
Αναλυτική  λογιστική   

Η αναλυτική λογιστική αφορά την διαχείριση των λογαριασμών που ανήκουν στην ομάδα 9 
του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). 
 
Στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών υπάρχουν πεδία που θα πρέπει να καθοριστούν 
στους λογαριασμούς (είτε γενικής είτε αναλυτικής), που οι κινήσεις τους «αναλύονται», 
δηλαδή, δημιουργούν ένα νέο άρθρο στην αναλυτική λογιστική με την ανάλυση του ποσού 
της κάθε κίνησής τους (Λογιστική – Γενική λογιστική – Στοιχεία λογαριασμών). 
 

 
 
o Αναλύεται: Καθορίζετε αν ο λογαριασμός αναλύεται, σε κέντρα κόστους, στην 

αναλυτική λογιστική. Εφόσον ο λογαριασμός κινείται μπορεί να πάρει τιμή «1-Ναι 
(αυτόματα)» ή «2-Ναι (επιλεκτικά)».  
Αν η τιμή του πεδίου καθοριστεί «1-Ναι (αυτόματα)» και έχει αντικριζόμενο 
λογαριασμό και μοντέλο ανάλυσης με έναν τουλάχιστον λογαριασμό και 100% 
ανάλυση, τότε δημιουργείται αυτόματα το άρθρο αναλυτικής. Σε διαφορετική 
περίπτωση εμφανίζεται σχετική φόρμα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν.  
Αν η τιμή του πεδίου καθοριστεί «2-Ναι (επιλεκτικά)» κατά την καταχώρηση του 
λογαριασμού σε κάποια γραμμή ενός άρθρου, με σχετική έμμεση εργασία στο μενού 
των γραμμών, εμφανίζεται σχετική φόρμα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία που 
λείπουν (αν λείπουν).  

 
o Αντικριζόμενος αναλυτικής: Καθορίζετε τον αντικριζόμενο λογαριασμό αναλυτικής 

λογιστικής. Όταν ο λογαριασμός αναλύεται τότε είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί 



αντικριζόμενος λογαριασμός. Αν ο λογαριασμός αναλύεται και είναι της αναλυτικής 
λογιστικής, τότε σαν «αντικριζόμενος» προτείνεται ο εαυτός του.   

 
o Μοντέλο ανάλυσης: Καθορίζετε το μοντέλο βάση του οποίου γίνεται η ανάλυση των 

κινήσεων του λογαριασμού. Όταν ο λογαριασμός αναλύεται αυτόματα τότε είναι 
υποχρεωτικό να καθοριστεί μοντέλο ανάλυσης. Τα μοντέλα ανάλυσης σχεδιάζονται 
επιλέγοντας «Πίνακες – Γενική λογιστική – Μοντέλα ανάλυσης». 

 
Στην εργασία «Μοντέλα ανάλυσης» δημιουργείτε μοντέλα στα οποία δηλώνονται οι 
λογαριασμοί του άρθρου της αναλυτικής λογιστικής που θα δημιουργηθεί από τις κινήσεις 
λογαριασμών που αναλύονται.  
 

 
 
Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν σε ένα μοντέλο ανάλυσης είναι: 
 
o Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του μοντέλου ανάλυσης. Η συμπλήρωση του πεδίου 

είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του μοντέλου ανάλυσης.  
 
o Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του μοντέλου ανάλυσης. Η συμπλήρωση του 

πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του μοντέλου ανάλυσης.  
 
o Ενεργό: Καθορίστε αν το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ενεργό ή όχι.  
 
o Σειρά: Καθορίστε τη σειρά της αναλυτικής λογιστικής με την οποία θα καταχωρηθεί το 

άρθρο της αναλυτικής λογιστικής που θα προκύψει από το μοντέλο ανάλυσης. 
 
o Τύπος ανάλυσης: Καθορίστε τον τύπο του άρθρου (0-Επιμερισμός, 1-Αναμερισμός ή 2-

