
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

για την

Μετάβαση στο Δημόσιο Λογιστικό 

& τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα      

 Δημοσίου Τομέα

  Σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018 η εφαρμογή του οποίου καταργεί το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο
Π.Δ.15/1999 , οι ΟΤΑ θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα νέο ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο το οποίο φιλοδοξεί
να καλύψει όλες τις ανάγκες της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των Αναφορών. 
   Πρόκειται για ένα πλαίσιο αρχών που καλύπτει τα θέματα της αρχικής αναγνώρισης, επιμέτρησης
και της παρουσίασης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών. 
   Οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε
διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα με άμεση αναφορά, όπως τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS).
   Το εφαρμοζόμενο κοινό λογιστικό σχέδιο αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις
(Οικονομική, Διοικητική, Λειτουργική).

Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Την κατάσταση δημοσιονομικής αναφοράς. 
Την κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού & σύγκρισης του απολογισμού με τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οροθετούνται τέλος οι τύποι χρηματοοικονομικών αναφορών οι οποίες διακρίνονται στις: 
1.
2.
3.

Σύνταξη Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων

Προϋπολογισμός

Οικονομικές 

Αναφορές

Δημοσιονομική 

Αναφορά

Απολογισμός

Νέο Λογιστικό Σχέδιο

Πάγια

Προβλέψεις

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

   
IPSASIPSASIPSAS



Ανάλυση & αντιστοίχιση υφιστάμενου λογιστικού σχεδίου
με τους νέους λογαριασμούς
Προσδιορισμός προσαρμογών αναγνώρισης & αποτίμησης
μεγεθών ισολογισμού (πάγια, απαιτήσεις, υποχρεώσεις,
προβλέψεις)
Ανάλυση & προετοιμασία λογιστικού εγχειριδίου
(accounting manual)
Διαγνωστική μελέτη μηχανογραφικών προσαρμογών
Εκπαίδευση προσωπικού

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Α. Υπηρεσίες Οργάνωσης και προετοιμασίας εφαρμογής:
 Η σωστή προετοιμασία και οι απαραίτητες οργανωτικές προσαρμογές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα
για την επιτυχή μετάβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν:

Β. Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών
    Η Forum Consulting σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καποδίστριας, παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης

για την Προετοιμασία και τη Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Καταστάσεων

Δημοσιονομικής Αναφοράς και Προϋπολογισμού-Απολογισμού. 

  Οι υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα αναγκών από την προετοιμασία του

προϋπολογισμού, την παρακολούθηση καταγραφής των συναλλαγών έως και την τελική έκδοση των

οικονομικών αναφορών. 
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