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Ασκήσεις Εισαγωγικές 

Άσκηση 1 

Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων (∆εν 

απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 

1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας 400 € επιπλέον Φ.Π.Α. 24% µε τον εξής 

διακανονισµό: 120€ µε επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο µε 

πίστωση.  

2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 300 € επιπλέον Φ.Π.Α. 24% µε τον εξής 

διακανονισµό: 50€ τοις µετρητοίς, 150 € µε πίστωση, 100€ µε επιταγές που 

αποδέχεται η επιχείρηση και το υπόλοιπο µε οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή 

της επιχείρησης.  

3. Επιστρέφονται  εµπορεύµατα αξίας 100€ επιπλέον ΦΠΑ 24% από τον πελάτη.   

4. Εξοφλείται µέσω του όψεως µισθοδοτική κατάσταση ποσού 2.000€. Από το 

παραπάνω ποσό παρακρατούνται 300€ για το Ι.Κ.Α εργαζοµένου και Φ.Μ.Υ. 

100€. Η εργοδοτική επιβάρυνση για το Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε 600€.  

5. Καταβάλλεται µέσω του όψεως η αµοιβή του λογιστή 2.000€ επιπλέον Φ.Π.Α. 

24%. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 

6. Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης 1.000€.  

7. Προµηθευτής Γεωργίου αξίας 300€ εξοφλείται 50€ µετρητοίς, 200€ µε γραµµάτιο 

αποδοχής επιχείρησης και το υπόλοιπο από τον λογαριασµό όψεως. 

8. Προεξοφλούνται γραµµάτια αξίας 8.000€ στην Τράπεζα αντί 7.800€. Η 

ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί προµήθεια της τράπεζας. 

9. Γραµµάτιο αποδοχής της επιχείρησης αξίας 7.200€ έληξε και δεν µπορεί να 

εξοφληθεί από την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραµµάτιο αξίας 

7.500€.  

10. Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου 500€. 
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Σελίδα 6 από 40 

1. Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 

Άσκηση 2 

∆ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Βασιλειάδης Α.Ε.» µε 

δραστηριότητα την πώληση εµπορευµάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε €):  

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 2.000 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 14.000 

Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) 12.000 Έπιπλα 100.000 

Αγορές εµπορευµάτων 10.000 Προπληρωµένα ενοίκια 4.000 

Προκαταβολές προµηθευτών 2.000 Τόκοι πιστωτικοί 3.000 

Ταµείο 36.500 Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) 2.000 

Κέρδη από πώληση επίπλων  8.000 Πωλήσεις 60.000 

Συµµετοχές 7.000 Σωρευµένες αποσβέσεις επίπλων 20.000 

Κέρδη από λαχείο 3.000 Αποσβέσεις επίπλων 10.000 

Ασφάλιστρα 1.000 Μετοχικό Κεφάλαιο ? 

Παροχές Τρίτων 2.000   

Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 

1. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία και κατ’είδος (τα έξοδα µερίζονται 

στην λειτουργία διοίκησης 60% και στη διάθεση 40%) 

2. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως 

προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 

Σηµ: Ο Ισολογισµός για λόγους ευκολίας δίνεται σε οριζόντια µορφή, µε τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη µορφή 

Ισολογισµός 
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Σελίδα 7 από 40 

Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Κόστος πωλήσεων   

Μικτό αποτέλεσµα   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

    

Έξοδα διοίκησης   

Έξοδα διάθεσης   

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   

 
Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών   

Παροχές σε εργαζόµενους   

Αποσβέσεις   

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   



Ασκήσεις στο µάθηµα: «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» 

Σελίδα 8 από 40 

Άσκηση 3 

∆ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Τανιµανίδης Α.Ε.»:  

Επισκευές και συντηρήσεις 2.000 ∆απάνες ανάπτυξης 14.000 

Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) 12.000 Έπιπλα 100.000 

Αγορές εµπορευµάτων 10.000 ∆ιαφηµίσεις επόµενης χρησης 4.000 

Προκαταβολές πελατών 2.000 Τόκοι χρεωστικοί 3.000 

Ταµείο 37.000 Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) 2.000 

Κέρδη από πώληση επίπλων  8.000 Πωλήσεις 60.000 

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 7.000 Σωρευµένες αποσβέσεις επίπλων 20.000 

Κέρδη από εκποίηση παγίων 3.000 Αποσβέσεις επίπλων 10.000 

Ασφάλιστρα πληρωτέα 1.000 Μετοχικό Κεφάλαιο ? 

Αµοιβή λογιστή 2.000 Εργοδοτικές εισφορές 5.000 

Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 

1. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία και κατ’είδος (τα έξοδα 

µερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 70% και στη διάθεση 30%) 

2. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως 

προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 

Σηµ: Ο Ισολογισµός για λόγους ευκολίας δίνεται σε οριζόντια µορφή, µε τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη µορφή 

 

Ισολογισµός 
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Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Κόστος πωλήσεων   

Μικτό αποτέλεσµα   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

    

Έξοδα διοίκησης   

Έξοδα διάθεσης   

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   

 
Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών   

Παροχές σε εργαζόµενους   

Αποσβέσεις   

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   
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Σελίδα 10 από 40 

Άσκηση 4 

∆ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Ρίζος Α.Ε.»:  

∆ιάφορα έξοδα 2.000 Επισφαλείς πελάτες 23.000 

Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) 40.000 Μηχανήµατα 100.000 

Αγορές εµπορευµάτων 15.000 ∆ιαφηµίσεις πληρωτέες 4.000 

Ασφάλιστρα επόµενης χρήσης 2.000 Έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες 3.000 

Ταµείο 40.000 Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) 2.000 

Ζηµιά από πώληση οικοπέδου 8.000 Πωλήσεις 60.000 

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 7.000 Σωρευµένες αποσβέσεις µηχανηµάτων 30.000 

Κέρδη από πώληση παγίων 30.000 Αποσβέσεις µηχανηµάτων 10.000 

Έκτακτο αποθεµατικό 1.000 Μετοχικό Κεφάλαιο ? 

Έσοδα συµµετοχών 10.000 Ζηµιές από επιµέτρηση στην εύλογη 

αξία 

5.000 

Φήµη και πελατεία 2.000 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 5.000 

Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 

1. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία και κατ’είδος (τα έξοδα 

µερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 80% και το υπόλοιπο στη διάθεση) 

2. ο Ισολογισµός χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως 

προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 

Σηµ: Ο Ισολογισµός για λόγους ευκολίας δίνεται σε οριζόντια µορφή, µε τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη µορφή 

 

Ισολογισµός 
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Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Κόστος πωλήσεων   

Μικτό αποτέλεσµα   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

    

Έξοδα διοίκησης   

Έξοδα διάθεσης   

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   

 
Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών   

Παροχές σε εργαζόµενους   

Αποσβέσεις   

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   
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Σελίδα 12 από 40 

Άσκηση 5 

∆ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κουκουµάκας Α.Ε.»:  

Μετοχές για κερδοσκοπία 3.000 Έσοδα από συµµετοχές 30.000 

Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) 12.000 Έπιπλα 22.000 

Αγορές εµπορευµάτων 4.000 Προπληρωµένα ενοίκια 4.000 

Προκαταβολές προµηθευτών 2.000 Τόκοι πιστωτικοί 3.000 

Ταµείο 36.500 Καταθέσεις ιδιοκτητών 10.000 

ΦΠΑ (Πιστωτικό Υπόλοιπο) 3.000 Πωλήσεις 34.000 

Οικόπεδα 70.000 Σωρευµένες αποσβέσεις επίπλων 7.000 

Ζηµιά από πυρκαγιές 3.000 Αποσβέσεις επίπλων 2.000 

Ασφάλιστρα 1.000 Μετοχικό Κεφάλαιο ? 

