ο ς λ ο γ / μ ώ ν

προαιρετικής χρήοεως)"

Εε περίπτωση που η οΐ)«.μονάδα κάνει χρήοη του ομίλου λογ/μών
29 τα κονδύλια των λογ/μών του ομίλου αυτού, στον ιοολογισμό
τέλους Χ()ήοεως, υυναθροί (.ον ιαι και ιμφαν ί(,ον ια ι μαί,ί μι. ι'

Ο Μ Α Λ Α

3η

'ΑΠΑΙΤίυίΕΙΣ ΚΑΐ ATAOES^IMA

[

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Στην ομάδα 3 παραχολουθούνται οι βραχυτιρόδεομες απαιτή
σεις, τα αΕιόγραφα και τα διαδέοιμα περιουαιαΜα στοιχεία
της οίΜονομικής μονάδας.
2. Βραχυηρόβεσμες απαιτήσεις δεωρούνται επείνες που, πατά
το )ΐλείοιμο του ιοολογ ιομοΰ, είναι ειοπραιιτέες μέσα στη
χρήση που απολουδεί.

Σύμφωνα με την έννοια αυτή,

πάδε

απαίτηση της οιπονομιπής μονάδας, της οηοίας η προδεομία
εΕοφλήσεως λήγει μέσα στην επόμενη χρήση,

παταχωρε ί.ται

στον οιπειο λογ/μό της ομάδας 3.
3.

Μαπροπρόδεομες απαιτήσεις δεωρούνται εκείνες που η προβεομία εΕοφλήοεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης
χρήοεως. Κατά την κατάρτιση του ισολογισμού κάδε μακροπρόδεομη απαίτηση η οποία έχει καταστεί βραχυπρόδεσμη
μεταφέρεται στον λογ/μό των βραχ/μων απαιτήσεων. Τα ποοά
των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων που είναι ειοπρα,ιτέα μέσα
στην νέα χρήση μεταψέρονται από τους λογ/μούς 18.02-10.14
στους λογ/μούς 33.19 )ΐαι 33.20 “μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
εισπρακτέες στην επόμενη χρήση.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 30 "ΠΕΛΑΤΕΣ"
Στους υπολογαριααμούς του 30 παρακολουθούνται οι αποκτή
σεις και κ α τ 'εΕαίρεση, για λόγους ενιαίας παρακολουδήοεως,
ορισμένες υποχρεύκτεις της οικονομικής μονάδας έναντι πελα
τών της, που απορρέουν απο τις πωληοεις

ιιις.

2. Στο λογ/ιιό ηελάχεη ίοωχι:ρΐ)ΐοΰ” ηαρακολουΟούνιαι
αηό κωλήοείς uou γίνονται οτο

dl

ακαιτήουις

εοωτεροιό ciic χώρας εηχός αιιο

εκείνες )ΐου προέρχονται αηό ηωλήοεις είτε tifioc το Ελληνικό
Δημόοιο είτε προς Νομικά Πρόσωπα Λημοοίου Δικαίου και Δημό
σιες επιχ/οεις οι οποίες παρακολουβούνται αντίοτοιχα οτους
λογ/μούς 30.02 "Ελληνικό Δημόοιο" και 30.03 "Ν.Π.Δ.Δ. και

Δημόσιες, επιχ/σρις".

3. Στον λογ/μό 30.01 "πελάτες εΡωτερικου" παρα)ΐολουβούνται οι
απαιτήσεις από πωλήοεις οτο εξωτερικό. Ο λογ/μός αυτός χρεώ
νεται με την αξία του τιμολογίου,
τή, μετατρέπεται σε δραχμές,
ματος

η οποία, για τη χρέωση αυ

με βάση τη επίσημη τιμή συναλλάγ

(τιμή αγοράς της ϊράηεςας Ελλάδος) της ημέρας εκδόαεως

του τιμολογίου.
Οι δοσοληψίες με τους αντιπροσώπους της οικονομικής μονάδας
παρακολουθοΰνται οτους λογ/μοΰς 30.00 και 30.01, όταν αφο
ρούν πωλήοεις και γενικά όταν είναι όμοιες με τις δοσοληψίες
με πελάτες, και οτους λογ/μοΰς 33.95 "λοιποί χρεώστες διάφο
ροι οε δρχ. και 33.96 "λοιποί χρεώστες διάφοροι οε Ξ.Ν" όταν
αναφέρονται σε άλλες αυν/γές ή οχέοεις.

Στον λογ/μό 30.04 "πελάτες - εγγυήσεις ειδών ουοκευαοίας"
παρακολουθοΰνται τα ποοά που )ΐατα()άλλον ιαι οιην οικονομΐ)ΐή
μονάδα από τους επλάτες της για εγγΰηοη της επιστροφής των
ειδών ουοκευαοίας, τα οποία παραδίνονται ο'αυτοΰς χωρίς
να τιμολογούνται.

Στον λογ/πό 30.05 "προιαταβολές πελατών" παρακολουθοΰνται
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OL ηροκαταβολές uou λαμβάνονται αηό ηελάτες για παραγγελίες
που γίνονται από τους τελευταίους προς την. οικονομιπή μονά
δα, όταν αυτή δεν επιθυμεί την παραΜΟλούΟηοή τους οτους
λογ/μούς 30.00-30.03.
Ο λογ/μός 30.05 πιοτώνεχαι με το ποοό της προκαταβολής και
χρεώνεται με το όλο ή μέρος αυτού, ανάλογα με την μερΐ)ΐή
ή ολική 'επτέλεοη της παραγγελίας,
του πελάτη

με πόιτωοη του λογ/μού

(30.00 - 30.03).

Σε περίπτωση που ο πελάτης,

επειδή δεν τηρεί κάποιο όρο της

παραγγελίας, χάνει την προκαταβολή ή μέρος της, που περιέχεται οτην οικ. μονάδα, το ποόό αυτό μεταφέρεται από το λογ/μό
30.05

(ή 30.00 - 30.03) οτον λογ(μό 74.98.00 "αποζημιωθείς

αιιό πελάτες"·

Αν όμως πρόκειται για ποτνική ρήιρα,

ιιΰτε με-

ταφέρεται οτον 81.01.02 "καταπτώοεις εγγυήοεων - ποινικών
ρητρών".

Στο λογ/μό 30.06 "πελάτες - παρακρατημένες εγγυήοεις" παρακολουΟούνται τα ποοά που με βάοη καπιοο ουμβατικό όρο παρα
κρατούν για εγγύηαη οι πελάτες της οικ.

μονάδας. Ο λογ/μός

30.06 χρεώνεται με ια ποσά που παρακρατούνται για εγγύηση
και παραμένει χρεωμένος μέχρι την εκπλήρωση του όρου, για
αοφάλεια του οποίου γίνεται η παρακράτηση.

