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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Πρακτικό παράδειγμα κλεισίματος Ισολογισμού 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014 

 

Με ένα σύντομο και στοχευμένο πρόγραμμα συναντήσεων επιδιώκεται η πρακτική κατανόηση των 

λογιστικών ενεργειών κλεισίματος Ισολογισμού για πολύ μικρές και μικρές οντότητες. Δίνεται  

έμφαση τόσο στην προετοιμασία και έλεγχο των λογαριασμών όσο και στις τελικές εγγραφές 

προσδιορισμού αποτελέσματος, διανομής και κλεισίματος Ισολογισμού σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1Ο 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ &  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 Απογραφή των αποθεμάτων (αποθήκες): φυσική απογραφή, ΜΣΟ, FIFO 
 Αποτίμηση αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές) και χρηματικών 
διαθεσίμων (ταμείο, τράπεζες) 
 Εκκαθάριση εκκρεμών συναλλαγών με τους εταίρους 
 Έλεγχος υπολοίπων λογαριασμών που συνδέονται με το Δημόσιο 
 Εγγραφές τακτοποίησης/ προσαρμογής μεταβατικών λογαριασμών 
 Αναγνώριση προβλέψεων για κάθε πιθανή εκροή χρημάτων 
 Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα 
 Ενημέρωση Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων: λογιστικές και 
φορολογικές αποσβέσεις, επιμέρους διατάξεις 

 

 Εφαρμογή σε προσομοιωμένη επιχείρηση, πρακτική κατανόηση 

 

3 ώρες 

2ο 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Καταμερισμός δαπανών στο Φύλλο μερισμού. 

 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες, φορολογική αναμόρφωση, εκκαθάριση φόρου 
εισοδήματος: σύνδεση ΕΛΠ με τα έντυπα Ε3 και Ν. 

 Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος  

 Εγγραφές διανομής κερδών ανά νομική μορφή (οριστικό ισοζύγιο) 
 

 Πρακτικές εφαρμογές με χρήση κωδικών ΕΓΛΣ ή ΕΛΠ 
 

2 ώρες 

3ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 Υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων βάσει μεγέθους οντότητας και 
υποχρέωση δημοσίευσης  

 Ανάλυση και κατάρτιση του Ισολογισμού (υπόδειγμα Β.1.1.) 

 Έννοια και κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β.2.1.) 

 Συμπλήρωση του Προσαρτήματος 

 

 Πρακτική εφαρμογή κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα υποδείγματα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες. 
 

1 ώρα 

ΣΥΝΟΛΟ  6 ώρες 
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Πληροφορίες: 

 

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, οικονομολόγους, αποφοίτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης.  

 

 Η παραπάνω ύλη προτείνεται να διδαχθεί σε δύο συναντήσεις των 3 ωρών, κατόπιν 

συνεννόησης.  

 

 Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακά ή απομακρυσμένα μέσω 

skype. 

 

 Παρέχεται έντυπο υλικό με λυμένα παραδείγματα εμπορικής επιχείρησης και εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών για πλήρη κατανόηση της διαδικασίας.  
 

 Η προτεινόμενη ύλη προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των συμμετεχόντων εφόσον για 

παράδειγμα αφορούν το λογιστήριο μιας μεμονωμένης επιχείρησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα για 

παράταση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.  

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας! 

Σωτηρία Ελευθερίου 

 

  