Καταλογισμός) που θα προκύψει από το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.  
 
o Ποσοστιαία ανάλυση: Καθορίστε «Ναι» αν οι «Συντελεστές» στις γραμμές του 

μοντέλου αφορούν ποσοστά επί τοις εκατό. 



 
o Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Εισάγετε τις αιτιολογίες που θα καταχωρούνται σε κάθε 

άρθρο που θα δημιουργείται βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου ανάλυσης. 
 
o Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο 

αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή του λογαριασμού 
συμπληρώνεται αυτόματα. 

 
o Περιγραφή λογαριασμού: Εναλλακτικά εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού της 

αναλυτικής λογιστικής στον οποίο αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση ο 
κωδικός του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα. 

 
o Συντελεστής: Εισάγετε το συντελεστή με τον οποίο θα γίνει η ανάλυση του ποσού της 

κίνησης που αναλύεται, στην συγκεκριμένη γραμμή του άρθρου της Αναλυτικής. 
 
Στην εργασία «Κινήσεις με/χωρίς ανάλυση» προβάλλονται οι κινήσεις των λογαριασμών 
που αναλύονται (Λογιστική – Γενική λογιστική – Κινήσεις με/χωρίς ανάλυση). Με [Enter] 
προβάλλεται η φόρμα ανάλυσης που εμφανίζεται και στις γραμμές των άρθρων. Εδώ 
μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις κινήσεις χωρίς ανάλυση, για να συμπληρώσουμε τις 
αναλύσεις τους, ή τις κινήσεις με ανάλυση για να προχωρήσουμε σε αλλαγές στις 
αναλύσεις τους. 
 

 
 
Στην εργασία «Ανάλυση λογαριασμών», για τους επιλεγμένους λογαριασμούς αναλυτικής 
λογιστικής, που αναλύονται με βάση το δικό τους μοντέλου ή δοτού, δημιουργούνται 
άρθρα αναλυτικής με την ανάλυση του υπολοίπου κάθε λογαριασμού. Καθορίστε το 
μοντέλο ανάλυσης, αν θα εφαρμοστεί σε όλους τους λογαριασμούς ή μόνο σε αυτούς χωρίς 
μοντέλο ανάλυσης και την περίοδο (Λογιστική – Γενική λογιστική – Εργασίες – Ανάλυση 
λογαριασμών). 
 

 
 
  



Εκτυπώσεις αναλυτικής λογιστικής 
 
Ανάλυση λογαριασμών 
Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των λογαριασμών της γενικής 
λογιστικής που αντικρίζονται στην αναλυτική λογιστική. Για κάθε λογαριασμό 
προβάλλονται: 
o ο κωδικός και η περιγραφή,  
o ο κωδικός και η περιγραφή του αντικριζόμενου,  
o το μοντέλο ανάλυσης,  
o ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής με του 

οποίους συσχετίζεται και 
o το ποσοστό συμμετοχής των λογαριασμών αυτών.   
 

 
 
Φύλλα μερισμού λογαριασμών Γ.Λ. 
Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του φύλλου μερισμού των 
λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Το φύλλο περιέχει τους αναλυτικούς λογαριασμούς 
που κινήθηκαν από κάθε γενικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, για κάθε λογαριασμό της 
γενικής λογιστικής εμφανίζονται: 
o ο κωδικός και η περιγραφή,  
o ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της 

αναλυτικής λογιστικής στους οποίους αναλύθηκαν. 
 

 
 
Φύλλα μερισμού λογαριασμών Α.Λ. 
Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του φύλλου μερισμού των 
αναλυτικών λογαριασμών. Το φύλλο  περιέχει τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής 
από τους οποίους κινήθηκε κάθε λογαριασμός της αναλυτικής λογιστικής. Συγκριμένα, για 
κάθε λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής εμφανίζονται: 
o ο κωδικός και η περιγραφή,  
o ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της γενικής 

λογιστικής από τους οποίους κινήθηκε.   
 

 