Στο λσγ/κό 30.07 "ιιελάιι

αντίθετος λογ/μός αζία ειδών ου-

οκευαοίας" παρακολουθεί

η αζια των τιμολογημένων ειδών

ουοκευααίας, για τα οπο

οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα

επιστροφής.
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Στον λογ/μό 30.97 “ιιελάτες επιοφαλείς" παρακολουδούνται οι α
παιτήσεις πατά πελατών που η ειοπραΕή τους γίνεται επισφαλής
(αμφίβολης ρευοτοποuηοεως) οι οηοίες μεταφέρονται οτο λογ/μό
αυτό αηό τους υηολ/μούς του 30. Οτ εηιχ/οεις ίϊιαΟέτουν πατά
κανόνα τα εμη/τά τους ή ιιαρέχουν ττς υιιηρεοίες τους με ιιίοτωοη και πολλές φορές με απλή προοωπικη ηίοτη. Ληό ττς ηωλήοετς
ένα μέρος δεν εξοφλείται και προκύπτει ξημία για την επιχ/οη,
η διαπίστωση της οποίας γίνεται οτο τέλος της διαχειριστικής
χρήσεως κατά την απογραφή. οι μη ασφαλείς απαιτήσεις διακρίνον-

ται σε:
Α) Απαιτήσεις ανεπίδεκτου ειαπράξεως που δεωρούνται ως οριστι
κά απωλεσδείσες.
Β) Επισφαλείς για τις οποίες υπάρχει μόνο πιθανότητα ειαπράξεως
του ποσού ή μέρους αυτού.
Ετην περίπτωση των ανεπίδεκτων ειοπι^άςεων απαιτήοεο>ν τ ο ύφος
της ξημίας είναι ακριβώς γνωστό και η απόσβεση αυτών γίνεται
κατά τον άμεσο τρόπο. Αντίδετα στην περίπτωση επισφαλών απαι
τήσεων όπου δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί το ύψος της ζημίας
με ακρίβεια και η απόσβεση αυτών γίνεται με τον έμμεσο τρόπο
όπως απαιτούν οι ιοχύουαες διατάξεις το ποσό της απόσβεσης
δα χρεώσουμε την 31η Δεκεμβρίου οτο λογ/μό έκτακτα και ανόργανα
αποτ/τα και θα πιστώσουμε το λογ/μό Πελάτες.

Ετσυε λον/πούς 30.98 "Ελληνΐ)ΐό Λημόοισ λογ/μός επίδικών απαιτήοεων" και 30.99 "λοιποί πελά ιες λογ/μός επίδικών απαιτήσεων"
παρακολουθουνται όσες απαίτησε ις της oi)t. μονάδας κατά πελατών
της μετατρέπσνται σε επιδικες.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 31. "ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ"

Στους υτιολ/μούς του 31 ηαρα)ΐολου3ούνται. oc αΗοιτηοεις «ατά τρί
των ηου είναι ενσωματωμένες

οε τίτλους ουν/»(ών ή γραμ/τίων

"εις διαταγή". Οι τίτλοι αυτοί ονομάζονται "γραμμάτια ειοηρακτέα".
Τα γραμμάτια c ιοκραχιcu ου 6 ρ χ . «αταχωροόνται οιο λογ/μό 31.00
“γραμμάτιά ατο χαρτοφυλάκιο".

'Οοα αιιό

τα γραμ/τια αυτά μεταβι-

βάζονται οτις Τράπεζες για είσηραζη ή αε εγγυηοη,

μεταιρέρονται

αηό τον 31.00 οτη χρέωομ του λογ/μού 31.01 “γραμμάτια οτις τράπε
ζες για είοπραζη" ή 31.02 "γραμμάτια οτις Τράπεζες οε εγγύηοη".

Στο λογ/μό 31.03 "γραμμάτια αε

καΟυοτέρηοη"

παρακολουθοΰνται

οι απαιτήσεις κατά οφειλετών γραμ/τίων εισπρακτέων,

τα οποία

δεν εβοφλούνται κατά την ημερ. ληΕεώς τους και πα(3αμένουν απλή
ρωτα στα χέρια της οι>ι. μονάδας.

Στους λογ/μοώς 31.04 "γραμμάτια μ

βιβαομενα οε τρίτους" και

31.05 “γραμμάτια προεζοφλημένα" ε

.1 δυνατό να παρακολουΟούν-

ται, τα γραμμάτια εισπρακτέα τα ο

α μεταβιβάζονται οε τρίτους

πχ προμηθευτές, με χρέωση του προσωπικού λογ/μού του τρίιου.
Οι λογ/μοί αυτοί έπειτα από την πληρωμή τους μεταφέρονται στην
πίστωση του 31.00.

Στον λογ/μό 31.07 παρακολουθούνται τα "γραμμάιια οε Ξ.Ν."
11 απεικόνιση οε δραχμές γίνεται με βάση την επίσημη τιμή τ
ζένου συν/τος

(τιμή αγοράς Τρ. Ελλάδος)

της ημέρας που αυτ

περιέχονται στην οικονομική μονάδα. Οι ουν/ί(ές διαφορές πο
προκύπτουν καταχωρούνται αε χρέωοη ή πίατωοη των λογ/μών
81.00.00 ή 81.01.04

με την περίπιωοη. Σιους ίδιους

λογ/μούς χαταχωρούνταί χαι. οι ουν/χές διαφορές ηου ηροχύατουν
κατά την αποτί[χηοη, οχο τέλος της χρήαεως των γραμ/τίων οε Ξ.Ν.

Στους λογ/μούς 31.06 "μη δεδουλευμένοι τόχοι γραμ/τίων ειαπραχτέων
οε δρχ. αμαι 31.13" μη δουλευμένοι τόποι γραμ/τίων ειαπραπτέων
οε Ξ.Ν." ματαχωρούνται o l τόχιοι ηου εηριλαμβάνονται οτα άληπτα
γραμ/τια οτο τέλος'χρήοεως.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 32. "ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ"
Στον λογ/μό αυτό Ματαχωρούνται )ΐαι ηαραχιολουδούνται τα ηοοά ηου
καταβάλλονται για την εισαγωγή αγαδών αηό το εΕωτερικό.
Για κάδε ηαραγγελία ανοίγεται

ιδιαίτερος υηολ/μός στον οηοίο

συγκεντρώνεται η αζία κτήσεως

(τιμολογιακή α^ία ηλέον ειδικά

έΕοδα). Μετά την ηαραλαβή των αγαδών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώοεως της αζίας κτήσεως τους, το τελικό αυτό ποσό μεταφέρεται στους λογ/μούς των ηαγίων ή των αηοδεμάτων και ο υηολ/μός
της ηαραγγελίας εΕιοώνεται.

11 μεταφορά γίνεται αμέοως μετά την

ηαραλαβή και εισαγωγή του αγαθού στις αηοθήκες της εηιχ/οεως.
Εάν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει ολοκληρωδεί ο διακανονισμός
ορισμένων ειδικών εΕόδων γίνεται ο υηολογισμός ιούς και η λογι
στική αηεικόνισή τους, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση
της αξίας κτήσεως
όηως η. χ .

(με ηροοωρινή ηύιτωαη ενός αντίθετου λογ(ομού

33.90 "έΕοδα ηαραγγελιών εΕωτεριχιαύ λογισμένα ηρο-

ϋηολσγισ τικά").

ΛΟΓ/ΜΟΣ 33 "ΧΡΕΩΣΤΕΣ Λ1ΛΨ0Ρ01"
Στον λογ/μό αυτό καταχωρουνται

-35της εκιχ/αεως τιου δεν υηάγονχίη οε χαμιά αιιό x l c ηαραηάνω
Ματηνορίες απαιτήσεων.

