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Σελίδα 1 από 9 

Λειτουργία ομάδας 2 

Οι λογαριασμοί 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.06, 21.01, 21.04, 22.01.01, 22.01.02, 22.01.03, 22.01.04, 22.01.07, 
22.02.01, 22.02.02, 22.02.03, 22.02.04, 22.02.07, 23.01, 23.02, 24.01,  24.02, 24.03, 24.04, 24.06, 25.01, 25.02, 
25.03, 25.04, 25.06, 26.01, 26.02, 26.03, 26.04, 26.06, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.06, ενημερώνουν το κονδύλι 
«Κόστος Πωλήσεων» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί της 
ομάδας 2, ΔΕΝ μετέχουν στην κατάσταση αυτή. 

Οι λογαριασμοί απογραφών έναρξης & αγορών [20.01, 20.02, 21.01, 21.02, 22.01.01, 22.01.02, 22.02.01, 22.02.02, 
23.01, 24.01, 24.02, 25.01, 25.02, 26.01, 26.02, 27.01, 27.02], που χρεώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει 
να πιστωθούν με χρέωση του λογαριασμού 82.01 και οι λογαριασμοί επιστροφών και εκπτώσεων αγορών [20.03, 
20.04, 22.01.03, 22.01.04, 22.02.03, 22.02.04, 24.03, 24.04, 25.03, 25.04, 26.03, 26.04, 27.03, 27.04], που 
πιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να χρεωθούν με πίστωση του λογαριασμού 82.01. 

Για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από την επιλογή [Οργάνωση-Πίνακες-Λογιστική-Σενάρια κλεισίματος] 
σχεδιάζουμε το αντίστοιχο σενάριο και από την επιλογή [Λογιστική-Εργασίες-Ειδικές-Εγγραφές κλεισίματος] το 
εκτελούμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, θα πρέπει να καταχωρηθεί άρθρο στην περίοδο του Δεκεμβρίου με το 
οποίο οι λογαριασμοί απογραφών λήξης [20.06, 21.04, 22.01.07, 22.02.07, 23.02, 24.06,  25.06, 26.06, 27.06] θα 
χρεωθούν με πίστωση του λογαριασμού 82.01   

 Κλείσιμο ομάδας 20 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 20.01 – 20.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου με χρέωση του λογαριασμού 20.06 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!!  

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 20.05 & 20.06 πρέπει να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του 
λογαριασμού 20.06 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμού 20.01. 



Σελίδα 2 από 9 

 Κλείσιμο ομάδας 21 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 21.01 – 21.02 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου με χρέωση του λογαριασμού 21.04 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 21.03 & 21.04 πρέπει να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του 
λογαριασμού 21.04 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμού 21.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 22 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 22.01.01 – 22.01.04 & 22.02.01 – 22.02.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος 
μηδενίζονται και με το συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην 
περίοδο του Δεκεμβρίου με χρέωση των λογαριασμών 22.01.07 & 22.02.07 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 22.01.05, 22.01.06, 22.01.07, 22.02.05, 22.02.06, 22.02.07 πρέπει να μεταφέρονται στην 
επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός των λογαριασμών 22.01.07 & 22.02.07 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον 
τελευταίο βαθμό των λογαριασμών 22.01.01 & 22.02.01 αντίστοιχα. 

 Κλείσιμο ομάδας 23 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 23.01 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζεται και με το συνολικό ποσό 
χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του Δεκεμβρίου με χρέωση 
του λογαριασμού 23.02 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 23.02 πρέπει να μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του λογαριασμού 
23.02 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμού 23.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 24 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 24.01 – 24.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου με χρέωση του λογαριασμού 24.06 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 24.05 & 24.06 πρέπει να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του 
λογαριασμού 24.06 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμό 24.01. 

 

 



Σελίδα 3 από 9 

 Κλείσιμο ομάδας 25 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 25.01 – 25.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου με χρέωση του λογαριασμού 25.06 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 25.05 & 25.06 πρέπει να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του 
λογαριασμού 25.06 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμό 25.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 26 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 26.01 – 26.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου με χρέωση του λογαριασμού 26.06 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 26.05 & 26.06 πρέπει να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του 
λογαριασμού 26.06 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμό 26.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 27 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 27.01 – 27.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01, ενώ πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου με χρέωση του λογαριασμού 27.06 με τα αποθέματα λήξης.  

