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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

(Ν.4308/2014) 

 
 

Σκοπός του σεμιναρίου 

 
Ο νόμος Ν.4308/2014 επιφέρει σημαντικές αλλαγές από 1/1/2015 στον λογιστικό χειρισμό των 
οικονομικών συναλλαγών, στην σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων των οντοτήτων και στον τρόπο 
τήρησης των λογιστικών αρχείων και στοιχείων (βιβλία και στοιχεία).  
 
Ο νόμος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων των οντοτήτων που αναφέρονται στο 
πεδίο εφαρμογής του, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις υποκείμενες οντότητες.  
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι μία ουσιαστική ανάλυση των διατάξεων του Ν.4308/2004 και της 
Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του νόμου 4308/2014, που εξέδωσε η Ε.Λ.Τ.Ε., που αφορούν την 
σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2015.  
 

Στόχοι του σεμιναρίου 

 

 Η ανάλυση των νέων πρακτικών που απαιτούνται σε θέματα: 
− λογιστικών χειρισμών,  
− επιμέτρησης 
− 1ης εφαρμογής, 
− τήρησης βάσεων και  
− των νέων υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Η εξοικείωση με τα ανωτέρω μέσω παραδειγμάτων  

 Ο συσχετισμός των ΕΛΠ με τις καταργούμενες διατάξεις του Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ καθώς 
και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

Διάρκεια-Κόστος συμμετοχής 

 
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι δεκαπέντε (15) ώρες και το κόστος ανέρχεται στα 180€ /άτομο για τη 
συμμετοχή μέχρι 2 ατόμων και στα 120€ /άτομο για τη συμμετοχή άνω των 2 ατόμων, της ίδιας 
εταιρείας. 
 

Χώρος διεξαγωγής 

 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο  
Grant Thornton Conference Hall,  
Λ. Συγγρού & Λ. Αμφιθέας 2, ΤΚ 17122,  
Νέα Σμύρνη (Κτήριο Σπανού, 3ος όροφος). 
 

Ώρες διεξαγωγής 

 

 Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, 17.00-22.00 

 Τετάρτη 2 Μαρτίου, 17.00-22.00 

 Δευτέρα 7 Μαρτίου, 17.00-22.00 

Επικοινωνία 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Grant Thornton στα τηλέφωνα  
210 7280 069-070 και στο email: marketing@gr.gt.com 
 



 

© 2016 Grant Thornton. All rights reserved. 

 
 

Θεματολογία 

Δευτέρα 22 
Φεβρουαρίου 
17:00 – 22:00 

 Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του Ν.4308/24.11.2014 

 Καταργούμενες διατάξεις και τροποποιούμενες διατάξεις (ΚΦΑΣ, 

Ν.1809/1988, Ν.2190/1920, Καταργήσεις Λογιστικών Σχεδίων, Λοιπές 
Καταργήσεις Διατάξεων Νόμων)  

 Καθορισμός Μεγέθους Οντοτήτων (Προσδιορισμός κριτηρίων μεγέθους)  

 Τήρηση λογιστικής και φορολογικής βάσης 

 Τήρηση Λογιστικών Αρχείων 

 Διασφάλιση αξιοπιστίας συστήματος  

 Παρουσίαση και ανάλυση των νέων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (Γενικές υποχρεώσεις ανά μέγεθος οντοτήτων, ανάλυση νέων 
υποδειγμάτων, γενικές διατάξεις, εύλογη παρουσίαση)  

 Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(Θεμελιώδεις παραδοχές και ανάλυση των γενικών αρχών σύνταξης)  

 Ενσώματα και Άυλα πάγια (Ορισμοί, Αρχική Αναγνώριση, Μεταγενέστερη 

επιμέτρηση, Αποσβέσεις, Απομειώσεις, Παύση αναγνώρισης, Χρηματοδοτικές 
και λειτουργικές μισθώσεις)  

Τετάρτη 2 
Μαρτίου 

17:00 – 22:00 

 Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος, προσωρινές και 

μόνιμες διαφορές, διαφορές ΕΛΠ-ΔΠΧΑ)  

 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Ορισμοί, Αρχική αναγνώριση, 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση, Απομειώσεις, Αποτίμηση ανά κατηγορία και 
αλλαγή κατηγορίας)  

 Αποθέματα (Ορισμοί, Αρχική αναγνώριση, Μεταγενέστερη επιμέτρηση) 

 Λοιπά μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Προκαταβολές 
δαπανών, Λοιπά στοιχεία)  

 Υποχρεώσεις (Ορισμοί, Χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις, Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, Λοιπές Προβλέψεις)  

 Κρατικές Επιχορηγήσεις (Αναγνώριση, Απόσβεση, Λογιστικός Χειρισμός)  

 Εύλογη Αξία (Ορισμοί, Επιλέξιμα κονδύλια, Χρηματοοικονομικά μέσα, 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, Επενδυτικά ακίνητα, Βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία, Αποθέματα, Διαθέσιμα για πώληση, Εμπορικό χαρτοφυλάκιο, 
παράγωγα) 

Δευτέρα 7 
Μαρτίου 

17:00 – 22:00 
 

 

 Κατάσταση αποτελεσμάτων (Ορισμοί, Στοιχεία, Αναγνώριση εσόδων από 
πώληση αγαθών, Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών και 
κατασκευαστικά συμβόλαια) 

 Καθαρή Θέση (Ορισμοί, Στοιχεία) 

 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα (Ορισμοί, Αναγνώριση)  
 Μεταβολές Λογιστικών Πολιτικών (Ορισμοί, Αναδρομική εφαρμογή, 

Λογιστικές Πολιτικές, Λογιστικές Εκτιμήσεις)  

 Προσάρτημα (Περιεχόμενο, Απαλλαγές, Αναλυτικοί πίνακες) 

 Απλοποιήσεις (Απαλλαγές ανά κατηγορία οντοτήτων)  

 Ενοποίηση (Ορισμοί, Κατηγοριοποίηση Ομίλων, Σημαντικές αλλαγές σε 
σχέση με Ν.2190/1920, Προϋποθέσεις ενοποίησης, Απαλλαγές, Περιεχόμενο 
και ανάλυση Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κανόνες 
Κατάρτισης, Μέθοδος καθαρής θέσης, Σημειώσεις Ενοποιημένων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) 

 Πρώτη Εφαρμογή (Μετάβαση σε νέα ΕΛΠ) 

 Διαφορές ΕΓΛΣ-ΕΛΠ-ΔΛΠ (Παρουσίαση σημαντικότερων διαφορών των 

τριών λογιστικών προτύπων) 
 

 