ΙΟδώ εντάσσονται και παραπολουδούνται

διάφορες περιπτώσεις, όπως προ)ΐατα(3ολές χτλ προς το προοωπιχό,
προκαταβαλλόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι, δεσμευμένες κατα
θέσεις )ΐτλ επισημαινονται τα εΕής:
1) ετο λογ/μό 33.00 "προκαταβολές προσωπικού" καταχωρούνται
τα ποσά που παρι/κρατούνται από τις αποδοχές του μηνός ενώ
στον 33.01

.,.ιημα

, 6ιευ)ΐολύναε tv. κροοωπικού" καταχω-

ρούνται τα ποσά που ηαρακρατούνται από τη μισθοδοσία περισ
σοτέρων από ένα μηνών δίχως να είναι δάνεια )ιαι ν'ανηκουν
στον 33.02.
2) Ετους λογ/μούς 33.17 και 33.18 "λογ/μοί δεσμευμένων κατα
θέσεων" καταχωρούνται οι )ΐαταθέαεις που γίνονται ιιατά κι')ριο λόγο στις τρόπεςες με την μορφή δεομεύοεως για διάφορ· ·ς λογους όπως π .χ .

ιις περιθώρια για την έκδοση εγγυητι

κών επιστολών κ.τ.λ.
3)

'Οσες από τις απαιτήσεις του λογ/μού 33 εκιός των απαιτήσεων
κατά του ςλληνΐ)ΐού Λημοοίου γίνονται επισφαλείς ή μετατρέπονται σε επίδικες μετα^ιερον ται ατούς 33.97 και 33.99 αν ι ίοτοιχα.

4) Ετους υπολ/μούς του 33,13 “Ελληνικό Δημόσιο - Ιΐροκαταβλημένοι )ΐαι παρακρατημένοι φόροι" καταχωρούνται και παρακολουδούνται οι απαιτήσεις της επιχ/σεως κατά του Ελλ. Λημοοίου
οι οποίες προέρχονται απο'φόρους που προιιαταβάλλονται ή παρακρατούνται κατά την είσπραξη μερισμάτων ή άλλων εισοδημά
των. Ετο τέλος της χρήσεως όοα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα
με τη φορολογική νομοθεσία, ουμψηφίςονται με το φόρο εισο
δήματος της κλειόμενης χρήσεως, μεταφέρονται στην χρέωοη
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του 54.08 "λογ/μός εΗκαΟαρίοεως φόρων-τελών ετηαιας δηλώοεως
φόρου εεοοδημ." ενώ τα υηόλοηια ηου δεν ουμψηφίCovTat μεταφέρονται οτη χρέωοη του λογ / μ ο ύ '63.00 "φόροε εισοδήματος
μη αυμψηφιζόμενος".
5)

Στους λογ (μούς 33.15 χαι 33.16 Ματαχωρούνται τα τιοοά ηου δαπανώνται αηό την εηιχ/ση για αηοΜατάοτααη βλαβών σε αγαθά
που πωληθηκαν όε πελάτες της με τον όρο της εγγυήοεως της
καλής λειτουργίας τους για ορισμένο χρόνο )ΐαι με σύγχρονη
λήψη οχετΐ)ΐής εγγυήοεως από

ιον προμηθευτή της. ‘J'u ποοά

που εισπράττει η επιχ/ση από τους προμηθευτές της οε ανα
γνώριση της εγγυήαεώς τους, καταχωρούνται στην πίστωση των
33.15 και 33.16 ενώ εκείνα που δεν ειοπράττονται γιατί
δεν καλύπτονται από την εγγύηση των κρομηθεν>τών καταχωρούνται στον 64.02.08 "έΕοδα λόγω εγγύησης των προμηθευτών".

Στον λογ/μό 33.98 "επίδικες απαιτήοεως ) τα Ελληνικού

Λη-

μοαίου" καταχωρούνται τα ποσά των φόρων,

οτο σύνολό τους,

ηου βεβαιώνονται από τον Οΐ)ΐ, Κιμορο

ιούς οποίους

γκ

(ψό-

ρους) υπάρχει εκ>ιμεμο6 1 κ ία . Λντίοτοιχα ι οτώνεται ο 54.99
"φόροι τέλη προηγούμενων χρόηεων" ο

οπι 'ος χρεώνεται με

τα ποσά ηου καταβάλλει η εηιχ/οη έναντι

:ων βεβαιωμένων

αυτών φόρων.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 34 "ΧΡΕΟΓΓΑΦΛ"
Στους υπολ/μούς του 34 παρα>ιολουθούνται τα χρεόγραφα - με
τοχές Α.Ε., ομολογίες, έντοκα γραμ/τια Λημοοίου, μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα Τραπεςών τα οποία απαιτούνται
από την οικον. μονάδα με οκοπό την τοποθέιηοη κεφαλαίων της

-37)(UL ΐην lUpuYiiUTOiiOLiiot) (ίιχό αυιά έ|ΐι;οη ιιροοόρου. ):ioiJC υιιολ/μοΛι:
του 34 Μοταχωρούνται τα χρεόγραφα με την ,αΕία )(τηαεώς τους
καθώς )ΐαι τα ειδικά έί;ο5α αγορών τους δεν αυξάνουν την αΕια
κτήαεως αλλά χιαταχωρούνται ατον 61.10.00 "ηΓίομηθε ιες και λοι
πά εΕοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων".

Στους λογ/μοΰς'34.02 “ανεΕοφλητες μετοχές ειααγμένες ατο
χρημ/ριο εταιριών εσωτερικού"

34.03 "ανεζόφλητες μετοχές μη

ειααγμένες ατο χρημ/ριο εταιριών εαωτερικού"

34.12 "ανεξό

φλητες μετοχές ειααγμένες ατο χρηματ. εταιριών εξωτερικού"
και 34.13 "ανεξόφλητες μετοχές μη ειααγμένες ατο χρηματ.
εταιριών εξωτερικού" καταχωρέίται αντίστοιχα η συνολική αξία
των μετοχών που η οι>ιονομι>ιή μονάδα απαιτάει από την κάλυψη
μέρους του εμτοχ. κεφαλαίου Α.Ε. με τον όρο τμηματική καταβο
λή αυτού.

Στους λογ/μούς 34.04 "μερισματαποδείξεις ειοπρακτέες μετοχών
εταιριών εσωτερικού και 34.14 “μεριο/ξεις εισπρακτέες εται
ριών εξωτερικού" παρακολουθούνται οι μερισματαποδείξεις που
αποκτώνται μετά την έγκριση του ισολογισμού της Λ.Ε. από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων της και την γνωο ισιιοί ηοη της
ημερομηνίας πληρωμής μερισμάτων.

Στους λογ/μούς 34.05 "ομολογίες ελληνικών δανείων"
"Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνΐ)ΐών δανείων"

34.06

34.15 "ομολογίες

αλλοδαπών δανείων" και 34.16 "ανεξόφλητες ομολογίες αλλο
δαπών δανείων" παρακολουθούνται οι ομολογίες που αποκτώνται
από την οικ. μονάδα.
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Στους λοϊ/μούς 34.24 "χρεόγραφα οε τρίτους για εγγύηση" παραΗολουθούνται τα χρεόγραφα ηου ενεχυριάςονται για διάφορους λό
γους όπως η .χ .

για εγγΰηοη επδόοεως εγγυηϊΐ)[ώυ επιατολών.

Ο λογ/μός αυτός χρεώνεται με πίοτωοη του 34.
Εε περίπτωση πωλήοεως χρεογράφων το τίμημα καταχωρείται στην
πίστωση του 34 το αποτέλεσμα που προκύπτει καταχωρείται στον
64.12.02 "διαφορές/ςημίες από πώληση χρεογράφων ή στον 76.04.02
“διαφορές/κέρδη από πώληση χρεογράφων".

Αποτέλεσμα είναι η δια

φορά μεταξύ της αξίας κτήσεως και της τιμής πωλήοεως.

