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«ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – Δ.Λ.Π.»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας

Ώρες

1. Εργασίες συγκρότησης ισολογισμού – προληπτικοί και τακτικοί έλεγχοι – αποφυγή
προστίμων

8

2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

14

3. Υγεία & ασφάλεια της εργασίας – Εργασιακές σχέσεις – Βασικές αρχές λειτουργίας των
επιχειρήσεων – Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης

2

Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος

24

Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση

16

Γενικό σύνολο

40

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Εργασίες συγκρότησης ισολογισμού – προληπτικοί και τακτικοί έλεγχοι – αποφυγή προστίμων
Η ενότητα περιλαμβάνει:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Κέρδη - ζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους
Απογραφή – Αποτίμηση
Συμπεριφορά των λογ/σμών στο τέλος της χρήσης.
Τακτοποίηση λογ/σμών πριν το κλείσιμο.
Χειρισμός ειδικών θεμάτων (ελλείμματα- πλεονάσματα, αποτίμηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων, προβλέψεις κλπ).
Κλείσιμο λογ/σμών, Εξαγωγή αποτελέσματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
Αναγνώριση Δαπανών προς έκπτωση
Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα τέλους Χρήσης σύμφωνα με την τελευταία Νομολογία
Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου
Διανομή των κερδών
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ
Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Λογ/σμός Εκμεταλλεύσεως, Διάθεση Αποτελεσμάτων
Άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
Προσάρτημα - Πληροφορίες που περιλαμβάνει
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι έννοια των ελέγχων
Προληπτικοί έλεγχοι
Τακτικοί έλεγχοι
Αποφάσεις και είδη προστίμων
Παραβάσεις του ΚΒΣ (τυπικές και ουσιαστικές)
Πρόσθετα βιβλία
Εικονικά και πλαστά στοιχεία – λογιστικές διαφορές
Προσδιορισμός φόρων
Συνήθεις παραβάσεις κατά τους ελέγχους
Case studies – πρακτικά παραδείγματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Το περιεχόμενο της ενότητας περιλαμβάνει:
Αναλυτική παρουσίαση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων κατά ΕΛΠ και ΔΠΧΠ με ειδική ανάλυση της
«Κατάστασης Ταμειακών Ροών»
Παρουσίαση των Ιδίων Κεφαλαίων και Ειδική ανάλυση της «Κατάστασης Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων»
Παρουσίαση των στοιχείων του Ενεργητικού (Αποθέματα, Ενσώματα και Άϋλα Πάγια)
Παρουσίαση των στοιχείων του Παθητικού (Μισθώσεις, Απομειώσεις, Συναλλαγματικές Διαφορές)
Αναγνώριση Εσόδων
Συγκριτική παρουσίαση της Φορολογίας Εισοδήματος με έμφαση στην Αναβαλλόμενη Φορολογία
Παρουσίαση των διαδικασιών για την «Πρώτη Εφαρμογή» των Δ.Π.Χ.Π.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Αντικείμενο

Πρότυπο

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

ΔΛΠ 10

Αναβαλλόμενη φορολογία, Συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή

ΔΛΠ 12

Αποσβέσεις Ενσώματων παγίων

ΔΛΠ 16

Χειρισμός προηγούμενων αναπροσαρμογών παγίων

ΔΛΠ 16

Μισθώσεις, Αναγνώριση (λειτουργική – χρηματοδοτική), εγγραφές
προσαρμογής και γνωστοποιήσεις

ΔΛΠ 17

Αναγνώριση εσόδων

ΔΛΠ 18

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

ΔΛΠ 19

Χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών

ΔΛΠ 21

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου Ομίλου

ΔΛΠ 27

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

ΔΛΠ 28

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου Ομίλου

ΔΛΠ 28
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Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

ΔΛΠ 28

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

ΔΛΠ 36

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

ΔΛΠ 36

Ασώματα πάγια

ΔΛΠ 38

Αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε συνενώσεις
επιχειρήσεων

ΔΛΠ 38

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

ΔΛΠ 39

Επενδύσεις σε ακίνητα

ΔΛΠ 40

Καταστάσεις ταμειακών ροών

ΔΛΠ 7

Χειρισμός προηγούμενων αναπροσαρμογών παγίων

ΔΠΧΑ 1

Αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε συνενώσεις
επιχειρήσεων

ΔΠΧΑ 3

Υπολογισμός υπεραξίας

ΔΠΧΑ 3

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου Ομίλου

ΔΠΧΑ 3

Πλήρης ενοποίηση

ΔΠΧΑ 3

Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

ΔΠΧΑ 3

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Υγεία και ασφάλεια της εργασίας –Εργασιακές σχέσεις – Βασικές αρχές λειτουργίας των
επιχειρήσεων – Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης
Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας
Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας με έμφαση στην τήρηση των συστημάτων
ασφαλείας και στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παρουσιάζονται επίσης το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών που απορρέουν απ΄ αυτό, καθώς και ο
ρόλος και τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.
Εργασιακές σχέσεις
Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τα βασικά σημεία της εργατικής νομοθεσίας, ατομικές και συλλογικές
συμβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις εργοδοτών και μισθωτών, σύγχρονες μορφές εργασιακών σχέσεων, ζητήματα
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες μεθόδους οργάνωσης της εργασίας.
Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων
Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση, την οργάνωση και την δομή της, τα
τμήματα που την αποτελούν και την ιεραρχική της συγκρότηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νέες και σύγχρονες
μεθόδους οργάνωσης της λειτουργίας και της παραγωγής της επιχείρησης. Ακόμα θα ενημερωθούν για τους στόχους
που κάθε επιχείρηση οριοθετεί και πως αυτοί οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν. Θα γίνει επίσης ανάλυση των
εννοιών κόστος, κέρδος, οργάνωση υπηρεσιών, παραγωγής και πωλήσεων και τιμολογιακή πολιτική στα πλαίσια μιας
επιχείρησης.
Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης
Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν την αρχή και την ουσιαστική εφαρμογή της μη-διάκρισης στην αγορά εργασίας, τα
είδη διακρίσεων και τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές καταπολέμησης των διακρίσεων
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