Παροχές Τρίτων 2.000 Προκαταβολές παγίων 5.000 

Εργοδοτικές Εισφορές 3.000 Κέρδη από πώληση επίπλων  8.000 

Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) 2.000 Χορηγηθέντα δάνεια 5.000 

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.000         Κρατικές επιχορηγήσεις  7.000 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

(πάγια) 

10.000 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 2.000 

Συµµετοχές σε ΑΕ 8.000 Τακτικό Αποθεµατικό 30.000 

Κλοπές και υπεξαιρέσεις 2.000 Πιστωτές  5.000 

Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 

1. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία και κατ’είδος (τα έξοδα 

µερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 80% και το υπόλοιπο στη διάθεση) 

2. ο Ισολογισµός χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως 

προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 

Σηµ: Ο Ισολογισµός για λόγους ευκολίας δίνεται σε οριζόντια µορφή, µε τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη µορφή 

Ισολογισµός 
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Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Κόστος πωλήσεων   

Μικτό αποτέλεσµα   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

    

Έξοδα διοίκησης   

Έξοδα διάθεσης   

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   

 
Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών   

Παροχές σε εργαζόµενους   

Αποσβέσεις   

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   
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Άσκηση 6 

∆ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.» µε 

δραστηριότητα την πώληση εµπορευµάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε €):  

Έσοδα από ενοίκια 3.000 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 2.000 

Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) 10.000 Μηχανήµατα 30.000 

Αγορές εµπορευµάτων 7.000 Προεισπραχθέντα έσοδα 4.000 

Προκαταβολές παγίων 10.000 Τόκοι χρεωστικοί 2.000 

Ταµείο 200.000 Έσοδα από συµµετοχές 3.000 

ΦΠΑ (πιστωτικό υπόλοιπο) 2.000 Πωλήσεις 12.000 

Ζηµιές από πώληση 

αυτοκινήτου 

28.000 Σωρευµένες αποσβέσεις µηχανηµάτων 6.000 

Προπληρωµένα ασφάλιστρα 10.000 Αποσβέσεις µηχανηµάτων 3.000 

Γραφική ύλη (αναλωθείσα) 3.000 Φόροι και τέλη 4.000 

Μετοχικό Κεφάλαιο     ? Έκτακτο Αποθεµατικό 2.000 

Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) 3.000 Κέρδη από πώληση αυτοκινήτου 25.000 

Επενδύσεις σε ακίνητα 45.000 Τόκοι πιστωτικοί 5.000 

Συµµετοχές σε Α.Ε. 35.000 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 12.000 

Τακτικό Αποθεµατικό 2.000 Πιστωτές 6.000 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   4.000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   2.000 

Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 

1. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία και κατ’είδος (τα έξοδα 

µερίζονται στην λειτουργία διοίκησης 80% και το υπόλοιπο στη διάθεση) 

2. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως 

προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 

Σηµ: Ο Ισολογισµός για λόγους ευκολίας δίνεται σε οριζόντια µορφή, µε τα ΕΛΠ είναι σε κάθετη µορφή 

Ισολογισµός 

 

 

 



Ασκήσεις στο µάθηµα: «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» 

Σελίδα 15 από 40 

Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Κόστος πωλήσεων   

Μικτό αποτέλεσµα   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

    

Έξοδα διοίκησης   

Έξοδα διάθεσης   

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   

 
Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών   

Παροχές σε εργαζόµενους   

Αποσβέσεις   

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   
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2. Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασµών των ΕΛΠ  

Άσκηση 7 

∆ίνονται οι παρακάτω κωδικοί λογαριασµών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

(ΕΛΠ) :  

30.43.98,  

50.25.000,  

30.65.19.095.  

Να προσδιορισθεί ποιας οµάδας και ποιας βαθµίδας είναι οι ανωτέρω λογαριασµοί. 

 

Άσκηση 8 
Να δοθούν οι κωδικοί των παρακάτω λογαριασµών κατά τα ΕΛΠ: 

1. του εκατοστού τριακοστού πέµπτου τριτοβάθµιου, του πρώτου δευτεροβάθµιου, 

του όγδοου πρωτοβάθµιου, της πέµπτης οµάδας. 

2. του εικοστού πέµπτου τριτοβάθµιου (οι τριτοβάθµιοι λειτουργούν µε το 

χιλιαδικό σύστηµα), του ενδέκατου δευτεροβάθµιου, του δέκατου 

πρωτοβάθµιου, της τέταρτης οµάδας. 

 

Άσκηση 9 
Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί: 

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη  

Εργοδοτικές εισφορές  

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς  

Αποσβέσεις επίπλων  

Σωρευµένες αποσβέσεις επίπλων  

Έπιπλα  

Αµοιβή λογιστή  

Αµοιβές προσωπικού  

Πωλήσεις προϊόντων  

Άσκηση 10 

Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί: 

Επισκευές και συντηρήσεις  

Μηχανήµατα  

Πελάτες  

Χρεώστες  

Ταµείο  

Επιταγές Πληρωτέες  

Επιταγές Εισπρακτέες  

Γραµµάτια Εισπρακτέα  

 

Άσκηση 11 

Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί : 

Υλικά συσκευασίας  

Αναλώσιµα υλικά  

Ανταλλακτικά Παγίων  
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Επισφαλείς πελάτες  

Μετοχικό Κεφάλαιο  

Φήµη και Πελατεία  

Αµοιβή συµβολαιογράφου  

Προκαταβολές προσωπικού  

Πωλήσεις εµπορευµάτων  

Επενδύσεις   

Κτίρια  

 

Άσκηση 12 
Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί : 

Τραπεζικά δάνεια  

Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων  

Καταθέσεις ιδιοκτητών  

Κτήρια  

Ταµείο  

∆ιαφορές εύλογης αξίας  

Προκαταβολές προµηθευτών  

 

 

Άσκηση 13 
Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί : 

Αποσβέσεις κτιρίων  

Σωρευµένες αποσβέσεις κτιρίων  

Προβλέψεις (ΧΥ)  

Ζηµιές επιµέτρησης περιουσιακών στοιχείων  

Έσοδα συµµετοχών  

Τακτικό Αποθεµατικό  

Αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) περιόδου  

∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα  

 

Άσκηση 14 
Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί : 

Ζηµιές από διάθεση-απόσυρση µη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

 

Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και πρόστιµα  

Μακροπρόθεσµο ∆άνειο  

Βραχυπρόθεσµο ∆άνειο  

Μετοχές για έλεγχο  

Μετοχές για κερδοσκοπία  

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη  

Έκτακτο Αποθεµατικό  

Πιστωτικοί τόκοι  

Άσκηση 15 

Ζητείται η οµάδα που ανήκουν οι παρακάτω λογαριασµοί : 

Χρεωστικοί τόκοι  

Οικόπεδα  



Ασκήσεις στο µάθηµα: «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» 

Σελίδα 18 από 40 

Έσοδα από ενοίκια  

Η/Υ  

Κέρδη προηγούµενων χρήσεων  

Ζηµιές από εκποίηση επίπλων  

Έσοδα εισπρακτέα  

Προκαταβολές πελατών  

Ενοίκια πληρωτέα  
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3. Ασκήσεις Καταχώρησης Ηµερολογιακών Εγγραφών 

Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήσης ανά Οµάδα ΕΛΠ 

Άσκηση 16 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές: 

1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των 20.000€ µε επιταγές. Επίσης, 

καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα µεταβίβασης 2.100€ από το 

λογαριασµό όψεως της οντότητας. 