ΛΟΓ/ΜΟΕ 35. "ΛΟΓ/ΜΟΙ ΛΙΑΧΕΙΡ1ΕΕΩΕ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΧΕΤΩΕΕΩΝ
Ετους υπολ/μούς του 35 παρακολουδούνται οι ομυκιγενούς φύυεως
και έντονου διαχειριστικού χαρακτήρα απαιτήσεις της ουι. μονά
δας από τους υπαλλήλους και τους λοιπούς συνεργάτες της που
προέρχονται από καταβολές ποσών που γίνονται ο'αυτούς τιροοωρινά για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου tcx εκτελωνιαμάς
ή ταξίδι για τη λήψη παραγγελιών.
Χρεώνεται με τα ποσά που καταβάλλονται στους προσωρινούς δια
χειριστές της οικ. μονάδας και πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωοη
των οικείων κατά περίπτωση λογ/μών π . χ . αποδεμάιων ή εξόδων.
Οι πιστώσεις που ανοίγονται υιτς Τράπεξες για λογ/μό συνεργα
τών πχ αντιπροσώπων της στκ. μονάδας πα(Jlλ)ιuλoυU^lύvτιxL οιον
35.04 "πιστώσεις υπέρ τρίτων".

Στον λογ/υό 35.03 "πάγιες προκαταβολές" παρα)ΐολουδούνται τα πο
σά που καταβάλλονται οε διαχειριστές και μετά από κάθε απόδοοη
συμπληρώνονται και πάλι ώστε οι διαχειριστές να κρατούν πάγια
το αυτό συνολικό ποσό. Ιίεριπτώσεις πάγιων προκ/λών παρουσιάξονται πχ στα εργοτάξια, ια ιιινιιτά συνεργεία πιλ.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 36 "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ"

Στον λογ/ιιό 36 Ματαχωρούνται τα εζοόα που ιχληρώνονται μεν μέ
σα στη χρήση αλλά ανήικ^υν ο ιην επόμενη,

llioue Lbtooc με

τεπούς λογ/μούς παταχωρούνταε )ΐαε τα έσο6α που ανήπουν οχην
κλειόμενη χρόηη

(δουλευμένα)

αλλά που δεν ειοπράττονται μέοα

ο'αυτή ούτε επιτρέπεται η καταχώρησή τους στην χρέωοη προο/κών
λογ/μών α|χαιτήαεών επειδή δεν είναι ακόμη απαιτητά.

Στον λογ/μο 36,00 "εζοδα επόμενων χρήοεων" αε περίπτωοη που
δεν καταχωρούνται αηευδειας ο'αυτόν,
οικείους λογ/μούς εξόδων,

μεταφέρονται από τους

εκείνα που δεν αφορούν την κλειόμε

νη, αλλά την επόμενη ή τις επόμενες χρόηεις.

με αντίστοιχη πόιΐωοη

ιων λογ/μων εσόδων

ιης ομάδας 7, τα

έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση αλλά δεν ειοπράττονται
μέσα ο'αυτή, και τα οποία σύμφωνα με τις σχετικές ουμ(4άοεις
δεν είναι στο τέλος της χρήοεως απαιτητά και γι'αυτό δεν
κρίνεται οκόπιμο να φέρονται σε χρέωοη των λογ/ομών απαι
τήσεων .

Στον λογ/μό 36.02 "αγορές υπό παραλαβή" οτο τέλος της χρήοεως
παρακολουδούνται οι υπό παραλαβή αγορές για ιις οποίες πε()ΐέ(>χονται τα τιμολόγια οιην οιπ. μονάδα προ της λή[.εως της χρή
οεως ενώ τα αγαδά δεν έχουν ακόμα παραληψ^εί.

Στον λογ/πό 36.03 "εκπτώσεις επί αγορών χρήοεως υπό δια
νιομό" καταχωρούνται με αντίστοιχη πόιτωοη των λογ/μών
πτώσεων, οι εκπτώσεις αγορών που η οικ.

μονάδα διχιαιούτ

οτο τέλος της χρησεως, εφόαον δεν έχει αναγγελθεί το ηοαό αυ
τών MOL για τον λόγο αυτό δεν είναι

οκόίΐιμη· η χρέωοη του

λογ/μού του προμηδευτη.

ΛΟΓ/ΜΟΕ 37 " ........·'
Ο λογ/μός 37 είναι >ιενόο. II ουμηλήρωοή του είναι δυνατ μ μόνΐ)
μετά αηό μηόφαοη του )ΐατα νόμο αρμόδιου οργάνου.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 38 "ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΛΙΑΘΕΣΙΜΑ"
Στους υηολ/μούς του 38 καραΜΟλουδούνται τα διαδέοιμα ηεριουοκ
Μ0 οτοιχεία της oin. μονάδας οτα οιιοία κεριλαμβάνονται εητός
αιιό τα μετρητά nai τις ειοηραητέες ειιιταγές εηί λογ/μών
όψεως, τα ληΕιπρόθεαμα τοΜΟμερί5 ια, οι ηαταθέαεις όψεως παι ο
χαταθέαεις ηροθεομίας εκτός εάν υηάρχει ειδικός αηαγορευτικός
λόγος αναλήψεώς τους, οκότε Η(^ό>ιειταί για δεομευμένες )iuiaacοεις οι οηοίες τιαρακολουΰούνται οτον 33.17 "Λογ/μοί δεαμευμένων καταδέοεων οε δρχ. και 33.18 “Λογ/αμοί δεομευμένων )ΐαταδέ
οεων οε Ξ . Ν .".

Στο λογ/κό 38.01 "διάμεοος λογ/μός ελέγχου διακινηοεως μετρητ
οι οικον. μονάδες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν

ια

μετρητά που διακινούνται από το ταμείο ενός )ΐέντρου (π.χ.
έδρας) οτο ταμείο άλλου κέντρου

(π.χ. υποκατοοτήματος)

κατ

αντ ίοτροφα.

"ληγμε'

οκομερίδια π(>ος είοπραΕη" καταχω-

ρούνται τα τοκομερίδια με

η λήΕπ τους, με αντίοτοιχη πίοτω-

Στην λογ/πό 38.02

του 76.01.02 "έοοδα ομολογιών ελληνικών δανείων ή 76.01.07"

“έσοδα ομολογιών αλλοδαηών δανείων Μαχά περίητωοη.

ΛΟΓ/ΜΟΣ 39 'ΆΠΑίΤΠΣΕΙΕ ΚΛΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚ/ΤΩ^ 11 ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Λ Ι Ι Ο Σ ϋ Ε Σ Ι ϋ Ι Σ

Απόαβεοη είναι η 5ια λογιοτοιών εγγραφών αιιείΜΟνιοη της Ρα3μιαίας ελλατώσεως της αΕιας των παγίων περιουοιαπών οτοιχείων
της εηιχ/αεως των οποίων η διάρκεια Cωής είναι χρονικά πε
ριορισμένη.
Το Γεν ι κ ρ Λ ο γ ιατ ικό Σχέδιο δίνει τον εΕήε οριομό των αποσβέσεων
"Απόσβεση 'είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας α^ίας του
πάγιου περιουσιακού στοιχείου που υπολογίςεται με βάση την ωφέ
λιμη διάρκεια ςωής του και ουνακόλουδα η λογισιΐ)ΐή απεικόνιση
και ο καταλογισμός της σε καδεμιά χρήση,
Η ελάττωση της α^ίας των αποοβεοτέων στοιχείων οφείλεται στους
εΕής λόγους:
- Στη φδορά λόγω χρήαεως
- Στη

