
∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η πρώτη περιφέρεια της χώρας που εγκαθιστά και 
λειτουργεί πλήρες διπλογραφικό σύστηµα, έχοντας 
ολοκληρώσει την απογραφή της περιουσίας συντάξει 
τον ισολογισµό έναρξης, σύµφωνα µε τον Καλλικράτη, 
λειτουργώντας πλέον στα πρότυπα σύγχρονων 
επιχειρήσεων.

Το διπλογραφικό σύστηµα εξασφαλίζει:

α) Παροχή οικονοµικών στοιχείων 
και πληροφοριών για να 
µπορούµε να ασκήσουµε 
αποτελεσµατικότερη διοίκηση 
και ορθή οικονοµική πολιτική.

β) ∆υνατότητα κατάρτισης 
οικονοµικών καταστάσεων.

γ) Ορθολογικότερη λογιστική και 
διαχειριστική οργάνωση µε στόχο 
τη µείωση του λειτουργικού 
κόστους.

δ) Κοστολόγηση των υπηρεσιών και 
έργων της Περιφέρειας.   

ε) Πλήρη διαφάνεια στο συνολικό 
διαχειριστικό σύστηµα της 
Περιφέρειας.

∆ιαφάνειαΑποτελεσµατικότητα ΟργάνωσηΕξοικονόµηση πόρων

Με βάση το σύστηµα διενεργείας λογιστικών εγγραφών και αντίστοιχα 
αναλυτικών καθολικών & Ισοζυγίων, έχουµε τη δυνατότητα άµεσης 
πληροφόρησης αφ΄ ενός για τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και την σύγκριση 
(µηνιαίως) των δαπανών και των εσόδων, αφ΄ ετέρου την δυνατότητα 
κατάρτισης περιοδικών (τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων, ετήσιων) οικονοµικών 
καταστάσεων για την άµεση και ολοκληρωµένη πληροφόρηση της 
διοίκησης, σχετικά µε την οικονοµική θέση της Περιφέρειας.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις αποτελούνται από:

Ισολογισµός

Στον Ισολογισµό εµφανίζονται αφ’ ενός τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτής τα οποία 
συµπεριλαµβάνονται στο Ενεργητικό όπως: Πάγια 
Περιουσιακά Στοιχεία, Συµµετοχές & λοιπές 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, Αποθέµατα, Απαιτήσεις, 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα κ.λ.π αφ΄ ετέρου το Παθητικό 
στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων (Κεφάλαιο, ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής, 
Επιχορηγήσεις, Αποτελέσµατα εις νέο και λοιπά 
αποθεµατικά) καθώς και το Πραγµατικό Παθητικό 
όπου εµφανίζονται οι λογ/σµοί προβλέψεων για 
κινδύνους και έξοδα, οι υποχρεώσεις 
(µακροπρόθεσµες / Βραχυπρόθεσµες), όπως δάνεια 
Τραπεζών, Προµηθευτές, Φόροι -Τέλη, Ασφαλιστικοί 
Οργανισµοί, Πιστωτές ∆ιάφοροι κ.λ.π. Έτσι από τη 
σύνταξη του Ισολογισµού έχουµε εικόνα της 
Περιφέρειας, σχετικά µε την περιουσία και τις 
Οικονοµικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις  τρίτων (από 
και προς την Περιφέρεια).

Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης

Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης εµφανίζονται 
συνοπτικά, ανά κατηγορία τα έσοδα  και τα έξοδα της 
Περιφέρειας και εξάγεται το τελικό αποτέλεσµα για την 
κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο.

Α. Β.

Πίνακας ∆ιαθέσεως 
Αποτελεσµάτων

Στον Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων εµφανίζεται ο 
τρόπος διάθεσης του αποτελέσµατος (πλεόνασµα/ 
έλλειµµα)
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