2 Αγοράζεται κτίριο του οποίου η αξία ανέρχεται σε 140.000€ και η αξία του 

οικοπέδου 50.000€ µε επιταγές. 

3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 20.000€ επιπλέον ΦΠΑ 

24% και έπιπλα 10.000€ επιπλέον ΦΠΑ 24% µε οπισθογράφηση επιταγών 

διαταγής επιχείρησης.  

4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 300€ (συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%) το µισό µε 

αποδοχή συναλλαγµατικής και το υπόλοιπο µε πίστωση. 

5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστηµα έναντι 300€ µηνιαίως και καταβάλλει ως 

εγγύηση 600€ από το λογαριασµό όψεως.  

 

Άσκηση 17 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές: 

1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των 30.000€ µε επιταγές αποδοχής επιχείρησης. 

Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα µεταβίβασης 3.000€ µε 

οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 

2 Αγοράζεται κτίριο αξίας 15.000€ µε γραµµάτια αποδοχής επιχείρησης. ∆ίνονται 

1.000€ για προσθήκες-βελτιώσεις κτιρίου µέσω του όψεως. 

3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 20.000€ επιπλέον ΦΠΑ 

24% και έπιπλα 10.000€ επιπλέον ΦΠΑ 24% µε οπισθογράφηση επιταγών 

αποδοχής πελάτη της επιχείρησης.  

4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 200€ (συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%) το µισό µε 

αποδοχή συναλλαγµατικής και το υπόλοιπο µε πίστωση. 

5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστηµα έναντι 200€ µηνιαίως και καταβάλλει ως 

εγγύηση 500€ από το λογαριασµό όψεως.  
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Άσκηση 18 

Η επιχείρηση «Καραγιάννης Α.Ε.» αγόρασε την 01/01/16 ένα κτίριο συνολικής αξίας 

30.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. Να διενεργηθεί η εγγραφή απόσβεσης για το έτος 2016 αν 

το κτίριο αποσβένεται µε συντελεστή 4% και η απόσβεση διενεργείται µε τη σταθερή 

µέθοδο. Η υπολειµµατική του αξία θεωρείται µηδενική. 

 

Άσκηση 19 

Η επιχείρηση «Πλακίδης ΑΕ» αγοράζει την 01/10/16 ένα οικόπεδο αξίας 150.000€ µε 

επιταγές αποδοχής επιχείρησης και την 01/11/16 ένα µηχάνηµα καθαρής αγοραίας 

αξίας 20.000€ µέσω του όψεως. Ζητείται η διενέργεια των εγγραφών αγοράς και 

αποσβέσεων αν το µηχάνηµα αποσβένεται µε την σταθερή µέθοδο και συντελεστή 

10%. Η υπολειµµατική του αξία θεωρείται µηδενική. 

 

Άσκηση 20 

Η επιχείρηση «Γεωργιάδης ΑΕ.» αγοράζει την 06/07/2016 µηχάνηµα καθαρής 

αγοραίας αξίας 1.500€ από το λογαριασµό όψεως. Πληρώνει έξοδα βελτίωσης 400€ 

µετρητοίς. Ζητείται να υπολογιστούν οι αποσβέσεις µε τη σταθερή µέθοδο και 

συντελεστή απόσβεσης 10%. Η υπολειµµατική του αξία θεωρείται µηδενική. 

 

Άσκηση 21 

Η εταιρία «∆ραγκίογλου Α.Ε.» κατά τη χρήση 2016 απέκτησε τα εξής πάγια: 

1. Στις 01/01/2016 οικόπεδο αξίας 140.000€. 

2. Στις 01/06/2016 µηχανήµατα καθαρής αγοραίας αξίας 10.000€. 

3. Στις 31/08/2016 κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας 130.000€. 

Ζητείται να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις που θα διενεργήσει η επιχείρηση 

για τα νεοαποκτηθέντα στοιχεία, αφού λάβετε υπόψη ότι α) τα µηχανήµατα 

αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο χρησιµοποιώντας τον συντελεστή 10%, β) τα 

κτίρια αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο χρησιµοποιώντας τον συντελεστή 4%. 

 

Άσκηση 22 

Η επιχείρηση αγοράζει µηχανήµατα την 01/10/2016 αξίας 2.000€ από το λογαριασµό 

όψεως (τα µηχανήµατα αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο χρησιµοποιώντας τον 
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συντελεστή 10%). Το εν λόγω µηχάνηµα πωλείται στις 12/02/17 αντί 2.300€ µε 

κατάθεση στον όψεως. Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές.  

 

Άσκηση 23 

Η επιχείρηση αγοράζει µηχανήµατα την 05/08/2015 αξίας 3.000€ µε πίστωση. (τα 

µηχανήµατα αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο χρησιµοποιώντας τον συντελεστή 

10%). Το εν λόγω µηχάνηµα πωλείται στις 25/04/16 αντί 1.000€ µε πίστωση. Να 

διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές.  

 

Άσκηση 24 

Στο ισοζύγιο σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα: 

Κτίρια 100.000 

Σωρευµένες αποσβέσεις κτιρίων 20.000 

Μηχανήµατα  240.000 

Σωρευµένες αποσβέσεις µηχανηµάτων      ? 

Αυτοκίνητα 90.000 

Σωρευµένες αποσβέσεις αυτοκινήτων      ? 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20.000 

Σωρευµένες αποσβέσεις Η/Υ 8.000 

Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις για το 2016 αν: 

1. τα κτίρια αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης και ποσοστό 

απόσβεσης 4%. 

2. τα µηχανήµατα αγοράστηκαν στις 10/03/16 και αποσβένονται µε την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 10% 

3. τα αυτοκίνητα αγοράστηκαν στις 13/10/16 και αποσβένονται µε την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 20%. 

4. τα έπιπλα αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης και έχουν  διάρκεια 

ωφέλιµης ζωής 10 χρόνια. 

Άσκηση 25 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές: 

1. ∆ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας 100€.  

2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 500€, συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%, µε 

συµψηφισµό της προκαταβολής, 300€ µε πίστωση και το υπόλοιπο από το 

λογαριασµό όψεως. 

3. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας 200€ επιπλέον ΦΠΑ 24% στους 

προµηθευτές. 

4. ∆ίνεται έκπτωση αξίας 100€ επιπλέον ΦΠΑ 24% από τους προµηθευτές. 
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5. Αγορά πρώτων υλών αξίας 2.000€ πλέον ΦΠΑ 24% µε οπισθογράφηση 

επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης 

6. Αγορά ανταλλακτικών παγίων αξίας 1.000€ πλέον ΦΠΑ 24% µε επιταγές 

αποδοχής επιχείρησης. 

7. Αγορά ειδών συσκευασίας αξίας 400€ πλέον ΦΠΑ 24%, το µισό µε πίστωση 

και το υπόλοιπο µετρητοίς. 

Άσκηση 26 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές 

1 Ο πελάτης κατέβαλε µέσω του όψεως ως προκαταβολή 25.000€ για την αγορά 

εµπορευµάτων. 

2 Κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε 3.000€. 

3 Πωλούνται εµπορεύµατα αντί 400€ επιπλέον ΦΠΑ 24%, 100€ µετρητοίς και το 

υπόλοιπο µε συναλλαγµατική σε διαταγή της επιχείρησης 

4 Προεξοφλούνται στην τράπεζα συναλλαγµατικές ονοµαστικής αξίας 1.000€ αντί 

960€. 

5 Η επιχείρηση καταβάλλει 500€ στον υπάλληλο Βογιατζόγλου ως προκαταβολή 

έναντι του µισθού του µέσω του όψεως. 

6 Αγοράζονται µετοχές της «Ατλαντίς Α.Ε.». αντί 6.000€ µέσω του όψεως. Οι 

µετοχές αντιπροσωπεύουν το 0,02% της εταιρείας.  