(φυσικοί λόγοι)

πάροδο του χρόνου

- Στην ακαταλληλότητα των παγίων στοιχείων
- Στην οικονομική απαξίωση

(οικονομικοί λόγοι)

Στη σύγχρονη εποχή η απόοβεαη
λάβει

ικούς λόγους έχει προο-

ιδιαίτερο ενί}ΐαφέρον. II ραγδαία τεχ νοΛογτκή πρόοδος άκρη

οτεύει το μηχανικό εΡοπλιομό ιης επιχ/σεω ς πριν την ωφέλιμη
διάρκεια της ζωής 'του. Τα νέα μηχ/τα υπε(ϊτεροΐίν σημαντικά
των παλαιοτερων τ ι οποία πρέπει ν 'αντικαταοταΟούν πριν την ωφέλιμη Εωή του. Για το λόγο αυτό η απόσβεση πρέπει να ενεργείται
ταχύτερα, ώστε να σχτηιατιοδεί το απαιτούμενο κεφάλαιο για την
αντικατάσταση των αχρηοτευομενων παγιι

ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε απόσβεση υπόκεινιι
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τα οποία ανηπουν πατά κυριότηχα οτην επιχ/οιι, χρηαΐ|ΐοηοιοόντας
διαρκώς στην παραγωγική διαδικαοία και έχουν ωφέλιμΐ) διάρκεια
ζωής μεγαλύτερη' από ένα χρόνο. Ωφέλιμη διάρκεια Γωής είναι
η χρονική περίοδος

κατά την οποία το αποαβέοιμο οτοιχείο χρη

σιμοποιείται παραγωγικά από την επιχ/οη.
Τα περιθωριακά οτοιχεία που έχουν απεριόριστη διάρκεια €ωής
(όπως γήπεδα και εδαφικές εκτάοεις)

δεν υπόκεινται οε απόο^εοη.

- H απόσβεση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα είτε υπάρχουν κέρδη εί
τε Cημίες.
- II απόσβεση συνυπολογ ίΓεται στο κόστος των ιιροϊόνιων προκειμένου
περί βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχ/οεων.
Βάσει υπολογισμού των αποσβέσεων αποτελεί η τιμή αγοράς ή κτή
σεως των αηοο βενομενων οιοιχείων η η τιηή αναιιι ^οσιιρμογ ής <>υτών και όχι η τιμή αντικαταστάσεως.
- Για V ’αναγνωριστούν φορολογικός οι αποσβέσεις πρέπει να καταχωρούνται

στα λογιστικά βιβλία της επιχ/σεως.

- Δεν αναγνωρίζονται αποσβέσεις που υπερβαίνουν τα ανώτατα νόμιμα
όρια όπως αυτά καδορίζονται από τους συντελεστές αποσβέσεων
που ισχύουν κατά καιρούς.
- Οταν οι αποσβέσεις καλύψουν την αζία κτήσεως παύουν να ενεργούν
ται.
- Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του περιουσιακού στοιχείου
δεν ενεργείται απόσβεση.
- Τα περιουσια)ΐά στοιχεία Εένης κυριότητας δεν επιδέχονται,
σ β έση.
Επί αγοράς μεταχειρισμένων στοιχείων η απόσβεση υπολογίζ
επί της τιμής αγοράς αυτών.

• Ειχί εισφοράς κεριουαιοΜων στοιχείων σε ηροοωιιιηη εταιρία, η
αηόο|4εοΓΐ cvcp^eixat αιιά τον cuoipopeu ιιαχ o x l αιιό την uxatpia

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για την παρακολούθηση των αποσβέσεων εφαρμοΓονται δύο τρόποι,
ο άμεσος'^ >ιαι ο εμμεοος τρόπος.
Με τον άμεσο τρόπο χρεώνεται ο λογ/μός “Αποσβέσεις" και πιστώ
νεται απευθείας ο λογ/μός του αποοβεοτέου περιουοιαπού στοι-

Αποο/οεις μηχ/των
Μηχανήματι

Κατα τον εμμεσο τροπο αντί της πιοτώοεως του αποσβεστ
στοιχείου, πιστώνεται ο αντίθετος λογ/μός ως εΕης:

Αποο/οεις μηχ/των

X

Αποοβεοθέντα μηχ/τα

ο άμεοος τρόιιος πα()ουοιάςει acjpuca μειονε
αποφεύγεται. Μετά παρέλευοη μερικών ετών

δύοκολο να γνω·

ρίςουμε το ποοό των γενομένων αιιοοβέοεων αφού μκ
ιε την ιιίοτεχ)ΐι
απευθείας του αιιοοβεοτέου στοιχείου έχουν χαθεί
της αρχιπής αΕίας.
Με τον έμμεσο τρόπο αποψεύγονιαι τα μειονέκτημα
τρόπου αποσβέσεως.

ΜΕΟΟΛΟΙ ΑΓ10)]ΒΕΚΕΩΝ

1. ΣΤΑΘΕΡΙΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Κατά την μέθοδο αυιή το ηοοοοτό τηε αιιοο|\έοι;ωε tivuL oiuOtpCj
Μ08ε χρόνο Μαυ υuoλoγLCεταL οτπν αρχική αΕία του κεφαλαίου
μέχρι, να καλυφθεί εΕ ολο»«ληρου εάν η αρχιΐίή αρ,ία έχει αναηροσαρμοσθεί το·^ ποοοοτό αποαβέσεως υηολογίΕεται ειιί της αναρποοαρμοοθείοας αρίας.
Ο τύπος της οταθερής αηοαβέοεως είναι ο εΕης:

Απόοβεαη = M i s κτηοεως - Υπολε ιμματ ικη α^ία
Ετη διαρκείας ωφέλιμης ζωής

'Εται U.X. ένα μηχ/μα αγοριιάτηκε ι τι θϋΟ.ϋϋΟ δρχ. και η ιιιθανή διάρκεια της ωςιέλιμης Εωής τι

υπολογιΓειαι οε 10 χρό-

νια, η απόοβεαη του με τη μέθοδο ι τή θα έχει:
που θα προκόψει από τιιν πώληαη

(ϊπολειμματι-

μηχ/τος ως άχρη-

.ικού είναι 60.000) .
Αρίας μηχ/τος
Μείον υπολειμ. agia

300.000 δρχ.
60.000
240.000

"
δρχ.

Επομένως ετήοια αηόοβεοη 240.000/10 = 24.000 ■ α 10 χρόνια,
ΐο ποοό αυτό της ετή(3ΐας αιιοοβέοεως αφαιρείια

από τα κέρδη

κάθε έτους ή επιβαί>ύνει το )ΐόοιος των προϊόν ι

ανάλογα με

τον τρόπο )ΐοοτολογήοεως.
Η αταθερή μέθοδος βι^ιοκει προιίμηοη από την ελληνΐ)ΐη ^)θρολογι
)(ή νομοθεαία και το Ελληνικό Λογιοτικό Σχέδιο γιατί ουγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκιήματα.
Αν υποθέσουμε ότι ένα μηχ/μα αΕίας 100.000 δρχ. έχει διάρκεια

ωφέλιμης CωrlC 5 χρόνια )ΐαι καμμιά υτιολειμματίΗή αξία >ιαι ό'

το ιιοαοοτό αηόομέαεως είναι 20% ο υηολογιομός της αιιυομέοει
3α έχει:

ΕΤΟΣ
'

