
 

 

«ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΙΑ Α.Ε ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ Ε.Λ.Π - ‘ΟΛΕ 
ΟΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΕΛΟΤ ΥΡΗΗ» 

(                                          (πολύ μικπήρ οντότηταρ τηρ παπ.2
α
 τος άθπος1  Ν4308/14) 

 

κοπόρ: Σηο ζεμινάπιο αςηό παπέσονηαι βαζικέρ θευπηηικέρ και ππακηικέρ γνώζειρ ώζηε να μποπούν οι 
ζςμμεηέσονηερ μεηά ηο πέπαρ ηος ζεμιναπίος να κλείνοςν ζυζηά ένα Ιζολογιζμό ζύμθυνα με ηα Δ.Λ.Π και 
να ζςνηάζζοςν ζυζηά ηιρ νέερ σπημαηοοικονομικέρ καηαζηάζειρ   

Απεςθύνεται: Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε λογιζηέρ και βοηθούρ λογιζηών με μικπή επγαζιακή εμπειπία ζε 
διπλογπαθικά βιβλία. Σηοςρ ζςμμεηέσονηερ θα δοθούν ζημειώζειρ  και σπήζιμο ππακηικό ςλικό για ηην 
διεςκόλςνζη ηηρ επγαζίαρ ηοςρ   

Ενότητερ εμιναπίος: 
Πποεηοιμαζία ηηρ εηαιπίαρ  και οι απαιηούμενοι έλεγσοι ππιν ηο κλείζιμο Ιζολογιζμού  

 Μεθοδολογία και Φπονοδιάγπαμμα επγαζιών Κλειζίμαηορ ηηρ σπήζηρ  
 Βαζικέρ διαθοπέρ ΔΓΛΣ -ΔΛΠ  (ζηοςρ λογαπιαζμούρ ζηιρ εγγπαθέρ )  
 Λογιζηικέρ ηακηοποιήζειρ και μεηαηποπή ηυν λογαπιαζμών ζύμθυνα με ηιρ ςποσπεώζειρ ηυν Δ.Λ.Π     

      Αποηίμηζη αποθεμάηυν 
 Αποηίμηζη ζςμμεηοσών και σπεογπάθυν 
 Πποζδιοπιζμόρ ηος Λογιζηικού αποηελέζμαηορ 

      Απσή ηος δεδοςλεςμένος - Οπιοθέηηζη ηηρ Φπήζηρ 
 Γαπάνερ επομένυν σπήζευν   
 Μεηαβαηικοί Λογαπιαζμοί Δνεπγηηικού – Παθηηικού. 
 Γιασυπιζμόρ « Λογιζηικήρ » και « Φοπολογικήρ » βάζηρ 
 Αμοιβέρ μελών ηηρ Γιοίκηζηρ 
 Αποζβέζειρ Παγίυν 
 Πποβλέτειρ επιζθαλών απαιηήζευν 
 Φπημαηοδοηική μίζθυζη (Leasing) 



 

 

Φοπολογική αναμόπθυζη 
 Υπολογιζμόρ θόπυν 
 Γιανομή Κεπδών 

Λογιζηικέρ εγγπαθέρ για όλα ηα παπαπάνυ με αναλςηικά παπαδείγμαηα 
Σύνηαξη «Οικονομικών Καηαζηάζευν», ζύμθυνα με ηα ΔΛΠ. 

Δικαίωμα σςμμετοσήρ: Το κόζηορ ηος ππογπάμμαηορ είναι 120€ ανά ζςμμεηοσή. Παηήζηε εδώ για ηην 
αίηηζή ζαρ : http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/318-kleisimo-isologismou-mias-ae-irakleio  

Υπόνορ Διεξαγωγήρ: 15 ώπερ –  Τεηάπηη 20/04, Σάββαηο 23/04 και Μ. Γεςηέπα, 25/04 από 17:00μ.μ έυρ 
21:15μ.μ  

Εισηγητήρ: Ο Γπηγόπηρ Κοκολάκηρ είναι πηςσιούσορ ηος ημήμαηορ Σηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ 
Δπιζηήμηρ ηος Πανεπιζηημίος Πειπαιά (ππώην Α.Β.Σ.Π.) με μεηαπηςσιακό Γίπλυμα ζηην Γιοίκηζη 
Δπισειπήζευν. Αζκεί ηο επάγγελμα ηος Λογιζηή - Φοποηεσνικού Σςμβούλος επισειπήζευν επί 20 έηη. 
Δίναι μέλορ ηος Οικονομικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδορ και κάηοσορ αδείαρ Λογιζηή - Φοποηεσνικού Α ηάξηρ.  
 
Επικοινωνία: Πληποθοπίερ ζηο Κ.Δ.Κ. ηος Δπιμεληηηπίος Ηπακλείος Κοπυναίος 9, ηηλ/νο 2810-302736 & 
302730 κα Βενισάκη Μαίπη email: Venihaki@katartisi.gr   θαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από ηιρ 
08:30π.μ. έυρ 14:00 μ.μ. και  αιηήζειρ ζηην ιζηοζελίδα: www.katartisi.gr 

http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/318-kleisimo-isologismou-mias-ae-irakleio
mailto:Venihaki@katartisi.gr
mailto:info@katartisi.gr
../../../../venihaki.EBEH/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/U5UKJXCV/www.katartisi.gr