7 Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγµατικές. 

Άσκηση 27 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές 

1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας 500€, συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%, 200€ 

µετρητοίς και το υπόλοιπο µέσω του λογαριασµό όψεως. 

2. Εισπράττεται  προκαταβολή από πελάτη αξίας 200€. 

3. Κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε 500€. 

4. Πωλούνται εµπορεύµατα αντί 400€ επιπλέον ΦΠΑ 24%, µε συµψηφισµό της 

προκαταβολής, 150€ µε πίστωση, 96€ µε επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης 

και το υπόλοιπο µε έκδοση συναλλαγµατικής σε διαταγή της επιχείρησης.  

5. Αγοράζονται µετοχές της «Βασιλειάδης Α.Ε.». αντί 50.000€ από το λογαριασµό 

όψεως. Οι µετοχές αντιπροσωπεύουν το 11% της εταιρείας. 

6. Ο πελάτης (λογιστικό γεγονός 4) καθίσταται επισφαλής.  
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Άσκηση 28 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων:  

1. Η επιχείρηση προεξοφλεί στην τράπεζα συναλλαγµατικές πελατών της 

επιχείρησης  αξίας 1.000€ αντί 950€. 

2. Μεταβιβάζονται στον προµηθευτή Γεωργίου συναλλαγµατικές του πελάτη 

Πέτρου Π. ονοµαστικού ποσού 8.000€ για τακτοποίηση της οφειλής. 

3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγµατικές της επιχείρησης 

«ΖΗΤΑ» ονοµαστικής αξίας 1.000€. 

4. Ο προµηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραµµάτια που 

του είχαν µεταβιβασθεί. 

5. Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της γραµµάτια ονοµαστικής αξίας 30.000€, 

αποδοχής πελάτης της, λήξης 09/09/13. Στις 09/09/13 ο πελάτης της αδυνατεί 

να εξοφλήσει και η επιχείρηση προβαίνει σε διαµαρτύρηση των 

συναλλαγµατικών. 

6. Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγµατικές. 

 

Άσκηση 29 

Η επιχείρηση «Παχούµης ΑΕ.» εκχωρεί στις 10/01/15 στην Ε.Τ.Ε. γραµµάτια 

ονοµαστικής αξίας 20.000€, αποδοχής του πελάτη της Γεωργιάδη, ως εγγύηση για 

βραχυπρόθεσµο δάνειο 12.000€. Η τράπεζα παρακράτησε 800€ για έξοδά της. Στις 

10/06/15 η τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι ο Γεωργιάδης εξόφλησε κανονικά τα 

γραµµάτια των 20.000€ και ότι το υπόλοιπο ποσό το κατέθεσε στο λογαριασµό 

όψεως. Ζητείται να διενεργηθούν οι σχετικές ηµερολογιακές εγγραφές. 

 

Άσκηση 30 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων:  

1. Κατατίθενται 50.000€ ως κεφάλαιο. 

2. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας 2.000.000€, το 

οποίο έχει αποσβεστεί κατά 800.000€. Η αξία του κτιρίου εκτιµάται από 

εκτιµητή σε 2.600.000€. 

3. Λαµβάνεται δάνειο διάρκειας 15 ετών 5.000€ από την τράπεζα. 

4. Εξοφλείται προµηθευτής  500€, το µισό µε επιταγές αποδοχής της επιχείρησης 

και το υπόλοιπο τοις µετρητοίς 
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5. Αγοράζονται έπιπλα αξίας 500€, συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%, 300€ µε 

οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης και το υπόλοιπο 

αφήνεται ανοιχτό σε λογαριασµό υποχρέωσης. 

6. Εξοφλούνται οι επιταγές µέσω του όψεως.  

 

 

Άσκηση 31 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων:  

1. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας 1.000.000€, το 

οποίο έχει αποσβεστεί κατά 600.000€. Η αξία του κτιρίου εκτιµάται από 

εκτιµητή σε 1.200.000€. 

2. Λαµβάνεται δάνειο (βραχυπρόθεσµο) 5.000€ από την τράπεζα. Η τράπεζα 

παρακράτησε 200€ ως έξοδα από τον λογαριασµό όψεως της εταιρείας. 

3. Καταβάλλεται στον προµηθευτή Πέτρου προκαταβολή αξίας 300€ έναντι 

µελλοντικής αγοράς. 

4. Αγοράζονται έπιπλα αξίας 400€ επιπλέον ΦΠΑ 24%, µε συµψηφισµό της 

προκαταβολής, και το υπόλοιπο µε οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη 

επιχείρησης. 

5. Η επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα αξίας 300€ επιπλέον ΦΠΑ 24% µε 

αποδοχή συναλλαγµατικής στην οποία προστίθεται και τόκος 100€.  

 

Άσκηση 32 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων για το 2015:  

1. Εξοφλείται µέσω του όψεως µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές 2.000€. 

Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 320€ και για 

Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 40€. Οι εισφορές του εργοδότη για το 

Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560€. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή µέσω του όψεως για 

τον επόµενο µήνα στο προσωπικό αξίας 200€. 

2. Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς µέσω του όψεως. 

3. Καταβάλλονται στο ∆ηµόσιο ο Φ.Μ.Υ µέσω του όψεως. 

4. Καταβάλλονται  µέσω του όψεως 1.000€  επιπλέον ΦΠΑ 24% στο λογιστή της 

εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 
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5. Καταβάλλονται µέσω του όψεως στην ∆.Ε.Η. 300€ από υπηρεσίες κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 80€ για ∆ήµο και ∆ηµοτικά 

Τέλη. 

6. Πληρώνονται για έξοδα ΟΤΕ 100€ επιπλέον ΦΠΑ 24%. 

7. Πληρώνονται ενοίκια αξίας 1.000€ µέσω του όψεως. 

8. Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας 100€. 

9. Αγοράζεται µηχάνηµα αξίας 500€, συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24% µε πίστωση. 

Πληρώνονται για προσθήκες – βελτιώσεις 100€ µέσω του όψεως. Τέλος 

πληρώνονται για επισκευές και συντηρήσεις του µηχανήµατος 200€ µέσω του 

όψεως.    

10. Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας 100€. 

11. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις µηχανηµάτων µε την υπόθεση ότι τα µηχανήµατα 

αγοράστηκαν 11/03/14 και αποσβένονται µε σταθερή µέθοδο και συντελεστή 

απόσβεσης 10%.   

12. Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας 100€ µέσω του όψεως. 

13. Εξοφλούνται τόκοι που οφείλονται αξίας 100€ µέσω του όψεως. 

 

Άσκηση 33 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων:  

1. Εξοφλείται µέσω του όψεως µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές 2.500€. 

Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 480€ και για 

Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50€. Οι εισφορές του εργοδότη για το 

Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 700€. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή στο προσωπικό για 

τον επόµενο µήνα αξίας 200€. Τέλος εξοφλείται προκαταβολή του 

προηγούµενου µήνα αξίας 100€. 

2. Οφείλονται 400€, συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%, στο συµβολαιογράφο της 

εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 

3. Καταβάλλονται µε επιταγές αποδοχής επιχείρησης στη ∆.Ε.Η. 250€ από 

υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος επιπλέον Φ.Π.Α. 13% και 

επιπλέον 70€ για ∆ήµο και ∆ηµοτικά Τέλη. 

4. Πληρώνονται για έξοδα ΕΥΑΘ 100€ επιπλέον ΦΠΑ 24% µέσω του όψεως. 

5. Υπολογίζονται προβλέψεις επισφαλών πελατών αξίας 1.000€. 