Αρχική αΕια & αυντ/τής
αποομέαεως

Υπ,ολε ιμματ ι>ιη
_αΕ^α___________

1

100.000X20% = 20.000

80.000

2

100.000

X 20% = 20.000

60.000

3

100.000

X 20% = 20.000

40.000

4

100.000

X 20% = 20.000

20.000

5

100.000

X 20% = 20.000

2. AYSQVilA ΜΕΘΟΛΟΧ
Κατά την μέθοδο αυτή το κοοοοτό αηοαρέοεως uotavci αιιό X(jov o
oe χρόνο. Η μέθοδος αυτή εφαρμόςεται, κατά ηροτίμηοη, ατην
αηόοβεοη των αυτοκινήτων )ΐαι των μηχ/των τα οιιοία με την ηάροδο του χρόνου αχρηοτεΰονται λόγω της τεχνικής προόδου.
Βάση του προηγούμενου

παραδείγματος η απόορεοη κατά την αύ-

ζουοα μέθοδο θα έχει ως ε^ής:

ΥΙΙΟΛΕ] ΜΜΛΤ1Κ11

100.000 X 16% - 16.000

84.000

100.000 X

17% = 17.000

67.000

100.000 X

18% = 18.000

49.000

100.000 X

19% ^ 19.000

30.000

100.000 X 20% = 20.000

10.000
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3. ΦΟΙΝΟΥΣΛ ΜΕΘΟΔΟΣ

Κατά την μέ3ο6ο αυτή το ποαοατό αηοοβέοεως ouo Xoy l Cetql όχι εκί
της αρχιχήο αΕιας του «εφαλαίου αλλά ειιί της' αΕιας ιιου μένει
αναηόαβεοτη )ΐά3ε χρόνο μετά την αφαιρεαη της ετήοιας αηόαβεοης. 11 μέθοδος αυτή εφαρμόςεται, χατά προτίμηοη, αε ηεριουαιαχά στοιχεία τα οηοία έχουν υιμηλή αιιόδοοη στα αρχιχά στάδια λει
τουργίας της ειιιχ/υεως ή στις κρώτες χρήσεις, αλλά έχουν ψδίνουσα αηόδοοη αργότερα ιο< ελχυστήρες χτλ.
Βάση του ηαραδε ίγματος η αιιόσβεση χατά την φδίνουσα μέδοδο έχει
ως εΕής:

ΕΤΟΣ

ΑΡΧΙΚ11 ΑΞΙΑ & ΣΥΝΤ/ΣΤ11Σ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΟΣ

1

100.000 X 20% = 20.000

80.000

2

80.000 X 20% = 16.000

64.000

3

64.000 X 20% = 12.800

51.200

4

51.200 X 20% = 10.240

40.960

5

40.960 X 20% =

32.768

8.192

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚ11
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΤΛΕΙίΊΈΐ: Αΐιοι:Βΐ·:ι:ι·:ςΝ
Στην πράξη οι ουν/τές χαδοριξονται από τον εκ
με την εμπειρία )ΐαι τις εμιιοριχές συνδήχες.
Λαμβάνονται όμως υπόψη χαι εχτιμώνται:
- Η φβορά του απουβεοιέου στοιχείου
- 11 χί)ήοη
- 11 απαξίωση του στοιχείου, η οποία προχαλεί
λογιχή πρόοδο χαι τις νέες ανάγχες της επι

την τεχνο-
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Κατα το Ελληνιπο Λογιοτπιο Σχέδιο οι aiioa(icoeic ηαγιων οτοιχείων που παραμένουν οε αδράνεια πέρα από 6 μήνες υπολογίζονται
για το διάστημα αυτό με μειωμένους αυν/τές. U φορολογίΜη νομο
λογία έχει πολλές φορές αποφανθεί ότι επι των ανδρανούντων πα
γίων στοιχείων δεν χώρεί απόσβεση.
Κατά το Ε.Λ.Σ. ο υπολογισμέ>ς της αηοαβέοεως γίνεται από τη οτιγ.
μή που το πάγιο οτδιχείο αρχίζει να χρηοίμοηοιείται. Αν ο χρό
νος αυτός

δεν συμπίπτει με την έναρξη της χρήοεως,

η απόσβεση

υπολογίζεται σε τόσα δωδέπατα της ετήσιας αιισβέσεως; όσοι είναι
οι μήνες μέχρι τέλους της χρόηεως, στους οποίους περιλαμβάνεται
παι ο μήνας στον οποίο, το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποι
είται . πίναπες αυν/τών αποσβέσεων συντάσουν πολλές υπηρεσίες.
Η φορολογιπή νομοθεσία της Ελλάδας προβλέπει ορισμένους ουν/τές.
Σε γενικές γραμμές είναι:
1) Οικοδομές 5%
2) Οικοδομές ειδικών χρήσεων 8-12%
3) Μηχ/τα ειδικών χρήσεων 3,5 -20%
4) Μηχ/τα

12%

5)

- σκεύη 20%

'Επιπλα

6) Βιομηχ/οια 8%
7) H/Y 20%

(εάν όμως χρηοιμσποιούνται ως μέσα εκπαιδεύσεως 35%)

ΛΠΟΣΡΕΣΕΙΣ ΕΛΛΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΟΝ
Τα γήπεδα, οικόπεδα και οι άλλες εδαψικές εκτάσεις που δε
φθείρονται από τη χρήση ιούς ή από την πάροδο ιου χρόνου,
υπόκεινταε οε απόσβεση.

δεν

'Οιαν όμως για ΐίς εδαιι.ίκες υπαρχεε

κίνδυνος οικονομΐ)ΐής α:ιαξίωαης κα

ίμησης, τότε οχηματίζε·

-49ται ειδική πρόβλεψη κ α ι .χρεώνεται με το ηοοό αυτό ο 83.10 "προ
βλέψεις απαξιώαεων και υπο^ιμήοεων γηπέδων και πιοιώνεται ο
44.10 "προβλέψεις αποαζιώαεων και. υποτ ιμήοεων’γτικέδων με το
ίδιο ηοοό.Στη ουνέχεια ο 83.10 που το ποοό που θεωρείται Γημία γιο την
επιχ/οη μεταφέρεται στα Αποτ/τα Χρηαεως για να τα μεαίκιει. II Co~
μία αυτή όμως δεν αναγνωρίζεται φορολογικά όταν η εδαφική έκτα
ση θεωρείται, πάγιο στοιχείο για τμν επιχ/ομ.

Για το λόγο αυτό

το ποοό του 83.10 δεν ε>ιιιίπτει αιιό τα ακαθάριατα έσοδα για τον
προοδιοριομό του πέρδους ιιου θα ψορολογηθε ί .
Τα ορυχεία, μεταλλεία,

λατομεία υπόκεινται οε απέ)θβεοη που γί

νεται σύμφωνα με τη αχετιιιή νομοθεοία. Αν δεν ορίζεται από την
νομοθεσία ο τρόπος απόοβεοης τότε γίνεται με βάοη τη χρονιπή
διάρκεια της χρηαιμοποίήοής τους, λαμβάνοντας ψυοικά υπόψη ικχι
την υπολειμματική τους αζία.
Οι φυτείες θα πρέπει κανονικά ν 'αποοβένονται και ως κατάλληλοις
χρόνος έναρξης του υπολογιομού της απόοβεοης θα πρέπει να θεω
ρείται εκείνος μέοα οτον οποίο αρχίζουν τα δένιρα ν ’αποδίδουν
εοϋδειά. Τα δάοη δεν υπόκεινται οε απόσβεση, Οιαν όμως δημιουργούνται δάοη με δαπάνες του ιδιοκτήτη τότε οι δαπάνες αυτές
υπόκεινται ο'απόοβεοη.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ»Ν
Δεν επιτρέπεται ο λογ/ομός αποσβέσεων με αυν/τή μεγαλύτερους
από κείνους που προβλέπονται από την νομοθεσία. Αν υπολογιστούν
με αυν/τές μεγαλύτερους τότε το επιπλέον ποσό δεν αναγνωρίζεται
φορολογικά.
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Ertionc δεν euLxpeuexat λογ/ί}μός αιιοο[^εοεων με ouv/ci'i μικί)όιερο
από )ΐέίνο (ίου ορίζει η νομο3εοία.