 
Σημείωση!!! 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 27.05 & 27.06 πρέπει να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και ο τελευταίος βαθμός του 
λογαριασμού 27.06 πρέπει να έχει λογαριασμό ανοίγματος τον τελευταίο βαθμό του λογαριασμό 27.01. 

 



Σελίδα 4 από 9 

Λειτουργία ομάδας 6 
 
Οι λογαριασμοί δαπανών [60.xx, 61.xx, 62.xx, 63.xx, 64.xx, 65.xx, 66.xx, 67.xx & 68.xx], που χρεώνονται κατά τη 
διάρκεια της χρήσης πρέπει να πιστωθούν με χρέωση του λογαριασμού 82.01. Για την αυτοματοποίηση της 
διαδικασίας από την επιλογή [Οργάνωση-Πίνακες-Λογιστική-Σενάρια κλεισίματος] σχεδιάζουμε το αντίστοιχο 
σενάριο και από την επιλογή [Λογιστική-Εργασίες-Ειδικές-Εγγραφές κλεισίματος] το εκτελούμε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή!!! 

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώνετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία και καθώς  οι λογαριασμοί  
[60.xx, 64.xx & 66.xx] ενημερώνουν περισσότερα του ενός κονδύλια της κατάστασης αυτής, πρέπει να μερισθούν 
πριν μηδενιστούν με την εργασία κλεισίματος χρήσης. Για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από την επιλογή 
[Οργάνωση-Πίνακες-Λογιστική-Σενάρια κλεισίματος] σχεδιάζετε το αντίστοιχο σενάριο μερισμού. 

 

Στη συνέχεια με ένα άρθρο ανά λογαριασμό στην περίοδο του Δεκεμβρίου, οι λογαριασμοί [60.99.00.0000, 
64.99.00.0000, & 66.99.00.0000] πιστώνονται με χρέωση των αναλυτικών τους λογαριασμών που μετέχουν στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία. 

 
 

 



Σελίδα 5 από 9 

 Κλείσιμο ομάδας 60  

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 60.01 – 60.05 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

Προσοχή!!! 

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώνετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία τότε τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών 60.01 – 60.05 με το  σενάριο κλεισίματος μερισμού μηδενίζονται και με το συνολικό ποσό χρεώνεται 
ο λογαριασμός «60.99.00.0000 Συγκέντρωση παροχών σε εργαζόμενους». 

Στη συνέχεια με ένα άρθρο στην περίοδο του Δεκεμβρίου, ο λογαριασμός «60.99.00.0000 Συγκέντρωση παροχών 
σε εργαζόμενους» πιστώνεται με χρέωση των παρακάτω λογαριασμών που μετέχουν στη κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία 

 

            60.99.01.0000 (Κόστος πωλήσεων παροχών εργαζομένων)  
      60.99.02.0000 (Έξοδα Διοίκησης παροχών εργαζομένων) 

    60.99.00.0000     60.99.03.0000 (Έξοδα Διάθεσης παροχών εργαζομένων) 
    

Τέλος τα υπόλοιπα των λογαριασμών 60.99.01 - 60.99.03 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος  μηδενίζονται και 
με το συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 

 Κλείσιμο ομάδας 61 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 61.01 – 61.07 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 62 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 62.01 – 62.02 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 63 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 63.01 – 63.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 64  

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 64.01 – 64.13 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

Προσοχή!!! 

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώνετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία τότε τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών 64.01 – 64.13 με το  σενάριο κλεισίματος μερισμού μηδενίζονται και με το συνολικό ποσό, χρεώνεται 
ο λογαριασμός «64.99.00.0000 Συγκέντρωση διαφόρων λειτουργικών εξόδων». 

Στη συνέχεια με ένα άρθρο στην περίοδο του Δεκεμβρίου, ο λογαριασμός «64.99.00.0000 Συγκέντρωση παροχών 
σε εργαζόμενους» πιστώνεται με χρέωση των παρακάτω λογαριασμών που μετέχουν στη κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία 

            64.99.01.0000 (Κόστος πωλήσεων Λειτουργικών εξόδων)  
      64.99.02.0000 (Έξοδα Διοίκησης Λειτουργικών εξόδων) 

   64.99.00.0000      64.99.03.0000 (Έξοδα Διάθεσης Λειτουργικών εξόδων) 
   64.99.04.0000 (Λοιπά Έξοδα Λειτουργικών εξόδων) 
 



Σελίδα 6 από 9 

Τέλος τα υπόλοιπα των λογαριασμών 64.99.01 - 64.99.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος  μηδενίζονται και 
με το συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 

 Κλείσιμο ομάδας 65 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 65.01 – 65.05 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 66  

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 66.01 – 66.08 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

Προσοχή!!! 

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώνετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία τότε τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών 66.01 – 66.08 με το  σενάριο κλεισίματος μερισμού μηδενίζονται και με το συνολικό ποσό, χρεώνεται 
ο λογαριασμός «66.99.00.0000 Συγκέντρωση αποσβέσεων».  

Στη συνέχεια με ένα άρθρο στην περίοδο του Δεκεμβρίου, ο λογαριασμός «66.99.00.0000 Συγκέντρωση 
αποσβέσεων» πιστώνεται με χρέωση των παρακάτω λογαριασμών που μετέχουν στη κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης κατά λειτουργία 

            66.99.01.0000 (Κόστος πωλήσεων Αποσβέσεων)  
      66.99.02.0000 (Έξοδα Διοίκησης Αποσβέσεων) 

   66.99.00.0000      66.99.03.0000 (Έξοδα Διάθεσης Αποσβέσεων) 
    

Τέλος τα υπόλοιπα των λογαριασμών 66.99.01 - 66.99.03 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με 
το συνολικό ποσό χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 

 Κλείσιμο ομάδας 67 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 67.01 – 67.05 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 68  

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 68.01 – 68.06 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 69 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 69.01 – 69.03 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

   

  
 

 

 

 

 



Σελίδα 7 από 9 

 Λειτουργία ομάδας 7 

Οι λογαριασμοί [70.xx, 71.xx, 72.xx, 73.xx, 74.xx, 75.xx, 76.xx, 77.xx, 78.xx & 79.xx], ενημερώνουν τα σχετικά 
κονδύλια των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης 
Οι λογαριασμοί εσόδων που πιστώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να χρεωθούν με πίστωση του 
λογαριασμού 82.01 και οι λογαριασμοί επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων  που χρεώνονται κατά τη διάρκεια 
της χρήσης πρέπει να πιστωθούν με χρέωση του λογαριασμού 82.01. 

Για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από την επιλογή [Οργάνωση-Πίνακες-Λογιστική-Σενάρια κλεισίματος] 
σχεδιάζουμε το αντίστοιχο σενάριο και από την επιλογή [Λογιστική-Εργασίες-Ειδικές-Εγγραφές κλεισίματος] το 
εκτελούμε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Κλείσιμο ομάδας 70 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 70.01 – 70.08 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 71 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 71.01 – 71.05 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 72 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 72.01 – 72.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01.               

 Κλείσιμο ομάδας 73 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 73.01 – 73.02 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 74 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 74.01 – 74.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01  



Σελίδα 8 από 9 

 Κλείσιμο ομάδας 75 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 75.01 – 75.04 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 

 Κλείσιμο ομάδας 76 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 76.01 – 76.11 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01.             

 Κλείσιμο ομάδας 77 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 77.01 – 77.03 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01.            

 Κλείσιμο ομάδας 78 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 78.01 – 78.03 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 Κλείσιμο ομάδας 79 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 79.01 – 79.03 με την εργασία εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το 
συνολικό ποσό, πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01. 

 

 

Προσοχή!!! 

Για τη σωστή απεικόνιση του τρέχοντος φόρου (εξόδου) περιόδου καθώς και του τέλους επιτηδεύματος στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι εγγραφές καταχώρησής τους στην ομάδα 6 γίνονται στην περίοδο του 
Δεκεμβρίου, ενώ το κλείσιμό τους στο λογαριασμό 82 γίνεται στην περίοδο του Ισολογισμού. 

