του συνεργάτη μας Αλκιβιάδη Πετροπουλιάδη

A) To Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με το να περιλαμβάνει:
α) το σχέδιο λογαριασμών δηλαδή τον πίνακα (κατάλογο) των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων
κλπ λογαριασμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά ταξιθετημένους και κωδικοποιημένους με βάση το δεκαδικό σύστημα ταξιθετήσεως των λογαριασμών
β) το εννοιολογικό περιεχόμενο της χρησιμοποιούμενης ορολογίας (δηλ. να καθορίζεται με
ποια έννοια π.χ. χρησιμοποιούνται οι όροι <<γήπεδα>>, <<κτίρια>>
γ) το περιεχόμενο των λογαριασμών (του σχεδίου λογαριασμών) και κανόνες περί της λειτουργίας και συνδεσμολογίας τους (δηλ. τι περιλαμβάνει κάθε λογαριασμός, πότε χρεώνεται , πότε πιστώνεται κ.λ.π)
δ) κανόνες αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της άπογραφής τέλους χρήσεως (περιλαμβανομένων και των κανόνων διενέργειας αποσβέσεων και σχηματισμού προβλέψεων).
ε) τα περί προσδιορισμού του κόστους παραγωγής (προϊόντων και υπηρεσιών)
στ) Υποδείγματα Ισολογισμού, λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως ρυθμίζεται όλη η λογιστική εργασία, η λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση ολόκληρης της δράσεως της επιχειρήσεως.
Συνεπώς με την ορθή εφαρμογή όλων αυτών από όλες τις επιχειρήσεις μιας χώρας επιτυγχάνεται τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεών τους (ισολογισμός, λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως) να είναι ομοιογενή, πλήρη, σαφή, ακριβή και
συγκρίσιμα μέσα στην ίδια την επιχείρηση (ως προς τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρήσεων),
μεταξύ των επιχειρήσεων του αυτού κλάδου, καθώς και του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας.
Με την καθιέρωση του θεσμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου επιδιώκεται ο σχεδιασμός της
λογιστικής σε εθνική κλίμακα.
Ο σχεδιασμός αυτός στηρίζεται στην τυποποίηση και την απλούστευση στις λογιστικές εργασίες των οικονομικών μονάδων, αποβλέπει στην εξασφάλιση ομοιογενών σαφών και ορθών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονομική κατάσταση και
τη δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων και διευκολύνει τους αρμόδιους στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
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Ο λογιστικός σχεδιασμός αποβλέπει επίσης από την άποψη της μακροοικονομίας της δημόσιας
οικονομίας και των κρατικών υπηρεσιών στη δυνατότητα εξασφάλισης αξιόπιστων στοιχείων για
τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της οικονομίας καθώς και τη δυνατότητα απλούστευσης και διευκόλυνσης των κάθε είδους και φύσης ελέγχων.
Με την καθιέρωση του Γ.Λ.Σ. βασικά επιδιώκονται:
1) H αύξηση της παραγωγικότητας που θα προέλθει από την τυποποίηση και την οργάνωση σε
ορθολογικές και ενιαίες βάσεις της λογιστικής στη χώρα μας.
2) Η επιβοήθηση των αρμοδίων στην άσκηση ορθολογικής κρατικής οικονομικής πολιτικής.
3) Η βελτίωση των αποτελεσμάτων από τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών μονάδων, των
επαγγελματικών τους οργανώσεων και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.
4) Η διευκόλυνση μέσω της εξασφάλισης αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών του έργου
κεντρικών κρατικών υπηρεσιών, όπως της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασμών για την αρτιότερη και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση
της αποστολής τους.
5) Η ανύψωση επιπέδου του λογιστικού επαγγέλματος
6)
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Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών είναι στα:
¾ α) αποθέματα-χορηγήσεις και
¾ β) Καταθέσεις
Ενώ τα αποθέματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες , προϊόντα , εμπορεύματα κλπ) καταλαμβάνουν σημαντική θέση στους ισολογισμούς των βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών δεν συμβαίνει το ίδιο στις τράπεζες οπου τα αποθέματα είτε δεν υπάρχουν , είτε η συμβολή τους στην διαμόρφωση του ενεργητικού είναι αμελητέα.
Αποθέματα στις τράπεζες μπορεί να δημιουργηθούν κυρίως υπό μορφή αναλώσιμων υλικών ,
υλικών δηλαδή που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των παρεχόμενων από μια τράπεζα υπηρεσιών( βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, υλικό για την έκδοση των πιστωτικών καρτών κλπ.)
Αποθέματα στις τράπεζες μπορεί επίσης να δημιουργηθούν από τυχόν εκδοτική δραστηριότητα
μιας τράπεζας , από την έκδοση δηλαδή βιβλίων για πώληση η για δωρεάν διανομή σε πελάτες από
την πώληση σε εμπόρους μηχανημάτων αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών κλπ.
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Τα αποθέματα αυτά επειδή είναι μεγάλης σημασίας για τις τράπεζες αποφασίστηκε να μη διατεθεί για την παρακολούθησή τους ολόκληρη η ομάδα 2 αλλά κάθε τράπεζα μπορεί να παρακολουθεί τα τυχόν άποθέματα της στο λογαριασμό 39.89 <<Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί.>>
Έτσι ελευθερώθηκε η ομάδα 2 η οποία διατέθηκε για την λεπτομερή παρακολούθηση των χορηγήσεων που αποτελούν την βασική δραστηριότητα των τραπεζών.
Δυνατότητα αποδοχής καταθέσεων από το κοινό έχουν ως γνωστό μόνο οι τράπεζες.
Έτσι οι λογαριασμοί 50,51,52,53 παρακολουθούν στις τράπεζες τις πάσης φύσεως καταθέσεις
ενώ αντίστοιχοι λογαριασμοί δεν υπάρχουν στο Ε.Λ.Γ.Σ.
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