Λν οε μια 6ιαχε ιριοτ οιή χρηοη

υπολογ ιοτούν ταιιτιηές αιιοαί^εοεις λLγc'■>cερcc αιιο,)ΐείνες που επρεπε
να υηολογιοχούν τότε για τμ διαφορά αυτή των τακτιποιν αποομέοεων
που δεν υπολογίατηκαν μεοα οτη χρηοη που έπρεπε να υπολογιοτούν
η επιχ/οη.χάνε ι το δικαίωμα να εκιιέοει φορολογικά το ποοό των
αποορέοεων αυτών αηό κέρδη επομένων χρήσεων.
II διενέργεια απόσβεσης για )«ά3ε κιίριο διακόπτεται από τη στιγ
μή που το σύνολο των αηοοβεόεων γίνει

ίοο με ctiv αιιοοβεστέα

αξία του κτιρίου.
Οι αποσβέσεις που υπολογίζονται με τον νόμιμο ουν/τη ονομάζονιαι
τακτικές αποοβέοεις, ενώ οι απϋυ(iέσεις που ιιlJoβλέιιov ιαι αιιό ιη
φορολογική νομοθεσία με ιην μομφή αναπτυξιακών κινήτρων ονομά
ζονται πρόσθετες αποαβέοεις και δεν είναι υποχρεωτικές, ούτε
κοστολογήοιμες.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΙ1Χ/'Γ«Ν - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙΥ Μ1ΙΧ/ΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπομενους αικ
νόμο αυν/τές. Γίνεται από τη στιγμή που το μμχ/μα αρχίζει '
λειτουργεί.
Αν αργότερα παύοει να λειτουργεί το μηχ/μα γιατί σταμάτησε
παραγωγή χοε* αντίστοιχου πίϊοιόντος τότε για to xpovim'j διά
μα αυτό δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.
Για το χρονικό διάστημα που το μηχ/μα δεν λειτουργεί λόγω
σκευής ή αργίας υπολογίζονται κανονικά οι απουβέσεις.

Λ ΠΟΚΒΕΓ.ΚΠ: ΜΕΤΛΦϋΙΊΚΩΝ MEJIHN
ον ίόΐο' tfJOUO 1

Τα με ιαψορΐ)ΐά μέαα αιιοομένον cul

οβένονται. ιιαι ια μηχ/ια. AfctCt;i. να ομμι;

t , iu.>c C) μτιχανή

του αυτοκίνητου υηόκειταυ at ετηοια αηόοβεοη με τον ibio ουντελεατή ηου αιιοοβ^νεταε και η υιιόλοίηη u E lu του.
Τα λάατεχα όμως του αυτοκίνητου θεωρούνται ανταλλα>ιτ ικά και uuc
οβένονται εφάπαξ μέοα οιη χρήοη που χρηα ιμοποιήθηκαν.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλιαμός αποοβένονται κάθε χρόνο και
με τα νόμιμα ποοοοτά όπως ακριβώς γίνεται και με τα μηχ/τα.
Τα ει6η εξοιιλιομού γι>αψεΐων (ιι.χ . αρι θμυμΐ|Χανές , φωιοιαιιιιιά
μηχ/τα, όργανα εργαοτη(>ίων κ.τ.λ.)

αποοβένονται με ετήοιο

ποοατό 15%. Αν αυτά τα είδη χρηοιμοποιούνται ως μέαα εκπαίδευοης τότε το ετήοιο ποαοατό είναι 35%.
Οι φωτεινές επιγραφές και τα παρόμοια πάγια αποοβένονται

ανά

λογα με τη πιθανή ωφέλιμη ξωή τους και όχι με πάγιο ουν/τή.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΠΟΥ ΜΙΣΟΠΝΟΝΤΛΙ ΣΕΤμίΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΙ
ΣΥΜΒΑΣ1Ι ΧΡΙΙΜΑΤΟΛΟΤΙΚΒΣ ΜΙΣΟΗΣΙΙΣ (Λ1Ι2ΙΝΓΚ)
Π εταιρία που παραχωρεί τη χρηοη κινητού πραγμαιος οε τριίοοι
έναντι μισθώματος και παρέχοντας συγχρόνως το δικαίωμα οτο
μισθωτή να το αγοράσει,

έχει δικαίωμα να υπολογίοει αηοοβέ-

οεις οτα μίσθια ίσες με το ποοό των αποσβέσεων που θα είχε
δικαίωμα να ενεί)γήοει ο μισθωτής αν είχε αγοράσει το κ.ινητό
αυτό πράγμα (μηχ/μα κ,τ.λ.).

ΑΙΊΟΣΒΕΓ.ΕΙΣ Μ11ΧΑΝΙ1ΜΛΤΩΝ ΠΟΥ RXOYN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

ΛΚΙΝΙ1ΤΆ

ΤΡΙΤΟΝ
Τα μηχ/cu και οι μηχανολογ l h c q εγκατοτάοεις Huu έχουν εγ)ιαιασταθεί οε απίνητα τρίχων

uul

που μετά παρέλευαη ορισμένου χρέ>-

νου, ουμβατικά >ιαΰοριομένου η )ΐυριοίητα τους ηεριέχεχαι οτους
κύριους των ακίνητων χω(>ίς αντάλλαγμα, ηαρακολου3ούνται οτους
λογαριαομούς 12.07', 12.08 και 12.09.

ΛΠ0ΤΙΜΙ1Σ1Ι ΤΩΝ Γ1ΕΡΙ0Υ ΐ.IΛΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕ ΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Αποτίμηοη tgiv nepLOUOLamljv οτοςχείων

ο itpoo5LOpLO|ioc της

αζίας τους οε χρηματιιιές μονάδες.
Εχουν θεοΗίοτεί διάφοροι ιιανόνε ανάλογα με ctiv υΗοιιιμό ιμ ca cue
αποτιμήορφς μαι ίων ιδιαιτέρων ουνδηχών ηου ειιιxfjuxouv οτην
επιχείρηση χαι οτην αγορά.
Οι πυριώτεροι από τους ιιανόνες

αποτιμήοεως είναι:

- της τιμής )ΐτήοεως

- της τρέχουσας τιμής
- της τιμής του πρότυπου πόοτους
- της τιμής πεφαλαιοποιήοεως α^ίας χ.τ.λ.
11 αποτίμηοη των περιουοιαχών οτοιχείων είναι από τα πιο αορα()ά
θέματα το οποίο απασχολεί πολύ αυτούς που ασχολούνται με την
λογιοτιχή χαι την οιχι^νομιχή. Υπάίίχει, εχιός uxcj τους xuvcjvuc
που αναψέραμε, πλήθος απόψεων για τους τριόπους αποτιμήσεων.
Η αποτίμηοη σύμφωνα με την ιαχύουοα νομοθεσία για τις διάφο
ρες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται στις
επιχ/οεις όπως παρακάτω.