Άσκηση 34 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων:  
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1. Στις 01/07/14 πωλούνται εµπορεύµατα αντί 400€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, µε 

γραµµάτια σε διαταγή µας λήξης 30/06/15 στα οποία προστίθεται και τόκος 100€. 

2. Εισπράττεται προκαταβολή  200€ από πελάτη. 

3. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας 400€ επιπλέον ΦΠΑ 24%, µε συµψηφισµό της 

προκαταβολής, 100€ µε επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο 

αφήνεται ανοικτό σε λογαριασµό απαίτησης. 

4. Εισπράττονται οι επιταγές. 

5. Ο πελάτης καθίσταται επισφαλής. 

6. Η επιχείρηση διαµαρτυρεί τα γραµµάτια. 

7. Υπολογίζεται πρόβλεψη για τον επισφαλή πελάτη για όλο το ποσό. 

8. Ο πελάτης αδυνατεί να πληρώσει και ύστερα από όλες τις διαδικασίες οι οποίες 

επιβεβαιώνουν την αδυναµία του να πληρώσει διαγράφεται.      
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4. Ασκήσεις Καταχώρησης Ηµερολογιακών Εγγραφών 

Προσαρµογής 

Άσκηση 35 

Τον ∆εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των 

παρακάτω λογιστικών γεγονότων 

1. Πληρώνονται έξοδα µεταφοράς αξίας 800€ µέσω του όψεως. 

2. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 600€ µέσω του όψεως. 

3. Εισπράττονται µέσω του όψεως έσοδα από ενοίκια µεταφορικών µέσων 

αξίας 500€. 

4. Πληρώνονται έξοδα ενοικίων 900€ για τον ∆εκέµβριο Χ και τον 

Ιανουάριο της Χ+1 µέσω του όψεως. 

Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

1. Πλεόνασµα ταµείου 2.000€. 

2. Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εµπορεύµατα αξίας 5.000€ χωρίς την 

παραλαβή του τιµολογίου.  

Ζητείται η διενέργεια: 

1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 

2. των εγγραφών προσαρµογής. 

Άσκηση 36 

Τον ∆εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές: 

1. Πληρώνονται ενοίκια αξίας 400€ µέσω του όψεως. 

2. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων αξίας 6.000€ µέσω 

του όψεως. 

3. Πληρώνονται ασφάλιστρα 12.000€ για τον Νοέµβριο, ∆εκέµβριο Χ και 

τον Ιανουάριο της Χ+1 µέσω του όψεως. 

Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

1. Έλλειµµα ταµείου 1.000€. 

2. Παρελήφθησαν τιµολόγια για αγορές εµπορευµάτων αξίας 5.000€ χωρίς 

να έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα.  

Ζητείται η διενέργεια: 

1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 

2. των εγγραφών προσαρµογής. 
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Άσκηση 37 

Τον Νοέµβριο και ∆εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές 

εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 

1. Πληρώνονται φόροι τέλη αξίας 400€. 

2. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια αυτοκινήτων αξίας 5.000€. 

3. Πληρώνονται έξοδα διαφηµίσεων 3.000€ για το χρονικό διάστηµα 

Νοέµβριος και ∆εκέµβριο Χ, και Ιανουάριο της Χ+1 µέσω του όψεως. 

Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

1. Πλεόνασµα ταµείου 2.000€. 

2. Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εµπορεύµατα αξίας 3.000€ χωρίς την 

παραλαβή του τιµολογίου.  

3. Οφείλονται ασφάλιστρα 10.000€. 

4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 1.000€  που αφορούν την χρήση Χ 

θα εισπραχθούν την χρήση Χ+1. 

Ζητείται η διενέργεια: 

1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 

2. των εγγραφών προσαρµογής 

Άσκηση 38 

Τον ∆εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των 

παρακάτω λογιστικών γεγονότων 

1. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας 300€. 

2. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια 3.000€ για το χρονικό διάστηµα 

∆εκέµβριο Χ, και Ιανουάριο και Φεβρουάριο της Χ+1 µέσω του όψεως. 

Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

1. Έλλειµµα ταµείου 2.000€. 

2. Παρελήφθησαν τιµολόγια για αγορές εµπορευµάτων αξίας 5.000€ χωρίς 

να έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα  

3. ∆εν έχουν πληρωθεί (οφειλές) για διαφηµίσεις 2.000€. 

 

Ζητείται η διενέργεια: 

1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 

2. των εγγραφών προσαρµογής. 
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Άσκηση 39 

Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 

1. Προπληρώνονται διαφηµίσεις συνολικής αξίας 800€ µέσω του όψεως. 

2. Προεισπράττονται έσοδα από προµήθειες αξίας 400€. 

3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας 500€ µέσω του όψεως. 

4. Εισπράττονται έσοδα από δίδακτρα αξίας 300€ µέσω του όψεως. 

5. Αγοράζονται µηχανήµατα αξίας 20.000€ επιπλέον ΦΠΑ 24% µε επιταγές 

αποδοχής επιχείρησης. 

 

Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρµογής:  

1. Τα έσοδα από προµήθειες πραγµατοποιούνται. 

2. Οι διαφηµίσεις γίνονται δεδουλευµένες (πραγµατοποιούνται). 

3. Οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων υπολογίζονται µε συντελεστή 10% (σταθερή 

µέθοδος απόσβεσης) 

4. Οφείλονται διαφηµίσεις αξίας 1.000€. 

 

Άσκηση 40 

Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 

1. Προπληρώνονται διαφηµίσεις συνολικής αξίας 1.000€ µέσω του όψεως. 

2. Προεισπράττονται έσοδα από προµήθειες αξίας 500€ µέσω του όψεως.  

3. Πελάτης δίνει προκαταβολή αξίας 300€ µέσω του όψεως. 

Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρµογής:  

1. Τα έσοδα από προµήθειες πραγµατοποιούνται. 

2. Οι διαφηµίσεις γίνονται δεδουλευµένες (πραγµατοποιούνται). 

3. Οφείλονται ασφάλιστρα 200€. 

4. ∆εν έχουν εισπραχθεί έσοδα από παροχή υπηρεσιών 300€. 

5. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων, όταν τα αυτοκίνητα έχουν 

κόστος κτήσης 30.000€, έχουν ήδη αποσβεσθεί κατά 6.000€ τις προηγούµενες 

χρήσεις και τα αυτοκίνητα αποσβένονται µε σταθερή µέθοδο και συντελεστή 

10%. 
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5. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης 

Άσκηση 41 

Σας δίνονται οι λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της «Πλακίδης ΑΕ». 

Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων   3.000,00 

Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 

Ασφάλιστρα 1.500,00 

∆ιάφορα έξοδα 500,00 

Προπληρωµένες διαφηµίσεις 2.000,00 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 22.000,00 

Μηχανήµατα 100.000,00 

Σωρευµένες αποσβέσεις µηχανηµάτων 20.000,00 

Πελάτες 50.000,00 

Κεφάλαιο             ?  

Ζηµιές προηγούµενων χρήσεων 8.000,00 

Έκτακτα κέρδη 16.000,00 

 

Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 

1. Τα µηχανήµατα αποσβένονται µε συντελεστή 10% και σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης. 

2. Οι προπληρωµένες διαφηµίσεις κατέστησαν δεδουλευµένες 

(πραγµατοποιήθηκαν) στις 31/12/16.  

 

Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 3.000€, να 

διενεργηθούν: 

1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος περιόδου 

2. ο Ισολογισµός για το 2016. 

Άσκηση 42 

Σας δίνονται οι λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 «Αδάµ ΑΕ». 

Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων   3.000,00 

Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 

Επιστροφές αγορών εµπορευµάτων 2.000,00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 

Επιστροφές πωλήσεων εµπορευµάτων 10.000,00 

Προκαταβολές πελατών 3.000,00 
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Προπληρωµένες διαφηµίσεις 4.000,00 

Προεισπραχθέντα έσοδα 5.000,00 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 70.000,00 

Μηχανήµατα 100.000,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα 20.000,00 

Πελάτες 50.000,00 

Κεφάλαιο             ?  

Έκτακτα έξοδα 4.000,00 

Κέρδη προηγούµενων χρήσεων 6.000,00 

 

Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 

1. Τα µηχανήµατα αποσβένονται µε συντελεστή 10% και σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης. 

2. Οι προπληρωµένες διαφηµίσεις κατέστησαν δεδουλευµένες 

(πραγµατοποιήθηκαν) στις 31/12/16.  

3. Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευµένα. 

4. Οφείλονται ενοίκια 3.000€. 

 

Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000€, να 

διενεργηθούν: 

1 οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος περιόδου 

2. ο Ισολογισµός για το 2016. 
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6. Ασκήσεις Επαναληπτικές  

Άσκηση 43 

∆ίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κουκουµάκας Α.Ε.» . 

Πιστωτές 2.000 Έσοδα επόµενης χρήσης 15.000 

Εµπορ/τα (αρχικό απόθεµα) 10.000 Έπιπλα 100.000 

Αγορές εµπορευµάτων 8.000 Ενοίκια επόµενης χρήσης 4.000 

Καταθέσεις όψεως 50.000 Τακτικό αποθεµατικό 3.000 

Ταµείο 40.000 Εµπορ/τα (τελικό απόθεµα) 3.000 

Κέρδη από πώληση µηχανηµάτων 8.000 Πωλήσεις 60.000 

Ζηµιά από πώληση µηχανηµάτων 7.000 Σωρευµένες αποσβέσεις επίπλων 20.000 

Κέρδη από λαχείο 2.000 Αποσβέσεις επίπλων 10.000 

Ασφάλιστρα 1.000 Μετοχικό Κεφάλαιο ? 

Eργοδοτικές εισφορές 4.000 Τόκοι πιστωτικοί 2.000 

Τόκοι χρεωστικοί 3.000 Zηµιά από πυρκαγιές 5.000 

Αν υπάρχουν κέρδη, το ποσό µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Ζητούνται: 

1. η Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία και κατ’είδος (τα έξοδα µερίζονται 

στην λειτουργία διοίκησης 60% και στη διάθεση 40%) 

2. ο Ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουµένως 

προσδιοριστούν οι λογαριασµοί που παραλείπονται. 

Ισολογισµός 
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Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Κόστος πωλήσεων   

Μικτό αποτέλεσµα   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

    

Έξοδα διοίκησης   

Έξοδα διάθεσης   

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   

 
Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

  Σηµείωση 20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)   

Λοιπά συνήθη έσοδα   

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών   

Παροχές σε εργαζόµενους   

Αποσβέσεις   

Λοιπά έξοδα και ζηµίες   

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων   

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία   

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων   

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας   

Λοιπά έσοδα και κέρδη   

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   

Αποτέλεσµα προ φόρων   

Φόροι εισοδήµατος   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   



Ασκήσεις στο µάθηµα: «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» 

Σελίδα 34 από 40 

Άσκηση 44 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές 

1. Καταβάλλονται ως κεφάλαιο 200.000€ 

2. Η επιχείρηση αγόρασε την 01/10/16 ένα κτίριο συνολικής αξίας 30.000€  πλέον 

ΦΠΑ 24% µε επιταγές. 

3. Γίνονται προσθήκες – βελτιώσεις αξίας 5.000€ αναφορικά µε το κτίριο µέσω του 

όψεως. 

4. Αγοράζεται στις 01/11/16 µηχάνηµα αξίας 10.000€ µε οπισθογράφηση επιταγών. 

5. Να διενεργηθούν οι εγγραφές των αποσβέσεων αν το κτίριο αποσβένεται µε 

σταθερή µέθοδο και συντελεστή 4%.  

 

Άσκηση 45 

Η επιχείρηση «Ελευθερίου Γ. και Σία Ο.Ε.» στις 31/12/2016 έχει στην κατοχή της 

κτίρια αξίας 1.600.000€, τον οποίο έχει αποσβέσει κατά το µισό.  Η αξία του κτιρίου 

στις 31/12/2016 εκτιµάται από εκτιµητή σε 2.000.000€.  

 

Άσκηση 46 

Να διενεργηθούν οι ηµερολογιακές εγγραφές 

1. Η επιχείρηση µεταβιβάζει στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγµατική της 

Γεωργιάδης ονοµαστικής αξίας 1.000€. 

2. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας 500€ συµπεριλαµβάνεται 24% µε πίστωση. 

3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη γραµµάτια ονοµαστικής αξίας 

1.000€. 

4. Μεταβιβάζονται σε προµηθευτή συναλλαγµατικές ονοµαστικού ποσού 800€ για 

τακτοποίηση της οφειλής. 

5. O πελάτης καθίσταται επισφαλής. 

6. Εξοφλείται µέσω του όψεως µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές 2.000€. 

Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 320€ και για 

Φ.Μ.Υ. 40€. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560€. 

Επιπλέον δίνεται προκαταβολή µέσω του όψεως για τον επόµενο µήνα στο 

προσωπικό αξίας 200€. 

7. Προµηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραµµάτια που του 

είχαν µεταβιβασθεί. 
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8. Γίνεται πρόβλεψη 300€ για τον επισφαλή πελάτη. 

9. Οφείλεται η αµοιβή λογιστή αξίας 1.000€ επιπλέον ΦΠΑ 24%. Παρακρατείται 

20%. 

10. Ο πελάτης ύστερα από όλες τις νόµιµες και προβλεπόµενες ενέργειες 

διαγράφεται.    

 

Άσκηση 47 

Τον ∆εκέµβριο της χρήσης Χ γίνονται τα παρακάτω: 

1. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 6.000€. 

2. Πληρώνονται µέσω επιταγών πληρωτέων έξοδα ενοικίων 1.200€ για τον 

∆εκέµβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1. 

3. Προπληρώνονται διαφηµίσεις αξίας 10.000€. 

Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

1. Πλεόνασµα ταµείου 2.000€. 

2. Αγοράστηκαν και παρελήφθησαν εµπορεύµατα αξίας 5.000€ χωρίς την 

παραλαβή του τιµολογίου.  

3. Οι διαφηµίσεις γίνονται δεδουλευµένες. 

4. Οφείλονται ασφάλιστρα αξίας 5.000€ 

5. Έσοδα από ενοίκια που αφορούν την χρήση Χ θα εισπραχθούν την επόµενη 

χρονιά.   

Ζητείται η διενέργεια: 

1. των εγγραφών του ∆εκεµβρίου. 

2. των εγγραφών προσαρµογής. 

 

Άσκηση 48 

Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2016 της εµπορικής 

επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». 

Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων   3.000,00 

Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 

Επιστροφές αγορών εµπορευµάτων 2.000,00 

Φόροι – τέλη           3.000,00 

Προπληρωµένες διαφηµίσεις 2.000,00 

Προεισπραχθέντα έσοδα 3.000,00 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 22.000,00 

Μηχανήµατα 100.000,00 
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Σωρευµένες αποσβέσεις µηχανηµάτων 20.000,00 

Πελάτες 50.000,00 

Κεφάλαιο             ?  

Φορολογικά Πρόστιµα 14.000,00 

Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 

 

Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 

1. Τα µηχανήµατα αποσβένονται µε συντελεστή 10% και σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης 

2. Οφείλονται ενοίκια αξίας 5.000€.  

3. Οι προπληρωµένες διαφηµίσεις κατέστησαν δεδουλευµένες  

4. Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευµένα.  

 

Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000€, να 

διενεργηθούν: 

1. οι εγγραφές προσαρµογής.  

2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος περιόδου 

3. ο Ισολογισµός για το 2016. 
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Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ενσώµατα και 

άυλα µη 

κυκλοφορούντα 

(πάγια) 

περιουσιακά 

στοιχεία 

Αποθέµατα 

Χρηµατοοικονοµικά 

και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία 

 

Καθαρή Θέση 

 

Υποχρεώσεις 

10 Γη 20 Εµπορεύµατα 30 Πελάτες 40 Κεφάλαιο 50 Προµηθευτές 

11 ∆ιαµορφώσεις 

γης υποκείµενες σε 

απόσβεση  

 

21 Προϊόντα 

 

31 Αξιόγραφα 

εµπορικών 

απαιτήσεων  

41 Υπέρ το άρτιο 51 Αξιόγραφα 

εµπορικών 

υποχρεώσεων 

12 Κτήρια – 

Τεχνικά έργα 

 

22 Βιολογικά 

περιουσιακά 

στοιχεία 

(κυκλοφορούντα) 

 

32 Χορηγηθέντα 

∆άνεια 

 

42 Καταθέσεις 

ιδιοκτητών 

52 Τραπεζικά 

δάνεια 

13 Μηχανολογικός 

εξοπλισµός  

 

23 Παραγωγή σε    

     εξέλιξη 

 

33 Λοιπές Απαιτήσεις 

 

43 Ίδιοι τίτλοι 

 

53 Λοιπές 

υποχρεώσεις 

 

14 Μεταφορικά 

     Μέσα 

24 Πρώτες Ύλες 

και  Υλικά 

34 Επενδύσεις 

 

44 ∆ιαφορές 

εύλογης αξίας 

54 Υποχρεώσεις 

από φόρους και 

τέλη 

 

15 Λοιπός   

     Εξοπλισµός 

25 Υλικά 

συσκευασίας 

35 

Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία για 

αντιστάθµιση  

45 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές 

55 Υποχρεώσεις 

σε 

ασφαλιστικούς 

οργανισµούς 

 

16 Επενδύσεις σε 

ακίνητα 

26 Ανταλλακτικά 

     Πάγιων 

36 Συµµετοχές 46 Αποθεµατικά 

νόµων 

56 ∆ουλευµένα 

έξοδα και έσοδα 

εποµένων 

χρήσεων 

 

17 Πάγια βιολογικά 

περιουσιακά 

στοιχεία 

27 Λοιπά 

αποθέµατα 

 

37 Προπληρωµένα 

έξοδα και δουλευµένα 

έσοδα περιόδου 

 

47 Αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

57 Προβλέψεις 

18 Άυλα   38 Ταµειακά 

διαθέσιµα και 

ισοδύναµα  

48 Αποθεµατικά 

καταστατικού 

και λοιπά 

αποθεµατικά 

 

58 Κρατικές 

επιχορηγήσεις 

  39 Αναβαλλόµενοι 

φόροι ενεργητικού 

49 

Αποτελέσµατα 

εις νέο 

59 

Αναβαλλόµενοι 

φόροι 

παθητικού 
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Έξοδα και Ζηµιές Έσοδα και Κέρδη 

 

Ιδιοπαραγωγή, 

υποκαταστήµατα και 

αποτελέσµατα περιόδου  
60 Παροχές σε εργαζόµενους 70 Πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών 

80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 

61 Ζηµιές επιµέτρησης 

περιουσιακών στοιχείων 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 81 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί 

υποκαταστηµάτων αυτοτελούς 

παρακολούθησης 

 

62 Χρεωστικές συναλλαγµατικές 

διαφορές 

72 Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα 

82 Αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) 

περιόδου 

 

63 Ζηµιές από διάθεση-απόσυρση 

µη κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων 

 

73 Πιστωτικές 

συναλλαγµατικές διαφορές 

 

64 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα 

 

74 Έσοδα συµµετοχών  

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 

έξοδα 

75 Κέρδη από διάθεση µη 

κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων 

 

 

66 Αποσβέσεις 76 Κέρδη από αναστροφή 

προβλέψεων και 

αποµειώσεων 

 

 

67 Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και 

πρόστιµα 

77 Κέρδη από επιµέτρηση 

στην εύλογη αξία 

 

 

68 Προβλέψεις (εκτός από 

προβλέψεις για το προσωπικό) 

78 Φόρος εισοδήµατος 

έσοδο 

 

 

69 Φόρος εισοδήµατος 79 Ασυνήθη έσοδα και 

κέρδη 
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Σελίδα 39 από 40 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

 
       ΓΕΝΙΚΗ    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Πάγιο 

Ενεργητικό 
Αποθέµατα 

Απαιτήσεις & 

∆ιαθέσιµα 

Καθαρή Θέση 

Προβλέψεις 

Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

 

Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

ΟΜΑ∆Α 1
η
 ΟΜΑ∆Α 2

η ΟΜΑ∆Α 3
η ΟΜΑ∆Α 4

η
 ΟΜΑ∆Α 5

η
 

10 Εδαφικές 

      Εκτάσεις 

11 Κτίρια-    

     Εγκαταστάσεις    

     Κτιρίων      

     Τεχνικά έργα 

 

12 Μηχανήµατα 

     Τεχν. Εγκατ/σεις 

     Λοιπός µηχανολο- 

     γικός εξοπλισµός 

 

13 Μεταφορικά 

     Μέσα 

 

14 έπιπλα και  

     Λοιπός   

     Εξοπλισµός 

 

15 Ακινητοποιήσεις 

     υπό Εκτέλεση &     

     Προκαταβολές 

     Κτήσεως Παγίων  

     Στοιχείων 

16 Ασώµατες 

     Ακινητοποιήσεις 

     & Έξοδα 

     Πολυετούς 

     Αποσβέσεως 

17 ……………. 

 

18 Συµµετοχές 

     & Λοιπές 

     Μακροπρόθεσµες 

     Απαιτήσεις 

19 Πάγιο Ενεργητικό 

     Υποκ/των ή 

     Άλλων Κέντρων 

20 Εµπορεύµατα 

 

21 Προϊόντα 

     έτοιµα &  

     ηµιτελή 

 

 

22 Υποπροϊόντα  

               &  

     Υπολείµµατα 

 

23 Παραγωγή σε    

     εξέλιξη 

 

24 Πρώτες και 

     Βοηθητικές 

     Ύλες – Υλικά 

     Συσκευασίας  

 

25 Αναλώσιµα 

     Υλικά 

 

 

26 Ανταλλακτικά 

     Πάγιων 

     Στοιχείων 

 

 

27……………… 

 

28 Είδη 

     Συσκευασίας 

 

29 Αποθέµατα 

     Υποκτ/των ή 

      Άλλων Κέντρων 

30 Πελάτες 

 

31 Γραµµάτια 

     Εισπρακτέα 

 

 

32 Παραγγελίες   

           στο 

     Εξωτερικό 

 

33 Χρεώστες 

     ∆ιάφοροι 

 

34 Χρεόγραφα 

 

 

 

35 Λογαριασµοί  

     ∆ιαχειρίσεως 

     Προκαταβολών 

     & Πιστώσεων 

 

36 Μεταβατικοί 

     Λογαριασµοί 

     Ενεργητικού 

 

 

37……………… 

 

38 Χρηµατικά  

     ∆ιαθέσιµα 

 

 

39 Απαιτήσεις & 

     ∆ιαθέσιµα  

    Υποκαταστηµάτων  

40 Κεφάλαιο 

 

41 Αποθεµατικά 

      ∆ιαφορές 

        Αναπροσαρµογής 

     Επιχορηγήσεις 

     Επενδύσεων 

42 Αποτελέσµατα 

     εις Νέο 

 

 

43 Ποσά προορισµέ- 

     να για Αύξηση 

     Κεφαλαίου 

44 Προβλέψεις 

 

 

 

45 Μακροπρόθεσµες    

     Υποχρεώσεις 

 

 

 

46 …………….. 

 

 

 

47………………. 

 

48 Λογαριασµοί 

     Συνδέσµου µε τα   

     Υποκαταστήµατα 

 

49 Προβλέψεις  

     Μακροπρόθεσµες 

     Υποχρεώσεων 

     Υποκαταστηµάτων 

50 Προµηθευτές 

 

51 Γραµµάτια      

     πληρωτέα 

 

 

52 Τράπεζες 

      λογαριασµοί  

        βραχυπρόθεσµων 

      υποχρεώσεων 

53 Πιστωτές 

     ∆ιάφοροι 

 

54 Υποχρεώσεις 

     από φόρους   

     τέλη 

 

55 Ασφαλιστικοί 

     Οργανισµοί 

 

 

56 Μεταβατικοί 

     Λογαριασµοί 

     Παθητικού 

 

 

57……………… 

 

58 Λογαριασµοί 

     Περιοδικής 

     Κατανοµής 

 

59 Βραχυπρόθεσµες 

     Υποχρεώσεις   

     Υποκ/των ή 

     άλλων Κέντρων 

Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 1,2 και 3                    ΧΧΧΧ 

(-) Σύνολο υπολοίπων των οµάδων 4 και 5                  ΧΧΧΧ 

Καθαρό κέρδος  (+)  ή Καθαρή Ζηµία  (-)                    ΧΧΧΧ      Υπόλοιπο Λογαριασµού 86 
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Σελίδα 40 από 40 

 

ΓΕΝΙΚΗ    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

Οργανικά Έξοδα 

Κατ’ Είδος 

Οργανικά Έσοδα 

Κατ’ Είδος 

 

Λογαριασµοί 

Αποτελεσµάτων 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΜ/ΣΕΩΣ‘ 

(Λογαριασµοί 

κατά Προορισµό) 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΤΑΞΕΩΣ 

ΟΜΑ∆Α 6
η
 ΟΜΑ∆Α 7

η
 ΟΜΑ∆Α 8

η ΟΜΑ∆Α 9
η ΟΜΑ∆Α 10

η 

 

60 Αµοιβές και 

     Έξοδα    

     Προσωπικού 

61 Αµοιβές και 

     Έξοδα Τρίτων 

                                      

 

62 Παροχές 

     Τρίτων 

 

 

63 Φόροι-Τέλη 

 

 

64 ∆ιάφορα  

     Έξοδα 

 

 

65 Τόκοι και 

     Συναφή Έξοδα 

 

 

66 Αποσβέσεις 

     Παγίων Στοιχείων    

     Ενσωµατωµένες 

     στο Λειτουργικό 

     Κόστος 

67………………. 

 

 

68 Προβλέψεις 

     Εκµετάλλευσης 

 

 

69  Οργανικά  

      έξοδα κατ’ είδος  

     Υποκαταστηµάτων  

     ή άλλων κέντρων 

  

 

70 Πωλήσεις 

     Εµπορευµάτων 

 

71 Πωλήσεις 

     Προϊόντων 

     Έτοιµων & 

     Ηµιτελών 

72 Πωλήσεις  

    Λοιπών    

    Αποθεµάτων  και 

    Άχρηστου Υλικού  

 

73 Πωλήσεις 

     Υπηρεσιών 

    (Έσοδα από    

  Παροχή Υπηρεσιών) 

74 Επιχορηγήσεις 

     & ∆ιάφορα 

     Έσοδα               

     Πωλήσεων 

 

75 Έσοδα  

     Παρεπόµενων 

     Ασχολιών 

 

76 Έσοδα 

      Κεφαλαίων 

 

 

77………………. 

 

78 Ιδιοπαραγωγή 

     Παγίων 

 

 

79  Οργανικά  

     έσοδα κατ’ είδος 

    Υποκαταστηµάτων      

    ή άλλων κέντρων 

 

80 Γενική 

     Εκµετάλλευση 

 

81 Έκτακτα και 

      Ανόργανα 

      Αποτελέσµατα 

 

82 Έξοδα &  

     Έσοδα  

     Προηγούµενων 

     Χρήσεων 

 

83 Προβλέψεις 

     για Έκτακτους 

     Κινδύνους 

 

84 Έσοδα από 

     Προβλέψεις 

     Προηγουµένων 

     Χρήσεων 

85 Αποσβέσεις 

     Παγίων µη 

     Ενσωµατωµένες 

     στο Λειτουργικό 

     Κόστος 

86 Αποτελέσµατα 

     Χρήσεως 

 

 

87………………. 

 

 

88 Αποτελέσµατα 

     προς διάθεση  

 

 

89 Ισολογισµός 

 

  

 

90 ∆ιάµεσοι 

     Αντικριζόµενοι 

     Λογαριασµοί 

91 Ανακατάταξη 

     Εξόδων – Αγορών   

     &  Εσόδων  

 

92 Κέντρα  

     (Θέσεις) 

     κόστους 

 

 

93 Κόστος 

     Παραγωγής 

     (Παραγωγή            

      σε Εξέλιξη) 

94 Αποθέµατα 

 

 

95 Αποκλίσεις  

     από το Πρότυπο    

     Κόστος 

 

96 Έσοδα- Μικτά 

     Αναλυτικά 

     Αποτελέσµατα 

 

97 ∆ιαφορές 

     Ενσωµατώσεως 

     & Καταλογισµού 

 

98 Αναλυτικά  

     αποτελέσµατα 

 

 

99 Εσωτερικές 

     ∆ιασυνδέσεις 

 

  

00 

                                       

 

01 Αλλότρια 

     Περιουσιακά 

     Στοιχεία 

 

02 Χρεωστικοί 

     Λογ/σµοί 

     Εγγυήσεων & 

     Εµπράγµατων 

     Ασφαλειών 

03 Απαιτήσεις από 

     Αµφοτεροβαρείς 

     Συµβάσεις 

 

04 ∆ιάφοροι 

     Λογαριασµοί 

     Πληροφοριών 

     Χρεωστικοί 

05 ∆ικαιούχοι 

     Αλλότριων 

     Περιουσιακών 

     Στοιχείων 

 

06 Πιστωτικοί 

     Λογαριασµοί 

     Εγγυήσεων & 

     Εµπράγµατων 

     Ασφαλειών 

07 Υποχρεώσεις από    

     Αµφοτεροβαρείς 

     Συµβάσεις 

 

08 ∆ιάφοροι 

     λογαριασµοί 

     πληροφοριών 

     πιστωτικοί 

 

09 Λογ/σµοί Τάξεως  

    Υποκαταστηµάτων 

    ή άλλων κέντρων 

Σύνολο εσόδων οµάδας 7                                                          ΧΧΧΧ 

(-)  1) Σύνολο εξόδων οµάδας 6                                 ΧΧΧ 

      2) Σύνολο οµάδας 2 µείον τελική απογραφή        ΧΧΧ      ΧΧΧΧ 

Αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως                                                    ΧΧΧΧ    Υπόλοιπο Λογαριασµού  80 

(+) ή (-) Υπόλοιπα λογαριασµών 81-85                                     ΧΧΧΧ 

Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζηµία (-)                                    ΧΧΧΧ    Υπόλοιπο Λογαριασµού  86 