Για τη σωστή απεικόνιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο» στον ισολογισμό, η εγγραφή μεταφοράς του 
από το λογαριασμό 82 γίνεται στην περίοδο του Δεκεμβρίου.  
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Προσδιορισμός Κόστους πωλήσεων (Κατάσταση B.2.1) 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Πίνακα Δ3 (Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά 
λειτουργία του υποδείγματος Β.2.1, στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται το αναλογούν κατά περίπτωση κόστος 
αναλώσεων μαζί με μέρος συγκεκριμένων λογαριασμών εξόδων – δαπανών. 

Το «Κόστος Πωλήσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Β.2.1, υπολογίζεται ως εξής: 

Εμπορικές εταιρίες 

Κόστος Πωλήσεων Εμπορευμάτων: Απογραφή Έναρξης + Καθαρές Αγορές - Απογραφή λήξης  
Κόστος Πωλήσεων Εμπορευμάτων: 20.01 +  (20.02 - 20.03 - 20.04) - 20.06 

Κόστος Πωλήσεων Βιολογικών Στοιχείων: Απογραφή Έναρξης + Καθαρές Αγορές - Απογραφή λήξης  
Κόστος Πωλήσεων Βιολογικών Στοιχείων: [22.01.01 +  (22.01.02 - 22.01.03 - 22.01.04) - 22.01.07] +  

         [22.02.01 +  (22.02.02 - 22.02.03 - 22.02.04) - 22.02.07] 

Στο κόστος πωλήσεων που έχει υπολογισθεί με βάση τα ανωτέρω, θα προστεθεί και μέρος συγκεκριμένων 
λογαριασμών εξόδων – δαπανών (ομάδα 6) καθώς και μέρος των λογαριασμών των ομάδων 76 και 80 ώστε να 
προκύψει το τελικό «Κόστος Πωλήσεων». 

 

Βιομηχανικές εταιρίες 

Το «Κόστος Παραγωγής» υπολογίζεται από τις αναλώσεις των υλικών για την παραγωγή προϊόντων στη χρήση & τη 
διαφορά έναρξης – λήξης της παραγωγής σε εξέλιξη ως εξής: 
Κόστος Παραγωγής Προϊόντων: Απογραφές Έναρξης + Κόστος αναλώσεων χρήσης* - Απογραφές λήξης 
Κόστος Παραγωγής Προϊόντων: 21.01 + 23.01 + [24.01 +  (24.02 - 24.03 - 24.04) - 24.06 + 25.01 +  (25.02 - 25.03 - 

25.04) - 25.06 + 26.01 +  (26.02 - 26.03 - 26.04) - 26.06 + 27.01 +  (27.02 - 27.03 - 
27.04) - 27.06] - 21.04 - 23.02 

Στο κόστος παραγωγής που έχει υπολογισθεί με βάση τα ανωτέρω, θα προστεθεί και μέρος συγκεκριμένων 
λογαριασμών εξόδων – δαπανών (ομάδα 6) καθώς και μέρος των λογαριασμών των ομάδων 76 και 80 ώστε να 
προκύψει το τελικό «Κόστος Πωλήσεων». 
 

Εμπορικές & Βιομηχανικές εταιρίες 

Το «Κόστος Πωλήσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Β.2.1, σε εταιρίες που έχουν και εμπορία 
και παραγωγή, υπολογίζεται από το κόστος πωλήσεων Εμπορευμάτων & Βιολογικών Στοιχείων συν το κόστος 
παραγωγής. 

Κόστος Πωλήσεων : 20.01 +  20.02 - 20.03 - 20.04 - 20.06 + 22.01.01 + 22.01.02 - 22.01.03 - 22.01.04 - 22.01.07 + 
22.02.01 +  22.02.02 - 22.02.03 - 22.02.04 - 22.02.07 + 21.01 + 23.01 + 24.01 +  24.02 - 24.03 - 24.04 - 24.06 + 25.01 
+ 25.02 - 25.03 - 25.04 - 25.06 + 26.01 +  26.02 - 26.03 -  26.04 - 26.06 + 27.01 + 27.02 - 27.03 - 27.04 - 27.06 - 21.04 - 
23.02 

Στο κόστος που έχει υπολογισθεί με βάση τα ανωτέρω, θα προστεθεί και μέρος συγκεκριμένων λογαριασμών 
εξόδων – δαπανών (ομάδα 6) καθώς και μέρος των λογαριασμών των ομάδων 76 και 80 ώστε να προκύψει το 
τελικό «Κόστος Πωλήσεων». 
 