ΑΠ0ΤΙΜΙ1Σ1Ι ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το καθένα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία γράφονται χωριστά
οτο βιβλίο απογραφών ή με ένα ποσό για κάθε όμοια κατηγορία
από το θεωρημένο μητρώο πάγιων περιουο ια>ιών στοιχείων.

II utiu

του κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τιμή χιήσείος
του που προοαυΕάνεται με τις δαπάνες επεχτάσεως ή προσθήκης
και βελτιώοεως του και από την τιμή αυτή α<|)αιρούνται' οι απο
σβέσεις.
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Οταν ατιοαΡεοτεί

3

τελείως το πάγιο περιουαιαπό αιοιχεί ενώ υπά( -

χει οτην ηυριότητα της επιχειρηαεως παι δεν έχει υπολογιοτεί
υπολειμματΐ)ΐή agiu, γράφεται με την α£ια μιας δί>αχμής·
Τα έ^οδα πολυετούς απoo(iέoεως εφόοον δεν έχουν εναωματωΰεί οτο
ΜΟατος αγαθών, αποαβένονται είτε εφάπαΕ πατά το τέλος της πραγματοηοιήοεώς τους τμημαιιπά παυ εοόποοα οε μια πενιαετία.

Λ110ΤΤΜΙΙ}:ΐΙ ίΥΜΜΚ'ί'ΟΧliN ΚΛI ΧΡΓύΟΓΡΛΦΡΝ
O l συμμετοχές σε Α.Ε. παθώς παι τα χρεόγραφα αιιοτ l (ΐούντας στη συ 
νολικά χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχου
σας .
Ετην περίπτωση αποτιμόηεως στην τρέχουσα τιμή, αυτή θεωρείται
για τη νέα χρήση, ως τιμή κτήσεως.
Η τρέχουσα τιμή είναι:
Για τους ειοαγμένοςυ στο χρημαιιοτήριο τίτλους, ο μέσος όρος
της επίσημης τιμής τους κατά το τελευταίο μήνα της χρήαεως.
Γαι τους μη ειοαγμένους ατο χρηματιστή(3ΐο τίτλους, αν πρόκειται
για μετοχές Α.Ε. η εσωτερική agia που προκύπτει από το δημοσιευμέ
νο τελευταίο

ισολογισμό της Α.Ε. αν για λοιπούς τίτλους,

εκτός

από μετοχές, η τιμή κτήσεως τους, και αν για μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων, ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τε
λευταίο μήνα της χρήοεως.
Οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν μορφή Α.Ε.
αποτιμώνται οτην κατά είδος χαμηλότερη τιμή, μεταgή της τιμής
κτήσεως καιο της τρέχουσας. Ος τρέχουσα τιμή ορίςειαι η εσω
τερική λογιοτική'agia που προκύπτει από το δημοσιευόμενο τελευιαίι

-55ιοολογιομό της εκιχειρηοεως.
ίε περιητωοη που ο τελευταίος 6ημοοιευόμενος ιοολογιομός με
βαοη τον οποίο έγινε γ| αποτίμπαη των μη ειοαγμένων οτο Χ(>ιιματιοτηριο συμμετοχών ή μειοχών,
ομένο )ΐατά νόμο λογιοτη,

δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρι-

πρέπει να γίνει οημείωαη οτο πάτω μέ

ρος του ίοολογιομού της επιο/οεως, που να γράφεται η α£ία πτήοεώς τους παι ότι ο ιαολογιομός από τον οποίο προοδιορίοτηπε
η εοωτεριπή τους αΕια, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο πα
τά νόμο λογιστή.

ΑΠΟΤΙΜΙΙΣΙΙ ΑΙΙΟβΚΜΑΤΩΝ
α) Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές
παι μοηθητιπές ύλες,

(εμπορεύματα, πρώτες

είδη ουοπευαοίας πτλ) αποτιμώνται οιην

πατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταζύ πτήόεως παι τρέχουοας τι
μής αγοράς.
β) τ'αποθέματα

(ε)ΐτός από τα υπολείμματα παι υποπροϊόντα)

που

προέρχονται από την πιηιαγωγή της επιχειρήοεως παι π(5οορίςονται , είτε για πώληοΓ) ως έτοιμα προϊόνια είιε για παραπέ
ρα επεξεργασία προς απραγωγή έτοιμων προϊόνιων, αποτιμώνται
στην πατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμών ιοτοριπού πόοτους παραγωγής )ΐαι )ΐαθαρής ρευοτοποιήοιμης αξίας.
κόστος ιοτοριπό ή πραγματιπό είναι επείνο που οχηματίξειαι από
στοιχείο ομαλά παι πραγματικά.
Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η τιμή πωλήοεως του αποθέματος
(με ομαλές συνθήκες) αυξημένη με τα έξοδα που υπολογίξεται ότι
θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της πωλήοεως.
Εε περίπτωση ημιτελών ή αποθεμάτων, που μρίυποντι

I διάδιι

-56της «ατεργαοιαςι η

iilo

ηανω αΟια

μειώνεται με το nootoc uou

απαιτείται για την ολοπληρωαή της.
γ) Τα υπολείμματα αποτιμώνται οτην niSavri τιμή πωληοεως τους μειω
μένη με τα έμαα έ^οδα που υπολογίςεται ότι Οα πί^αγματοποΐίΐΟούν
για την πώληοή τους.
6) Τα υποπροϊόντα,

εφόοον προορίτονται για πώλιιοη, αποτιμό»νιαι

οτην πιθανή τιμή πωλήοεώς τους, μειωμένη με τα άμεοα εΕοδα
πωλήοεως, όωπς και οτην περίπτωαη των υπολειμμάτων,.
όμως προορίζονται να

ρηση, αποτιμόνται στη τιμή Χ()ηο ιμοπο ιήοεώς τους,
τιμή που 5α αγοράζονταν,
άλλα ιοοδύμαζς αζίας,

'Οταν

χρηοιμοποιηΟούν από την ίδια την επιχεί
δηλαδή οτην

είτε τα ουγπεπριμένα υποπροϊόντα,

είτ

με αποπό να χρηαιμοποιηδοΰν από αυτή.

Τα ίδια με τα υποοπροϊόντα ισχύουν παι για τα ελάττωμά ιιιιά
προϊόντα.
II αποτίμηση των αποδεμάτων σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ούοτημα πρότυπης ποστολογήοεως μπορεί να γίνει στις τιμές του
πρότυπου κόστους δηλαδή του κόστους που έχει πίΐοϋπολογιοτεί
έπειτα από ακριβείς μετρήσεις, >ιαι υπολογισμούς. Προϋπόδεση
αυτού είναι ότι οι απο)ΐλίοεις

που ενδεχόμενα Οα προκόψουν

ανάμεσα στο ιστορι>ιό και πρόιυπο κόστος δα )ΐαιανέμονται στα
μένοντα και στα πωλημένα αποδέμαιά τους. Το ποσό των αποκλί
σεων που αναλογεί στα απώλητα αποθέματα της απογραψής εμφανί
ζονται ιδιαίτερα.
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1) ΑΝΑΛΥείΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

2) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

4)

Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΡΛΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Λ11ΜΗΤΡ10Υ Η.

5)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

6)

ΗΛΙ’ΛΣ ΚΕΥΟΗΟΥΛΟΥ

ΠΛΠΛΛΟΗΟΥΛΟΥ - ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙ!

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ

