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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Το επάγγελµα του οικονοµολόγου είναι ενδιαφέρον και αρκετά προσοδοφόρο. Ταυτόχρονα 
είναι από αυτά που εµφανίζουν µικρότερα σχετικά ποσοστά ανεργίας. Στις µέρες µας, οι ε-
πιλογές των µαθητών έχουν συχνά να κάνουν µε αυτά τα κριτήρια. Έτσι, οι σπουδές στα οι-
κονοµικά είναι αγαπηµένος στόχος πολλών µαθητών. Συχνά κατευθύνονται από τους γονείς 
τους οι οποίοι γνωρίζουν εµπειρικά πως πρόκειται για ένα αξιόλογο επάγγελµα, µε καλές 
αποδοχές και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης. Στους ενήλικες η διαπίστωση αυτή προ-
έρχεται τις περισσότερες φορές από προσωπική γνώση και εµπειρία. Πέρα από το θέµα της 
επαγγελµατικής βελτίωσης όµως, οι οικονοµικές σπουδές αποτελούν ένα σηµαντικό γνωστι-
κό αντικείµενο για την καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα του τρόπου που 
λειτουργεί το οικονοµικό σύστηµα. Για το λόγους αυτούς, είναι αναµενόµενο να υπάρξει 
έντονο ενδιαφέρον για οικονοµικές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων κυρίως από:   
 

- Επιχειρηµατίες - Επαγγελµατίες που αναζητούν στον οικονοµικό κύκλο σπουδών την 
θεωρητική γνώση για την βελτίωση της επαγγελµατικής τους δράσης. 

- Εργαζόµενους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την οικονοµική θεωρία προκειµένου 
να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικό-
τητά τους επαγγελµατικά. 

- Άνεργους οι οποίοι θέλουν να έλθουν σε επαφή µε τα οικονοµικά στο δρόµο για µια 
νέα επαγγελµατική καριέρα 

- Όλους όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν το πεδίο γνώσεών τους. 
 
Ειδικότερα το µάθηµα της λογιστικής αποτελεί ένα πιο εξειδικευµένο επιστηµονικό πεδίο. 
Η ύλη που αναλύεται στο βιβλίο, είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτήν του πρώτου έτους των 
Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, άλλωστε τα συγγράµ-
µατα που διδάσκονται εκεί αποτελούν κυρίως τη  βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. Αυ-
τό βέβαια δε σηµαίνει ότι µπορεί κάποιος µόνο µε τις γνώσεις αυτού του µαθήµατος να 
ανταποκριθεί µε επιτυχία στα καθήκοντα ενός υπάλληλου λογιστηρίου. Θα πάρει όµως τις 
απαραίτητες λογιστικές γνώσεις προκειµένου να µπορεί να χειριστεί πιο προχωρηµένα λο-
γιστικά συγγράµµατα και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα βρει.  

 

Η επιλογή της ύλης που αναλύεται, έγινε µε βάση το πρόγραµµα διδασκαλίας των Κέ-
ντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά υπάρχουν: 

- ο σκοπός και οι στόχοι µε τους οποίους γράφτηκε η κάθε διδακτική ενότητα  
- τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της µελέτης του κεφαλαίου για τους εκπαιδευόµε-

νους 
- έννοιες-κλειδιά που διαπραγµατεύεται η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ώστε να εί-

ναι ευκολότερη η αναζήτηση κάθε έννοιας 
- εισαγωγικές παρατηρήσεις για το περιεχόµενο του κεφαλαίου και τις ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει η ύλη 
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- εφαρµογές και παραδείγµατα µε βάση την ύλη κάθε υποενότητας για την καλύτερη 
κατανόηση των εννοιών που αναλύονται σε αυτήν 

- σύνοψη των όσων αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 
- ερωτήσεις ανάπτυξης, τύπου Σωστό / Λάθος και Πολλαπλής Επιλογής, 
- ασκήσεις οι οποίες βασίζονται στις εφαρµογές και τα παραδείγµατα του κεφαλαίου 
- απαντήσεις στις ερωτήσεις τύπου Σωστό/ Λάθος και Πολλαπλής επιλογής ώστε να εί-

ναι ευχερής η αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευόµενους της καλής κατανόησης της 
ύλης του κεφαλαίου  

- βιβλιογραφία, για να προταθούν στους εκπαιδευόµενους που θέλουν να αποκτήσουν 
πιο ολοκληρωµένες γνώσεις, τα κατάλληλα συγγράµµατα. 
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Σκοπός  

• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Λογιστικής  
• Κατανόηση των διαφορετικών µορφών των οικονοµικών µονάδων  

 
Στόχοι 

• Να γίνει µια ιστορική αναδροµή στην επιστήµη της Λογιστικής.  
• Να γίνουν κατανοητές οι έννοιες της παραγωγικής διαδικασίας και των συντελεστών 

παραγωγής  
• Να εξεταστεί η έννοια της οικονοµικής µονάδας  
 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να:  

 Κατανοείτε το αντικείµενο της Λογιστικής και τον τρόπο που βοηθά στην οργάνωση, 
τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της δράσεως των οικονοµικών µονάδων. 

 ∆ιακρίνετε τους παραγωγικούς συντελεστές που συµµετέχουν στην παραγωγική δια-
δικασία. 

 Κατανοείτε την έννοια των οικονοµικών µονάδων και το ρόλο τους στην οικονοµική 
ζωή της χώρας.  

 ∆ιακρίνετε τις οικονοµικές µονάδες ανάλογα µε τους στόχους που επιδιώκουν την ι-
διότητα του φορέα τους, το σκοπό λειτουργίας τους, τη νοµική µορφή τους κτλ..  

 Αντιλαµβάνεστε την αναγκαιότητα της Λογιστικής στη σύγχρονη οικονοµική ζωή.  
 
 
Έννοιες - Κλειδιά  

 Ανθρώπινο κεφάλαιο  
 Γη - έδαφος  
 Επιχειρηµατικότητα  
 Επιχείρηση 
 Εργασία  
 Κεφάλαιο  
 Οικονοµική - παραγωγική µονάδα 
 Παραγωγικός συντελεστής 
 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Στις µέρες µας, η Λογιστική έχει εξελιχθεί µε θεαµατικό τρόπο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
οδήγησε σε µεγάλο βαθµό στην αυτοµατοποίηση των λογιστικών εργασιών και στην ανάπτυ-
ξη των κλάδων της λογιστικής επιστήµης.  

Η λογιστική όχι µόνο δεν είναι µια µονοδιάστατη επιστήµη, αλλά διαδραµατίζει ρόλο 
πρωταρχικό στις σύγχρονες οικονοµίες. Η λογιστική γνώση αναδεικνύεται σε απαραίτητο 
εργαλείο για όσους µελετούν τα δεδοµένα των οικονοµικών µονάδων, επενδύουν στο χρηµα-
τιστήριο, συµµετέχουν σε εταιρείες, δανείζουν ή δανείζονται. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα δούµε τι επιδιώκει η Λογιστική, ποιος ο ρόλος της, πού εφαρµόζε-
ται, ποιες αρχές τη διέπουν, τι είναι η οικονοµική µονάδα και ποια η δράση της.  
 
 
1.1 Η ιστορία της Λογιστικής 
Η Λογιστική είναι µια επιστήµη µε µακρόχρονη ιστορία. Η ανάπτυξή της ακολούθησε την ανά-
πτυξη του εµπορίου και των συναλλαγών. Στοιχεία υποτυπώδους Λογιστικής υπάρχουν σε ευρή-
µατα από την αρχαία Αίγυπτο, Ελλάδα και Βαβυλώνα. Στην αρχαία Αθήνα οι κατασκευαστές 
των δηµοσίων κτιρίων χαράζανε τον οικονοµικό απολογισµό των εισπράξεων και των πληρωµών 
τους σε εµφανή σηµεία του κτιρίου. Μεγάλη ώθηση δόθηκε από την ανάπτυξη των εµπορικών 
συναλλαγών κατά την εποχή των Σταυροφοριών µεταξύ ενδέκατου και δέκατου τρίτου αιώνα 
µ.Χ.  

Στη διάρκεια της Βιοµηχανικής Επανάστασης και εξαιτίας των οικονοµικών µεταβολών 
που προκάλεσε, η Λογιστική αναπτύχθηκε ακόµη περισσότερο. Όµως µόλις στον 20ο αιώνα η 
Λογιστική αναγνωρίστηκε ως επιστήµη, αφού µέχρι τότε θεωρούνταν τεχνική. Η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδωσε νέες δυνατότητες στην επιστήµη της 
Λογιστικής και πολλαπλασίασε την αποτελεσµατικότητά της στην υποστήριξη των επιχειρη-
µατικών αποφάσεων.  

 
 
1.2 Εισαγωγικές έννοιες  
1.2.1 Παραγωγικοί συντελεστές 
Το οικονοµικό σύστηµα έχει αναπτυχθεί µε αντικειµενικό σκοπό την ικανοποίηση των αν-
θρώπινων αναγκών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και την 
διανοµή τους στους καταναλωτές. Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικα-
σία ονοµάζονται παραγωγικοί συντελεστές.  
 
Εργασία: Περιλαµβάνει κάθε καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωµατικής ή πνευµατι-
κής, µε σκοπό την παραγωγή. Ένας αγρότης που καλλιεργεί τη γη, ένας δηµοσιογράφος που 
γράφει ένα άρθρο, ένας τεχνικός που επισκευάζει ένα µηχάνηµα προσφέρουν εργασία. Η ερ-
γασία είναι απαραίτητος παραγωγικός συντελεστής για την παραγωγή όλων των αγαθών 
(πρωτογενής συντελεστής), µε την έννοια ότι κανένα αγαθό δεν µπορεί να παραχθεί χωρίς 
εργασία. Ακόµη και οι καρποί των αυτοφυών φυτών πρέπει να συλλεχθούν για να καταναλω-
θούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες µας. 
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Γη / έδαφος: Όλα όσα προέρχονται από τη φύση και χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδι-
κασία, π.χ. το έδαφος, το υπέδαφος, τα φυτά κτλ. Πρόκειται επίσης για απαραίτητο παραγωγικό 
συντελεστή για την παραγωγή οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας (πρωτογενής συντελεστής). 
Κεφάλαιο: Τα στοιχεία του κεφαλαίου είναι αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας (πα-
ράγωγος παραγωγικός συντελεστής), δηλαδή έχουν παραχθεί και χρησιµοποιούνται στην πα-
ραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Μηχανήµατα, µετα-
φορικά µέσα, κτίρια, εργαλεία κ.ά. αποτελούν µερικά παραδείγµατα στοιχείων που εντάσσο-
νται στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο. 
Ανθρώπινο κεφάλαιο ονοµάζεται οι γνώσεις και οι αυξηµένες ικανότητες που προκύπτουν 
είτε από τηβελτίωση της εκπαίδευσης είτε από τη σηµαντική εµπειρία και εξειδίκευση που 
αποκτιέται µε µακροχρόνια εργασία σε παρόµοιες ασχολίες.  
 
Επιχειρηµατικότητα: Είναι ο παραγωγικός συντελεστής που αναλαµβάνει να συγκεντρώσει 
και να συνδυάσει τους υπόλοιπους συντελεστές, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί η επιχείρη-
ση να είναι βιώσιµη και κερδοφόρα. Επίσης αναλαµβάνει τον κίνδυνο που προκύπτει από το 
γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση δεν είναι κατ’ ανάγκη επιτυχηµένη. Οι φορείς / ιδιοκτήτες της 
επιχείρησης αναλαµβάνουν το συγκεκριµένο ρόλο.  
 
1.2.2 Οικονοµικές µονάδες - Επιχειρήσεις  
Οικονοµική ή παραγωγική µονάδα είναι κάθε συστηµατικά οργανωµένη οντότητα η οποία 
συνδυάζοντας τους παραγωγικούς συντελεστές, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της µε 
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.  

Έτσι οικονοµικές µονάδες είναι οι επιχειρήσεις, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
ασφαλιστικοί οργανισµοί, οι σύλλογοι, τα ερευνητικά κέντρα κ.ά.  

Οι οικονοµικές µονάδες χωρίζονται σε επιµέρους κατηγορίες:  
• ανάλογα µε τους στόχους που επιδιώκουν χωρίζονται σε κερδοσκοπικές και µη κερ-

δοσκοπικές.  
• ανάλογα µε την ιδιότητα του φορέα / ιδιοκτήτη τους, σε ιδιωτικές όταν ανήκουν σε ι-

διώτες, δηµόσιες όταν ανήκουν στο κράτος και µεικτές όταν ανήκουν από κοινού σε 
ιδιώτες και κράτος. 

Η Λογιστική, ενώ ασχολείται µε όλες τις οικονοµικές µονάδες, κερδοσκοπικές και µη, εντού-
τοις ενδιαφέρεται κατεξοχήν για τις κερδοσκοπικές, δηλαδή τις επιχειρήσεις που αποτελούν και 
τη µεγάλη πλειοψηφία. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι και οι µη κερδοσκοπικές οικονοµικές 
οµάδες (δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, σύλλογοι, πολιτικές – συνδι-
καλιστικές οργανώσεις) χρησιµοποιούν τη Λογιστική µε αρκετά παρόµοιο τρόπο. 

Για τους σκοπούς της Λογιστικής θεωρείται ότι οι οικονοµικές µονάδες αποτελούν ανεξάρτη-
τες οντότητες από τους φορείς τους και από αυτούς που τους διοικούν, µε ξεχωριστή περιουσία. 
Έτσι το αυτοκίνητο του φορέα / ιδιοκτήτη της οικονοµικής µονάδας δεν αποτελεί µέρος της πε-
ριουσίας της, εκτός αν το έχει συνεισφέρει στην επιχείρηση. Στην πράξη, αυτός ο διαχωρισµός πα-
ρουσιάζει µεγάλες δυσχέρειες, ειδικά στις περιπτώσεις των ατοµικών επιχειρήσεων όπου συχνά 
αναµειγνύονται στην πράξη η περιουσία και οι οικονοµικές συναλλαγές της επιχείρησης και του 
φορέα της. 
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1.3 Η έννοια της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
 
Η Λογιστική µπορεί να ορισθεί µε πολλούς τρόπους. Ο παρακάτω ορισµός εκφράζει σε µεγά-
λο βαθµό τις σύγχρονες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το περιεχόµενό της. 
 

 
Οι αντικειµενικοί σκοποί της Λογιστικής είναι οι εξής: 

1. Η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων µε την παροχή πληροφοριών στη διοίκηση των 
οικονοµικών µονάδων. 

2. Η παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς από την οικονοµική µονάδα φορείς.  
 
 
1.4 Χρήστες λογιστικών πληροφοριών  
Η πληροφόρηση που παρέχει η Λογιστική απευθύνεται:  

• Στους ιδιοκτήτες / φορείς της οικονοµικής µονάδας  
• Σε αυτούς που συναλλάσσονται µε την οικονοµική µονάδα (προµηθευτές – πελάτες – 

τράπεζες και άλλους πιστωτές) 
• Σε όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην οικονοµική µονάδα (επενδυτές)  
• Στις οικονοµικές υπηρεσίες του κράτους 
• Στους εργαζόµενους και τη συνδικαλιστική τους ένωση  
• Στους ανταγωνιστές  
• Σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο 

Για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών, η Λογιστική: 
• Καταγράφει συστηµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας και τις 

υποχρεώσεις της.  
• Καταχωρεί µε τυποποιηµένο τρόπο τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονοµική κα-

τάσταση της επιχείρησης.  
• Καταρτίζει και δηµοσιεύει, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, λογιστικές καταστάσεις, 

που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα της δράσης της οικονοµικής µονάδας, καθώς και 
την περιουσιακή της κατάσταση. 

• Ελέγχει και αναλύει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν.  
 

Η εικόνα που έχουµε οι περισσότεροι για το λογιστή είναι αυτή του αν-
θρώπου που ξέρει πολύ καλά να τα βγάζει πέρα µε την εφορεία. Συµπλη-
ρώνει δηλώσεις, περιµένει σε ουρές, µας βοηθάει γενικά να διεκπεραιώ-
νουµε τις φορολογικές µας υποχρεώσεις. Αυτός όµως είναι ο ρόλος του 
φοροτεχνικού. Η Φορολογική Λογιστική αποτελεί ένα µόνο κλάδο της λο-
γιστικής και δεν είναι το κύριο αντικείµενό της. Αν και πολλοί λογιστές 
εκτελούν χρέη φοροτεχνικού, η δουλειά του λογιστή είναι πιο σύνθετη και 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική (financial accounting) είναι ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και την παροχή οικονοµικών, κυρίως, 
πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις οικονοµικές µονάδες, µε σκοπό να βοηθήσει 
όλους τους ενδιαφερόµενους για τις µονάδες αυτές να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. 
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πολύπλοκη από τη συµπλήρωση δηλώσεων. Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική είναι το αντικεί-
µενο αυτού του συγγράµµατος και δεν αναπτύσσεται επαρκώς η Φορολογική Λογιστική.  

 
 

Εφαρµογές 
1.1.: ∆ιαλέξτε µια οικονοµική µονάδα, που έχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για εσάς. Εξηγεί-

στε για ποιο λόγο σας ενδιαφέρει (είναι δική σας ή εργαστήκατε κάποτε σε αυτήν κτλ.). 
Ποιες πληροφορίες θα θέλατε να µάθετε για τα οικονοµικά της στοιχεία; 

1.2. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας, η µεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής σας;  
 
Σύνοψη:  
Η ανάπτυξη της Λογιστικής ακολούθησε την άνθηση του εµπορίου και των συναλλαγών και 
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση. ∆ηµιουργήθηκε για να υποστηρί-
ζει τις παραγωγικές -  οικονοµικές µονάδες ιδιαίτερα στη λήψη των αποφάσεων.  
Για την κατανόηση πιο σύνθετων εννοιών που θα ακολουθήσουν,  εξετάστηκαν οι βασικές 
έννοιες των  Παραγωγικών Συντελεστών και της Οικονοµικής µονάδας ενώ για να καταστεί 
σαφής η χρησιµότητα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής, προσδιορίστηκαν  οι χρήστες 
των λογιστικών πληροφοριών σε ποιους δηλαδή είναι χρήσιµες οι πληροφορίες που προκύ-
πτουν.  
 
Ερωτήσεις 
1.1 Ποια η ιστορική εξέλιξη της Λογιστικής; 
1.2 Ποιοι παραγωγικοί συντελεστές χρειάζονται για να κατασκευαστούν τα έπιπλα και ο εξο-

πλισµός του σπιτιού σας; Σε ποιες κατηγορίες µπορούµε να τους κατατάξουµε;  
1.3 Ποιοι παραγωγικοί συντελεστές συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία του σχολείου; 

Ποιο ρόλο παίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο σε αυτήν;  
1.4 Τι ονοµάζουµε οικονοµική µονάδα; 
1.5 Σε τι διαφέρει το ταχυδροµείο από µια εταιρεία courier; 
1.6 Ποιες από τις παρακάτω οικονοµικές µονάδες είναι κερδοσκοπικές; Ποιες από αυτές είναι 

δηµόσιες, ποιες ιδιωτικές και ποιες µεικτές;  
α) Σύλλογος «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
β) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας  
γ) Οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» 
δ) ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
ε) Τράπεζα Πειραιώς 
στ) Νοσοκοµείο Αγία Όλγα 
ζ) ΑΝΕΚ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) 

1.7 Είναι όλες οι οικονοµικές µονάδες επιχειρήσεις;  
1.8 Ποιος είναι ο ορισµός της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής;  
1.9 Ποιοι είναι οι αντικειµενικοί σκοποί της Λογιστικής;  
1.10 Σε ποιες οµάδες ανθρώπων απευθύνεται κατά κύριο λόγο η πληροφόρηση που παρέχει η 

Λογιστική;  
1.11 Ποιες ενέργειες γίνονται για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφο-

ριών; 
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Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» 
1.1 Η Λογιστική πρωτοεµφανίστηκε τον 20ο αιώνα. 
1.2 Η ανάπτυξη της Λογιστικής οδηγεί στην ανάπτυξη του εµπορίου και των συναλλαγών. 
1.3 Η γη στην οποία κτίζεται ένα κτίριο περιλαµβάνεται στον παραγωγικό συντελεστή γη / 

έδαφος, ενώ το κτίριο στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο. 
1.4 Ο χορός αποτελεί καταβολή προσπάθειας αλλά δεν έχει σκοπό την παραγωγή, και άρα 

δεν περιλαµβάνεται στον παραγωγικό συντελεστή εργασία.  
1.5 Οι προσπάθειες ενός επαγγελµατία ποδοσφαιριστή εντάσσονται στον παραγωγικό συντε-

λεστή εργασία, γιατί έχουν σκοπό την παραγωγή. 
1.6 Η εργασία µπορεί να είναι πνευµατική ή σωµατική, αλλά δεν µπορεί να είναι και τα δυο. 
1.7 Οι οικονοµικές µονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη Λογιστική παρό-

µοια µε τις επιχειρήσεις.  
1.8 Ο λογαριασµός ρεύµατος του τεχνικού γραφείου της κόρης του ιδιοκτήτη µιας επιχείρη-

σης καταγράφεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης, αφού αφορά τον ιδιοκτήτη της. 
1.9 Η πληροφόρηση που παρέχει η Λογιστική αφορά µόνο το κράτος. 
 
 
Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά χρησιµοποιώντας τις λέξεις που υπάρχουν στην παρένθεση, αφού τις 
βάλετε στην κατάλληλη πτώση.  
1.1 (πληροφορία, συγκέντρωση, επιστηµονικός, απόφαση, ενδιαφερόµενος, επεξεργασία) 
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική είναι ο _____________ κλάδος που ασχολείται µε τη 
___________, την ___________ και την παροχή οικονοµικών, κυρίως, ___________, οι ο-
ποίες αναφέρονται στις οικονοµικές µονάδες, µε σκοπό να βοηθήσει όλους τους 
_______________ για τις µονάδες αυτές να πάρουν τις σωστές _________. 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών, η Λογιστική: 

α) Καταγράφει συστηµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας και τις 
υποχρεώσεις της. 

β) Καταχωρεί µε τυποποιηµένο τρόπο τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονοµική κα-
τάσταση της επιχείρησης.  

γ) Καταρτίζει και δηµοσιεύει, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, λογιστικές καταστάσεις 
που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα της δράσης της οικονοµικής µονάδας, καθώς και 
την περιουσιακή της κατάσταση. 

δ) Ελέγχει και αναλύει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν. 
ε) Όλα τα παραπάνω. 
 
 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις «Σωστό – λάθος» 
1.1 Λάθος, 1.2 Σωστό, 1.3 Σωστό, 1.4 Σωστό, 1.5 Σωστό, 1.6 Λάθος, 1.7 Σωστό, 1.8 Λά-
θος, 1.9 Λάθος.  
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
1.1 ε)  
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Σκοποί  

• Προσδιορισµός ορισµένων βασικών εννοιών που χρησιµοποιεί η Λογιστική  
• Η κατανόηση του τρόπου κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων.  

 
Στόχοι  

• Η εµπέδωση της έννοιας του Ενεργητικού και του Παθητικού και της ισότητας µεταξύ 
τους. 

• Να είναι σε θέση ο εκπαιδευόµενος να κατατάσσει αιτιολογηµένα ένα στοιχείο του 
Ισολογισµού στις διάφορες κατηγορίες Ενεργητικού – Παθητικού. 

• Να αποκτηθεί η ικανότητα κατάρτισης ενός απλού Ισολογισµού  
• Να αναλυθεί το αποτέλεσµα στους προσδιοριστικούς του παράγοντες.  
• Η ανάλυση των εσόδων και εξόδων µε τις κατηγορίες τους και αναγνώριση της σκο-

πιµότητας αυτής της ανάλυσης. 
• Η εµπέδωση του τρόπου κατάρτισης µιας Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης και η 

αναγνώριση της αναγκαιότητας των πολλαπλών βαθµίδων ανάλυσης. 
 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Έχετε σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο η Λογιστική απεικονίζει µε πληρότητα 
την οικονοµική θέση µιας επιχείρησης, κατατάσσοντας τα οικονοµικά της στοιχεία 
στις δύο βασικές οµάδες: Ενεργητικό – Παθητικό.  

 Μπορείτε να κατατάξετε τα διάφορα βασικά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού 
στις επιµέρους κατηγορίες τους.  

 Αντιλαµβάνεστε τις έννοιες των εσόδων και των εξόδων. 
 
Έννοιες - Κλειδιά  
 

 Αναλήψεις φορέων   Κάθετη παράθεση  
 Απαιτήσεις   Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  
 Αποθέµατα  Κεφάλαιο 
 Αποθεµατικά  Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης  Λειτουργικά έξοδα  
 Αποτέλεσµα Χρήσης   Λειτουργικά έσοδα  
 Ασώµατες ακινητοποιήσεις  Λογαριασµός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  Λογιστική Ισότητα  
 Βραχυπρόθεσµο Παθητικό  Λογιστική κατάσταση 
 ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό  Μακροπρόθεσµο Παθητικό 
 ∆ιαφορές αναπροσαρµογής  Μεικτό κέρδος 
 Εισφορές φορέων  Ξένα κεφάλαια  
 Έκτακτα κέρδη  Οργανικά Έξοδα  
 Έκτακτες ζηµιές   Οργανικά Έσοδα  
 Ενεργητικό  Οριζόντια παράθεση 
 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  Πάγιο Ενεργητικό 
 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης  Παθητικό  
 Έξοδο  Περιουσία 
 Έσοδο  Συµµετοχές 
 Ίδια κεφάλαια 
 Ισολογισµός 

 Χρεόγραφα 

 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Η Λογιστική δεν είναι µόνο η απλή καταγραφή, αλλά και η οργάνωση, η ορθολογιστική τή-
ρηση και η ανάλυση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Για το λόγο αυτό, ο λογιστής οφείλει να είναι ενήµερος για όλες τις οικονοµικές συναλλα-
γές που πραγµατοποιεί η επιχείρηση, τις οποίες πρέπει να αναλύει και να καταχωρίζει στα 
βιβλία της, µε βάση τα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές, χωρίς να παρα-
βλέπει ή να διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα. 

Στην ενότητα αυτή θα κάνουµε σαφή διάκριση ορισµένων βασικών εννοιών και ορολογίας 
που χρησιµοποιούνται στη Λογιστική. 
 
 
2.1 Λογιστικές Καταστάσεις  
Οι λογιστικές καταστάσεις είναι τα µέσα µε τα οποία οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στους 
διάφορους ενδιαφερόµενους. Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι αποτελούν το τελικό 
προϊόν της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. Τα διάφορα στοιχεία δεν παρουσιάζονται στις 
λογιστικές καταστάσεις αναλυτικά, π.χ. η οφειλή κάθε πελάτη ξεχωριστά, αν και παρακολου-
θείται λογιστικά αναλυτικά, παρουσιάζεται στις λογιστικές καταστάσεις περιληπτικά, κατά 
λογαριασµό, µε τον τίτλο κάθε λογαριασµού και το αντίστοιχο ποσό, π.χ. «Πελάτες» 1.200 €. 
Έτσι, λογαριασµός είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν κοινά χαρα-
κτηριστικά και παρέχουν οµοειδείς πληροφορίες.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξετάσουµε τις δυο βασικές λογιστικές καταστάσεις, τον 
Ισολογισµό και την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης οι οποίες καταρτίζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα συνήθως στο τέλος κάθε έτους.  
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2.2 Ισολογισµός 
Ισολογισµός (balance sheet) είναι η λογιστική κατάσταση που εµφανίζει τη χρηµατοοικονο-
µική κατάσταση της επιχείρησης τη δεδοµένη χρονική στιγµή που καταρτίζεται. Περιλαµβά-
νει το Ενεργητικό και το Παθητικό.  
 
2.2.1 Ενεργητικό  
Οι επιχειρήσεις, για να πετύχουν τους στόχους τους, χρησιµοποιούν διάφορα µέσα δράσης. 
Τέτοια µπορεί να είναι τα κτίρια, τα µηχανήµατα - µεταφορικά µέσα, πρώτες ύλες, έτοιµα και 
ηµικατεργασµένα προϊόντα κ.ά. Επιπλέον, επειδή όλες οι συναλλαγές δεν γίνονται τοις µε-
τρητοίς, µέρος της περιουσίας της επιχείρησης χρησιµοποιείται για να διευκολύνει τους πελά-
τες της, παρέχοντας πίστωση, ώστε να µπορούν οι τελευταίοι να αγοράζουν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν άµεσα το χρηµατικό πο-
σό που απαιτείται. Αυτό βέβαια δηµιουργεί απαίτηση της επιχείρησης να εισπράξει στο µέλ-
λον το αντίστοιχο ποσό, συχνά µε την προσθήκη κάποιου τόκου. Για λόγους διευκόλυνσης 
των συναλλαγών, η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί κάποια διαθέσιµα χρηµατικά ποσά, δηλα-
δή, είτε µετρητά είτε καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως. Όλα τα παραπάνω 
αποτελούν περιουσία της επιχείρησης και ονοµάζονται Ενεργητικό (assets).  
Για να αποτελεί ένα στοιχείο µέρος του Ενεργητικού πρέπει να τηρεί δύο προϋποθέσεις: 

α) Να ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση.  
β) Να µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά η τιµή του. Έτσι αν µια επιχείρηση δεν α-

γοράσει το εµπορικό της σήµα ώστε η τιµή του να προσδιορίζεται αντικειµενικά, δεν 
µπορεί να το συµπεριλάβει στο ενεργητικό της.  

 

 
Τα εµπορεύµατα που αγοράζει µια εµπορική επιχείρηση για να τα µεταπωλήσει, αποτελούν 
ένα στοιχείο του Ενεργητικού, αφού: 

α) Ανήκουν στην επιχείρηση.  
β) Η αξίας τους µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά µε βάση τα τιµολόγια αγοράς τους.  
Αντίθετα, το κτίριο που νοικιάζει µια επιχείρηση δεν αποτελεί στοιχείο του Ενεργητικού, 

αφού δεν ανήκει σε αυτήν. ∆εν αποτελεί επίσης στοιχείο του Ενεργητικού ένα εµπορικό σήµα 
που δεν έχει αγοραστεί ώστε να προσδιορίζεται αντικειµενικά η αξία του. 
 
 
2.1 Εφαρµογή 
Επιλέξτε µια επιχείρηση στην οποία έχετε εργαστεί. Προσπαθήστε να περιγράψετε το Ενερ-

γητικό της. 
 
2.2.2 Παθητικό 
Για την απόκτηση των στοιχείων του Ενεργητικού απαιτούνται χρηµατικά κεφάλαια τα οποία η 
επιχείρηση έχει εξοικονοµήσει από διάφορες πηγές. Τα χρηµατικά κεφάλαια που προέρχονται από 
τους φορείς της ιδιοκτήτες επιχείρησης ονοµάζονται Ίδια Κεφάλαια (owner’s equity) ή καθαρή 
θέση (net worth) ή καθαρή περιουσία, ενώ αυτά που προέρχονται από τρίτους (πιστωτικά ιδρύ-

Ενεργητικό (assets) ονοµάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.



13

µατα και άλλοι πιστωτές, προµηθευτές) ονοµάζονται Ξένα Κεφάλαια ή Πραγµατικό Παθητικό 
(Liabilities). Το άθροισµα ιδίων και Ξένων κεφαλαίων αποτελεί το Παθητικό. 

Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαµβάνουν την αξία σε χρηµατικές µονάδες των εισφορών των 
φορέων της επιχείρησης. Οι εισφορές αυτές δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε χρήµα, αποτι-
µώνται όµως οπωσδήποτε την στιγµή της εισφοράς. Έτσι κάποιος επιχειρηµατίας µπορεί να 
εισφέρει κάποιο κτίριο στην επιχείρηση αντί µετρητών.  

Τα Ξένα κεφάλαια περιλαµβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς 
οποιονδήποτε τρίτο. 

Για να αποτελεί µια υποχρέωση µέρος του Παθητικού πρέπει να τηρεί δύο προϋποθέσεις: 
α) Να αφορά την επιχείρηση και όχι τους φορείς ή τα µέλη της διοίκησης. Με αυτήν την 

έννοια, το ενοίκιο που οφείλει ο φορέας της επιχείρησης στο σπιτονοικοκύρη του δεν 
αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης.  

β) Να µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά το ύψος της υποχρέωσης σε χρηµατικές µονάδες.  
 

Παράδειγµα 2.1  
Ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις µπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του Ενεργητι-
κού ή του Παθητικού; Σε ποια κατηγορία ανήκουν; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  
α) Μηχανήµατα στην κατοχή της επιχείρησης  
Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και η τιµή τους µπορεί να προσδιοριστεί α-
ντικειµενικά µε βάση τα τιµολόγια αγοράς των µηχανηµάτων, άρα ανήκει στο Ενεργητικό. 
β) Κτίριο νοικιασµένο από την επιχείρηση  
∆εν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, άρα δεν ανήκει στο Ενεργητικό της επι-
χείρησης.  
γ) Οφειλή από αγορά επίπλων µε πίστωση  
Αφορά την επιχείρηση και µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά µε βάση το τιµολόγιο αγο-
ράς των επίπλων, εποµένως αποτελεί στοιχείο του Παθητικού (Ξένα Κεφάλαια)  
δ) Οφειλή του επιχειρηµατία για την ασφάλεια του αυτοκινήτου της γυναίκας του. 
∆εν αφορά την επιχείρηση, άρα δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στο Παθητικό της επιχείρησης.  
ε) Προκαταβολές σε προµηθευτές για την αγορά εµπορευµάτων  
Πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, αφού είναι κάποιο χρηµατικό ποσό που 
προκαταβάλλει η επιχείρηση και δηµιουργεί ισόποση απαίτησή της απέναντι στον προµηθευ-
τή που την πήρε, να του πληρώσει µικρότερο ποσό, κατά το ποσό της προκαταβολής, από την 
τιµολογιακή αξία των εµπορευµάτων που θα αγοράσει από αυτόν. 
στ) Προεισπραγµένα ασφάλιστρα  
Πρόκειται για υποχρέωση της επιχείρησης, η οποία είναι προφανώς ασφαλιστική εταιρεία, να 
παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για το σκοπό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
στον πελάτη της. Περιλαµβάνεται στο Παθητικό. 
ζ) Ολοσχερώς κατεστραµµένα από πυρκαγιά έπιπλα.  
∆εν αποτελούν στοιχείο του Ενεργητικού αφού έχουν µηδενική αξία. 
η) Υποχρέωση της επιχείρησης να δηµιουργήσει παιδικό σταθµό για τους εργαζόµενους  
∆εν αποτελεί στοιχείο του Παθητικού γιατί:  

• δεν µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα. 
• δεν έχει συµβεί ακόµη. 
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2.2.3 Λογιστική Ισότητα  
Το Παθητικό αποτελεί την πηγή προέλευσης του Ενεργητικού και εποµένως το σύνολο 
του ενεργητικού είναι οπωσδήποτε ίσο µε το Παθητικό, όπως οι δυο όψεις ενός νοµί-
σµατος. Αυτή η ισότητα, γνωστή και ως λογιστική ισότητα, αποτελεί θεµελιώδη έννοια της 
Λογιστικής. Έτσι από την ισότητα: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Προκύπτει η λογιστική ισότητα: 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ε = Π 
 
Για την κατανόηση των παραπάνω θα δώσουµε ένα απλό παράδειγµα: 
Ο Α.Α. ιδρύει την ατοµική εµπορική επιχείρηση Ω.Ω. εισφέροντας µετρητά 40.000€, ένα κτί-
ριο που η αξία του εκτιµάται 200.000 € και ένα φορτηγό αυτοκίνητο αξίας 60.000 €. Ζητάει 
και παίρνει δάνειο από την τράπεζα 100.000 €, ποσό για το οποίο η τράπεζα ανοίγει λογαρια-
σµό όψεως στο όνοµα της επιχείρησης. Ο Ισολογισµός της επιχείρησης θα είναι: 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ε) ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Π) 
Κτίρια 200.000 Ίδια κεφάλαια  300.000  

Μεταφορικά µέσα  60.000 ∆άνειο  100.000  

Τραπεζικός λογαριασµός όψεως 100.000   

∆ιαθέσιµα 40.000   

 400.000  400.000  

 
2.2. Εφαρµογή 
∆είξτε τις συνέπειες των παρακάτω γεγονότων στη λογιστική ισότητα βάζοντας το σύµβολο √ 
στις κατάλληλες θέσεις:  
 

Ενεργητικό Παθητικό Γεγονότα 
+ - + - 

1. Αγορά επίπλων τοις µετρητοίς √ √   
2. Προκαταβολή σε προµηθευτή √ √   
3. Αγορά αναλωσίµων µε πίστωση √  √  
4. Εξόφληση προµηθευτή µε αποδοχή γραµµατίων   √ √ 
5. Καταβολή µισθών στο προσωπικό  √  √ 
6. Προκαταβολή µισθών στο προσωπικό √ √   
7. Πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ – ΟΤΕ που οφείλο-

νταν από τον προηγούµενο µήνα  √  √ 
8. Εισφορά αυτοκινήτου από επιχειρηµατία  √  √  
9. Πώληση παλιού µηχανήµατος µε κέρδος  √ √ √  
10. Προείσραξη Ενοικίου √  √  



15

2.3 Οµαδοποίηση στοιχείων του Ισολογισµού  
Για τη δυνατότητα άντλησης περισσότερων πληροφοριών για τα στοιχεία του Ισολογισµού, 
κρίνεται σκόπιµη η ταξινόµησή τους σε οµάδες. Η οµαδοποίηση αφορά τα στοιχεία του Ε-
νεργητικού και του Παθητικού. Η καθαρή θέση, αν και εµφανίζεται σε περισσότερους του 
ενός λογαριασµούς, εντούτοις αυτοί δεν ταξινοµούνται σε οµάδες.  
 
2.3.1 ∆ιακρίσεις του Ενεργητικού 
Το κριτήριο µε το οποίο γίνεται η οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού είναι η δυνα-
τότητα ρευστοποίησής τους που εξαρτάται από: 
α) το πόσο γρήγορα µπορούν να µετατραπούν σε χρήµα. Έτσι, για παράδειγµα, ένα ακίνητο 

δεν ρευστοποιείται εύκολα, ενώ οι µετοχές µιας Ανώνυµης Εταιρείας, που µπορεί να κατέ-
χει µια επιχείρηση, ρευστοποιούνται άµεσα στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 

β) την πρόθεση της διοίκησης να τα ρευστοποιήσει. 
Με αυτή την έννοια, ένα αυτοκίνητο που έχει µια έκθεση αυτοκινήτων για να δοκιµάζουν οι 
πελάτες της τη λειτουργικότητά του (test drive), και εποµένως δεν υπάρχει πρόθεση άµεσης 
πώλησής του, αντιµετωπίζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην 
έκθεση και η πρόθεση της διοίκησης είναι να πουληθούν το ταχύτερο δυνατόν. 
Με βάση τα παραπάνω διακρίνουµε τις εξής οµάδες: 
 
2.3.1.1 Πάγιο Ενεργητικό: Περιλαµβάνει τα στοιχεία του Ενεργητικού που συµβάλλουν στη 
λειτουργία της οικονοµικής µονάδας για µεγαλύτερο διάστηµα από µια λογιστική χρήση (έ-
τος) και χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία σηµα-
ντικής συνήθως αξίας που έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής.  

Περιλαµβάνει οικόπεδα, κτίρια, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα και σκεύη, προ-
γράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 
συγγραφικά δικαιώµατα κ.ά. Τα παραπάνω προβλέπεται να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς 
της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους. 
Το Πάγιο Ενεργητικό διακρίνεται σε: 

α) Ενσώµατα πάγια ή ενσώµατες ακινητοποιήσεις: ∆ηλαδή τα υλικά αγαθά που ανήκουν 
στην κυριότητα της επιχείρησης και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της επι-
χείρησης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της λογιστικής χρήσης, όπως κτίρια, µηχανή-
µατα, λοιπός εξοπλισµός κ.ά. 

β) Άυλα πάγια ή ασώµατες ακινητοποιήσεις: Είναι κυρίως δικαιώµατα που ανήκουν στην 
επιχείρηση και δεν έχουν υλική υπόσταση. Τέτοια είναι τα διάφορα διπλώµατα ευρεσιτε-
χνίας, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εµπορικά σήµατα, συγγραφικά δικαιώ-
µατα, δικαιώµατα εκµετάλλευσης ορυχείων κ.ά. 

γ) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την 
ίδρυση και την οργάνωση της επιχείρησης, καθώς και για την επέκταση – αναδιοργάνωσή 
της. Επειδή δεν κρίνεται σκόπιµο να επιβαρύνουν µόνο τη χρονιά στην οποία πραγµατο-
ποιήθηκαν, µε τη µέθοδο της απόσβεσης που θα εξετάσουµε στο κεφάλαιο 4, το κόστος 
τους µοιράζεται σε περισσότερα έτη. 

δ) Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: Περιλαµβάνει το ύψος των συµµε-
τοχών της επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν πρόσκαιρο χαρα-
κτήρα αλλά είναι µακροχρόνιες τοποθετήσεις, όπως στην περίπτωση των θυγατρικών επι-
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χειρήσεων. Επίσης περιλαµβάνονται οι απατήσεις της επιχείρησης οι οποίες δεν προβλέ-
πεται να εισπραχθούν µέσα στην επόµενη χρήση (έτος).  
 

2.3.3.2 Κυκλοφορούν ή Κυκλοφοριακό Ενεργητικό: Είναι τα στοιχεία του Ενεργητικού 
που η πρόθεση της διοίκησης είναι να µετατραπούν σε χρήµα µέσα στη διάρκεια της επόµε-
νης χρήσης, καθώς και τα µετρητά και καταθέσεις. 
Περιλαµβάνει τα αποθέµατα (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, έτοιµα και ηµικατεργασµένα 
προϊόντα), το ύψος των πιστώσεων που έχουν δοθεί σε πελάτες, τα γραµµάτια εισπρακτέα, τις 
προκαταβολές σε προµηθευτές, τα χρεόγραφα (µετοχές και οµολογίες) κ.ά.  

 
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό διακρίνεται σε: 

α) Αποθέµατα: Τα κάθε είδους εµπορεύµατα, τα έτοιµα και ηµικατεργασµένα από την επι-
χείρηση προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κ.ά. 

β) βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις: Πρόκειται για τις απαιτήσεις οι οποίες προβλέπεται να ει-
σπραχθούν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης, όπως το ύψος των πιστώσεων που έχει 
δοθεί σε πελάτες είτε µε τη µορφή ανοιχτού λογαριασµού είτε µε τη µορφή γραµµατίων 
εισπρακτέων, οι προκαταβολές σε προµηθευτές και το προσωπικό, κ.ά. 

γ) Χρεώγραφα: Έτσι ονοµάζονται οι µετοχές Ανωνύµων Εταιριών και οι οµολογίες (όπως 
οµόλογα ελληνικού ∆ηµοσίου, µετοχές του ΟΤΕ ) που κατέχει η επιχείρηση, εφόσον πρό-
κειται για βραχυχρόνιες τοποθετήσεις. 

δ) ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό: Περιλαµβάνονται τα µετρητά που έχει η επιχείρηση στο ταµείο 
της και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που µπορεί άµεσα και µε ασφάλεια να µετατραπεί 
σε χρήµα, όπως τραπεζικοί λογαριασµοί όψεως και προθεσµίας, τοκοµερίδια και µερίσµα-
τα εισπρακτέα κ.ά. 

 

 
 

2.3. Εφαρµογή 
Κατατάξτε τα ακόλουθα στοιχεία του Ενεργητικού στις διάφορες κατηγορίες του: 
Καταθέσεις όψεως, υλικά συσκευασίας, γραµµάτια εισπρακτέα, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, εµπορεύµατα, τοκοµερίδια εισπρακτέα, δικαίωµα εκµετάλλευσης ορυχείου, χρεώγραφα, 
συµµετοχή σε θυγατρική επιχείρηση, πρώτες ύλες, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
2.3.2 ∆ιακρίσεις Παθητικού 
2.3.2.1 ∆ιακρίσεις Ιδίων Κεφαλαίων  
Τα Ίδια κεφάλαια ∆ιακρίνονται σε: 
α) Κεφάλαιο: Περιλαµβάνει το χρηµατικό ύψος των αρχικών εισφορών των φορέων της επι-
χείρησης.  

Σηµείωση: Κατά µια δεύτερη άποψη το Ενεργητικό χωρίζεται σε: 
1. Πάγιο Ενεργητικό  
2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
3. ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό 
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β) Αποθεµατικά: Τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά δεν έχουν διανεµηθεί στους 
φορείς της επιχείρησης (αδιανέµητα κέρδη), προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν κάποια δρα-
στηριότητα ή απλώς να αυξήσουν τα κεφάλαιά της. 
γ) ∆ιαφορές αναπροσαρµογής: Πρόκειται για αυξήσεις στην αξία των στοιχείων του Πάγιου 
Ενεργητικού (συνήθως οικοπέδων και κτιρίων) που επιβάλει η νοµοθεσία, προκειµένου οι 
αξίες αυτές να προσεγγίσουν την τρέχουσα τιµή των στοιχείων αυτών. 
 
2.3.2.2 ∆ιακρίσεις Ξένων Κεφαλαίων 
Το κριτήριο µε το οποίο γίνεται η ταξινόµηση είναι αυτό της ληκτότητας, το πόσο σύντοµα δηλαδή 
πρέπει οι υποχρεώσεις της επιχείρησης να εξοφληθούν. Έτσι τα Ξένα Κεφάλαια διακρίνονται σε: 
α) Μακροπρόθεσµο Παθητικό: δηλαδή οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που πρόκειται να 
εξοφληθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Συνήθως τέτοιες είναι τα οµολογιακά δά-
νεια που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ενυπόθηκα δάνεια κ.ά. 
β) Βραχυπρόθεσµο Παθητικό: στην οµάδα αυτή ταξινοµούνται οι υποχρεώσεις της επιχεί-
ρησης που προβλέπεται να εξοφληθούν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. Έτσι Βραχυ-
πρόθεσµο Παθητικό είναι οι υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές, τα γραµµάτια πληρωτέα, 
τα διάφορα βραχυπρόθεσµα δάνεια που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οφειλόµενοι φόροι κ.ά. 
 
 
2.4. Εφαρµογή 
Κατατάξτε τα ακόλουθα στοιχεία του Παθητικού στις διάφορες κατηγορίες του:  
ενυπόθηκο δάνειο, δάνειο µε ενέχυρο γραµµάτια, προµηθευτές, γραµµάτια εισπρακτέα, γραµ-
µάτια πληρωτέα, υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, µετοχικό κεφάλαιο, τακτικό αποθεµατικό.  
 
Παράδειγµα 2.1 
Τα στοιχεία της εµπορικής επιχείρησης ΚΚ την 31/12/2004 ήταν τα ακόλουθα (τα ποσά σε €): 
 

1. Γραµµάτια εισπρακτέα 800
2. Γραµµάτια Πληρωτέα 530
3. Εµπορεύµατα 1.500
4. Έπιπλα και σκεύη 1.050
5. Καταθέσεις όψεως 850
6. Κεφάλαιο ;
7. Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 2.000
8. Μεταφορικά Μέσα 2.500
9. Πελάτες 880
10. Προµηθευτές 770
11. Ταµείο  720

Ζητείται 
α) Να κατατάξετε τους παραπάνω λογαριασµούς στις διάφορες κατηγορίες Ενεργητικού και 

Παθητικού.  
β) Να υπολογίσετε το κεφάλαιο. 
γ) Να καταρτίσετε τον Ισολογισµό της επιχείρησης.  
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Λύση: 
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω οι λογαριασµοί ταξινοµούνται ως εξής: 
 

1. Γραµµάτια εισπρακτέα 800Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
2. Γραµµάτια Πληρωτέα 530Βραχυπρόθεσµο Παθητικό 
3. Εµπορεύµατα 1.500Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
4. Έπιπλα και σκεύη 1.050Πάγιο Ενεργητικό 
5. Καταθέσεις όψεως 850Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
6. Κεφάλαιο ;Καθαρή Θέση 
7. Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 2.000Μακροπρόθεσµο Παθητικό 
8. Μεταφορικά Μέσα 2.500Πάγιο Ενεργητικό 
9. Πελάτες 880Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
10. Προµηθευτές 770Βραχυπρόθεσµο Παθητικό 
11. Ταµείο  720Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 
Το άθροισµα των στοιχείων του Ενεργητικού είναι: 
800 +1.500 +1.500 +850 +2.500 +880 + 720 = 8.300 
Το άθροισµα των στοιχείων του Παθητικού είναι: 
530 +2.000 +770 = 3.300 
Εποµένως το κεφάλαιο θα είναι 8.300 – 3.300 = 5.000 
Και έτσι προκύπτει ο πιο κάτω Ισολογισµός: 

 
Εµπορική επιχείρηση ΚΚ 
Ισολογισµός χρήσης 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μεταφορικά Μέσα 2.500 Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 2.000 
Έπιπλα και σκεύη 1.050 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Γραµµάτια Πληρωτέα 530 
Εµπορεύµατα 1.500 Προµηθευτές 770 
Πελάτες 880 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Γραµµάτια εισπρακτέα 800 Κεφάλαιο 5.000 
Καταθέσεις όψεως 850   
Ταµείο  720  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.300 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  8.300 

 
 
2.4 Μορφές Ισολογισµού 
Ο ισολογισµός µπορεί να πάρει δυο µορφές ανάλογα µε τον τρόπο παρουσίασης των λογα-
ριασµών του: 
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1. Οριζόντια παράθεση 
Σε αυτή την περίπτωση αποτελείται από δυο στήλες. Στην αριστερή στήλη παρουσιάζονται 
οι λογαριασµοί του Ενεργητικού και στη δεξιά οι λογαριασµοί του Παθητικού και της Κα-
θαρής Θέσης. Ο Ισολογισµός του πιο πάνω παραδείγµατος είναι αυτής της µορφής. 

2. Κάθετη παράθεση  
Παρουσιάζονται πρώτα τα στοιχεία του Ενεργητικού, το ένα κάτω από το άλλο και κατό-
πιν τα στοιχεία του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Ο Ισολογισµός του παραπάνω 
παραδείγµατος θα µπορούσε να παρουσιαστεί ως ακολούθως: 

 
Ισολογισµός χρήσης 2004 
Εµπορική επιχείρηση ΚΚ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μεταφορικά Μέσα 2.500 
Έπιπλα και σκεύη 1.050 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Εµπορεύµατα 1.500 
Πελάτες 880 
Γραµµάτια εισπρακτέα 800 
Καταθέσεις όψεως 850 
Ταµείο  720 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.300 
  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 2.000 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 530 
Γραµµάτια Πληρωτέα 530 
Προµηθευτές 770 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Κεφάλαιο 5.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΘ 8.830 

 
 
2.5 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  
 

 
 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης είναι η λογιστική κατάσταση που εµφανίζει τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα που πραγµατοποιεί µια οικονοµική µονάδα στη διάρκεια µιας χρο-
νικής περιόδου, καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσµατος αυτού. Αν 
το αποτέλεσµα είναι θετικό ονοµάζεται κέρδος, ενώ αν είναι αρνητικό ονοµάζεται ζηµιά. 
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Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσµατος είναι οι ακόλουθοι: 
1. Έσοδα 
2. Έξοδα 
3. Έκτακτα κέρδη 
4. Έκτακτες ζηµιές  

 
2.5.1 Έσοδα – Έκτακτα κέρδη 
 

 
∆ραστηριότητες που δηµιουργούν έσοδα είναι:  

• Η πώληση εµπορευµάτων ή προϊόντων που παράγει η επιχείρηση (πωλήσεις).  
• Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών, όπως εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης (δηλαδή, 

ασφάλισης) κτλ. 
• Η εκµίσθωση (ενοικίαση ) περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (π.χ. η ενοικίαση 

ενός κτιρίου ή µέρος αυτού που δεν χρησιµοποιείται). 
• Τα έσοδα από τόκους που επιβάλει η επιχείρηση στις πωλήσεις µε πίστωση (Πιστωτι-

κοί Τόκοι). 
 
Τα έσοδα δηµιουργούν µια ισόποση αύξηση στο ενεργητικό, όπως για παράδειγµα αύξηση 
του ταµείου ή µείωση στο Παθητικό, όπως µείωση των υποχρεώσεων από προκαταβολές πε-
λατών ή συνδυασµό αύξησης του Ενεργητικού και µείωσης του Παθητικού.  
Τα έσοδα διακρίνονται σε: 
α) Λειτουργικά ή οργανικά και µη λειτουργικά ή ανόργανα 
β) Τακτικά και έκτακτα  
γ) ∆εδουλευµένα και µη δεδουλευµένα  

Η διάκριση των εσόδων σε λειτουργικά και µη λειτουργικά γίνεται µε κριτήριο την προέ-
λευσή τους. Έτσι λειτουργικά ή οργανικά καλούνται τα έσοδα που απορρέουν από την κύρια 
δραστηριότητα της επιχείρησης (ή τις κύριες δραστηριότητες). Τέτοια είναι, ανάλογα µε το 
είδος της επιχείρησης, τα έσοδα από πωλήσεις για τις εµπορικές επιχειρήσεις, τα δίδακτρα για 
τα εκπαιδευτήρια, τα ασφάλιστρα για τις ασφαλιστικές εταιρίες κ.ο.κ. 

Αντίθετα, το έσοδο από την χορήγηση ενός έντοκου δανείου (εφόσον φυσικά δεν πρόκει-
ται για πιστωτικό ίδρυµα) δεν έχει να κάνει µε την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και 
θεωρείται µη λειτουργικό (ανόργανο). Παρόµοια αποτελέσµατα µε τα ανόργανα έσοδα έχουν 
και τα έκτακτα κέρδη, τα οποία επίσης αυξάνουν την Καθαρή Θέση της επιχείρησης και α-
ντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο.  

Το κριτήριο µε το οποίο γίνεται η ταξινόµηση των εσόδων σε τακτικά και έκτακτα είναι η 
περιοδικότητα ή µη των εσόδων. Το σταθερό ποσό που εισπράττει ως ενοίκιο ένα θεραπευ-
τήριο από το κυλικείο που υπάρχει σε αυτό είναι ένα τακτικό έξοδο. Αντίθετα, το έσοδο από 
µερίσµατα για µετοχές που κατέχει η επιχείρηση ευκαιριακά, για την αποδοτική χρησιµοποί-
ηση µετρητών της, είναι έκτακτο. 

∆εδουλευµένα είναι τα έσοδα που έχουν επέλθει οι λόγοι δηµιουργίας τους. Αντίθετα τα µη 

Έσοδο είναι κάθε αύξηση στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης που προέρχεται από τη 
δραστηριότητά της. 
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δεδουλευµένα δεν είναι ακόµη έσοδα, αλλά πρόκειται να γίνουν και έχουν προεισπραχθεί. Τα 
δίδακτρα που οι φοιτητές ενός εκπαιδευτηρίου προπληρώνουν δεν αποτελούν δεδουλευµένα 
έσοδα για το εκπαιδευτήριο παρά µόνο µετά την πάροδο της περιόδου την οποία αφορούν. Μέ-
χρι τότε είναι προεισπραχθέντα έσοδα και δηµιουργούν στην επιχείρηση την υποχρέωση να 
προσφέρει στους δικαιούχους τις υπηρεσίες τις οποίες έχουν προπληρώσει. Εποµένως, αποτε-
λούν µέρος των υποχρεώσεων της επιχείρησης και κατατάσσονται στο Παθητικό.  
 
2.5.2 Έξοδα – Έκτακτες Ζηµιές 
 

 
Συνηθισµένα έξοδα είναι:  

• Το κόστος των πωλούµενων εµπορευµάτων ή το κόστος παραγωγής των πωλούµενων 
προϊόντων (κόστος πωληθέντων) 

• Οι αµοιβές του προσωπικού 
• Οι αµοιβές που πληρώνει η επιχείρηση για να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων 

όπως δικηγόρων, λογιστών (αµοιβές τρίτων) 
• Οι αναλώσεις διαφόρων στοιχείων των αποθεµάτων, όπως αναλώσεις γραφικής ύλης, 

υλικών συσκευασίας  
• Η χρησιµοποίηση του Πάγιου Ενεργητικού (αποσβέσεις) 
• Η µίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων, µεταφορικών µέσων ή άλλων περιουσιακών στοι-

χείων  
• Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της επιχείρησης, πλην εµπο-

ρευµάτων (πώληση χρεογράφων, παλιών επίπλων, µεταφορικών µέσων κτλ.) 
 

Τα έξοδα δηµιουργούν µια ισόποση µείωση στο Ενεργητικό όπως για παράδειγµα, µείωση 
του ταµείου, ή αύξηση στο Παθητικό, όπως αύξηση των υποχρεώσεων σε προµηθευτές, ή 
συνδυασµό αύξησης του Ενεργητικού και µείωσης του Παθητικού.  
Τα έξοδα διακρίνονται σε:  
α) λειτουργικά ή οργανικά και µη λειτουργικά ή ανόργανα 
β) Τακτικά και έκτακτα  
γ) ∆εδουλευµένα και µη δεδουλευµένα 
δ) Ταµειακά και µη ταµειακά 

Η διάκριση των εξόδων σε λειτουργικά (οργανικά) και µη λειτουργικά (ανόργανα) έξοδα, 
γίνεται, όπως και στην περίπτωση των εσόδων, µε κριτήριο την προέλευσή τους. Έτσι λει-
τουργικά ή οργανικά καλούνται τα έξοδα που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης (ή τις κύριες δραστηριότητες). Τέτοια είναι οι αµοιβές προσωπικού, το κόστος 
πωληθέντων, οι αποσβέσεις κ.ο.κ. 

Αντίθετα, το έξοδο από κάποιο φορολογικό πρόστιµο δεν σχετίζεται µε την κύρια δραστη-
ριότητα της επιχείρησης και θεωρείται µη λειτουργικό (ανόργανο). Παρόµοια αποτελέσµατα 
µε τα ανόργανα έξοδα έχουν και οι έκτακτες ζηµιές, οι οποίες επίσης µειώνουν την Καθαρή 

Έξοδο είναι κάθε µείωση στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης που προέρχεται από τη 
δραστηριότητά της. 
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Θέση της επιχείρησης και αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο.  
Τακτικά είναι τα έξοδα που εµφανίζουν µια περιοδικότητα, όπως τα ασφάλιστρα που πλη-

ρώνει η επιχείρηση για τα µεταφορικά µέσα που κατέχει, ενώ έκτακτα είναι τα έξοδα που δεν 
είναι δυνατό να προβλεφθούν.  

∆εδουλευµένα καλούνται τα έξοδα για τα οποία έχει επέλθει η αιτία δηµιουργίας τους. Τα µη 
δεδουλευµένα έξοδα είναι αυτά που η επιχείρηση έχει προπληρώσει και που πρόκειται να µετα-
τραπούν σε έξοδα µετά την πάροδο του χρόνου που αφορούν. Τα ενοίκια που προκαταβάλλει η 
επιχείρηση για ένα κτίριο που έχει µισθώσει δεν καθίστανται δεδουλευµένα παρά µόνο µετά το 
πέρας της περιόδου που αφορούν. Μέχρι τότε είναι προπληρωµένα έξοδα και δίνουν στην επι-
χείρηση το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το µισθωµένο κτίριο χωρίς άλλο αντάλλαγµα. Εποµένως 
αποτελούν µέρος των απαιτήσεων της επιχείρησης και κατατάσσονται στο Ενεργητικό.  

Μη ταµειακό έξοδο είναι µόνο οι αποσβέσεις. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα δηµιουργούν ή θα 
δηµιουργήσουν στο µέλλον µια ταµειακή εκροή.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια νέα εισφορά ή µια ανάληψη των φορέων της επιχείρησης δεν 
µπορεί να θεωρηθεί έσοδο ή έξοδο αν και µεταβάλλει την Καθαρή Θέση, αλλά η διαµόρφω-
ση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τις εισφορές ή τις 
αναλήψεις των φορέων της.  
 
2.5.3 Μορφές Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης: 
 
Η Κατάσταση Aποτελεσµάτων Xρήσης όπως και ο Iσολογισµός είναι δυνατό να πάρει δύο 
κυρίως µορφές: 
 
2.5.3.1. Οριζόντια παράθεση 
Σε αυτή την περίπτωση αποτελείται από δυο στήλες. Στην αριστερή στήλη παρουσιάζονται οι 
λογαριασµοί εσόδων- εξόδων και στην δεξιά οι λογαριασµοί εσόδων και κερδών. Στο τέλος 
της στήλης που έχει το µικρότερο άθροισµα προστίθεται η διαφορά (κέρδος ή ζηµιά αντί-
στοιχα), ώστε να εξισωθούν τα δυο µέρη.  
 
Παράδειγµα 2.2 
∆ίνονται οι ακόλουθοι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων για την επιχείρηση Χ.Χ. µε το υπό-
λοιπο που παρουσίαζαν την 31/12/2002.  

 
Αµοιβές προσωπικού  4.000 
Αναλώσεις καυσίµων 520 
Αποσβέσεις  1.500 
Ασφάλιστρα 80 
Έσοδα από ενοίκια  6.000 
Ζηµιά από πυρκαγιά 4.300 
Κόστος πωληθέντων 5.500 
Πωλήσεις  8.500 
Τόκοι πιστωτικοί  120 
Τόκοι χρεωστικοί 100 
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Ζητείται να καταρτίσετε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης σε µορφή οριζόντιας 
παράθεσης. 
 
Λύση: 
 

Εµπορική επιχείρηση Χ.Χ. 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 2002 

Αµοιβές προσωπικού  4.000 Πωλήσεις  8.500 
Αναλώσεις καυσίµων 520 Έσοδα από ενοίκια  6.000 
Αποσβέσεις  1.500 Τόκοι πιστωτικοί  120 
Ασφάλιστρα 80 Μερικό σύνολο 14.620 
Ζηµιά από πυρκαγιά 4.300 Ζηµιές χρήσης 1.380 
Κόστος πωληθέντων 5.500   
Τόκοι χρεωστικοί 100   
 16.000  16.000 

 
2.5.3.2 Κάθετη παράθεση  
Παρουσιάζονται πρώτα τα έσοδα – κέρδη, το ένα κάτω από το άλλο και κατόπιν τα έξοδα και 
οι ζηµιές. Η µορφή αυτή έχει δυο παραλλαγές: 
α) Η µορφή της µίας βαθµίδας στην οποία παρουσιάζονται πρώτα τα έσοδα – κέρδη και το 

άθροισµά τους, κατόπιν τα έξοδα –ζηµιές και το άθροισµά τους. Το δεύτερο άθροισµα α-
φαιρείται από το πρώτο και εφόσον είναι θετικό, η επιχείρηση έχει κέρδη ίσα µε τη θετική 
διαφορά, ενώ αν είναι αρνητικό υπάρχουν ζηµιές. Έτσι η Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης του παραδείγµατος 2.2.σε µορφή οριζόντιας παράθεσης µιας βαθµίδας θα είναι η 
ακόλουθη: 
 

Εµπορική επιχείρηση ΧΧ 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 2002 

Πωλήσεις  8.500 
Έσοδα από ενοίκια  6.000 
Τόκοι πιστωτικοί  120 
Σύνολο Εσόδων - Εκτάκτων Κερδών  14.620 
Αµοιβές προσωπικού  4.000 
Αναλώσεις καυσίµων 520 
Αποσβέσεις  1.500 
Ασφάλιστρα 80 
Ζηµιά από πυρκαϊα 4.300 
Κόστος πωληθέντων 5.500 
Τόκοι χρεωστικοί 100 
Σύνολο Εξόδων - Εκτάκτων Ζηµιών 16.000 
Ζηµιές χρήσης (1.380) 
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β)Η µορφή των πολλαπλών βαθµίδων  
Στην παραλλαγή της µίας βαθµίδας, όπως και στην µορφή της οριζόντιας παράθεσης, το 
Αποτέλεσµα Χρήσης προκύπτει χωρίς τον υπολογισµό ενδιάµεσων µεγεθών. Ο προσδιο-
ρισµός του αποτελέσµατος της επιχείρησης γίνεται µέσω της συσχέτισης των θετικών (έ-
σοδα – κέρδη) και των αρνητικών αποτελεσµάτων (έξοδα – ζηµιές). Εφόσον τα θετικά 
αποτελέσµατα είναι µεγαλύτερα από τα αρνητικά η επιχείρηση πετυχαίνει κέρδη, αλλιώς 
παρουσιάζει ζηµιές. Στην παραλλαγή των πολλαπλών βαθµίδων υπολογίζονται επιπλέον 
κάποια ενδιάµεσα µεγέθη, βασικά για τη λήψη αποφάσεων. Γίνεται συσχετισµός των λει-
τουργικών εσόδων µε τα λειτουργικά έξοδα και από την αφαίρεση των δυο αθροισµάτων 
προκύπτει το Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης. Κατόπιν, προσθέτονται σε αυτό τα µη λει-
τουργικά έσοδα – κέρδη (εφόσον υπάρχουν) και αφαιρούνται τα µη λειτουργικά έξοδα – 
ζηµιές. Έτσι προκύπτει το Αποτέλεσµα Χρήσης. Στις περισσότερες επιχειρήσεις, µε ε-
ξαίρεση εκείνες που έχουν σα βασικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών (εκπαιδευτήρια, 
νοσηλευτήρια, µεταφορικές εταιρίες κτλ.), πριν από τον υπολογισµό του αποτελέσµατος 
εκµετάλλευσης υπολογίζεται το µεικτό αποτέλεσµα ( µεικτό  κέρδος ή  µεικτή ζηµιά) 
που είναι η διαφορά µεταξύ των εσόδων από πωλήσεις µείον το κόστος πωληθέντων.  
 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης του παραδείγµατος 2.2 σε µορφή οριζόντιας παράθε-
σης πολλαπλών βαθµίδων θα είχε την παρακάτω µορφή: 
 

Εµπορική επιχείρηση ΧΧ 
Κατάσταση Αποτελσµάτων Χρήσης 2002 

Πωλήσεις    8.500 
µείον: Κόστος πωληθέντων  5.500 
= µεικτό κέρδος  3.000 
      
πλέον: Έσοδα από Ενοίκια 6.000   
  Τόκοι πιστωτικοί  120 6.120 
    9.120 
     
µείον: Αµοιβές προσωπικού  4.000   
  Αναλώσεις καυσίµων 520   
  Αποσβέσεις  1.500   
  Ασφάλιστρα 80   
  Τόκοι χρεωστικοί 100 6.200 
=αποτέλεσµα (κέρδος) εκµετάλλευσης 2.920 
     
µείον: Ζηµιά από πυρκαγιά  4.300 
= Αποτέλεσµα (ζηµιά) Χρήσης   (1.380) 

 
Μια προσεκτική παρατήρηση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης πολλαπλών βαθµί-
δων δίνει κάποια συµπεράσµατα τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά στις περι-
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πτώσεις της οριζόντιας παράθεσης και της κάθετης µιας βαθµίδας. Έτσι η υποθετική επιχεί-
ρηση Χ.Χ., παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει ζηµιά χρήσης, έχει σηµαντικά κέρδη εκµετάλ-
λευσης. Η ζηµιά προφανώς προέρχεται από το έκτακτο γεγονός της πυρκαγιάς, το οποίο δεν 
έχει να κάνει µε τη λειτουργία της επιχείρησης. Ένας επενδυτής που ενδεχοµένως ενδιαφέρε-
ται να επενδύσει στη συγκεκριµένη επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη του 
αυτό το δεδοµένο, πριν βιαστεί να την απορρίψει. Γίνεται λοιπόν κατανοητό το πλεονέκτηµα 
της µορφής αυτής έναντι των υπολοίπων.  
Το Αποτέλεσµα της Χρήσης µπορεί επίσης εύκολα να υπολογιστεί µε τον ακόλουθο τύπο: 
Αποτέλεσµα Χρήσης = Καθαρή Θέση τέλους Χρήσης – Καθαρή Θέση αρχής χρήσης + 
Αναλήψεις φορέων – Εισφορές φορέων 
 
Παράδειγµα:  
 

Καθαρή Θέση τέλους Χρήσης  30.000 
Μείον Καθαρή Θέση αρχής χρήσης -20.000 
 10.000 
Συν Αναλήψεις 3.500 
 13.500 
µείον Εισφορές -1.500 
= Αποτέλεσµα (κέρδη) Χρήσης 12.000 

 
Η µέθοδο αυτή, αν και το αποτέλεσµα υπολογίζεται σχετικά εύκολα, παρουσιάζει σηµαντικό 
µειονέκτηµα σε σχέση µε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης πολλαπλών βαθµίδων, 
αφού δεν µας δίνει πληροφορίες για τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσµατος 
(έσοδα και έξοδα). Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτίµηση των δε-
δοµένων της επιχείρησης από τους ενδιαφερόµενους. Συχνά ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται 
από µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, εφόσον δεν υποχρεώνονται από το νόµο να υπολογίζουν 
τα αποτελέσµατά τους διαφορετικά. 

 
Εφαρµογή: 
Αναζητήστε τις λογιστικές καταστάσεις (δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και Καταστάσεις α-
ποτελεσµάτων Χρήσης) της επιχείρησης που εργάζεστε. 
Επίσης αναζητήστε στις εφηµερίδες που διαβάζετε ή στο διαδίκτυο, δηµοσιευµένες λογιστι-
κές από οποιαδήποτε επιχείρηση. 
Ποια στοιχεία αναγνωρίζετε σε αυτές; Προσπαθήστε να βρείτε: 
α) Το µέγεθος κάθε κατηγορίας του Ενεργητικού (Πάγιο, Κυκλοφορούν)  
β) Το µέγεθος κάθε κατηγορίας του Παθητικού (Ίδια κεφάλαια, Μακροπρόθεσµο Παθητικό, 

Βραχυπρόθεσµο Παθητικό)  
γ) Ποιο είναι το Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης και ποιο το Αποτέλεσµα Χρήσης; 
 
Σύνοψη: 
Οι λογιστικές πληροφορίες παρουσιάζονται µε περιληπτικό τρόπο µε τη βοήθεια των λογα-
ριασµών. Ο Ισολογισµός αποτελεί τη λογιστική κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται η χρη-
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µατοοικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης και περιλαµβάνει το Ενεργητικό και το Παθη-
τικό. Ενεργητικό είναι τα µέσα δράσης που χρησιµοποιεί η επιχείρηση ενώ το Παθητικό πε-
ριλαµβάνει τις πηγές χρηµατοδότησης οι οποίες µπορεί να προέρχονται από τους φορείς της 
επιχείρησης (Ίδια Κεφάλαια) ή από τρίτα προς την επιχείρηση πρόσωπα (ξένα κεφάλαια ή 
πραγµατικό παθητικό). Το Παθητικό είναι η πηγή προέλευσης του Ενεργητικού εποµένως 
ταυτίζεται µε αυτό και η ισότητα αυτή αποτελεί τη βασική λογιστική ισότητα.  
Τα στοιχεία του Ενεργητικού, διακρίνονται σε Πάγια και Κυκλοφορούντα, ανάλογα µε το αν 
υπάρχει  πρόθεση της επιχείρησης να τα ρευστοποιήσει ή όχι. Στα κυκλοφορούντα περιου-
σιακά στοιχεία περιλαµβάνονται τα Αποθέµατα, οι Απαιτήσεις και τα ∆ιαθέσιµα. 
Το Παθητικό διακρίνεται σε Ίδια και Ξένα κεφάλαια. Στα Ξένα κεφάλαια περιλαµβάνονται 
οι βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανάλογα µε το αν προβλέπεται να 
πληρωθούν στην τρέχουσα ή σε επόµενες χρήσεις. 
Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων εµφανίζει το οικονοµικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά), κα-
θώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσµατος αυτού οι οποίοι είναι τα έ-
σοδα – κέρδη και τα έξοδα – ζηµιές. Κάθε αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια προκαλεί την εµφά-
νιση ενός Εσόδου ενώ από κάθε µείωση προκύπτει κάποιο Έξοδο. Τόσο τα Έξοδα όσο και 
τα έσοδα ονοµάζονται λειτουργικά ή οργανικά εφόσον προκαλούνται από τις κύριες δρα-
στηριότητες της οικονοµικής µονάδας και µη λειτουργικά ή ανόργανα όταν προκύπτουν από 
έκτακτες αιτίες. Το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης διαµορφώνεται µόνο από τα οργανικά Έσο-
δα και Έξοδα και δίνει πληροφορίες σχετικές µε την δράση της επιχείρησης χωρίς να επηρε-
άζεται από εξαιρετικά και σπάνια γεγονότα που προκαλούν τα έκτακτα αποτελέσµατα τα 
οποία βέβαια, συντελούν στη διαµόρφωση του Αποτελέσµατος Χρήσης.  
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
2.1 Τι ονοµάζεται Ισολογισµός; 
2.2 Ποια στοιχεία περιλαµβάνονται στο Ενεργητικό µιας επιχείρησης; Ποιες είναι οι προϋπο-

θέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο µέρος του 
Ενεργητικού; 

2.3 Ποια είναι η έννοια του Παθητικού; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις µια υποχρέωση απο-
τελεί µέρος του Παθητικού;  

2.4 Σε τι διαφέρουν τα Ίδια από τα Ξένα Κεφάλαια; 
2.5 Περιγράψτε τη βασική λογιστική ισότητα. 
2.6 Ποια στοιχεία περιλαµβάνει το Πάγιο Ενεργητικό;  
2.7 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται το Κυκλοφορούν Ενεργητικό; 
2.8 Ποια στοιχεία περιλαµβάνονται στο ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό; 
2.9 Σε τι διαφέρουν τα αποθεµατικά από το κεφάλαιο;  
2.10 Ποια στοιχεία περιλαµβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια; 
2.11 Με ποιο κριτήριο γίνεται η ταξινόµηση στους λογαριασµούς Ξένων Κεφαλαίων; Ποιες 

κατηγορίες προκύπτουν; 
2.12 Ποιες µορφές µπορεί να πάρει ο ισολογισµός; 
2.13 Τι είναι η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης; 
2.14 Πως προσδιορίζεται το αποτέλεσµα; Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες; 
2.15 Τι ονοµάζουµε έσοδο; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα έσοδα; 
2.16 Σε τι διαφέρουν τα οργανικά έσοδα µιας επιχείρησης από τα ανόργανα; 
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2.17 Γιατί ένα προεισπραγµένο έσοδο κατατάσσεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης; 
2.18 Τι ονοµάζουµε έξοδο; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα έξοδα; 
2.19 Γιατί ένα προπληρωµένο έξοδο περιλαµβάνεται στο Ενεργητικό της επιχείρησης; 
2.20 Ποιες µορφές µπορεί να πάρει η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης; 
2.21 Ποια πλεονεκτήµατα παρουσιάζει η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης πολλαπλών 

βαθµίδων; 
 
Ερωτήσεις «Σωστό – λάθος» 
2.1. Όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων γίνονται τοις µετρητοίς. 
2.2. Το αυτοκίνητο του επιχειρηµατία δεν περιλαµβάνεται στο Ενεργητικό της επιχείρησης, 

γιατί δεν ανήκει σε αυτήν. 
2.3. Ένα ολοσχερώς κατεστραµµένο περιουσιακό στοιχείο, περιλαµβάνεται στο Ενεργητικό 

µε την αξία κτίσης του. 
2.4. Η πρόθεση της επιχείρησης να ρευστοποιήσει ή όχι κάποιο στοιχείο του Ενεργητικού στη 

διάρκεια της επόµενης χρήσης είναι το κριτήριο κατάταξής τους στις διάφορες οµάδες 
του Ενεργητικού. 

2.5. Τα άυλα πάγια δεν µπορούν να παράγουν κέρδη για την επιχείρηση. 
2.6. Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης πρέπει να επιβαρύνουν µόνο το Αποτέλεσµα της Χρή-

σης στην οποία έγιναν. 
2.7. Οι µετοχές µιας θυγατρικής επιχείρησης περιλαµβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό. 
2.8. Τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού θα µετατραπούν οπωσδήποτε σε χρήµα 

την επόµενη χρήση. 
2.9. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαµβάνει τα στοιχεία του Ενεργητικού που πρόθεση 

της ∆ιοίκησης είναι να µετατραπούν σε χρήµα στη διάρκεια της επόµενης χρήσης.  
2.10. Μια νέα εισφορά από τον επιχειρηµατία δεν αποτελεί έσοδο, αν και αυξάνει την καθαρή 

θέση. 
2.11. Οι αποσβέσεις είναι το µόνο µη ταµειακό έξοδο. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα δηµιουργούν ή 

θα δηµιουργήσουν στο µέλλον µια εκταµίευση. 
 
 
Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά χρησιµοποιώντας τις λέξεις που υπάρχουν στην παρένθεση, αφού τις 
βάλετε στην κατάλληλη πτώση.  
 
(χαρακτηριστικό, στοιχείο, πληροφορία) 
Λογαριασµός είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει ________ που έχουν κοινά 
______________ και παρέχουν οµοειδείς ___________. 
 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής Επιλογής 
2.1 Στο Ενεργητικό περιλαµβάνονται τα παρακάτω εκτός από: 

α) Προεισπραγµένα δίδακτρα 
β) Πελάτες  
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γ) Καταθέσεις όψεως 
δ) Έπιπλα και σκεύη. 

2.2 Οι εισφορές των φορέων της επιχείρησης:  
α) µπορούν να γίνουν µόνο σε χρήµα. 
β) πρέπει να µπορούν να αποδοθούν σε χρηµατικές µονάδες.  
γ) αν πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο πρέπει να πωληθούν και να δοθεί το αντίτιµο 

στην επιχείρηση  
δ) κανένα από τα παραπάνω 

2.3 Στο Παθητικό περιλαµβάνονται τα παρακάτω εκτός από:  
α) Γραµµάτια πληρωτέα 
β) Ίδια κεφάλαια 
γ) Προκαταβολές σε προµηθευτές  
δ) Ενυπόθηκο ∆άνειο 

2.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσµατος είναι: 
α) Τα έσοδα και τα έξοδα 
β) Τα έκτακτα κέρδη και ζηµιές  
γ) Οι εισπράξεις και πληρωµές 
δ) Τα α και β 
ε) Όλα τα παραπάνω 

 
 
Ασκήσεις 
2.1. ∆είξτε τις συνέπειες των παρακάτω γεγονότων στη λογιστική ισότητα, βάζοντας το σύµ-
βολο √ στις κατάλληλες θέσεις, όπως φαίνεται στην πρώτη γραµµή:  
 

Ενεργητικό Παθητικό Γεγονότα 
+ - + - 

1. Αγορά µεταφορικών µέσων µε πίστωση √  √  
2. Είσπραξη προκαταβολής από πελάτη     
3. Αγορά εµπορευµάτων τοις µετρητοίς     
4. Μετατροπή προµηθευτή σε εταίρο     
5. Είσπραξη οφειλής από πελάτη     
6. Πληρωµή οφειλόµενων µισθών     
7. Προείσπραξη από πελάτη      
8. Ανάληψη ποσού από επιχειρηµατία      
 9. Αγορά επίπλων µε συµψηφισµό προκαταβολής και 
το υπόλοιπο µε αποδοχή γραµµατίων     
10. Καταστροφή ανασφάλιστων εµπορευµάτων     

 
2.2 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία. Να τα κατατάξετε στις διάφορες κατηγορίες του Ενεργη-
τικού και του Παθητικού, βάζοντας √ στη σωστή θέση, όπως φαίνεται στις συµπληρωµένες 
γραµµές: 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών  ΠΕ ΚΕ ΙΚ ΜΠ ΒΠ 

1 Βραχυπρόθεσµο δάνειο          √ 
2 Γενικά έξοδα πληρωτέα          
3 Γραµµάτια Εισπρακτέα  √    
4 Γραµµάτια Πληρωτέα      
5 ∆άνειο µε ενέχυρο χρεόγραφα      
6 ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας      
7 Έκτακτο αποθεµατικό      
8 Εµπορεύµατα      
9 Εµπορεύµατα σε τρίτους για πώληση       
10 Ενοίκια εισπρακτέα      
11 Ενοίκια πληρωτέα      
12 Ενυπόθηκο δάνειο    √  
13 Ενυπόθηκο κτίριο √     
14 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης      
15 Έπιπλα και σκεύη      
16 Επιταγές εισπρακτέες       
17 Έσοδα Εισπρακτέα      
18 Έτοιµα προϊόντα      
19 Καταθέσεις όψεως       
20 Καύσιµα      
21 Κεφάλαιο   √   
22 Κτίρια       
23 Λοιπός εξοπλισµός γραφείου      
24 Μακροπρόθεσµο ∆άνειο      
25 Μερίσµατα εισπρακτέα       
26 Μεταφορικά Μέσα       
27 Μηχανήµατα      
28 Μισθοί πληρωτέοι      
29 Οικόπεδα      
30 Οµολογιακό δάνειο      
31 Πελάτες       
32 Προεισπραχθέντα δίδακτρα      
33 Προκαταβολές πελατών      
34 Προκαταβολές σε προµηθευτές       
35 Προκαταβολές σε προσωπικό      
36 Προµήθειες εισπρακτέες      
37 Προµηθευτές      
38 Προπληρωµένα ασφάλιστρα      
39 Προπληρωµένα ενοίκια       
40 Πρώτες ύλες       
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41 Τακτικό αποθεµατικό      
42 Ταµείο      
43 Υλικά συσκευασίας       
44 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη      
45 Χρεώγραφα       

 
2.3 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία της επιχείρησης Ν.Ν. και τα υπόλοιπα που παρουσίαζαν 
την 31/12/2005. Ζητείται:  
I) Να υπολογίσετε το ύψος του κεφαλαίου.  
II) να καταρτίσετε τον Ισολογισµό της επιχείρησης σε µορφή: 
α) Οριζόντιας παράθεσης  
β) Κάθετης παράθεσης  
 

1. Επιταγές Εισπρακτέες 1.250 
2. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  1.030 
3. Εµπορεύµατα 750 
4. Ενυπόθηκο κτίριο 6.000 
5. Προκαταβολές σε προµηθευτές  200 
6. Κεφάλαιο ; 
7. Ενυπόθηκο ∆άνειο 2.700 
8. Προεισπραχθέντα Ενοίκια  400 
9. Έπιπλα  880 
10. Πελάτες 700 
11. Προµηθευτές 850 
12. Ταµείο  1.200 

 
2.4 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία της επιχείρησης Ξ.Ξ. και τα υπόλοιπα που παρουσίαζαν 
την 31/12/2004. Ζητείται:  
I) Να υπολογίσετε το ύψος του κεφαλαίου.  
II) Να καταρτίσετε τον Ισολογισµό της επιχείρησης σε µορφή: 
α) Οριζόντιας παράθεσης  
β) Κάθετης παράθεσης  
 

1. Προκαταβολές πελατών  200 
2. Κεφάλαιο ; 
3. Ταµείο  900 
4. Μεταφορικά µέσα 1.700 
5. Γραµµάτια πληρωτέα 500 
6. Πελάτες 700 
7. Βραχυπρόθεσµο δάνειο  1.500 
8. Γενικά έξοδα πληρωτέα 250 
9. Υλικά συσκευασίας  300 
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10. Εµπορεύµατα 1.200 
11. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 450 
12. Καταθέσεις όψεως 600 

 
2.5 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποτέλεσµα του έτους 2004 της επιχεί-
ρησης Ρ.Ρ. και τα αντίστοιχα ποσά. Να συντάξετε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης: 
α) Οριζόντιας Παράθεσης  
β) Κάθετης Παράθεσης πολλαπλών βαθµίδων 
 

Αµοιβές προσωπικού  56.000 
Αµοιβές τρίτων 7.000 
Αποσβέσεις  1.200 
Επισκευές και συντηρήσεις  700 
Καύσιµα αναλωθέντα  500 
∆ίδακτρα 85.000 
Έσοδα από ενοίκια  4.800 
Χρεωστικοί τόκοι 200 
Ζηµιά από πώληση παγίων 1.200 
Κέρδη από πώληση µετοχών  350 
Ασφάλιστρα 3.600 

 
2.6 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποτέλεσµα του έτους 2002 της επιχεί-
ρησης Π.Π. και τα αντίστοιχα ποσά. Να συντάξετε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης: 
α) Οριζόντιας Παράθεσης  
β) Κάθετης Παράθεσης πολλαπλών βαθµίδων 
  

Αµοιβές προσωπικού  14.000 
Γραφική ύλη αναλωθείσα 700 
Αποσβέσεις  1.500
∆ιαφηµίσεις 1.600 
Πωλήσεις  50.000 
Κόστος πωληθέντων 20.000 
Κέρδη από πώληση παγίων  400 
Ασφάλιστρα 1.200 
Ζηµιά από καταστροφή παγίων 1.200 
Επισκευές και συντηρήσεις 1.400 
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστό - λάθος  
2.1 Λάθος, 2.2 Σωστό, 2.3 Λάθος, 2.4 Σωστό, 2.5 Λάθος, 2.6 Λάθος, 2.7 Λάθος, 2.8 Λά-
θος, 2.9 Σωστό, 2.10 Σωστό, 2.11 Σωστό. 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
2.1. α), 2.2. β), 2.3. γ), 2.4. δ) 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

 
Βασιλάτου – Θανοπούλου, Έλλης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική τεύχος Β, 

Αθήνα,. Ευγ. Μπένου, 1996. 
Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Ευθύµογλου, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000. 
Καφούση Γιώργου, Ανάλυση και κριτική διερεύνηση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

Αθήνα, 1994. 
Παπάς, Αντώνη, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Κοτίτσα Μιχαήλ, Πολίτη Κώστα, Γενικές Αρχές Λογιστικής. Ο.Ε.∆.Β. 2000 
 
 
Ιστοσελίδες 
 
www.taxheaven.gr 
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Σκοπό:  

• Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της διπλογραφικής µεθόδου ως µεθόδου απει-
κόνισης των µετασχηµατισµών της λογιστικής ισότητας.  

 
Στόχοι: 

• Να γίνει σαφές πότε ένα γεγονός είναι λογιστικό και πότε όχι.  
• Να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να µετουσιώνει τα διάφορα γεγονότα σε αυξήσεις και 

µειώσεις της λογιστικής ισότητας. 
• Να εξεταστούν τα βασικά στοιχεία ενός λογαριασµού. 
• Να γίνει κωδικοποίηση των αυξήσεων και των µειώσεων των διαφόρων µεταβολών 

της λογιστικής ισότητας σε χρεώσεις και πιστώσεις.  
• Να αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος την ικανότητα να απεικονίζει ένα λογιστικό γεγονός 

µε κινήσεις λογαριασµών και ηµερολογίου. 
• Να γίνει κατανοητή η συλλειτουργία ηµερολογίου και λογαριασµών. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Αναγνωρίζετε ένα λογιστικό γεγονός. 
 Μετατρέπετε σε µεταβολές των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού τα λογι-
στικά γεγονότα. 

 Κωδικοποιείτε σε χρεώσεις και πιστώσεις τις µεταβολές που φέρνουν στη λογιστική 
ισότητα τα διάφορα λογιστικά γεγονότα.  

 Καταγράφετε στους λογαριασµούς και στο ηµερολόγιο τις µεταβολές της λογιστικής 
ισότητας. 

 
Έννοιες - Κλειδιά  
 

 Αιτιολογία  Λογαριασµός Ισολογισµού  
 Άνοιγµα λογαριασµού  Λογιστική εγγραφή 
 Απλοί µετασχηµατισµοί  Λογιστικό γεγονός 
 Γενικό Καθολικό  Μέθοδος των διαδοχικών ισολογισµών  
 ∆ευτεροβάθµιος λογαριασµός   Πίστωση 
 ∆ιπλογραφικό σύστηµα   Πρωτοβάθµιος λογαριασµός  
 Ηµερολογιακή εγγραφή  Σύνθετοι µετασχηµατισµοί 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 

∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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 Ηµερολόγιο  Τεταρτοβάθµιος λογαριασµός  
 Κίνηση λογαριασµού   Τριτοβάθµιος λογαριασµός  
 Κλείσιµο λογαριασµού  Χρέωση  

 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Η λειτουργία του διπλογραφικού συστήµατος είναι ιδιαίτερα ευρηµατική και αποτελεσµατι-
κή. Η κατανόηση της λειτουργίας της απαιτεί την κωδικοποίηση των γεγονότων σε χρεώσεις 
και πιστώσεις. Ο εν λόγω κώδικας συχνά εκλαµβάνεται ως ορολογία που γίνεται κατανοητή 
µόνο µεταξύ των µυηµένων στη Λογιστική. Η εξήγηση της σχέσης που υπάρχει µεταξύ των 
λογιστικών γεγονότων και των µεταβολών της λογιστικής ισότητας ακολουθείται από την 
κωδικοποίηση σε χρεώσεις και πιστώσεις και, τελικά, την καταγραφή τους σε λογιστικές εγ-
γραφές στο ηµερολόγιο και τους λογαριασµούς.  
 
 
3.1 Εισαγωγή 
Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να πετύχουν τους στόχους τους, διενεργούν διάφορες οικονοµι-
κές πράξεις. Τέτοιες, για παράδειγµα, είναι η αγορά και η πώληση εµπορευµάτων τοις µετρη-
τοίς ή µε πίστωση, η παροχή υπηρεσιών, η απασχόληση προσωπικού, η χρησιµοποίηση υπη-
ρεσιών τρίτων, η σύναψη δανείων κ.ά. Οι πράξεις αυτές επηρεάζουν την οικονοµική κατά-
σταση των επιχειρήσεων, µεταβάλλοντας την αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και του 
Παθητικού και δηµιουργώντας έσοδα και έξοδα. 
 
 
3.2 Λογιστικό γεγονός 
Κάθε γεγονός που επηρεάζει την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της οικονοµικής µονάδας 
µεταβάλλοντας τη λογιστική ισότητα, δηλαδή το Ενεργητικό και το Παθητικό, ονοµάζεται 
λογιστικό γεγονός. 
Για να µπορεί να χαρακτηριστεί ένα γεγονός ως λογιστικό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) Να έχει συµβεί, ∆ηλαδή, δεν αρκεί να είναι πιθανόν ή ακόµα και να είναι βέβαιο ότι θα 

συµβεί στο µέλλον, αλλά χαρακτηρίζεται λογιστικό γεγονός παρά µόνο αφού συµβεί. Η 
σκέψη για την σύναψη ενός δανείου, ακόµη και η προέγκριση του δανείου αυτού από την 
τράπεζα δε χαρακτηρίζεται ως λογιστικό γεγονός. 

β) Να µεταβάλλει τα στοιχεία του Ενεργητικού ή του Παθητικού, δηλαδή τα στοιχεία της λο-
γιστικής ισότητας. Η πρόσληψη ενός εργαζοµένου δε µεταβάλλει κανένα στοιχείο του Ε-
νεργητικού ή του Παθητικού, παρά µόνο µετά την πρώτη µισθοδοσία του και δεν αποτελεί 
λογιστικό γεγονός. 

γ) Να µπορεί να αποδοθεί µε χρηµατικές µονάδες και κατά αντικειµενικό τρόπο, δηλαδή µε 
την ύπαρξη ενός παραστατικού. Η βελτίωση της εικόνας µιας επιχείρησης στους πελάτες 
της, αν και µεγάλη σηµασία για τη σωστή λειτουργία της, δε µπορεί να αποδοθεί λογιστι-
κά, αφού δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε χρηµατικές µονάδες.  

Μερικά παραδείγµατα λογιστικών γεγονότων είναι: 
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• Η αγορά πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υλικών συσκευασίας  
• Η πώληση προϊόντων ή εµπορευµάτων  
• Η παροχή υπηρεσιών 
• Η είσπραξη µιας απαίτησης  
• Η εξόφληση µιας υποχρέωσης  
• Η εισφορά ή η ανάληψη κεφαλαίων από τους φορείς της επιχείρησης  
• Η παραγωγή προϊόντων 
• Η εκποίηση ενός µεταφορικού µέσου ή επίπλων ή άλλων στοιχείων του Πάγιου Ενερ-

γητικού 
Ορισµένα από αυτά τα γεγονότα συµβαίνουν καθηµερινά και αρκετές φορές όπως οι αγο-

ρές και οι πωλήσεις εµπορευµάτων, οι εισπράξεις και οι πληρωµές, ενώ άλλα συµβαίνουν 
σπάνια όπως η εκποίηση ενός στοιχείου του Πάγιου Ενεργητικού.  

Ορισµένα προκαλούνται από τις σχέσεις της οικονοµικής µονάδας µε τρίτους και ονοµά-
ζονται εξωτερικά λογιστικά γεγονότα. Τέτοια είναι η παροχή υπηρεσιών ή η αγορά υπηρε-
σιών από τρίτους, η σύναψη ενός δανείου κ.ά.  

Άλλα γεγονότα συµβαίνουν µέσα στην οικονοµική µονάδα χωρίς τη συµµετοχή τρίτων, 
όπως οι αποσβέσεις και η παραγωγή αγαθών και ονοµάζονται εσωτερικά λογιστικά γεγονό-
τα. Τέτοιο γεγονός είναι η διενέργεια αποσβέσεων. 
 
 
3.3 Μετασχηµατισµοί της Λογιστικής ισότητας 
 
Τα λογιστικά γεγονότα µεταβάλλουν πάντα τα στοιχεία της λογιστικής ισότητας, επιφέροντας 
αυξήσεις ή µειώσεις σε δυο τουλάχιστον από αυτά. Οι µεταβολές αυτές καλούνται µετα-
σχηµατισµοί και µπορεί να είναι απλοί, δηλαδή να αφορούν µόνο δυο στοιχεία ή να είναι 
σύνθετοι και να αφορούν περισσότερα από δυο στοιχεία. Το σύνολο των εφικτών απλών µε-
τασχηµατισµών είναι οι παρακάτω εννέα συνδυασµοί µεταβολών της λογιστικής ισότητας: 
1. Αύξηση στοιχείου του Ενεργητικού και ισόποση µείωση κάποιου άλλου στοιχείου του 

Ενεργητικού ( +Ε, -Ε). 
Παράδειγµα: Είσπραξη από πελάτη απαίτησης αξίας 200 €. Προκαλεί αύξηση στο υπό-
λοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 200 € και ισόποση µείωση στο 
υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού «Πελάτες». 

2. Αύξηση στοιχείου του Ενεργητικού και ισόποση αύξηση στοιχείου του Πραγµατικού Πα-
θητικού (Ξένων Κεφαλαίων). (+Ε, +Π.Π.). 
Παράδειγµα: Σύναψη δανείου µε την τράπεζα Ω.Ω. αξίας 5.000 €. Η τράπεζα ενηµερώνει 
την επιχείρηση ότι αύξησε το υπόλοιπο του λογαριασµό όψεως κατά το αντίστοιχο ποσό. 
Αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού του ∆ιαθέσιµου Ενεργητικού «Τράπεζα Ω.Ω. κα-
ταθέσεις όψεως» κατά 5.000 € και ταυτόχρονα αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού 
Πραγµατικού Παθητικού «Τράπεζα ΩΩ βραχυπρόθεσµο δάνειο» κατά το ίδιο ποσό. 

3. Αύξηση στοιχείου του Ενεργητικού µε ισόποση αύξηση στοιχείου της Καθαρής Θέσης 
(Ιδίων Κεφαλαίων) (+Ε, +Κ.Θ.).  
Παράδειγµα: Ο ιδιοκτήτης ατοµικής επιχείρησης καταθέτει συµπληρωµατική εισφορά 
10.000 € στο λογαριασµό όψεως της επιχείρησης. Αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού 
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του ∆ιαθέσιµου Ενεργητικού «Τράπεζα Ω.Ω. καταθέσεις όψεως» κατά 10.000 € και ταυτό-
χρονα αυξάνεται ισόποσα το υπόλοιπο του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «Κεφάλαιο». 

4. Μείωση στοιχείου του Ενεργητικού µε ισόποση µείωση στοιχείου του Πραγµατικού Πα-
θητικού (Ξένων Κεφαλαίων) (-Ε, -Π.Π.). 
Παράδειγµα: Εξόφληση γραµµατίων πληρωτέων αξίας 1.000 €. Μειώνεται υπόλοιπο του 
λογαριασµού του ∆ιαθέσιµου Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 1.000 € και µειώνεται το υπό-
λοιπο του λογαριασµού του Βραχυπρόθεσµου Παθητικού «Γραµµάτια Πληρωτέα». 

5. Μείωση στοιχείου του Ενεργητικού µε ισόποση µείωση στοιχείου της Καθαρής Θέσης 
(Ιδίων Κεφαλαίων) (-Ε, -Κ.Θ.). 
Παράδειγµα: Αποχώρηση ενός εκ των φορέων (εταίρων) της επιχείρησης και απόδοση του 
µεριδίου του, το οποίο ανέρχεται σε 10.000 €, µε έκδοση επιταγής. Μειώνεται υπόλοιπο 
του λογαριασµού του ∆ιαθέσιµου Ενεργητικού «Καταθέσεις όψεως» κατά 10.000 € και 
µειώνεται κατά το ίδιο ποσό το υπόλοιπο του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «Κεφάλαιο». 

6. Αύξηση στοιχείου του Πραγµατικού Παθητικού και ισόποση µείωση κάποιου άλλου 
στοιχείου του Πραγµατικού Παθητικού ( +Π.Π., -Π.Π.). 
Παράδειγµα: Ο προµηθευτής Χ.Χ. της επιχείρησης ζήτησε και πήρε συναλλαγµατικές 
αποδοχής της επιχείρησης για ποσό 1.200 €, που αφορούν υποχρέωση της επιχείρησης µε 
ανοικτό λογαριασµό. Αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού Βραχυπρόθεσµου Παθη-
τικού «Γραµµάτια Πληρωτέα» και µειώνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού Βραχυπρόθε-
σµου Παθητικού «Προµηθευτές». 

7. Αύξηση στοιχείου της Καθαρής θέσης (Ιδίων Κεφαλαίων) µε ισόποση µείωση στοιχείου 
του Πραγµατικού Παθητικού (+Κ.Θ., -Π.Π.). 
Παράδειγµα: Ο προµηθευτής Ψ.Ψ. στον οποίο οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ανέρχο-
νται σε 10.000 €, συµφώνησε να γίνει εταίρος της επιχείρησης, µε ταυτόχρονη µετατροπή 
του χρηµατικού ποσού της απαίτησής του σε εταιρικό κεφάλαιο. Αυξάνεται το υπόλοιπο 
του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «Κεφάλαιο» και µειώνεται το υπόλοιπο του λογαρια-
σµού Βραχυπρόθεσµου Παθητικού «Προµηθευτές». 

8. Αύξηση στοιχείου του Πραγµατικού Παθητικού µε ισόποση µείωση στοιχείου της Καθα-
ρής θέσης (Ιδίων Κεφαλαίων) (-Π.Π., +Κ.Θ.). 
Παράδειγµα: Ο εταίρος Ε.Ε. αποχωρεί από την επιχείρηση τού οποίου το εταιρικό µερί-
διο αποτιµάται στα 8.000 €. Το ποσό συµφωνείται να δοθεί σε 3 τριµηνιαίες δόσεις. Αυ-
ξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού του Βραχυπροθέσµου Παθητικού «Πιστωτές» και 
µειώνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «Κεφάλαιο» 

9. Αύξηση στοιχείου της Καθαρής Θέσης (Ιδίων Κεφαλαίων) µε ισόποση µείωση στοιχείου 
της Καθαρής Θέσης (Ιδίων Κεφαλαίων) (-Κ.Θ., +Κ.Θ.). 
Παράδειγµα: Μετατροπή αποθεµατικών αξίας 2.500 € σε κεφάλαιο (κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών). Αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «Κεφάλαιο» 
και µειώνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «Αποθεµατικά». 
 
Οι σύνθετοι µετασχηµατισµοί, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι εκείνοι που αφορούν πάνω 

από δυο µεταβολές στα στοιχεία της λογιστικής ισότητας. Έτσι για παράδειγµα µε την αγορά 
εµπορευµάτων αξίας 2.000 €, µε µετρητά 500 € και µε αποδοχή συναλλαγµατικών για το υ-
πόλοιπο ποσό: 
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• Αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού «Εµπορεύµατα» κατά 2.000 €. 
• Μειώνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 500 €. 
• Αυξάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού του Παθητικού «Γραµµάτια πληρωτέα» κα-

τά 1.500 €. 
• Η λογιστική ισότητα εξακολουθεί να επαληθεύεται αφού το σύνολο των µεταβολών 

στο Ενεργητικό (+2.000-500) είναι ίσο µε το σύνολο των µεταβολών στο Παθητικό 
(+1.500) (+2.000 -500 = +1.500). 

 
 
3.1. Εφαρµογή 
Κατά τη διάρκεια του 2004 συνέβησαν τα ακόλουθα γεγονότα  

1. Την 1/3/2004 οι Α.Α. και Β.Β. ιδρύουν ένα φροντιστήριο. Για το σκοπό αυτό εισφέ-
ρουν µετρητά 10.000 €. 

2. Στην 2/3/2004 Ο Α.Α. κατέθεσε σε λογαριασµό που άνοιξε στο όνοµα της επιχείρη-
σης στην τράπεζα Ω.Ω. 5.000 €. 

3. Στις 5/3/2004 αποφασίζουν να ενοικιάσουν ένα κτίριο του οποίου το µηνιαίο µίσθωµα 
(ενοίκιο) ανέρχεται σε 600 €. 

4. Στις 10/3/2005 παραγγέλνουν θρανία και διάφορα έπιπλα συνολικής αξίας 2.000 € δί-
νοντας προκαταβολή 500 €. 

5. Την 1/4/2005 ενοικίασαν το κτίριο που ήθελαν στην οδό Σχολείου και κατεβάλαν το 
ενοίκιο του πρώτου µήνα 600 €. 

6. Στις 15/4/2005 προσέλαβαν γραµµατέα µε µηνιαίο µισθό 800 €.  
7. Στις 20/4 παρέλαβαν τον εξοπλισµό που είχαν παραγγείλει. Εξόφλησαν το τιµολόγιο 

του προµηθευτή, συµψηφίζοντας την προκαταβολή που είχαν δόσει. 
Ζητείται να περιγραφούν οι µεταβολές στη λογιστική ισότητα.  
 

1. Αυξάνεται ο λογαριασµός του Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 10.000 € και αυξάνεται ο 
λογαριασµός του Παθητικού «Κεφάλαιο» κατά το ίδιο ποσό. ∆ηλαδή: +Ε, +Π (Κ.Θ.). 

2. Αυξάνεται ο λογαριασµός του Ενεργητικού «καταθέσεις όψεως Τράπεζα Ω.Ω.» κατά 
5.000 € και µειώνεται ο λογαριασµός του Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 5.000 € (+Ε, -Ε).  

3. Η απόφαση για ενοικίαση κτιρίου δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός, αφού δε µεταβάλ-
λεται η λογιστική ισότητα.  

4. Η παραγγελία δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός, αφού δε µεταβάλλεται η λογιστική ι-
σότητα. Η προκαταβολή όµως µειώνει το υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητι-
κού «Ταµείο» κατά 500 € και αυξάνει το λογαριασµό του Ενεργητικού «Προκαταβο-
λές σε προµηθευτές» κατά επίσης 500 €. ∆ηλαδή +Ε, -Ε. 

5. Η ενοικίαση του κτιρίου δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός, αφού δεν αφορά περιουσιακό 
στοιχείο της επιχείρησης και εποµένως δεν µεταβάλει τη λογιστική ισότητα. Αντίθετα η κα-
ταβολή του ενοικίου µειώνει το υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού «Ταµείο» κα-
τά 600 € και µειώνεται και τα Ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ισόποσα. ∆ηλαδή –Ε, -Κ.Θ. 

6.  Η πρόσληψη υπαλλήλου δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός, αφού δε µεταβάλλει κανένα 
στοιχείο του Ενεργητικού ή του Παθητικού. 

7. Πρόκειται για σύνθετο µετασχηµατισµό της λογιστικής ισότητας. Αυξάνεται το στοι-
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χείο του Πάγιου Ενεργητικού «Έπιπλα και σκεύη» κατά 2.000 € και µειώνονται τα 
στοιχεία του Ενεργητικού «Προκαταβολές σε προµηθευτές» και «Ταµείο» (+Ε, -Ε, -Ε).  

 
 

3.2 Εφαρµογή 
Κατά τη διάρκεια του 2005 συνέβησαν τα ακόλουθα γεγονότα:  

1. Την 1/7 Ο Γ.∆. ιδρύει εµπορική επιχείρηση. Εισφέρει για το σκοπό αυτό κατάστηµα 
επί της οδού Πατησίων αξίας 40.000 € και µετρητά 10.000 €.  

2. Παραγγέλνονται έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός καταστήµατος αξίας 1.000 €. ∆ίνεται 
προκαταβολή 100 €. 

3. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 20.000 € από τον προµηθευτή Ε.Μ., τα 5.000 µε µε-
τρητά και το υπόλοιπο ποσό µε πίστωση.  

4. Προκαταβάλλονται σε τοπική εφηµερίδα 200 € για διαφηµιστικές καταχωρήσεις συ-
νολικής αξίας 500 € που πρόκειται να γίνουν. 

5. Ο προµηθευτής Ε.Μ. συµφωνεί µε το Γ.∆. να γίνει εταίρος στην επιχείρηση. Εισφέρει 
την οφειλή της επιχείρησης σε αυτόν και εµπορεύµατα αξίας 10.000 €.  

6. Γίνεται αίτηση για ∆άνειο αξίας 10.000 € στην τράπεζα Ψ.Ψ. 
Ζητείται να περιγραφούν οι µεταβολές στη λογιστική ισότητα.  

 
1. Αυξάνονται οι λογαριασµοί Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 10.000 € και «Κτίριο» κατά 

40.000 € και αυξάνεται ο λογαριασµός Παθητικού «Κεφάλαιο» κατά 50.000 €.  
2. Η παραγγελία δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός αφού δε µεταβάλλει τη λογιστική ισό-

τητα. Με την προκαταβολή αυξάνεται το Ενεργητικό (Προκαταβολές σε προµηθευτές 
κατά 100 €) και µειώνεται το Ενεργητικό (Ταµείο κατά 100 €).  

3. Αυξάνεται ο λογαριασµός Ενεργητικού «Εµπορεύµατα» κατά 20.000 €, µειώνεται ο 
λογαριασµός του Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 5.000 € και αυξάνεται ο λογαριασµός 
Παθητικού «Προµηθευτές» κατά 15.000 €.  

4. Αυξάνεται ο λογαριασµός Ενεργητικού «Προπληρωµένες διαφηµίσεις» κατά 200 € 
και µειώνεται ο λογαριασµός Ενεργητικού «Ταµείο» κατά 200 €.  

5. Αυξάνεται ο λογαριασµός Ενεργητικού «Εµπορεύµατα» κατά 10.000 €, αυξάνεται ο 
λογαριασµός Παθητικού «Κεφάλαιο» κατά 25.000 € και µειώνεται ο λογαριασµός 
Παθητικού «Προµηθευτές» κατά 15.000 €.  

6. Η αίτηση για δάνειο δε µεταβάλλει τα στοιχεία της λογιστικής ισότητας και δεν απο-
τελεί λογιστικό γεγονός.  

 
 
3.4 Καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων 
Η παρακολούθηση των επιδράσεων που έχουν τα λογιστικά γεγονότα στην οικονοµική κατά-
σταση της επιχείρησης, της καταχώρησης δηλαδή των µεταβολών στα στοιχεία της λογιστι-
κής ισότητας, µπορεί να γίνει µε αρκετούς τρόπους. Η συστηµατική παρακολούθηση αυτών 
των µεταβολών επιτρέπει στη λογιστική να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στη διοίκηση για 
τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και για τους παράγοντες που επηρεάζουν το 
αποτέλεσµα, ανά πάσα στιγµή. Επίσης δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης των λογιστικών κα-
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ταστάσεων που παρέχουν πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα, προς κάθε ενδιαφερόµενο.  

Θα εξετάσουµε την απεικόνιση των µεταβολών στη λογιστική ισότητα µε τη µέθοδο των διαδο-
χικών ισολογισµών. Με τη µέθοδο αυτή, µετά από κάθε λογιστικό γεγονός συντάσσεται ένας και-
νούργιος ισολογισµός που συµπεριλαµβάνει και τις συνέπειες αυτού του λογιστικού γεγονότος. 
 
 
3.4 Εφαρµογή 
1. O Ε.Ε. την ιδρύει την εµπορική επιχείρηση Ζ.Ζ. και για το σκοπό αυτό εισφέρει 15.000 € 

σε µετρητά. 
 
Αυξάνεται το Ενεργητικό (Ταµείο) κατά 15.000 € και αυξάνεται το Παθητικό (Ίδια Κεφάλαι-
α) κατά το ίδιο ποσό. 
 
1ος Ισολογισµός  
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Ταµείο 15.000 Ίδια Κεφάλαια 15.000 
     

 
2. Ο Ε.Ε. ζητάει και παίρνει βραχυπρόθεσµο δάνειο 8.000 € στο όνοµα της επιχείρησης. Η 

τράπεζα Χ.Χ. που χορηγεί το δάνειο, ειδοποιεί την επιχείρηση ότι έχει ανοίξει λογαριασµό 
όψεως για το ποσό του δανείου. 

 
Αυξάνεται το Ενεργητικό (Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Χ.Χ.) και αυξάνεται το Παθητικό 
(Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια) κατά 8.000 €. 
 
2ος Ισολογισµός 
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Καταθέσεις όψεως Τράπεζα 
ΧΧ 8.000 Βραχ.∆άνειο 8.000 
Ταµείο 15.000 Ίδια Κεφάλαια 15.000 
    
 23.000  23.000 

 
3. Ενοικιάζεται κατάστηµα και καταβάλλεται το ενοίκιο του µήνα 500 €. 
Πρόκειται για έξοδο. Μειώνεται το Ενεργητικό (Ταµείο) και µειώνεται το Παθητικό (Ίδια 
Κεφάλαια).  
 
 
3ος Ισολογισµός 
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Ενεργητικό Παθητικό 
Καταθέσεις όψεως Τράπεζα 
Χ.Χ. 8.000 Βραχ.∆άνειο 8.000 
Ταµείο 14.500 Ίδια Κεφάλαια 14.500 
    
 22.500  22.500 

 
4. Αγοράζεται εξοπλισµός για το κατάστηµα αξίας 2.000 €. ∆όθηκαν 1.000 € µετρητά και για 
το υπόλοιπο ποσό δόθηκε πίστωση από τον προµηθευτή. 
Έχουµε σύνθετο µετασχηµατισµό της λογιστικής ισότητας. Αυξάνεται το Ενεργητικό (Έπιπλα 
και σκεύη), µειώνεται το Ενεργητικό (Ταµείο) και αυξάνεται το Παθητικό (Προµηθευτές).  
 
4ος Ισολογισµός 
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Έπιπλα και σκεύη 2.000 Βραχ. ∆άνειο 8.000 
Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Χ.Χ. 8.000 Προµηθευτές 1.000 
Ταµείο 13.500 Ίδια Κεφάλαια 14.500 
 23.500  23.500 

 
5. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 5.500 € τοις µετρητοίς. 
Αυξάνεται το Ενεργητικό (Εµπορεύµατα) κατά 5.500 και µειώνεται το Ενεργητικό (Ταµείο) 
κατά το ίδιο ποσό. 
 
5ος Ισολογισµός 
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Έπιπλα και σκεύη 2.000 Βραχ.∆άνειο 8.000 
Εµπορεύµατα 5.500 Προµηθευτές 1.000 
Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Χ.Χ. 8.000 Ίδια Κεφάλαια 14.500 
Ταµείο 8.000   
 23.500  23.500 

 
6. Πωλούνται εµπορεύµατα κόστους 2.500 € αντί 4.000 € τοις µετρητοίς. 
Αυξάνεται το Ενεργητικό (Ταµείο) κατά 4.000, µειώνεται το Ενεργητικό (Εµπορεύµατα) κα-
τά 2.500 και αυξάνεται το Παθητικό (Ίδια Κεφάλαια) κατά 1.500 €. 
6ος Ισολογισµός 
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Έπιπλα και σκεύη 2.000 Βραχ.∆άνειο 8.000 
Εµπορεύµατα 3.000 Προµηθευτές 1.000 

Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Χ.Χ. 8.000 Ίδια Κεφάλαια 
16.00

0 
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Ταµείο 12.000   
     

 25.000  
25.00

0 
 
7. Πωλούνται εµπορεύµατα κόστους 2.000 € αντί 3.500 € στον πελάτη Θ.Θ., ο οποίος έδωσε 
1.500 € µετρητά και αποδέχτηκε συναλλαγµατικές για το υπόλοιπο ποσό. 
Αυξάνεται το Ενεργητικό (Ταµείο κατά 1.500 και Γραµµάτια εισπρακτέα κατά 2.000), µειώνεται το 
Ενεργητικό (Εµπορεύµατα κατά 2.000) και αυξάνεται το Παθητικό (Ίδια Κεφάλαια κατά 1.500 €). 
 
7ος Ισολογισµός 
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Έπιπλα και σκεύη 2.000 Βραχ.∆άνειο 8.000 
Εµπορεύµατα 1.000 Προµηθευτές 1.000 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 2.000 Ίδια Κεφάλαια 17.500 
Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Χ.Χ. 8.000   
Ταµείο 13.500   
    
 26.500  26.500 

 
8. Ο επιχειρηµατίας Ε.Ε. αποσύρει για ατοµικές ανάγκες 500 €.  
Μειώνεται το Ενεργητικό (Ταµείο κατά 500 €) και µειώνεται το Παθητικό (Ίδια Κεφάλαια 
κατά 500 €). 
 
8ος Ισολογισµός 
 

Ενεργητικό Παθητικό 
Έπιπλα και σκεύη 2.000 Βραχ.∆άνειο 8.000 
Εµπορεύµατα 1.000 Προµηθευτές 1.000 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 2.000 Ίδια Κεφάλαια 17.000 
Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Χ.Χ. 8.000   
Ταµείο 13.000   
      
 26.000  26.000 

Αν υποθέσουµε ότι η χρήση τελειώνει µε αυτό το λογιστικό γεγονός, ο τελευταίος Ισολογι-
σµός είναι και Ισολογισµός Τέλους Χρήσης. Το αποτέλεσµα της χρήσης µπορεί εύκολα να 
υπολογιστεί µε τον ακόλουθο τύπο: 
Αποτέλεσµα Χρήσης = Καθαρή Θέση τέλους Χρήσης – Καθαρή Θέση αρχής χρήσης + Ανα-
λήψεις – Εισφορές  
∆ηλαδή:  

Καθαρή Θέση τέλους Χρήσης  17.000
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Μείον Καθαρή Θέση αρχής χρήσης 
-

15.000
 2.000
Συν Αναλήψεις 500
 2.500
µείον Εισφορές 0
= Αποτέλεσµα (κέρδη) χρήσης 2.500

 
Η µέθοδος αυτή, αν και το αποτέλεσµα υπολογίζεται σχετικά εύκολα, παρουσιάζει το ση-

µαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης πολλαπλών βαθ-
µίδων, αφού δε µας δίνει πληροφορίες για τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέ-
σµατος (έσοδα και έξοδα).  

Η µέθοδος των διαδοχικών ισολογισµών παρουσιάζει πολλά µειονεκτήµατα και δεν χρη-
σιµοποιείται στην πράξη. Ο µεγάλος αριθµός των λογιστικών γεγονότων που συµβαίνουν α-
κόµη και κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, καθιστά απαγορευτική την εφαρµογή της µεθόδου, 
αφού η προετοιµασία ενός ισολογισµού απαιτεί σηµαντικό χρόνο. Επίσης, δεν παρέχει επαρ-
κείς πληροφορίες για τα επιµέρους έσοδα και έξοδα της επιχείρησης, αλλά µόνο για το απο-
τέλεσµα χρήσης. 

Η έννοια των λογαριασµών βοηθά στην καλύτερη παρακολούθηση των συνεπειών που έ-
χουν τα λογιστικά γεγονότα στη λογιστική ισότητα. 
 
 
3.5 Λογαριασµός 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο δόθηκε ο εννοιολογικός ορισµός του λογαριασµού και συγκεκρι-
µένα «Λογαριασµός είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν κοινά χαρακτηρι-
στικά και παρέχουν οµοειδείς πληροφορίες». Ο λογαριασµός αποτελεί το βασικό µέσο για τη 
συγκέντρωση, ταξινόµηση και παρουσίαση των λογιστικών πληροφοριών. Αναπτύσσεται µε 
συγκεκριµένο τυποποιηµένο τρόπο και πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

• Τον κατάλληλο τίτλο. Ο τίτλος ξεχωρίζει το λογαριασµό από τους υπόλοιπους και 
πρέπει να είναι συνοπτικός σαφής και ακριβής. Το λογιστικό σχέδιο που ισχύει στη 
χώρα µας επιβάλλει συγκεκριµένο τίτλο και κωδικό για κάθε λογαριασµό και έχει λύ-
σει το πρόβληµα των ασαφών τίτλων.  

• Ηµεροµηνίες των λογιστικών γεγονότων που καταχωρούνται. 
• Αιτιολογία. Κάθε καταχώρηση πρέπει να περιλαµβάνει την αιτιολογία, δηλαδή µια 

σύντοµη περιγραφή του λογιστικού γεγονότος που την προκάλεσε, µε αναφορά συνή-
θως στο παραστατικό που το προσδιορίζει αντικειµενικά. 

• Χρηµατικά ποσά. Το κάθε λογιστικό γεγονός πρέπει να µπορεί να αποδοθεί µε χρηµα-
τικές µονάδες. 

Το σύνολο των λογαριασµών µιας οικονοµικής µονάδας συνιστούν το Γενικό Καθολικό. 
 
3.5.1 Μορφή λογαριασµών  
Οι λογαριασµοί αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να προσφέρουν τις απαραί-
τητες πληροφορίες. Παραδείγµατα διαφορετικών µορφών λογαριασµών δίνονται παρακάτω:  
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Στην πιο απλή του µορφή, που χρησιµοποιείται και για εκπαιδευτικούς λόγους, αποτελεί έναν 
πίνακα µε δυο στήλες σε σχήµα «Τ». Το αριστερό τµήµα είναι η «χρέωση» και το δεξί η «πί-
στωση», έννοιες που θα αναπτυχθούν παρακάτω αναλυτικά. 
 

Χρέωση Τίτλος Λογαριασµού  Πίστωση 
     
     
     
     

 
Μια συνηθισµένη µορφή ανάπτυξης είναι η ακόλουθη, που περιλαµβάνει εκτός από τα ποσά 
των χρεώσεων και των πιστώσεων, την ηµεροµηνία του λογιστικού γεγονότος, τον αύξοντα 
αριθµό της εγγραφής και την αιτιολογία. 
 

Τίτλος Λογαριασµού Ποσά 
Ηµεροµηνία α/α Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

        
        
        
        

  
(θα µπορούσαν να µπουν screenshots από λογαριασµούς από 2-3 λογιστικά προγράµµατα )  
 
 
3.6 Η λειτουργία των λογαριασµών 
Καταχωρώντας ένα λογιστικό γεγονός, «χρεώνουµε» ή «πιστώνουµε» τους λογαριασµούς 
που επηρεάζονται από το λογιστικό γεγονός, δηλαδή γράφουµε στη µεριά της Χρέωσης ή της 
Πίστωσης το αντίστοιχο ποσό. Οι χρεώσεις και οι πιστώσεις έχουν επικρατήσει στην ορολο-
γία της λογιστικής εκφράζοντας µε συγκεκριµένο τρόπο τις αυξήσεις και τις µειώσεις των 
στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού, των εσόδων – κερδών και των εξόδων – ζηµιών, 
ακολουθώντας κάποιους κανόνες. Έτσι: 
 

 
Λογαριασµός  Αυξάνεται Μειώνεται 
Ενεργητικού  Χρεώνεται Πιστώνεται 
Εξόδων - Ζηµιών Χρεώνεται Πιστώνεται 
Παθητικού  Πιστώνεται Χρεώνεται 
Εσόδων - Κερδών Πιστώνεται Χρεώνεται 

Οι λογαριασµοί του Ενεργητικού και των Εξόδων – Ζηµιών χρεώνονται όταν αυξάνονται,
και πιστώνονται όταν µειώνονται.  
Αντίθετα, οι λογαριασµοί Παθητικού και Εσόδων – Κερδών πιστώνονται όταν αυξάνονται 
και χρεώνονται όταν µειώνονται. 
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Έτσι, όταν συµβεί:  
 

  Λογαριασµός  Είδος Λ/σµου ∆ράση 
Αύξηση στο λογαριασµό Ταµείο  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεώνουµε
Μείωση στο λογαριασµό Εµπορεύµατα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πιστώνουµε 
Αύξηση στο λογαριασµό Επισκευές και συντηρήσεις ΕΞΟ∆ΟΥ Χρεώνουµε
Μείωση στο λογαριασµό Αµοιβές Προσωπικού ΕΞΟ∆ΟΥ Πιστώνουµε 
Αύξηση στο λογαριασµό Γραµµάτια πληρωτέα ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πιστώνουµε 
Μείωση στο λογαριασµό Ίδια Κεφάλαια ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Χρεώνουµε 
Αύξηση στο λογαριασµό Έσοδα από ενοίκια ΕΣΟ∆ΟΥ Πιστώνουµε
Μείωση στο λογαριασµό Πωλήσεις ΕΣΟ∆ΟΥ Χρεώνουµε

 
 
3.6.1 ∆ιπλογραφία – ∆ιπλογραφικό σύστηµα  
Κάθε λογιστικό γεγονός µεταβάλλει τουλάχιστον δυο λογαριασµούς, από τους οποίους ένας 
τουλάχιστον χρεώνεται και ένας τουλάχιστον πιστώνεται. Το άθροισµα των χρεώσεων είναι 
οπωσδήποτε ίσο µε το άθροισµα των πιστώσεων. Αυτό αποτελεί την ουσία της λεγόµενης 
διπλογραφίας ή διπλογραφικής µεθόδου. Αρχή της διπλογραφικής µεθόδου είναι ότι η 
χρέωση ενός ή περισσότερων λογαριασµών επιφέρει ισόποση πίστωση ενός ή περισσότερων 
λογαριασµών. ∆εν είναι βέβαια απαραίτητο ένας λογαριασµός που χρεώνεται να αντιστοιχεί 
σε έναν µόνο λογαριασµό που πιστώνεται. Η διπλογραφική µέθοδος εξασφαλίζει την διατή-
ρηση της Θεµελιώδους Λογιστικής Ισότητας, δηλαδή της ισότητας του Ενεργητικού µε το 
Παθητικό.  
 
3.6.2. Κινήσεις – Υπόλοιπα Λογαριασµών 
 
Η πρώτη εγγραφή στη χρέωση ή την πίστωση ενός λογαριασµού αποτελεί και τη δηµιουργία 
ή το άνοιγµα του Λογαριασµού.  
Κάθε λογιστικό γεγονός καταγράφεται µε µια χρέωση ή µια πίστωση µε το αντίστοιχο ποσό, 
σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται παραπάνω, και η οποία ονοµάζεται κίνηση. 

Κάθε κίνηση του λογαριασµού µεταβάλλει το υπόλοιπό του, το οποίο είναι χρεωστικό 
όταν το σύνολο των χρεώσεων είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των πιστώσεων και πι-
στωτικό όταν το σύνολο των χρεώσεων είναι µικρότερο από το σύνολο των πιστώσεων. 

Εποµένως, οι λογαριασµοί Ενεργητικού και εξόδων- ζηµιών παρουσιάζουν χρεωστικό υπό-
λοιπο και οι λογαριασµοί Παθητικού και εσόδων- κερδών παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο.  

Ένας λογαριασµός εξισώνεται ή κλείνει όταν το σύνολο των χρεώσεων εξισωθεί µε το 
σύνολο των πιστώσεων. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε επειδή δεν υπάρχουν λόγοι πλέον να 
υπάρχει (πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου) είτε επειδή κλείνει για να µεταφερθεί το 
υπόλοιπό του σε κάποιον άλλον λογαριασµό. Παραδείγµατα τέτοιων µεταφορών θα εξετα-
στούν στο κεφάλαιο 4 στις εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος.  
 
3.6.3 Καταγραφή των Λογιστικών γεγονότων στους λογαριασµούς 
Κάθε λογιστικό γεγονός αφορά τουλάχιστον δυο λογαριασµούς. Η ανάλυση του λογιστικού 
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γεγονότος προκειµένου να καταχωρηθεί στους λογαριασµούς ακολουθεί τα εξής στάδια: 
1) Εξετάζουµε ποιους λογαριασµούς αφορά το λογιστικό γεγονός και σε ποια κατηγορία αυτοί 

ανήκουν (Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων – κερδών ή Εξόδων – ζηµιών). Προσδιορίζουµε 
ποιοι από αυτούς τους λογαριασµούς αυξάνονται, ποιοι µειώνονται και κατά ποιο ποσό. 

2) Ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν οι συγκεκριµένοι λογαριασµοί, προσδιορίζουµε 
µε βάση το προηγούµενο στάδιο και τους κανόνες λειτουργίας κάθε κατηγορίας ποιοι λο-
γαριασµοί θα χρεωθούν και ποιοι θα πιστωθούν.  

Για παράδειγµα:  
Αγοράζουµε έπιπλα αξίας 2.000 € µε αποδοχή γραµµατίων.  
1) Το γεγονός αφορά τους λογαριασµούς:  
- Έπιπλα και σκεύη αυξάνονται κατά 2.000 € 
- Γραµµάτια πληρωτέα αυξάνονται κατά 2.000 € 
 
2)  
- Ο λογαριασµός «Έπιπλα και σκεύη» περιλαµβάνεται στο Ενεργητικό και αφού αυξάνεται, 
χρεώνεται κατά 2.000 €. 
- Ο λογαριασµός «Γραµµάτια πληρωτέα» περιλαµβάνεται στο Παθητικό και αφού αυξάνεται, 
πιστώνεται κατά 2.000 €.  
Έτσι έχουµε τις ακόλουθες κινήσεις:  
 

         
Χ Έπιπλα και σκεύη Π  Χ Γραµµάτια πληρωτέα  Π 
 2.000       2.000  
           

         
 
 
3.4.Εφαρµογή 
1) Την 1/3/2004 ο Ζ.Ζ. ίδρυσε επιχείρηση µε κύριο αντικείµενο την παροχή διαφηµιστικών 

υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό κατέβαλε 10.000 € σε µετρητά και µεταβίβασε στην επιχεί-
ρηση εξοπλισµό αξίας 15.000 €. 

Θα έχουµε τις ακόλουθες κινήσεις λογαριασµών: 
- Αυξάνεται κατά 15.000 € ο λογαριασµός Ενεργητικού «Λοιπός εξοπλισµός», εποµένως 
χρεώνεται κατά 15.000 €. 
- Αυξάνεται κατά 10.000 € ο λογαριασµός Ενεργητικού «Ταµείο», εποµένως χρεώνεται κατά 
10.000 €. 
- Αυξάνεται κατά 25.000 € ο λογαριασµός Παθητικού «Ίδια Κεφάλαια», άρα πιστώνεται κα-
τά 25.000 €. 
 
α) αναλυτικός τρόπος 
 

Λοιπός εξοπλισµός ποσά 
Ηµεροµηνία α/α Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
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1/3/2004 1 Αρχική εισφορά επιχειρηµατία 15.000  
     

Ταµείο ποσά 
Ηµεροµηνία α/α Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

1/3/2004 1 Αρχική εισφορά επιχειρηµατία 10.000  
     

Ίδια κεφάλαια ποσά 
Ηµεροµηνία α/α Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

1/3/2004 1 Αρχική εισφορά επιχειρηµατία  25.000 
     

ή 
β) συνοπτικός τρόπος 
 

              
X Λοιπός εξοπλισµός Π   X Ταµείο Π  X Ίδια κεφάλαια Π
(1) 15.000    (1) 10.000      25.000 (1)

                 
 
 

 
2) Στις 2/3/2004 ενοικιάζεται κτίριο και πληρώνεται το ενοίκιο του µήνα αξίας 500 € (Από-

δειξη είσπραξης ενοικίου 1 – 2/3/2004). 
- Αυξάνεται κατά 500 € ο λογαριασµός Εξόδων «Ενοίκια», εποµένως χρεώνεται κατά 500 €. 
- Μειώνεται κατά 500 € ο λογαριασµός Ενεργητικού «Ταµείο», εποµένως πιστώνεται κατά 
500 €. 
Στις προηγούµενες κινήσεις θα προσθέσουµε:  
 

Χ Ενοίκια Π  Χ Ταµείο Π 
(2) 500    (1) 10.000 500 (2) 

           
3) Στις 5/3/2004 αγοράζονται διάφορα υλικά (αναλώσιµα) αξίας 1.000 € µε πίστωση από τον 

προµηθευτή Λ.Λ. (Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής 345 - 5/3/2005). 
- Αυξάνεται κατά 1.000 € ο λογαριασµός Ενεργητικού «∆ιάφορα Υλικά», εποµένως χρεώνε-
ται κατά 1.000 €. 
- Αυξάνεται κατά 1.000 € ο λογαριασµός Παθητικού «Προµηθευτές» εποµένως πιστώνεται 
κατά 1.000 €. 
 

         
Χ ∆ιάφορα υλικά Π   Χ Προµηθευτές Π 
(3) 1.000      1.000 (3) 

Σηµείωση: ο πρώτος τρόπος δίνει περισσότερες πληροφορίες και ακολουθείται στην πρά-
ξη αλλά για εκπαιδευτικούς λόγους θα χρησιµοποιούµε τον δεύτερο τρόπο  
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4) Στις 20/3/2004 ο πελάτης Μ.Μ. παραγγέλνει διαφηµίσεις αξίας 3.000 €. ∆ίνει προκαταβο-

λή 600 € (απόδειξη είσπραξης 1 – 20/3/2004)  
- Αυξάνεται κατά 600 € ο λογαριασµός Ενεργητικού «Ταµείο», εποµένως χρεώνεται κατά 600 €. 
- Αυξάνεται κατά 600 € ο λογαριασµός Παθητικού «Προκαταβολές Πελατών», εποµένως πι-
στώνεται κατά 600 €. 
Επισηµαίνεται ότι το λογιστικό γεγονός δεν αφορά το έσοδο από της διαφηµίσεις αφού δεν 
έχουν ακόµη παρασχεθεί οι υπηρεσίες. Το έσοδο θα καταλογιστεί µε την έκδοση τιµολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
 
 

Χ Ταµείο Π  Χ Προκαταβολές πελατών Π 
(1) 10.000 500 (2)    600 (4) 
(4) 600         

 
 
5) Στις 25/3/2004, τιµολογούνται διαφηµίσεις αξίας 1.500 € στην εταιρεία Λ.Λ. (τιµολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών 1 – 25/3/2004). Το ποσό εισπράττεται.  
- Αυξάνεται κατά 1.500 € ο λογαριασµός Ενεργητικού «Ταµείο» εποµένως χρεώνεται κατά 
1.500 €. 
- Αυξάνεται κατά 1.500 € ο λογαριασµός Εσόδων «Έσοδα από διαφηµίσεις» εποµένως πι-
στώνεται κατά 1.500 €. 
 

Χ Ταµείο Π  Χ Έσοδα από διαφηµίσεις  Π 
(1) 10.000  500 (2)    1.500 (5) 
(4) 600          
(5) 1.500          
         

 
 
3.6.4. Ανάλυση Λογαριασµών  
 
Οι λογαριασµοί που έχουµε εξετάσει µέχρι τώρα, δηλαδή αυτοί του Ισολογισµού και της Κα-
τάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης αποτελούν τους λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού ή 
Πρωτοβάθµιοι Λογαριασµοί. Στην πλειοψηφία τους αναλύονται περισσότερο εφόσον υπάρ-
χει η ανάγκη σε δευτεροβάθµιους, τριτοβάθµιους και σε τεταρτοβάθµιους λογαριασµούς. 
Για λογαριασµούς όπως το «Ταµείο» δεν προκύπτει ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης. Για άλ-
λους, όπως ο λογαριασµός «Πελάτες», επιβάλλεται η ανάλυση σε περισσότερες βαθµίδες, 
αφού η πληροφορία που δίνει το υπόλοιπο του πρωτοβάθµιου λογαριασµού µάς ενηµερώνει 
µόνο για το σύνολο των απαιτήσεων της επιχείρησης από πελάτες της, αλλά όχι για το ύψος 
της απαίτησης για κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
Για την αναλυτική ενηµέρωση γίνεται ανάλυση σε περισσότερες Βαθµίδες µε τον ακόλουθο 
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τρόπο:  
Α’ βάθµιος: Λογαριασµός Πελάτες  
Β’ βάθµιοι: Πελάτες Εσωτερικού, Πελάτες εξωτερικού 
Γ’ βάθµιοι: Πελάτες Αττικής, Πελάτες Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.  
∆’ βάθµιοι: Πελάτης Α.Β., Πελάτης Γ.∆. κτλ. 
 
Όταν ένα λογιστικό γεγονός αφορά τον πελάτη του νοµού Αττικής Γ.∆. ενηµερώνεται: 
- ο ∆’ βάθµιος λογαριασµός Πελάτης Γ.∆.  
- ο Γ’ βάθµιος λογαριασµός Πελάτες Αττικής 
- ο Β’ βάθµιος λογαριασµός Πελάτες Εσωτερικού 
- ο Α’ βάθµιος περιληπτικός λογαριασµός Πελάτες.  
Η λογιστική παρακολούθηση µε τη βοήθεια των αναλυτικών λογαριασµών παρέχει σηµαντι-
κές και ιδιαίτερα χρήσιµες επιπλέον πληροφορίες. 
 
 
3.7 Ηµερολόγιο  
 

 
Κάθε καταχώρηση στο Ηµερολόγιο περιλαµβάνει µια τουλάχιστον χρέωση και µια τουλάχι-
στον Πίστωση και ονοµάζεται (λογιστική) εγγραφή ή (λογιστικό) άρθρο. Για κάθε λογιστι-
κό γεγονός διενεργείται µια ηµερολογιακή λογιστική εγγραφή η οποία πρέπει να περιλαµβά-
νει τα εξής στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία λογιστικού γεγονότος 
β) τους τίτλους των λογαριασµών που «κινούνται» 
γ) τα ποσά των χρεώσεων και των πιστώσεων  
δ) την αιτιολογία, η οποία αποτελεί µια σύντοµη περιγραφή του λογιστικού γεγονότος µε α-
ναφορά στο παραστατικό (τιµολόγιο, απόδειξη είσπραξης) που δικαιολογεί και αποδεικνύει 
το λογιστικό γεγονός. 
Η µορφή που µπορεί να πάρει το ηµερολόγιο έχει πολλές παραλλαγές, µε µικρές διαφορές 
µεταξύ τους. Στην πιο απλή περίπτωση µπορεί να πάρει την ακόλουθη µορφή:  
 

ποσά  Ηµ/νία Λογαριασµοί - Αιτιολογία
Χρέωση Πίστωση 

        
 
Για την κατανόηση της λειτουργίας του ηµερολογίου δίνονται οι ηµερολογιακές εγγραφές 

Ηµερολόγιο είναι το λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά 
τα λογιστικά γεγονότα µε τη µορφή χρεώσεων και πιστώσεων. 
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που αντιστοιχούν στην Εφαρµογή 3.4. 
 

ποσά  
Ηµ/νία Λογαριασµοί – Αιτιολογία 

Χρέωση Πίστωση 
-1-     

Λοιπός Εξοπλισµός  15.000    
Ταµείο  10.000    
  Ίδια κεφάλαια    25.000 

1/3/2004 

Αρχική εισφορά επιχειρηµατία     
-2-     

Ενοίκια    500    
  Ταµείο   500 

2/3/2004 

Πληρωµή ενοικίου Μαρτίου Απ. Εισ. 1- 2/3/2004     
-3-     

∆ιάφορα Υλικά   1.000    
  Προµηθευτές   1.000 

5/3/2004 

Αγορά διαφόρων υλικών Τ∆Α 345 - 5/3/2004     
-4-     

Ταµείο  600    
  Προκαταβολές Πελατών    600 20/3/2005 
Είσπραξη προκαταβολής πελάτη Μ.Μ. Απ.Εισ. 1 - 
20/3/2005   

  

-5-     
Ταµείο  1.500    
  Έσοδα από διαφηµίσεις    1.500 

5/3/2004 

∆ιαφηµίσεις ΤΠΥ 1 - 25/3/2005     
3.8 Συλλειτουργία Ηµερολογίου – Λογαριασµών  
Οι ηµερολογιακές εγγραφές καταχωρίζονται στη συνέχεια απευθείας ή περιοδικά στο Γενικό Κα-
θολικό, δηλαδή στις χρεώσεις και τις πιστώσεις των λογαριασµών που περιλαµβάνονται στις εγ-
γραφές. Έτσι υπάρχει µια συλλειτουργία µεταξύ του Ηµερολογίου και των Λογαριασµών.  

Στη σύγχρονη µηχανογραφηµένη λογιστική, η ηµερολογιακή εγγραφή καταχωρείται αυ-
τόµατα και στους αντίστοιχους λογαριασµούς από το λογιστικό πρόγραµµα. Έτσι ο χειριστής 
του προγράµµατος καταχωρεί το λογιστικό γεγονός στο Ηµερολόγιο και δε χρειάζεται να ε-
νηµερώνει και τους λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού. Αυτό είναι µια από τις πολλές 
βελτιώσεις που προσφέρει η µηχανογραφηµένη λογιστική έναντι της χειρόγραφης µεθόδου.  
 
Σύνοψη:  
Κάθε γεγονός που επηρεάζει τη λογιστική ισότητα, ονοµάζεται λογιστικό γεγονός. Οι οικονο-
µικές συναλλαγές µιας  οικονοµικής µονάδας προκαλούν λογιστικά γεγονότα που µετασχηµα-
τίζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού. Οι µετασχηµατι-
σµοί µπορούν να κωδικοποιηθούν µε την µορφή µιας χρέωσης και µιας πίστωσης. 
 Οι λογαριασµοί του Ενεργητικού και των εξόδων χρεώνονται όταν αυξάνονται και πιστώ-
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νονται όταν µειώνονται. Αντίθετα οι λογαριασµοί Παθητικού και Εσόδων πιστώνονται όταν 
αυξάνονται και χρεώνονται όταν µειώνονται.  
Οι λογαριασµοί αναλύονται σε δευτεροβάθµιους τριτοβάθµιους και τεταρτοβάθµιους ανά-
λογα µε τις ανάγκες της λογιστικής µονάδας.  Τα λογιστικά γεγονότα παρακολουθούνται 
ταυτόχρονα στο ηµερολόγιο και στους αναλυτικούς και περιληπτικούς λογαριασµούς.  
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
3.1 Τι ονοµάζουµε λογιστικό γεγονός; Ποιες οι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να χα-

ρακτηριστεί ένα γεγονός ως λογιστικό; 
3.2 Ποια λογιστικά γεγονότα ονοµάζονται εξωτερικά; 
3.3 Τι ονοµάζεται µετασχηµατισµός της λογιστικής ισότητας; Ποιοι από αυτούς ονοµάζονται 

σύνθετοι και ποιοι απλοί; 
3.4 Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει ένας λογαριασµός; 
3.5 Πότε χρεώνεται και πότε πιστώνεται ένας λογαριασµός Ενεργητικού;  
3.6 Πότε χρεώνεται και πότε πιστώνεται ένας λογαριασµός Παθητικού; 
3.7 Πότε χρεώνεται και πότε πιστώνεται ένας λογαριασµός Εσόδου; 
3.8 Πότε χρεώνεται και πότε πιστώνεται ένας λογαριασµός Εξόδου; 
3.9 Πως ανοίγει ένας λογαριασµός και πώς κλείνει;  
3.10 Ποια στάδια ακολουθεί η ανάλυση ενός λογιστικού γεγονότος προκειµένου να καταχω-

ρηθεί στους λογαριασµούς; 
3.11 Τι είναι το Ηµερολόγιο; 
3.12 Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει µια λογιστική εγγραφή στο ηµερολόγιο; 
3.13 Με ποιο τρόπο γίνεται η συλλειτουργία ηµερολογίου και Γενικού καθολικού; 
 

 
Ερωτήσεις τύπου Σωστό - Λάθος 
3.1 Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης για τους 

εργαζόµενους της δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός. 
3.2 Η µετατροπή των ηµικατεργασµένων προϊόντων σε έτοιµα αποτελεί εξωτερικό λογιστικό 

γεγονός. 
3.3 Ένας λογαριασµός Ενεργητικού χρεώνεται όταν αυξάνεται. 
3.4 Ένας λογαριασµός Εσόδου πιστώνεται όταν µειώνεται.  
3.5 Η διπλογραφική µέθοδος δεν εξασφαλίζει τη διατήρηση της Θεµελιώδους Λογιστικής Ι-

σότητας. 
3.6 Η πρώτη εγγραφή στη χρέωση ή την πίστωση ενός λογαριασµού, αποτελεί και τη δηµιουργία 

ή το άνοιγµα του Λογαριασµού. 
3.7 Οι λογαριασµοί εσόδων παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο, όπως και οι λογαριασµοί Ε-

νεργητικού. 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
3.1 Σε κάθε λογιστικό γεγονός 
α) Το άθροισµα των χρεώσεων που προκαλούνται είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των 
πιστώσεων.  
β) Το άθροισµα των χρεώσεων που προκαλούνται είναι ίσο µε το άθροισµα των πιστώσεων. 
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γ) Το άθροισµα των χρεώσεων που προκαλούνται είναι µικρότερο από το άθροισµα των πι-
στώσεων. 
δ) Το άθροισµα των χρεώσεων που προκαλούνται µπορεί να είναι µεγαλύτερο, ίσο ή µικρό-
τερο από το άθροισµα των πιστώσεων. 
 
 
Ασκήσεις  
3.1 Κατά τη διάρκεια του 2003 συνέβησαν τα ακόλουθα γεγονότα: 
α) Στις 3/9 ο Λ.Λ. ίδρυσε επιχείρηση µεταφορών. Εισέφερε ένα φορτηγό που αποτιµάται σε 
10.000 € και µετρητά 5.000 €.  
β) Στις 5/9 ενοικιάστηκε γραφείο και προκαταβλήθηκαν τα 2 πρώτα ενοίκια αξίας 400 €.  
γ) Στις 6/9 έγινε αίτηση για δάνειο 5.000 € από την τράπεζα Ω.Ω. 
δ) Στις 10/9 παραλήφθηκαν έπιπλα γραφείου αξίας 800 €. Καταβλήθηκαν 400 € και για τα 
υπόλοιπα η επιχείρηση αποδέχτηκε συναλλαγµατικές  
ε) Την 1/10 προσελήφθη γραµµατέας µε µισθό 700 € το µήνα. 
στ) Στις 6/10 η τράπεζα Ω.Ω. ειδοποίησε την επιχείρηση ότι έγινε δεκτό το αίτηµα δανειοδό-
τησης. Για το σκοπό αυτό, ανοίχτηκε λογαριασµός όψεως στο όνοµα της επιχείρησης ύψους 
4.970 €. Παρακρατήθηκαν 30 € ως έξοδα έκδοσης δανείου. 
Ζητείται να περιγραφούν οι µεταβολές στη λογιστική ισότητα.  
3.2 Να απεικονιστούν τα λογιστικά γεγονότα της άσκησης 3.1 µε τη µέθοδο των διαδοχικών 
ισολογισµών. 
3.3 Να καταχωρηθούν τα λογιστικά γεγονότα της άσκησης 3.1 στους λογαριασµούς που α-
φορούν. 
3.4 Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των λογιστικών γεγονότων της άσκησης 3.1 
3.5 Ο ακόλουθος ισολογισµός αφορά το εκπαιδευτήριο Α.Φ.  
 

Ισολογισµός 31/12/2004    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΘ 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   
Έπιπλα και σκεύη 2.000 Κεφάλαιο 4.500 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Καταθέσεις όψεως 3.000  - 
Ταµείο  1.000 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
  Γραµµάτια Πληρωτέα 1.500 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΘ 6.000 

    
Τον Ιανουάριο του 2005 συνέβησαν τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα  
α) Στις 5/1 εξοφλήθηκαν από την επιχείρηση γραµµάτια αξίας 500 €. 
β) Στις 10/1 αγοράστηκαν µε έκδοση επιταγής εποπτικά µέσα διδασκαλίας αξίας 400 €.  
γ) Στις 15/1 προεισπράχθηκαν από µαθητές δίδακτρα 1.000 €. 
δ) Στις 22/1 ο επιχειρηµατίας έκανε ανάληψη για προσωπικές του ανάγκες 500 €. 



53

ε) Στις 31/1 αγοράστηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής αντί 800 €, το µισό ποσό µε µετρητά και 
το υπόλοιπο µε έκδοση επιταγής. 
Ζητείται να περιγραφούν οι µεταβολές στη λογιστική ισότητα.  
3.6 Να απεικονιστούν τα λογιστικά γεγονότα της άσκησης 3.5 µε τη µέθοδο των διαδοχικών 
ισολογισµών. 
3.7 Να καταχωρηθούν τα λογιστικά γεγονότα της άσκησης 3.5 στους λογαριασµούς που α-
φορούν. 
3.8 Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των λογιστικών γεγονότων της άσκησης 3.5. 
 
 

 
 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστό - λάθος  
3.1 Σωστό, 3.2 Λάθος, 3.3 Σωστό, 3.4 Λάθος, 3.5 Λάθος, 3.6 Σωστό, 3.7 Λάθος. 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
3.1 β)  
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 
Βασιλάτου – Θανοπούλου, Έλλης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική τεύχος Β, 

Αθήνα,. Ευγ. Μπένου, 1996. 
Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέµατα, Ευγ. Μπέ-

νου, Αθήνα, 1998. 
Ευθύµογλου, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000. 
Σακέλης Εµµ., Εγχειρίδιο Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Αθήνα, ΒΡΥΚΟΥΣ, 1992. 
Καφούσης Ν. Γιώργος, Ανάλυση και κριτική διερεύνηση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

Αθήνα, 1994. 
Κοτίτσας Μιχαήλ, Πολίτης Κώστας, Γενικές Αρχές Λογιστικής, Ο.Ε.∆.Β., 2000. 
Κοντάκος Αριστοτέλης, Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, Ζαρίφης Αντώνης, Αρχές Λογιστι-

κής, Ο.Ε.∆.Β., 2004. 
 
Ιστοσελίδες 
 
www.taxheaven.gr 
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Σκοπός  

• Η εισαγωγή του εκπαιδευόµενου στη λειτουργία της Λογιστικής µέσα στο διάστηµα 
της λογιστικής χρήσης, όπως αυτά συµβαίνουν κατά χρονολογική σειρά. 

• Η κατανόηση των βασικών θεµάτων που σχετίζονται µε τις εργασίες προετοιµασίας 
της κατάρτισης του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης.  

 
Στόχοι 

• Η κατανόηση της χρησιµότητας της απογραφής και των εγγραφών προσαρµογής, κα-
θώς και του τρόπου διενέργειας τους.  

• Η ανάλυση των εγγραφών προσαρµογής, της αναγκαιότητάς τους και της λογιστικής 
τους αντιµετώπισης. 

• Να αποσαφηνιστεί ο  η λογιστικός τρόπος προσδιορισµού του αποτελέσµατος.  
• Η κατανόηση του τρόπου κατάρτισης των διαφόρων ειδών ισοζυγίων και η ελεγκτική 

του ικανότητα.  
 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Κατανοήσετε τη σηµασία και τη σκοπιµότητα της Απογραφής 
 Αντιλαµβάνεστε τις βασικές εργασίες που περιλαµβάνει η απογραφή και καταχώρισή 
της  

 Καταρτίζετε Ισοζύγια και να εντοπίζετε λάθη που συνέβησαν στις λογιστικές κατα-
χωρήσεις  

 ∆ιενεργείτε εγγραφές προσαρµογής 
 Κατανοείτε τον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται λογιστικά το αποτέλεσµα εκµε-
τάλλευσης και χρήσης  

 ∆ιενεργείτε εγγραφές κλεισίµατος και ανοίγµατος των λογιστικών βιβλίων 
 
Έννοιες - Κλειδιά  

 Άµεση µέθοδος Απόσβεσης  Κέρδος εκµετάλλευσης  
 Αναλώσεις  Κέρδος χρήσης 
 Απογραφή  Μεταφορά Υπολοίπου  
 Απόσβεση   Μη λειτουργικά κέρδη  
 Γενική Εκµετάλλευση   Μη λειτουργικές ζηµιές  
 Εγγραφές Προσαρµογής    Μεικτή Ζηµιά  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ 



56

 Εγγραφές Προσδιορισµού Αποτελέσµατος   Μεικτό Αποτέλεσµα 
 Εγγραφή ανοίγµατος   Μεικτό κέρδος  
 Εγγραφή Κλεισίµατος   Οριστικό Ισοζύγιο 
 Έµµεση Μέθοδος Απόσβεσης   Πλήρες Ισοζύγιο 
 Ζηµιά Εκµετάλλευσης   Προεισπραχθέντα Έσοδα  
 Ζηµιά Χρήσης   Προπληρωµένα Έξοδα 
 Ισοζύγιο  Προσαρµοσµένο Ισοζύγιο  
 Ισοζύγιο Ποσών  Προσωρινό Ισοζύγιο  
 Ισοζύγιο Υπολοίπων  

 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Οι λογιστικές εργασίες ολοκληρώνονται στο τέλος της λογιστικής χρήσης µε την κατάρτιση 
και δηµοσίευση του Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης. Για να είναι 
σε θέση οι οικονοµικές µονάδες να παρουσιάζουν µε αυτόν τον τρόπο τη χρηµατοοικονοµική 
τους κατάσταση, θα πρέπει να ακολουθήσουν µια σειρά από ενέργειες οι οποίες περιγράφο-
νται συνοπτικά στο κεφάλαιο αυτό.  
 
 
4.1.1 Έννοια της Λογιστικής Χρήσης 
Η επιχείρηση, προκειµένου να πετύχει τους σκοπούς της, διενεργεί καθηµερινά διάφορες οι-
κονοµικές πράξεις. Το αποτέλεσµα όλων αυτών των πράξεων µπορεί οριστικά και πλήρως να 
προσδιοριστεί µετά το τέλος των εργασιών της, δηλαδή το κλείσιµο της επιχείρησης. Όµως οι 
φορείς της επιχείρησης αλλά και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι για την χρηµατοοικονοµική κατά-
σταση της (εργαζόµενοι, τράπεζες, κράτος κ.ά.), χρειάζονται πληροφορίες πριν από το τέλος 
της ζωής της. Έτσι η ανάγκη αυτή επέβαλε την συµβατική - τεχνητή διαίρεση της ζωής της 
επιχείρησης σε ίσα χρονικά διαστήµατα που αποτελούν τις λογιστικές χρήσεις.  

Έχει επικρατήσει και επιβάλλεται και από τη νοµοθεσία η λογιστική χρήση να ταυτίζεται 
µε το ηµερολογιακό έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου ως και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε 
έτους, µε λίγες εξαιρέσεις. Εποµένως τα αποτελέσµατα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
(κέρδη ή ζηµιές), καθώς και ο προσδιορισµός της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης (Ε-
νεργητικό και Παθητικό) γίνεται στο δωδεκάµηνο διάστηµα του ηµερολογιακού έτους / λογι-
στικής χρήσης. Η σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων σε ετήσια βάση είναι υποχρεωτική 
από τη νοµοθεσία και συχνά (ανάλογα µε την νοµική µορφή της επιχείρησης) επιβάλλεται η 
δηµοσίευσή τους στον ηµερήσιο τύπο, προκειµένου να µπορούν εύκολα να ενηµερωθούν ό-
λοι οι ενδιαφερόµενοι.  

 
4.1.2 Έναρξη των Λογιστικών ∆ιαδικασιών – Εγγραφή ανοίγµατος 
Η πρώτη εγγραφή γίνεται µε ηµεροµηνία της πρώτης µέρας της λογιστικής χρήσης, που όπως 
αναφέρθηκε συνήθως είναι η 1η Ιανουαρίου και ονοµάζεται εγγραφή ανοίγµατος. Σε αυτήν 
χρεώνουµε όλους του λογαριασµούς του Ενεργητικού και πιστώνουµε όλους τους λογαρια-
σµούς του Παθητικού µε τα υπόλοιπα που είχαν την 31/12 του προηγούµενου έτους. Με αυ-
τόν τον τρόπο «ανοίγουµε» τους λογαριασµούς και εµφανίζουµε τα αρχικά υπόλοιπα του έ-
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τους, που συµπίπτουν απολύτως µε τα τελικά υπόλοιπα που παρουσίαζαν στο τέλος της 
προηγούµενης χρήσης και που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της επιχείρησης. 
 
Παράδειγµα: 
 

ποσά  
Ηµ/νία Λογαριασµοί – Αιτιολογία 

Χρέωση Πίστωση
-1-     

Κτίρια  54.000    
Μηχανήµατα  15.000    
Μεταφορικά µέσα  5.000    
Λοιπός Εξοπλισµός   4.000    
Εµπορεύµατα  6.000    
Υλικά συσκευασίας  1.000    
Πελάτες   3.500    
Γραµµάτια εισπρακτέα   2.500    
Προκαταβολές σε προµηθευτές   500    
Χρεόγραφα   3.600    
Τράπεζα Ω.Ω. λογαριασµός όψεως  2.400    
Ταµείο   2.500    
  Ίδια κεφάλαια    50.000 
  Ενυπόθηκο ∆άνειο    43.000 
  Προµηθευτές    2.000 
  Γραµµάτια πληρωτέα    3.000 
  Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη   1.800 
  Προκαταβολές πελατών   200 

1/1/2003 

Άνοιγµα βιβλίων ως Ισολογισµός 31/12/2002     
 
 
4.2 Ισοζύγια  
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, συµβαίνουν πολλά λογιστικά γεγονότα, τα οποία µεταβάλλουν 
τα υπόλοιπα των λογαριασµών και καταγράφονται λογιστικά από τη συλλειτουργία του Ηµε-
ρολογίου και του Γενικού Καθολικού. Θεωρείται σκόπιµο να γίνεται σε τακτικά χρονικά δια-
στήµατα έλεγχος της ακρίβειας αυτών των λογιστικών ενεργειών. 
Ο πλέον απλός και συνηθισµένος έλεγχος συνίσταται στην εξακρίβωση της ισότητας µεταξύ 
χρεώσεων και πιστώσεων. Έτσι: 
α) το άθροισµα της στήλης των χρεώσεων του ηµερολογίου θα πρέπει να είναι ίσο οπωσδή-

ποτε µε το άθροισµα της στήλης των πιστώσεων. 
β) το σύνολο των χρεώσεων των λογαριασµών του Γενικού Καθολικού θα πρέπει να είναι ο-

πωσδήποτε ίδιο µε το σύνολο των πιστώσεων. Τα σύνολα αυτά θα πρέπει επίσης να ισού-
νται µε τα αθροίσµατα των στηλών των χρεώσεων και των πιστώσεων του ηµερολογίου. 
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γ) Το άθροισµα των χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασµών µε χρεωστικό υπόλοιπο θα 
πρέπει να ισούται µε το άθροισµα των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασµών µε πιστω-
τικό υπόλοιπο.  
Αν δεν ισχύουν οι πιο πάνω ισότητες, τότε προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος. Αλλά και να 

επαληθεύονται οι παραπάνω ισότητες δεν µπορεί να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει συµβεί κάποιο 
λάθος. Έτσι µια διπλή καταχώρηση ενός λογιστικού γεγονότος ή η παράλειψη καταχώρησής 
του αποτελούν λογιστικά σφάλµατα, τα οποία όµως δεν εντοπίζονται µε την µέθοδο της επαλή-
θευσης της ισότητας των παραπάνω αθροισµάτων. Το ίδιο ισχύει εφόσον τόσο η χρέωση όσο 
και η πίστωση έχουν ενηµερωθεί µε λάθος ποσό. Τέτοια λάθη θα µπορούσαν να αποκαλυφθούν 
µόνο αν εξετάζαµε τη µεταφορά όλων των λογιστικών γεγονότων ένα προς ένα ή τυχαία.  

 
Ο έλεγχος της ισότητας µεταξύ των συνόλων των χρεώσεων και των πιστώσεων στο ηµε-

ρολόγιο γίνεται µε απλή άθροιση των ποσών. Για την εξακρίβωση των ισοτήτων στο Γενικό 
Καθολικό αλλά και για λόγους εκτίµησης, όχι µε απόλυτα ακριβή τρόπο, των αποτελεσµάτων 
και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της χρήσης, χρη-
σιµοποιούνται τα ισοζύγια.  

 

 
Το Ισοζύγιο λογαριασµών γενικού καθολικού έχει την ακόλουθη µορφή: 

 
Επιχείρηση Κ.Λ.Μ. 30/6/2002 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 
Ποσά Υπόλοιπα 

Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 
Χρέωση Πίστωση Χρεωστικά Πιστωτικά 

1 Αµοιβές προσωπικού  1.560 - 1.560 -
2 Αναλώσεις καυσίµων 750 - 750 -
3  Αποσβέσεις  1.100 - 1.100 -
4  Ασφάλιστρα 250 - 250 -
5  Βραχυπρόθεσµο ∆άνειο - 5.000 - 5.000
6  Γραµµάτια εισπρακτέα 250 50 200 -
7  Γραµµάτια Πληρωτέα 100 450 - 350
8  Εµπορεύµατα 10.000 8.500 1.500 -
9  Έπιπλα και σκεύη 1.200 240 960 -

10  Έσοδα από ενοίκια  - 1.200 - 1.200
11  Ζηµιά από καταστροφή εµπορευµάτων  3.500 - 3.500 -
12  Καταθέσεις όψεως 1.800 700 1.100 -
13  Κεφάλαιο - 7.340 - 7.340
14  Κόστος πωληθέντων 5.000 - 5.000 -
15  Μεταφορικά Μέσα 8.600 860 7.740 -

Το Ισοζύγιο αποτελεί έναν πίνακα που περιλαµβάνει τους λογαριασµούς του Γενικού Κα-
θολικού µε τα αθροίσµατα των στηλών των χρεώσεων και των πιστώσεων, που παρουσιά-
ζει καθένας από αυτούς και τα υπόλοιπά τους.  
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16  Πελάτες 1.500 1.200 300 -
17  Προµηθευτές 1.100 1.800 - 700
18  Πωλήσεις  - 10.000 - 10.000
19  Ταµείο  10.250 9.560 690 -
20  Τόκοι πιστωτικοί  - 250 - 250
21  Τόκοι χρεωστικοί 350 - 350 -
22  Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη - 160 - 160

   Σύνολα 47.310 47.310 25.000 25.000
 
Τα ισοζύγια µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες. 
Με κριτήριο το περιεχόµενό τους διακρίνονται σε: 
Πλήρες Ισοζύγιο: Περιλαµβάνει τα αθροίσµατα των ποσών των λογαριασµών και τα υπό-
λοιπα των λογαριασµών. 
Ισοζύγιο ποσών: Περιλαµβάνει µόνο τα αθροίσµατα των ποσών των λογαριασµών. 
Ισοζύγιο υπολοίπων: Περιλαµβάνει µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών.  
Με κριτήριο τον χρόνο κατάρτισής τους διακρίνονται σε: 
Προσωρινό: Είναι το ισοζύγιο που καταρτίζεται συνήθως σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. 
κάθε µήνα) κατά τη διάρκεια της χρήσης.  
Προσαρµοσµένο: Είναι αυτό που καταρτίζεται µετά τις εγγραφές προσαρµογής (βλέπε πα-
ράγραφο 4.6)  
Οριστικό: Καταρτίζεται µετά τις εγγραφές κλεισίµατος των εσόδων – κερδών και εξόδων – 
ζηµιών και τις εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος (βλέπε παράγραφο 4.7)  
 
 
4.2. Εφαρµογή 
∆ίνονται οι ακόλουθοι λογαριασµοί και τα υπόλοιπά τους για την επιχείρηση Εκπαιδευτήρια 
Λ.Λ. την 1/1/2003: 
 

Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών Υπόλοιπο  
1 Εκπαιδευτικό υλικό 1.500   
2 Ενυπόθηκο ακίνητο 50.000   
3 Ενυπόθηκο ∆άνειο 35.000   
4 Έπιπλα και σκεύη 2.000   
5 Ίδια κεφάλαια ;  
6 Καταθέσεις όψεως  6.000   
7 Μεταφορικά µέσα  15.000   
8 Οικόπεδα 20.000   
9 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 1.500   
10 Προεισπραχθέντα ∆ίδακτρα 2.000   
11 Ταµείο 20.000   
12 Χρεόγραφα 4.000   
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α) Υπολογίστε τα Ίδια Κεφάλαια. 
Κατασκευάζουµε ένα ισοζύγιο υπολοίπων: 
 

Υπόλοιπα Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 
Χρεωστικά Πιστωτικά 

1 Εκπαιδευτικό υλικό 1.500  
2 Ενυπόθηκο ακίνητο 50.000  
3 Ενυπόθηκο ∆άνειο  35.000 
4 Έπιπλα και σκεύη 2.000  
5 Ίδια κεφάλαια  ; 
6 Καταθέσεις όψεως  6.000  
7 Μεταφορικά µέσα  15.000  
8 Οικόπεδα 20.000  
9 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 1.500  
10 Προεισπραχθέντα ∆ίδακτρα  2.000 
11 Ταµείο 20.000  
12 Χρεόγραφα 4.000  

  Σύνολα 120.000 37.000 
 
Η διαφορά 120.000 – 37.000 (Ενεργητικό – Πραγµατικό Παθητικό) είναι τα Ίδια Κεφάλαια 
µε βάση τη Λογιστική Ισότητα, δηλαδή: 
 

Ενεργητικό (Ε) = Ίδια Κεφάλαια (ΙΚ) + Ξένα Κεφάλαια (ΞΚ) 
Άρα 

ΙΚ = Ε – ΞΚ 
ή  

ΙΚ = 120.000 – 37.000 = 83.000 
  
β) Να γίνει η εγγραφή ανοίγµατος µε ηµεροµηνία 1/1/2003. Να ονοµάσετε δυο σελίδες του 
τετραδίου σας σαν Γενικό καθολικό και να αναπτύξετε σε σχήµα «Τ» τους λογαριασµούς.  
Στην εγγραφή ανοίγµατος των λογιστικών βιβλίων, χρεώνουµε όλους τους λογαριασµούς του 
Ενεργητικού και πιστώνουµε όλους τους λογαριασµούς του Παθητικού:  
 

ποσά 
Ηµ/νία Λογαριασµοί – Αιτιολογία 

Χρέωση Πίστωση
-1-  

Εκπαιδευτικό υλικό  1.500 
Ενυπόθηκο ακίνητο  50.000 
Έπιπλα και σκεύη  2.000 
Καταθέσεις όψεως   6.000 
Μεταφορικά µέσα   15.000 

1/1/2003 

Οικόπεδα  20.000 
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Πνευµατικά ∆ικαιώµατα  1.500 
Χρεόγραφα   4.000 
Ταµείο  20.000 

  Ενυπόθηκο ∆άνειο  35.000
  Προεισπραχθέντα ∆ίδακτρα  2.000
  Ίδια κεφάλαια  83.000

 

Άνοιγµα βιβλίων ως Ισολογισµός 31/12/2002 
Σε µεταφορά 120.000 120.000

 
 
Γενικό Καθολικό  
 
              
Χ Εκπαιδευτικό Υλικό Π  Χ Ενυπόθηκο Ακίνητο Π  Χ Έπιπλα και σκεύη Π
(1) 1.500     (1) 50.000     (1) 2.000     

                 
              
              
Χ Καταθέσεις Όψεως Π  Χ Μεταφορικά Μέσα Π  Χ Οικόπεδα Π
 1.500      15.000     (1) 20.000     
                 

              
              

Χ 
Πνευµατικά  
∆ικαιώµατα Π  Χ Χρεόγραφα Π  Χ Ταµείο Π

(1) 1.500     (1) 4.000     (1) 20.000     
                 

               
               

Χ Ενυπόθηκο ∆άνειο Π  Χ
Προεισπραχθέντα 

∆ίδακτρα  Π       
   35.000  (1)     2.000  (1)       
                 

               
Χ Ίδια Κεφάλαια Π           
  83.000 (1)           
               

              



62

 
γ) Στη διάρκεια του 2003 έγιναν περιληπτικά τα ακόλουθα γεγονότα: 
1. Οι εργαζόµενοι έκαναν απεργία µε αίτηµα αυξήσεις µισθών, η διοίκηση της επιχείρησης 
υποσχέθηκε να υπάρξει αύξηση, το ποσοστό της οποίας θα αποφασιστεί µε νέες διαπραγµα-
τεύσεις τον Ιανουάριο του 2004.  
2. ∆όθηκαν 11.000 € για αµοιβές προσωπικού και οφείλονται 1.000 € στον καθηγητή Λ.Λ. 
που λείπει στο εξωτερικό.  
3. Πληρώθηκαν στο δικηγόρο Μ.Μ. 1.100 € για υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση.  
4. Εισπράχθηκαν δίδακτρα αξίας 20.000 € και οφείλονται στην επιχείρηση 10.000 για εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί. 
5. Πληρώθηκαν διαφηµιστικά έξοδα 1.200 €. 
6. Εισπράχθηκαν από ενοίκια κυλικείου 2.400 €. 
7. Πουλήθηκαν χρεόγραφα αξίας κτίσης 2.800 € αντί 3.300 €.  
 
Να γίνουν περιληπτικές ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων.  
Η υπόσχεση για αύξηση των µισθών δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός γιατί δεν έχει συµβεί 
κάτι που να αλλάζει τα στοιχεία της λογιστικής ισότητας.  
Θεωρώντας ως πρώτη εγγραφή την εγγραφή ανοίγµατος, ξεκινάµε την αρίθµηση από το 2. 
 
 

ποσά  Ηµ/νία Λογαριασµοί – Αιτιολογία 
Χρέωση  Πίστωση

Από µεταφορά  
-2- 

120.000 
 

120.000
 

Αµοιβές Προσωπικού  12.000    
  Ταµείο   11.000 
  Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες   1.000 

  

Αµοιβές Προσωπικού      
-3-     

Αµοιβές Τρίτων    1.100    
  Ταµείο   1.100 

  

Εξόφληση νοµικού συµβούλου Τ.Π.Υ. …     
-4-     

Ταµείο  20.000    
∆ίδακτρα εισπρακτέα  10.000    
  ∆ίδακτρα   30.000 

  

∆ίδακτρα έναντι λογαριασµού Τ.Π.Υ. … - Είσπραξη διδά-
κτρων Απ. Εις. …     

Σηµείωση: Το ταµείο είναι από τους λογαριασµούς που κινούνται περισσότερο από τους 
υπόλοιπους, και έτσι είναι σκόπιµο να κάνουµε το λογαριασµό τύπου «Τ», µε τον οποίο το 
παρακολουθούµε, µεγαλύτερο.  
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-5-     
∆ιαφηµιστικά Έξοδα  1.200    
  Ταµείο   1.200   
Είσπραξη προκαταβολής πελάτη Μ.Μ. απ.εισ. 1 – 
20/3/2005   

  

-6-     
Ταµείο  2.400    
  Ενοίκια Κιλικίου    2.400 

  

Είσπραξη ενοικίων κιλικίου Απ. Είσ. …     
-8-     

Ταµείο  3.300    
  Χρεόγραφα   2.800 
  Κέρδη από πώληση χρεογράφων   500 

  

∆ιαφηµίσεις ΤΠΥ 1 – 25/3/2005     
 Σε µεταφορά   170.000 170.000

 

 
δ) Να ενηµερώσετε τους λογαριασµούς του Γενικού καθολικού για τις µεταβολές που προέ-
κυψαν από τις ηµερολογιακές εγγραφές. 
 
Το Γενικό Καθολικό µετά την ενηµέρωσή του από τις ηµερολογιακές εγγραφές θα είναι: 
              
Χ Εκπαιδευτικό Υλικό Π  Χ Ενυπόθηκο Ακίνητο Π  Χ Έπιπλα και σκεύη Π
(1) 1.500     (1) 50.000     (1) 2.000     

                 
              
              
Χ Καταθέσεις Όψεως Π  Χ Μεταφορικά Μέσα Π  Χ Οικόπεδα Π
 1.500      15.000    (1) 20.000     
                 

              
              

Χ 
Πνευµατικά  
∆ικαιώµατα Π  Χ Χρεόγραφα Π  Χ Ταµείο Π

(1) 1.500     (1) 4.000  2800 (7)  (1) 20.000  11.000 (2)
            (4) 20.000  1.100  (3)

          (6) 2.400  1.200  (5)
          (7) 3.300    

Σηµείωση: Οι παραπάνω ηµερολογιακές εγγραφές είναι ελλιπείς αφού δεν έχουν την α-
κριβή ηµεροµηνία των λογιστικών γεγονότων ούτε το ακριβές παραστατικό. Αφορούν 
πολλές οµοειδείς εγγραφές και γίνονται για εξοικονόµηση χώρου. 
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Χ Ενυπόθηκο ∆άνειο Π  Χ
Προεισπραχθέντα 

∆ίδακτρα  Π       
   35.000  (1)     2.000  (1)       
                 

              

Χ Ίδια Κεφάλαια Π  Χ
Αµοιβές Προσωπι-

κού Π  Χ Αµοιβές Τρίτων Π
  83.000 (1)  (2) 12.000      (3) 1.100     
                 

              

Χ 
Αµοιβές Προσωπικού 

Πληρωτέες Π  Χ ∆ίδακτρα Εισπρακτέα Π  Χ ∆ίδακτρα Π
  1.000 (2)  (4) 10.000        30.000 (4)
                 

              

Χ 
∆ιαφηµιστικά Έξο-

δα Π  Χ Ενοίκια Κυλικείου Π  Χ
Κέρδη από πώληση 

Χρεογράφων Π
(5) 1.200        2.400 (6)    500 (7)

                 
              
 
ε) Να καταρτίσετε το προσωρινό ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού της επιχείρησης.  
Προσωρινό Ισοζύγιο της επιχείρησης εκπαιδευτήρια Λ.Λ.  
 

Ποσά Υπόλοιπα Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 
Χρέωση Πίστωση Χρεωστικά Πιστωτικά

1 Αµοιβές προσωπικού 12.000   12.000  - 
2 Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες    1.000  - 1.000  
3 Αµοιβές Τρίτων 1.100    1.100  - 
4 ∆ίδακτρα   30.000  - 30.000  
5 ∆ίδακτρα εισπρακτέα  10.000   10.000  - 
6 Εκπαιδευτικό υλικό 1.500    1.500  - 
7 Ενυπόθηκο ακίνητο 50.000   50.000  - 
8 Ενυπόθηκο δάνειο   35.000  - 35.000  
9 ∆ιαφηµιστικά έξοδα 1.200    1.200  - 
10 Έπιπλα και σκεύη 2.000    2.000  - 
11 Έσοδα από ενοίκια κιλικίου   2.400  - 2.400  
12 Ίδια κεφάλαια   83.000  - 83.000  
13 Καταθέσεις όψεως  6.000    6.000  - 
14 Μεταφορικά µέσα  15.000   15.000  - 
15 Οικόπεδα 20.000   20.000  - 
16 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 1.500    1.500  - 
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17 Προεισπραχθέντα ∆ίδακτρα   2.000  - 2.000  
18 Ταµείο 45.700 13.300  32.400  - 
21 Χρεόγραφα 4.000  2.800  1.200  - 
22 Κέρδη από πώληση χρεογράφων   500  - 500  
  170.000 170.000 153.900  153.900 

 
Παρατηρούµε ότι το άθροισµα της στήλης της Χρέωσης είναι µε το άθροισµα της στήλης της 
Πίστωσης, τόσο στα ποσά (170.000) όσο και στα υπόλοιπα (153.900). Επίσης το άθροισµα των 
συνολικών χρεώσεων του ηµερολογίου (170.000) είναι ίσο τόσο µε το άθροισµα των πιστώσε-
ων του ηµερολογίου όσο και µε το άθροισµα της στήλης χρεώσεων ποσών του Ισοζυγίου.  
 
 
4.3 Απογραφή  
 
Πριν από την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή του ισολογισµού και της κα-
τάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, θα πρέπει να ελέγξουµε αν οι λογαριασµοί που τις αποτε-
λούν παρουσιάζουν στα υπόλοιπά τους το πραγµατικό τους µέγεθος. Μετά από την κατα-
χώρηση στα βιβλία της επιχείρησης όλων των λογιστικών γεγονότων της κάθε χρήσης, διε-
νεργείται η Απογραφή µε την οποία διαπιστώνεται η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της 
επιχείρησης. Στην συνέχεια, συγκρίνονται τα αποτελέσµατα µε τα δεδοµένα που εµφανίζουν 
τα βιβλία της επιχείρησης και όπου διαπιστώνονται διαφορές γίνονται οι απαραίτητες κινή-
σεις προσαρµογής τους. 
 

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ορισµό, η Απογραφή περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
α) Η λεπτοµερή περιγραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού. Όταν πρόκει-
ται για περιουσιακά στοιχεία, αυτό σηµαίνει περιγραφή κατά είδος, ποιότητα, διαστάσεις κτλ. 
Αν πρόκειται για απαιτήσεις / υποχρεώσεις τότε γίνεται αναλυτική περιγραφή που πρέπει να 
περιλαµβάνει το όνοµα του οφειλέτη / πιστωτή, το ποσό της απαίτησης, το χρόνο λήξης της 
κτλ. 
β) Η µέτρηση των παραπάνω στοιχείων. Εφόσον βέβαια τα στοιχεία είναι δυνατό να αποδο-
θούν ποσοτικά (ζύγιση, απαρίθµηση µονάδων, µέτρηση επιφανειών κτλ.). Στις απαιτήσεις / 
υποχρεώσεις, η µέτρηση περιλαµβάνει συµφωνία των υπολοίπων των αντίστοιχων λογαρια-
σµών µε τους οφειλέτες ή δικαιούχους αντίστοιχα.  
γ) Απόδοση σε χρηµατικούς όρους, αποτίµηση δηλαδή της αξίας καθενός στοιχείου ξεχωρι-
στά. Η αποτίµηση γίνεται σε τιµές κόστους αγοράς (ιστορικό κόστος) 
Η Καθαρή Περιουσία προκύπτει υπολογιστικά, δηλαδή αν από το σύνολο του Ενεργητικού 
αφαιρεθεί το σύνολο του Πραγµατικού Παθητικού (Ξένα Κεφάλαια), προκύπτει η Καθαρή 
Περιουσία της οικονοµικής µονάδας.  

Απογραφή είναι το σύνολο των ενεργειών που αφορούν τη λεπτοµερή περιγραφή, τη µέ-
τρηση και την απόδοση σε χρηµατικούς όρους των στοιχείων του Ενεργητικού και του 
Παθητικού µιας οικονοµικής µονάδας τη δεδοµένη χρονική στιγµή που διενεργείται. 
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Τα στοιχεία της Απογραφής καταγράφονται στο Βιβλίο Απογραφών.  
 
Παράδειγµα 4.1. 
Παιδικός σταθµός Ε.Ε. Απογραφή 31/12/2004 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

1. Οικόπεδο επί της … και αριθµ. … 360 τ.µ. Συµβόλαιο αριθ. …   10.000 

2. Κτίριο µονοκατοικία επί της … και αριθµ. … 212 τ.µ. Συµβό-
λαιο αριθµ.   40.000 
3. Επιβατηγό λεωφορείο µάρκας … 2300 cc YXX 3155  6.000 
4. 20 θρανία διαστάσεις 80Χ..Χ.. χρώµατος …  500 
5. 50 καρέκλες διαστάσεις …Χ…Χ… χρώµατος   400 
6. Τηλεόραση µάρκας.. 30’’ τύπου ΑC33   700 57.600
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
ΠΕΛΑΤΕΣ    
7. Κ.Λ. 1.000  
8. Λ.Ξ. 700  
9. Τ.Α. 300 2.000 
10. Απόθεµα Γραφικής Ύλης  130 
11. Προπληρωµένα Ασφάλιστρα (Ασφ. Συµβόλαιο … Ε.Γ. Ασφα-
λιστική 1/3/2004 ως 31/3/2005)  1.200 
12. Τραπεζικός Λογαριασµός Όψεως Τράπεζα Ω.Ω. αρ. λογαρια-
σµού 1234.4321.5555  4.600 
13.Μετρητά στο ταµείο  4.470 12.400
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   70.000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
1. ∆ανειακός λογασριαµός Τράπεζα Ε.Π. αρ. λογαριασµού 
5555/222/8880  12.000 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   
2. Ε.Ζ. 2.000  
3. Η.Θ. 500  
4. Ν.Κ. 1.700 4.200 16.200
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Κεφάλαιο  53.800 53.800
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   70.000

 
Η απογραφή εµφανίζει αναλυτικά τα στοιχεία του Ισολογισµού και προσδιορίζει την πραγµα-
τική τους αξία σε χρηµατικές µονάδες. Ο Ισολογισµός δίνει συνοπτικές πληροφορίες και δεν 
εµφανίζει ποσότητες. 
Ο Ισολογισµός που θα προέκυπτε από το παραπάνω παράδειγµα είναι ο ακόλουθος: 
Παιδικός σταθµός Ε.Ε. Ισολογισµός 31/12/2004 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  
Οικόπεδα 10.000 Κεφάλαιο 53.800
Κτίρια 40.000 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Μεταφορικά Μέσα  6.000 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Έπιπλα και σκεύη 900 ∆άνεια 12.000
Λοιπός Εξοπλισµός 700 Προµηθευτές 4.200
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Πελάτες 2.000  
Γραφική ύλη 130  
Προπληρωµένα Ασφάλιστρα 1.200  
Καταθέσεις όψεως 4.600  
Ταµείο  4.470  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΚΘ 
70.000

 
 
4.4 Εγγραφές προσαρµογής  
 
Με τη διενέργεια της φυσικής απογραφής, έρχονται στην επιφάνεια οι διαφορές που υπάρ-
χουν µεταξύ των υπολοίπων των λογαριασµών του Γενικού και των Αναλυτικών Καθολικών 
και των πραγµατικών δεδοµένων που προκύπτουν από την απογραφή. Οι διαφορές αυτές 
µπορεί να οφείλονται είτε σε παράληψη καταχωρήσεων είτε σε λανθασµένες καταχωρήσεις. 
Η αντιµετώπιση των λογιστικών σφαλµάτων θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 12. 
Συχνά, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας της λογιστικής παρακολούθησης, ορισµέ-
νοι λογαριασµοί δεν ενηµερώνονται όταν συµβαίνουν τα λογιστικά γεγονότα. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις µάλιστα είναι πρακτικά αδύνατη η ενηµέρωσή τους κατά τη διάρκεια της 
χρήσης. Για παράδειγµα: 

- Κάποια έξοδα, όπως ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεπικοινωνίες (Γενικά έξοδα), µισθοί και ηµε-
ροµίσθια κ.ά. δεν είναι δυνατό να ενηµερώνονται µε τη δηµιουργία των εξόδων, αλλά µε 
την εξόφληση τους. ∆ιαφορετικά θα έπρεπε κάθε φορά που ανοίγουµε κάποιον διακόπτη 
ρεύµατος να ενηµερώνουµε τα βιβλία της επιχείρησης για το ρεύµα που χρησιµοποιήσα-
µε.  
Το ίδιο ισχύει για ορισµένα έσοδα, όπως τα δίδακτρα.  
- Ορισµένα έξοδα που προπληρώνονται, όπως π.χ. τα ασφάλιστρα, χρειάζεται να εξακρι-
βωθεί ποιο µέρος τους αφορά την τρέχουσα χρήση και ποιο την επόµενη. Το ίδιο ισχύει 
για ορισµένα έσοδα που προεισπράττονται τα ενοίκια, οι προµήθειες κ.ά.  
- Οι αποσβέσεις των στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού, υπολογίζονται και διενεργούνται 
στο τέλος της χρήσης. 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις τακτοποιούνται στο τέλος της χρήσης, µε τις κατάλληλες η-
µερολογιακές εγγραφές οι οποίες ονοµάζονται εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης ή 
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αναµόρφωσης. Οι εγγραφές που διενεργούνται µετά τη φυσική Απογραφή και ονοµάζονται 
εγγραφές προσαρµογής, έχουν σκοπό να µεταβάλουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών συγκε-
ντρωτικά, ώστε να συµπεριλάβουν τα λογιστικά γεγονότα για τα οποία οι λογαριασµοί αυτοί 
δεν είχαν ενηµερωθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.  
 

 
 
4.5 Κατηγορίες εγγράφων προσαρµογής 
 
4.5.1 Αναλώσεις 
 
Οι αναλώσεις διαφόρων υλικών (γραφική ύλη, υλικά συσκευασίας, καύσιµα κ.ά.) δεν είναι 
δυνατό να προσδιοριστούν, παρά µόνο µετά την απογραφή που προσδιορίζει µε ακρίβεια το 
τελικό απόθεµα των λογαριασµών αυτών. Αυτοί οι λογαριασµοί χρεώνονται στη διάρκεια της 
χρήσης µε την εγγραφή ανοίγµατος των βιβλίων (Αρχικό Απόθεµα) και µε τις αγορές, αλλά 
δεν πιστώνονται µετά από κάθε ανάλωση γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά αδύνατο. Θα 
έπρεπε, µε άλλα λόγια, να ενηµερώνουµε κάθε φορά µε ηµερολογιακή εγγραφή το λογαρια-
σµό «Γραφική Ύλη» για κάθε στιλό ή για κάθε κόλλα χαρτί που θα χρησιµοποιούσαµε. Αντ’ 
αυτού υπολογίζουµε το ύψος των αναλώσεων χρησιµοποιώντας τον τύπο:  
 

Ανάλωση = Αρχικό Απόθεµα + Αγορές - Τελικό Απόθεµα  
ή 

Ανάλ. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
 
Μπορούµε, γνωρίζοντας το χρεωστικό υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασµού που αποτελεί 
το άθροισµα αρχικού αποθέµατος και αγορών και εξακριβώνοντας το Τελικό Απόθεµα από 
την Απογραφή, να προσδιορίσουµε εύκολα το ύψος των αναλώσεων.  
 
Παράδειγµα 4.2  
Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Υλικά συσκευασίας» την 31/12/2003 ήταν 480 €. 
Κατά την Απογραφή διαπιστώθηκε ότι το Τελικό Απόθεµα των υλικών συσκευασίας ανέρχε-
ται στα 120 €. Να προσδιοριστεί η ανάλωση υλικών συσκευασίας στη διάρκεια της χρήσης 
και να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή προσαρµογής.  
 

Ανάλ. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α.
Ανάλ. = 480 - 120 
Ανάλ. = 360   

Οι εγγραφές προσαρµογής διενεργούνται µε σκοπό να προσαρµόσουν τους λογαρια-
σµούς στα πραγµατικά τους υπόλοιπα, όπως αυτά προκύπτουν από τη διενέργεια της φυ-
σικής Απογραφής  
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Η εγγραφή προσαρµογής, θα πρέπει να καταλογίζει το έξοδο της ανάλωσης των υλικών συ-
σκευασίας (Υλικά συσκευασίας αναλωθέντα) και να προσαρµόζει ταυτόχρονα το υπόλοιπο 
του λογαριασµού, στο πραγµατικό του υπόλοιπο, που προέκυψε από τη φυσική Απογραφή: 
 

- - Χ Π 
Υλικά συσκευασίας αναλωθέντα  360  
  Υλικά Συσκευασίας  360

31/12/2003 

Προσαρµογή του λογαριασµού Υλικά συσκευασίας     
     

Έτσι δηµιουργείται ο λογαριασµός εξόδου «Υλικά συσκευασίας αναλωθέντα» και ο λογα-
ριασµός «Υλικά συσκευασίας» θα παρουσιάζει το πραγµατικό του υπόλοιπο:  
 

 Χ Υλικά Συσκευασίας Π  
Α.Α. + Αγ.  480 360    

       
Υπόλοιπο:  120    
      

Με ανάλογο χειρισµό προσαρµόζουµε και άλλους λογαριασµούς όπως: Έντυπα και γραφική 
ύλη, Καύσιµα, Υλικά άµεσης ανάλωσης, λιπαντικά κ.ά. 
 
4.5.2. Εγγραφές Αναγνωρίσεων δεδουλευµένων εσόδων – εξόδων  
Ορισµένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα, κόµιστρα, προµήθειες κ.ά.) αναγνωρίζο-
νται κατά τη διάρκεια της χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και ειδικότερα όταν εκδοθεί 
το Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Είναι πρακτικά αδύνατο να καταλογίζονται, για παρά-
δειγµα, τα δίδακτρα για κάθε µαθητή, τη στιγµή παροχής της υπηρεσίας. Όταν η είσπραξή 
της δεν έχει συµβεί µέχρι το τέλος της χρήσης, τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται µε την Απο-
γραφή, όπου προσδιορίζεται το ακριβές χρηµατικό ποσό που οφείλεται στην επιχείρηση, εκ-
δίδονται τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών και διενεργείται η εγγραφή προσαρµογής. 
Συγκεκριµένα χρεώνεται ένας λογαριασµός απαιτήσεων (Πελάτες ή έσοδα εισπρακτέα) και 
πιστώνεται ο λογαριασµός του αντίστοιχου εσόδου. 
 
Παράδειγµα 4.3  
α) Η απογραφή στην µεταφορική εταιρεία Ψ.Γ. έδειξε ότι οφείλονται 8.000 € από µεταφορι-
κές υπηρεσίες που έχει προσφέρει η επιχείρηση.  
 

- - Χ Π 
Πελάτες   8.000  
  Έσοδα από Κόµιστρα  8.000 

31/12/200
4 

Ενηµέρωση ∆εδουλευµένων εσόδων από κόµιστρα Φορτ. 
…   

 

     
β) ∆ιαπιστώθηκε ότι οφείλονται στο φροντιστήριο ∆.∆. 12.000 € από δίδακτρα της περιόδου 
που δεν έχουν εξοφληθεί.  
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-5- Χ Π 
∆ίδακτρα εισπρακτέα   12.000  
  Έσοδα από δίδακτρα  12.000

  

Ενηµέρωση ∆εδουλευµένων εσόδων από Α.Π.Υ. …     
     

Ορισµένα έξοδα αφορούν υπηρεσίες τις οποίες έχει χρησιµοποιήσει η επιχείρηση, αλλά δεν 
τις έχει καταλογίσει είτε γιατί δεν έχει λάβει τα κατάλληλα παραστατικά από τους δικαιού-
χους είτε γιατί καταλογίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία ολοκληρώνονται στην 
επόµενη χρήση. Έτσι η χρησιµοποίηση των υπηρεσιών ενός δικηγόρου ή ενός λογιστή που 
δεν είναι υπάλληλοι της επιχείρησης δεν καταλογίζεται ως έξοδο παρά µόνο µε την παραλα-
βή του σχετικού παραστατικού (τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών). Η απογραφή των υποχρεώ-
σεων, δείχνει την οφειλή και καταλογίζεται ως έξοδο, προκειµένου να επιβαρύνει το αποτέ-
λεσµα της χρήσης που αφορούν οι ληφθείσες υπηρεσίες.  
 
Παράδειγµα 4.4.: 
Κατά τη συµφωνία των υποχρεώσεων της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι οφείλονται στον 
δικηγόρο Α.Κ. 2.000 € για υπηρεσίες που έχει προσφέρει. Γίνεται η ακόλουθη εγγραφή προ-
σαρµογής: 

     
- - Χ Π 

Αµοιβές Τρίτων   2.000  
  Αµοιβές τρίτων πληρωτέες  2.000 

31/12/2004 

Καταλογισµός ∆εδουλευµένων νοµικών εξόδων    
     

Παρόµοια είναι η περίπτωση του καταλογισµού των τόκων είτε αυτοί είναι πιστωτικοί (έσοδο) 
είτε χρεωστικοί (έξοδο). Η τράπεζα στην οποία υπάρχει ο λογαριασµός όψεως ή ο δανειακός 
λογαριασµός, αυξάνει το υπόλοιπο της επιχείρησης κατά το ποσό των τόκων, αυξάνοντας έτσι 
το ύψος του διαθέσιµου ποσού (αν πρόκειται για πιστωτικούς τόκους) ή του δανειακού λογα-
ριασµού (αν πρόκειται για χρεωστικούς τόκους), και ειδοποιώντας την επιχείρηση µε µια ανά-
λυση κινήσεων λογαριασµού µε τη µορφή χρεώσεων και πιστώσεων (extrait) που στέλνει.  
 
Παράδειγµα 4.5.  
α) Στο τέλος της χρήσης 2003, η τράπεζα Χ.Χ. από την οποία η επιχείρηση έχει πάρει ενυπό-
θηκο δάνειο ειδοποιεί ότι καταλόγισε τόκους 250 € που αφορούν το χρονικό διάστηµα 
1/1/2003 ως 31/12/2003. 
Γίνεται η ακόλουθη εγγραφή: 
     

- - Χ Π 
Τόκοι Χρεωστικοί   250  
  Ενυπόθηκο ∆άνειο  250 31/12/2004 
Καταλογισµός ∆εδουλευµένων χρεωστικών τόκων Ενυπόθηκου ∆ανείου 
ως extrait 12/2004  
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β) Όπως διαπιστώθηκε από το extrait 12/2004 της τράπεζας Ψ.Ψ., το υπόλοιπο του λογαρια-
σµού όψεως που διατηρεί η επιχείρηση αυξήθηκε κατά 310 €. Το ποσό προέρχεται από τους 
τόκους της χρήσης.  
Γίνεται η ακόλουθη εγγραφή: 

     
- - Χ Π 

Τραπεζικός Λογαριασµός όψεως Τράπεζα Ψ.Ψ. 310   
  Τόκοι Πιστωτικοί   310 31/12/2004 
Καταλογισµός ∆εδουλευµένων Πιστωτικών τόκων λογα-
ριασµού όψεως ως extrait 12/2004   

  

     
Τι είναι το extrait µιας τράπεζας. 
Ορισµένες τράπεζες στέλνουν extrait και σε ιδιώτες πελάτες (π.χ. NOVABANK), φωτογρα-
φία extrait. Ένα είδος extrait είναι ο λογαριασµός της πιστωτικής κάρτας, το χαρτί των τρα-
πεζικών κινήσεων των ATM ή οι κινήσεις στο βιβλιάριο καταθέσεων.  
 
4.2 Εφαρµογή 
Αναζητήστε στην αλληλογραφία σας µε την τράπεζα έγγραφα της µορφής του extrait (ένα βιβλιάριο 
καταθέσεων, το χαρτί που παίρνουµε από το ATM, λογαριασµός πιστωτικής κάρτας). Προσπαθήστε 
να «αποκωδικοποιήσετε» τις κινήσεις που αναφέρονται µε τη µορφή χρεώσεων και πιστώσεων. 
 
4.5.3 Προεισπραχθέντα έσοδα – Προπληρωµένα έξοδα 
Ορισµένα έσοδα όπως έσοδα από ενοίκια, ασφάλιστρα, διαφηµίσεις κ.ά. κατά κανόνα προει-
σπράττονται. Η απογραφή σε αυτές τις περιπτώσεις στοχεύει στο να εξακριβώσει ποιο ποσό 
αφορά τη χρήση που κλείνει και ποιο την επόµενη. Το ίδιο συµβαίνει στην περίπτωση όπου 
τα παραπάνω δεν αποτελούν έσοδα για την επιχείρηση αλλά έξοδα. Η λογιστική αντιµετώπι-
ση καταγραφής των παραπάνω µπορεί να πάρει δύο µορφές.  
 
Α΄ Τρόπος  
Όταν πρόκειται για έσοδα: 
Όταν γίνεται η είσπραξη του ποσού, αυτό εµφανίζεται ως «προεισπραγµένο έσοδο», δηλαδή 
αυξάνονται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης αφού οι σχετικές µε την είσπραξη υπηρεσίες δεν 
έχουν ακόµη προσφερθεί. Στην απογραφή υπολογίζεται το µέρος του ποσού που αφορά την 
χρήση που κλείνει και αναγνωρίζεται το έσοδο µε µείωση του προεισπραγµένου εσόδου.  
 
Παράδειγµα 4.6 
Την 1/11/2003 η επιχείρηση Ζ.Ζ. συµφώνησε να ενοικιάσει αποθήκη στην επιχείρηση Π.Π. αντί 
1.000 € µηνιαίου µισθώµατος και εισέπραξε 6.000 € που αφορούν τα ενοίκια των επόµενων 6 µηνών.  
Η εγγραφή που θα κάνει η επιχείρηση Ζ.Ζ. είναι: 

- - Χ Π 
Ταµείο   6.000  
  Προεισπραχθέντα Ενοίκια  6.000

1/11/2003 

Προείσπραξη ενοικίων Απόδ. Είσπρ. Εν. 134 1/11/2003     
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Στο τέλος της χρήσης υπολογίζεται ότι το ποσό που αποτελεί προείσπραξη είναι 4.000 €, α-
φού τα υπόλοιπα 2.000 € έχουν µετατραπεί σε έσοδο, γιατί έχει περάσει η περίοδος που αφο-
ρούν. Για την καταγραφή του εσόδου και τη διόρθωση του ποσού του λογαριασµού «Προει-
σπραχθέντα Ενοίκια» γίνεται η εγγραφή προσαρµογής: 

     
- - Χ Π 

Προεισπραχθέντα Ενοίκια  2.000   
  Έσοδα από Ενοίκια   2.000 

31/12/2003 

Καταλογισµός δεδουλευµένων εσόδων από Ενοίκια     
     

Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασµός «Έσοδα από Ενοίκια» εµφανίζει το έσοδο που αφορά 
την τρέχουσα χρήση και θα αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης, ενώ ο λογαριασµός Παθητι-
κού «Προεισπραχθέντα Ενοίκια» θα εµφανίσει στον Ισολογισµό την υποχρέωση της επιχεί-
ρησης Ζ.Ζ. από την προείσπραξη των µισθωµάτων. 

          

Χ 
Προεισπραχθέντα 

Ενοίκια Π  Χ Έσοδα από Ενοίκια Π 
 2.000  6.000      2.000   
           

 
Όταν πρόκειται για έξοδα: 
Τα λογιστικά γεγονότα του παραπάνω παραδείγµατος από την σκοπιά της επιχείρησης Π.Π. το πο-
σό 6.000 € που προκαταβάλλεται αφορά ένα έξοδο που δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί. Έτσι α-
ποτελεί απαίτηση της επιχείρησης και το καταχωρεί στο λογαριασµό «Προπληρωµένα Ενοίκια». 

     
- - Χ Π 

Προπληρωµένα Ενοίκια   6.000    
  Ταµείο   6.000 

1/11/2003 

Προείσπραξη ενοικίων Απόδ. Είσπρ. Εν. 134 1/11/2003     
     

Ενώ, στο τέλος της χρήσης υπολογίζεται και για την επιχείρηση Π.Π. ότι το ποσό που αποτε-
λεί προκαταβολή είναι 4.000 € και τα υπόλοιπα 2.000 € έχουν µετατραπεί σε έξοδο, γιατί έχει 
περάσει η περίοδος που αφορούν. Για την καταγραφή του εξόδου και τη διόρθωση του ποσού 
του λογαριασµού «Προπληρωµένα Ενοίκια» γίνεται η εγγραφή προσαρµογής: 
 

     
- - Χ Π 

Έξοδα από ενοίκια  2.000    
  Προπληρωµένα Ενοίκια    2.000 

31/12/2003 

Καταλογισµός δεδουλευµένων εξόδων από Ενοίκια     
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Και από τη σκοπιά της επιχείρησης Π.Π. µε αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασµός «Έξοδα από 
Ενοίκια» εµφανίζει το έξοδο που αφορά την τρέχουσα χρήση και θα µειώσει τα κέρδη της 
επιχείρησης, ενώ ο λογαριασµός Ενεργητικού «Προπληρωµένα Ενοίκια» θα εµφανίσει στον 
Ισολογισµό την απαίτηση της επιχείρησης Π.Π. από την προκαταβολή των µισθωµάτων. 

         

Χ 
Προπληρωµένα 

Ενοίκια Π  Χ Έξοδα από Ενοίκια Π 
 6.000  2.000     2.000     
           

 
Β΄ Τρόπος  
Στην πράξη, αντί για την εµφάνιση πρώτα της προκαταβολής και στο τέλος της χρήσης του 
εσόδου ή του εξόδου, γίνεται το ακριβώς αντίθετο.  
Όταν πρόκειται για έσοδα: 
Με την είσπραξη του ποσού, αναγνωρίζεται απευθείας το έσοδο µε πίστωση του αντίστοιχου 
λογαριασµού. ∆ηλαδή: 

     
- - Χ Π 

Ταµείο   6.000  
  Έσοδα από Ενοίκια   6.000 

1/11/2003 

Προείσπραξη ενοικίων Απόδ. Είσπρ. Εν. 134 1/11/2003   
     

Με την εγγραφή προσαρµογής προσδιορίζεται ποιο µέρος του εσόδου αφορά την τρέχουσα 
χρήση και ποιο την επόµενη. Το µέρος του εσόδου που αφορά την επόµενη χρήση εµφανίζε-
ται µε την κατάλληλη εγγραφή στο λογαριασµό υποχρεώσεων «Προεισπραχθέντα ενοίκια». 
 

- - Χ Π 
Έσοδα από Ενοίκια  4.000  
  Προεισπραχθέντα Ενοίκια   4.000

31/12/2003 

Καταλογισµός δεδουλευµένων εσόδων από Ενοίκια   
     

 
Το τελικό αποτέλεσµα στα υπόλοιπα των κινούµενων λογαριασµών δε διαφέρει από τον πρώτο 
τρόπο. Όπως φαίνεται, τα «Προεισπραχθέντα ενοίκια» παρουσιάζουν και µε τους δυο τρόπους, 
πιστωτικό υπόλοιπο 4.000 € και τα «Έσοδα από Ενοίκια» πιστωτικό υπόλοιπο 2.000 €: 
 

         

Χ 
Προεισπραχθέντα 

Ενοίκια Π  Χ Έσοδα από Ενοίκια Π 
   4.000     4.000 6.000   
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Όταν πρόκειται για έξοδα: 
Το ποσό της εκταµίευσης καταλογίζεται απευθείας µε χρέωση του λογαριασµού «Εξόδου». 
Για παράδειγµα: 

     
- - Χ Π 

Έξοδα από ενοίκια  6.000    
  Ταµείο   6.000 

1/11/2003 

Πληρωµή Ενοικίων Απόδ. Είσπρ. Εν. 134 1/11/2003     
     

Το ποσό που αφορά την επόµενη χρήση, και εποµένως αποτελεί προκαταβολή, εµφανίζεται µε την 
εγγραφή προσαρµογής όπου πιστώνεται το έξοδο για να µειωθεί, µε χρέωση του λογαριασµού 
«Προπληρωµένα Ενοίκια», ο οποίος εµφανίζεται ως λογαριασµός Απαιτήσεων στον Ισολογισµό.  

     
- - Χ Π 

Προπληρωµένα Ενοίκια  2.000    
  Έξοδα από ενοίκια   2.000 

31/12/2003 

Καταλογισµός δεδουλευµένων εξόδων από Ενοίκια     
     

Όπως και στην περίπτωση των εσόδων, τα υπόλοιπα των λογαριασµών είναι τελικά τα ίδια, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν. Στο γενικό καθολικό, οι λογαριασµοί 
που κινούνται για την επιχείρηση Π.Π. θα έχουν την ακόλουθη µορφή: 

         

Χ 
Προπληρωµένα 

Ενοίκια Π  Χ Ενοίκια Π 
 4.000       6.000  4.000   
           

Ο δεύτερος τρόπος παρουσιάζει πρακτικό πλεονέκτηµα έναντι του πρώτου, επειδή συχνά οι υπη-
ρεσίες αυτές γίνονται δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης και ο απευθείας καταλογισµός 
των εσόδων ή εξόδων απαλλάσσει την επιχείρηση από ένα µεγάλο αριθµό εγγραφών προσαρµογής.  
 
4.5.4 Αποσβέσεις  
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, πάγια είναι τα στοιχεία του Ενεργητικού που συµβάλλουν 
στη λειτουργία της οικονοµικής µονάδας για µεγαλύτερο διάστηµα από µια λογιστική χρήση 
και χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της. Πρόκειται δηλαδή για περιουσιακά στοιχεία ση-
µαντικής συνήθως αξίας, που έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής.  
Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να συµβάλλει στη λειτουργία της επιχείρησης και ως εκ 
τούτου θα βοηθήσει στη δηµιουργία εσόδων και κερδών. Κάθε πάγιο στοιχείο που χρησιµοποιείται 
µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα «απόθεµα χρήσιµων υπηρεσιών», τις οποίες η επιχείρηση ανα-
µένει να απολαµβάνει σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους και ίσο µε την διάρκεια ζωής του.  

Η αγορά ενός στοιχείου του Πάγιου Ενεργητικού είτε γίνει τοις µετρητοίς (µείωση του 
Ταµείου) είτε µε πίστωση (αύξηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης) δεν αποτελεί έξοδο. 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, έξοδο είναι κάθε µείωση στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης 
που προέρχεται από τη δραστηριότητά της. Η αγορά ενός µηχανήµατος τοις µετρητοίς, για 
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παράδειγµα, συνεπάγεται µια µείωση του Ενεργητικού (Ταµείο) και µια ισόποση αύξηση του 
Ενεργητικού (Μηχανήµατα). Η καθαρή περιουσία δεν επηρεάζεται. Αυτό που αποτελεί έξοδο 
για την επιχείρηση είναι η µείωση του «αποθέµατος χρήσιµων υπηρεσιών» που συµβαίνει 
από την χρησιµοποίησή του στη διάρκεια των χρόνων ωφέλιµης ζωής του.  

Η αξία του µηχανήµατος για την επιχείρηση είναι ίση µε την τιµολογιακή του αξία, µε την 
έννοια ότι η διοίκηση της επιχείρησης πιστεύει ότι η τιµή που πλήρωσε για την απόκτησή του 
είναι τουλάχιστον ίση µε την αξία της συµβολής του στοιχείου αυτού στην καλή λειτουργία 
της επιχείρησης, διαφορετικά δεν θα το αγόραζε.  

Η δαπάνη για την απόκτηση του παγίου, πραγµατοποιείται τη χρονική στιγµή της αγοράς, αλλά 
οι υπηρεσίες που η επιχείρηση αναµένει να πάρει από αυτό, θα παρέχονται σε χρόνο ίσο µε το χρό-
νο ζωής του στοιχείου, εφόσον βεβαίως δε συµβεί κάποιο έκτακτο γεγονός (καταστροφή ή πώληση 
του στοιχείου). Με βάση τη Λογιστική Αρχή της χρονικής συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα, η 
δαπάνη αγοράς του Παγίου δεν πρέπει να επηρεάσει µόνο τα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία 
πραγµατοποιήθηκε η αγορά του, αλλά να επιµεριστεί σε όλες τις χρήσεις που η επιχείρηση θα χρη-
σιµοποιήσει το στοιχείο αυτό και θα αποκτά έσοδα από τη χρήση του. Η ετήσια Απόσβεση απο-
τελεί το έξοδο που αντιπροσωπεύει τη µείωση του αποθέµατος των υπηρεσιών του Παγίου 
στη διάρκεια της χρήσης και είναι ανάλογη της µείωση της αξίας του. 

Κυριότερες αιτίες για τη µείωση της αξίας των παγίων στοιχείων είναι η οικονοµική τους 
απαξίωση καθώς περνάνε τα χρόνια, και η ένταση της εκµετάλλευσής τους από την επιχείρη-
ση. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής απαξιώνεται συνεχώς, καθώς οι εξελίξεις της τεχνολογί-
ας τον καθιστά λιγότερο αποτελεσµατικό. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο χρησιµοποιείται 
για τη διανοµή εµπορευµάτων στους πελάτες απαξιώνεται λόγω της εντατικής χρήσης του.  

Αποσβέσεις δε διενεργούνται για πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει οι-
κονοµική απαξίωση που να προκαλείται από τη χρησιµοποίησή τους από την επιχείρηση. Τέ-
τοια είναι τα γήπεδα - οικόπεδα - τα οποία θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό να απαξιωθούν και τα 
πάγια τα οποία δε χρησιµοποιούνται. Με αυτήν την έννοια, δε γίνονται αποσβέσεις για ένα κτί-
ριο το οποίο η επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί, ούτε έχει έσοδα από αυτό µε κανέναν άλλο τρόπο 
(δεν είναι νοικιασµένο σε τρίτον), ακόµη και αν υπάρχει η σχετική χρονική απαξίωσή του. 
 
4.5.4.1 Λογιστικός χειρισµός των Αποσβέσεων  
Ο υπολογισµός και οι µέθοδοι των ετήσιων Αποσβέσεων θα εξεταστούν στο κεφάλαιο 6. Η 
λογιστική καταχώρηση των αποσβέσεων γίνεται µε τις κατάλληλες ηµερολογιακές εγγραφές 
που εµφανίζουν το έξοδο της Απόσβεσης και µειώνουν τη λογιστική αξία του Παγίου.  
Παράδειγµα 4.7  
Η επιχείρηση Η.Η. έχει στην κατοχή της ένα κτίριο αξίας κτίσης 30.000 €. Οι ετήσιες Απο-
σβέσεις υπολογίστηκαν σε 3.000 €.  
 
Η ηµερολογιακή εγγραφή των Αποσβέσεων θα είναι:  

     
- - Χ Π 

Αποσβέσεις    3.000    
  Κτίριο   3.000 

31/12/2003 

∆ιενέργεια αποσβέσεων     
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Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ο λογαριασµός του εξόδου των Αποσβέσεων και πιστώνε-
ται ο αντίστοιχος λογαριασµός Παγίου, ώστε να µειώνεται η αξία του.  

         
Χ Αποσβέσεις Π  Χ Κτίριο Π 
 3.000       30.000 3.000  
           
           

         
Ο λογαριασµός «Αποσβέσεις» αποτελεί έξοδο και θα εµφανιστεί στην Κατάσταση Αποτε-

λεσµάτων Χρήσης µειώνοντας το αποτέλεσµα. Ο λογαριασµός «Κτίριο» περιλαµβάνεται στο 
Ενεργητικό και θα εµφανιστεί στον Ισολογισµό µε υπόλοιπο µειωµένο κατά το ποσό της α-
πόσβεσης, προκειµένου να φανεί η απαξίωσή του από την χρήση του.  

Αυτός ο τρόπος λογιστικού χειρισµού του εξόδου τής απόσβεσης ονοµάζεται άµεσος και 
παρουσιάζει ένα βασικό µειονέκτηµα. Οι λογαριασµοί Ισολογισµού θα µεταφερθούν στην 
επόµενη χρήση µε το υπόλοιπό τους, δηλαδή το κτίριο µε χρεωστικό υπόλοιπο 27.000 €. Αυ-
τό σηµαίνει ότι τα βιβλία της επιχείρησης δε θα παρέχουν καµία πληροφορία για την αξία 
κτίσης του κτιρίου και η πληροφορία αυτή θα µπορεί να προκύψει µόνο µε αναζήτησή της 
στα βιβλία της χρήσης στην οποία έγινε η αγορά του.  

Για τον λόγο αυτό οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τον έµµεσο τρόπο. Χρεώνεται ο λογα-
ριασµός του εξόδου (Αποσβέσεις), αλλά αντί του λογαριασµού του παγίου πιστώνεται ο λο-
γαριασµός «Αποσβεσµένο Κτίριο» που είναι αντίθετος λογαριασµός του κύριου ή ουσιαστι-
κού λογαριασµού «Κτίριο». ∆ηµιουργείται για να εµφανίσει τις µειώσεις του κύριου λογα-
ριασµού του παγίου Ενεργητικού που προκύπτουν από τις Αποσβέσεις.  

 
     

- - Χ Π 
Αποσβέσεις   3.000    
  Αποσβεσµένο κτίριο   3.000 

31/12/2003 

∆ιενέργεια αποσβέσεων      
     

 
Στο Γενικό Καθολικό, οι λογαριασµοί θα εµφανίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

              
Χ Αποσβέσεις Π  Χ Κτίριο Π  Χ Αποσβεσµένα Κτίρια Π
 3.000       30.000        3.000   
                 
                 

              
              

Στον Ισολογισµό, ο αντίθετος λογαριασµός εµφανίζεται κάτω από τον κύριο λογαριασµό, 
µειώνοντας το υπόλοιπό του: 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
…  
Κτίρια 30.000  
Μείον Αποσβεσµένα Κτίρια (3.000) 27000 
…   

Εποµένως το σύνολο του Ενεργητικού αυξάνεται κατά το ίδιο ποσό και µε τους δυο τρόπους.  
 
 
4.6 Προσαρµοσµένο Ισοζύγιο 
 
Μετά τις εγγραφές προσαρµογής των λογαριασµών στα πραγµατικά τους υπόλοιπα, όπως αυ-
τά προκύπτουν από την Απογραφή, καταρτίζεται το Προσαρµοσµένο Ισοζύγιο, προκειµένου 
να ελεγχθεί η ορθότητα τόσο των ηµερολογιακών εγγραφών προσαρµογής όσο και της µετα-
φοράς των ποσών στους λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού. Το Προσαρµοσµένο Ισοζύ-
γιο κατασκευάζεται µε τον ίδιο τρόπο µε το Προσωρινό Ισοζύγιο, αλλά διαφέρει από αυτό 
στο ότι περιλαµβάνει και τις εγγραφές προσαρµογής. Εποµένως, τα υπόλοιπα των λογαρια-
σµών έχουν προσαρµοστεί στα πραγµατικά τους υπόλοιπα, όπως αυτά έχουν προκύψει από 
την πραγµατική Απογραφή. 
 
Παράδειγµα 4.8  
∆ίνεται το προσωρινό ισοζύγιο του νοσηλευτηρίου Τ.Τ. της 31/12/2004: 
Προσωρινό Ισοζύγιο 

      
Ποσά Υπόλοιπα Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 

Χρέωση Πίστωση Χρεωστικά Πιστωτικά
1 Μεταφορικά Μέσα 10.000  10.000 -
2 Μηχανήµατα 15.000  15.000 -
3 Ταµείο 53.000 23.000 30.000 -
4 Γραµµάτια πληρωτέα  2.000 - 2.000 
5 Χρεόγραφα 8.000 3.000 5.000 -
6 Αµοιβές Τρίτων 2.000  2.000 -
7 Γραµµάτια εισπρακτέα 2.500  2.500 -
8 ∆ιαφηµίσεις  1.500  1.500 -
9 Νοσήλια  39.200 - 39.200 
10 Καταθέσεις όψεως 12.000 10.000 2.000 -
11 Ασφάλιστρα 1.800  1.800 -
12 Κεφάλαιο  53.000 - 53.000 
13 Επισκευές και συντηρήσεις  800  800 -
14 Γενικά έξοδα 700  700 -
15 Προκαταβολές στο προσωπικό 1.500  1.500 -
16 Έσοδα από ενοίκια Κυλικείου   3.000 - 3.000 
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17 Αµοιβές προσωπικού 12.000  12.000 -
18 Έπιπλα και σκεύη 8.000  8.000 -
19 Ενοίκια Κτιρίου (έξοδο) 15.000  15.000 -
20 Προµηθευτές  8.000 12.000 - 4.000 
21 Κέρδη από πώληση χρεογράφων   300 - 300 
22 Τρόφιµα 1.200  1.200 -
23 Φάρµακα 2.500  2.500 -
24 Βραχυπρόθεσµο ∆άνειο  10.000 - 10.000 

    155.500 155.500 111.500 111.500 
α) Να ανοιχθούν οι λογαριασµοί σε σχήµα «Τ» ξεχωριστά για κάθε κατηγορία Ενεργητικού, 
Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

             
Χ Μεταφορικά µέσα Π  Χ Μηχανήµατα Π  Χ Έπιπλα & Σκεύη Π
 10.000      15.000      8.000     
                 

                 
              

Χ 
Χρεόγραφα 

Π  Χ Γραµµάτια Εισπρακτέα Π  Χ
Προκαταβολές στο 

προσωπικό Π
 8.000  3.000     2.500      1.500    
                 

               
              
Χ Καταθέσεις Οψεως Π  Χ Ταµείο Π  Χ Φάρµακα Π
 12.000  10.000     53.000  23.000     2.500     
                 
                 

  

 
 
            

Χ Τρόφιµα  Π          
 1.200               
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
              

             

Χ 
Γραµµάτια πληρω-

τέα Π  Χ Κεφάλαιο Π  Χ Προµηθευτές Π
  2.000     53.000    8.000  12.000  
                 

              

Χ 
Βραχυπρόθεσµο ∆ά-

νειο Π         
  10.000            
               

              
ΕΣΟ∆Α- ΚΕΡ∆Η 

              

Χ Νοσήλια Π  Χ 
Έσοδα από ενοίκια  

Κυλικείου Π  Χ
Κέρδη Από πώληση 

χρεογράφων Π
  39.200      3.000      300   
                 
                 

              
 
ΕΞΟ∆Α – ΖΗΜΙΕΣ 

              
Χ Αµοιβές τρίτων Π  Χ ∆ιαφηµίσεις Π  Χ Ασφάλιστρα Π
 2.000       1.500       1.800     
                 
                 

              

Χ 
Επισκευές & Συντη-

ρήσεις Π  Χ Γενικά Έξοδα Π  Χ Αµοιβές προσωπικού Π
 800       700       12.000     
                 
                 

              
Χ Ενοίκια Κτιρίου  Π           
 15.000               
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β) Η φυσική Απογραφή έδειξε ότι: 
1. Το τελικό απόθεµα φαρµάκων είναι αξίας 700 € και των τροφίµων 500 €. 
2. ∆εν είχαν εξοφληθεί λογαριασµοί ∆ΕΗ και ΟΤΕ συνολικά 120 €. 
3. Οι τόκοι του δανείου ανέρχονται σε 300 €, ενώ οι τόκοι από το λογαριασµό όψεως είναι 
120 €. Η τράπεζα ενηµέρωσε την επιχείρηση ότι έχει προσαρµόσει τα υπόλοιπα των αντί-
στοιχων λογαριασµών.  
4. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν:  
–για το µεταφορικά µέσα 1.000 € 
–για τα µηχανήµατα 3.000 € 
–για τα έπιπλα και σκεύη 1.600 € 
(Οι Αποσβέσεις γίνονται µε την άµεση µέθοδο) 
5. Οφείλονται στην επιχείρηση για νοσήλια 5.000 €.  
6. Από το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων 600 € αφορούν την επόµενη χρήση. Επίσης την 
επόµενη χρήση αφορούν διαφηµίσεις αξίας 500 €. 
7. Από τα ενοίκια κτιρίου, οι 12.000 αφορούν τη χρήση και τα υπόλοιπα τα έχει προκαταβάλ-
λει η επιχείρηση, για τα ενοίκια της επόµενης χρήσης.  
8. Οφείλονται στην επιχείρηση ενοίκια για το κυλικείο 2 µηνών (µηνιαίο µίσθωµα 300 €). 
Να γίνουν οι εγγραφές προσαρµογής των λογαριασµών. 
 
     

-1α - Χ Π 
Φάρµακα αναλωθέντα   1.800    
  Φάρµακα   1.800  

31/12/2004 

Προσαρµογή λογαριασµού Φάρµακα     
-1β - Χ Π 

Τρόφιµα αναλωθέντα   700    
  Τρόφιµα   700  

31/12/2004 

Προσαρµογή λογαριασµού Τρόφιµα     
- 2 - Χ Π 

Γενικά Έξοδα   120    
  Γενικά έξοδα πληρωτέα   120  

31/12/2004 

Καταλογισµός ∆εδουλευµένων Γενικών Εξόδων      
- 3α - Χ Π 

Τόκοι Χρεωστικοί  300    
  Βραχυπρόθεσµο ∆άνειο   300  

31/12/2004 

Καταλογισµός τόκων δανείου     
- 3β - Χ Π 

Καταθέσεις Όψεως  120    
  Τόκοι Πιστωτικοί    120  

31/12/2004 

Καταλογισµός τόκων λογαριασµού όψεως     
- 4 - Χ Π 31/12/2004 

Αποσβέσεις  5.600    
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  Μεταφορικά Μέσα    1.000  
  Μηχανήµατα   3.000  
  Έπιπλα & Σκεύη   1.600  

 

Αποσβέσεις χρήσης 2004     
- 5 - Χ Π 

Νοσήλια Εισπρακτέα  5.000    
  Νοσήλια   5.000  

31/12/2004 

Καταλογισµός ∆εδουλευµένων Εσόδων     
- 6α - Χ Π 

Προπληρωµένα Ασφάλιστρα  600    
  Ασφάλιστρα   600  

31/12/2004 

Προπληρωµένα Ασφάλιστρα επόµενης χρήσης      
- 6β - Χ Π 

Προπληρωµένες ∆ιαφηµίσεις  500    
  ∆ιαφηµίσεις    500  

31/12/2004 

Προπληρωµένες διαφηµίσεις επόµενης χρήσης      
- 7 - Χ Π 

Προπληρωµένα Ενοίκια   3.000    
  Ενοίκια   3.000  

31/12/2004 

Προπληρωµένα Ενοίκια επόµενης χρήσης      
- 8 - Χ Π 

Ενοίκια εισπρακτέα  600    
  Έσοδα από ενοίκια Κυλικείου   600  

31/12/2004 

Καταλογισµός δεδουλευµένων ενοικίων     
   18.340 18.340 

 
γ) Να ενηµερώσετε τους λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού µε τις µεταβολές που προκά-
λεσαν οι παραπάνω εγγραφές προσαρµογής. 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

              
Χ Μεταφορικά µέσα Π  Χ Μηχανήµατα Π  Χ Έπιπλα & Σκεύη Π
 10.000  1.000  4   15.000  3.000  4   8.000  1.600  4 
                 

Χ 
Χρεόγραφα 

Π  Χ Γραµµάτια Εισπρακτέα Π  Χ
Προκαταβολές στο 

προσωπικό Π
 8.000  3.000     2.500      1.500    
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Χ Καταθέσεις Οψεως Π  Χ Ταµείο Π  Χ Φάρµακα Π
 12.000  10.000     53.000  23.000     2.500  1.800 1α

3β 120                
                 

              

Χ Τρόφιµα  Π  Χ Νοσήλια Εισπρακτέα Π  Χ
Προπληρωµένα  
Ασφάλιστρα Π

 1.200  700 1β  5 5.000     6α 600     
                 
                
              

Χ 
Προπληρωµένες  
∆ιαφηµίσεις Π  Χ 

Προπληρωµένα  
Ενοίκια Π  Χ Ενοίκια Εισπρακτέα Π

6β 500      7 3.000      8 600     
                 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

              

Χ 
Γραµµάτια  
πληρωτέα Π  Χ Κεφάλαιο Π  Χ Προµηθευτές Π

  2.000     53.000    8.000  12.000  
                 

              

Χ 
Βραχυπρόθεσµο ∆ά-

νειο Π  Χ 
Γενικά Έξοδα πληρω-

τέα Π     
  10.000     120  2      
   300 3α            

               
              

 
ΕΣΟ∆Α – ΚΕΡ∆Η 

              

Χ Νοσήλια Π  Χ 
Έσοδα από ενοίκια  

Κυλικείου Π  Χ
Κέρδη Από πώληση 

χρεογράφων Π
  39.200      3.000      300   
   5.000  5     600  8       
Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π           
  120  3β           
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ΕΞΟ∆Α – ΖΗΜΙΕΣ 
              
Χ Αµοιβές τρίτων Π  Χ ∆ιαφηµίσεις Π  Χ Ασφάλιστρα Π
 2.000       1.500  500  6β   1.800  600  6α
                 
                 

              

Χ 
Επισκευές & Συντη-

ρήσεις Π  Χ Γενικά Έξοδα Π  Χ Αµοιβές προσωπικού Π
 800       700       12.000     
      2 120          
                 

              
Χ Ενοίκια Κτιρίου  Π  Χ Φάρµακα αναλωθέντα Π  Χ Τρόφιµα αναλωθέντα Π
 15.000  3.000  7  1α 1.800      1β 700     
                 
                 

              
Χ Τόκοι χρεωστικοί Π  Χ Αποσβέσεις Π      
3α 300      4 5.600          

                
                

              
δ) Να συνταχθεί το προσαρµοσµένο Ισοζύγιο 
 
Προσαρµοσµένο Ισοζύγιο.  

      
Ποσά Υπόλοιπα Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 

Χρέωση Πίστωση Χρεωστικά Πιστωτικά
1 Μεταφορικά Μέσα 10.000 1.000 9.000 -
2 Μηχανήµατα 15.000 3.000 12.000 -
3 Έπιπλα και σκεύη 8.000 1.600 6.400 -
4 Χρεόγραφα 8.000 3.000 5.000 -
5 Γραµµάτια εισπρακτέα 2.500  2.500 -
6 Προκαταβολές στο προσωπικό 1.500  1.500 -
7 Καταθέσεις όψεως 12.120 10.000 2.120 -
8 Ταµείο 53.000 23.000 30.000 -
9 Φάρµακα 2.500 1.800 700 -
10 Τρόφιµα 1.200 700 500 -
11 Νοσήλια εισπρακτέα 5.000  5.000 -
12 Προπληρωµένα Ασφάλιστρα 600  600 -
13 Προπληρωµένες ∆ιαφηµίσεις  500  500 -
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14 Προπληρωµένα Ενοίκια 3.000  3.000 -
15 Ενοίκια εισπρακτέα 600  600 -
16 Κεφάλαιο  53.000 - 53.000 
17 Γραµµάτια Πληρωτέα  2.000 - 2.000 
18 Προµηθευτές  8.000 12.000 - 4.000 
19 Βραχυπρόθεσµο ∆άνειο  10.300 - 10.300 
20 Γενικά έξοδα πληρωτέα  120 - 120 
21 Νοσήλια   44.200 - 44.200 
22 Έσοδα από ενοίκια Κυλικείου  3.600 - 3.600 
23 Τόκοι Πιστωτικοί  120 - 120 
24 Κέρδη από πώληση χρεογράφων  300 - 300 
25 Αµοιβές Τρίτων 2.000  2.000 -
26 ∆ιαφηµίσεις 1.500 500 1.000 -
27 Ασφάλιστρα 1.800 600 1.200 -
28 Επισκευές & συντηρήσεις  800  800 -
29 Γενικά έξοδα  820  820 -
30 Αµοιβές προσωπικού 12.000  12.000 -
31 Ενοίκια κτιρίου 15.000 3.000 12.000 -
32 Φάρµακα αναλωθέντα 1.800  1.800 -
33 Τρόφιµα αναλωθέντα 700  700 -
34 Τόκοι χρεωστικοί  300  300 -
35 Αποσβέσεις  5.600  5.600 -

    173.840 173.840 117.640 117.640 
      

 
Παρατήρηση: 
Εκτός από τη συµφωνία των αθροισµάτων στις στήλες των ισοζυγίων, ελέγχεται και η διαφο-
ρά στο αθροίσµατα των χρεώσεων και των πιστώσεων µεταξύ του τελευταίου προσωρινού 
και του προσαρµοσµένου ισοζυγίου (173.840 – 155.500 = 18.340). Η διαφορά αυτή θα πρέπει 
να είναι, και είναι ίση, µε το άθροισµα των συνολικών χρεώσεων και πιστώσεων των ηµερο-
λογιακών εγγραφών προσαρµογής. 
 
 
4.7. Εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος 
Η χρησιµοποίηση των λογαριασµών εσόδων – εξόδων επιτρέπει να εξετάσουµε αναλυτικά 
τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµιάς). Μετά τη διενέρ-
γεια της φυσικής απογραφής και των εγγραφών προσαρµογής, οι λογαριασµοί εσόδων και 
εξόδων έχουν ενηµερωθεί πλήρως και πρέπει να συγκεντρωθούν και να συσχετιστούν µεταξύ 
τους προκειµένου να προκύψει το αποτέλεσµα, να καταρτιστεί η Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης και ο Ισολογισµός. Οι ηµερολογιακές εγγραφές συγκέντρωσης των λογαριασµών 
εσόδων / κερδών και εξόδων / ζηµιών για την εξακρίβωση του λογιστικού αποτελέσµατος της 
οικονοµικής µονάδας ονοµάζονται εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος. 
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4.7.1 Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης (Γενική Εκµετάλλευση)  
Η συγκέντρωση και ο συσχετισµός των αποτελεσµατικών λογαριασµών, όπως λέγονται τα έσοδα 
– έξοδα (αλλά και τα κέρδη – ζηµιές), γίνεται µε την εξίσωση ή µε το κλείσιµό τους και τη µετα-
φορά του υπολοίπου τους στους λογαριασµούς εκµετάλλευσης και αποτελέσµατος χρήσης. 
Για να καταλάβουµε τη διαδικασία, ας χρησιµοποιήσουµε ένα απλοποιηµένο παράδειγµα. Υπο-
θέτουµε ότι στο καθολικό µιας επιχείρησης υπάρχει µόνο ένα λειτουργικό έξοδο και µόνο ένα 
λειτουργικό έσοδο. Επίσης υπάρχει ένα µη λειτουργικό κέρδος και µια µη λειτουργική ζηµιά.  
 

          
Χ Έσοδο Π  Χ Έξοδο Π  
  100     60      
            
            

          

Χ 
Μη λειτουργικό 

κέρδος Π  Χ Μη λειτουργική ζηµιά Π  
    30    20      
            
            

          
Οι λογαριασµοί που επηρεάζουν θετικά το αποτέλεσµα (έσοδα – κέρδη) παρουσιάζουν Πι-
στωτικό Υπόλοιπο και οι λογαριασµοί που το επηρεάζουν αρνητικά (έξοδα – ζηµίες) χρεω-
στικό υπόλοιπο. Αν ο λογαριασµός του εξόδου πιστωθεί µε το ποσό του υπολοίπου του, τότε 
η πίστωση εξισώνεται µε τη χρέωση και ο λογαριασµός κλείνει. Το προηγούµενο χρεωστικό 
υπόλοιπο του εξόδου θα «µεταφερθεί» στο λογαριασµό που χρεώνεται για το σκοπό αυτό. Η 
διαδικασία αυτή ονοµάζεται µεταφορά του υπολοίπου ενός λογαριασµού σε κάποιον άλλο. 
Η διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω έχει άµεση σχέση µε την κατάρτιση της Κατάστασης Α-
ποτελεσµάτων Χρήσης σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2.  
 
     

  Χ Π 
Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης   60    
  Έξοδο   60  

31/12/2004 

Μεταφορά εξόδων στο Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης     
     
Η µεταφορά του υπολοίπου του λογαριασµού «Έξόδο» φαίνεται και στο Γενικό Καθολικό: 

         

Χ Έξοδο Π  Χ
Αποτέλεσµα Εκµε-

τάλλευσης Π 
 60  60     60     
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Με τον ίδιο τρόπο το υπόλοιπο του λογαριασµού «Έσοδο» µεταφέρεται στην πίστωση του 
λογαριασµού «Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης» και κλείνει.  

     
  Χ Π 

Έσοδο   100    
  Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης   100  

31/12/2004 

Μεταφορά εσόδων στο Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης     
     

Ταυτόχρονα, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης» δείχνει 
την διαφορά µεταξύ εσόδου και εξόδου. Όταν το υπόλοιπο που προκύπτει είναι πιστωτικό, αυ-
τό σηµαίνει ότι το έσοδο είναι µεγαλύτερο από το έξοδο και η επιχείρηση έχει κέρδη, ενώ όταν 
είναι χρεωστικό, το έξοδο είναι µεγαλύτερο από το έσοδο και άρα παρουσιάζονται ζηµιές.  

         

Χ Έσοδο Π  Χ
Αποτέλεσµα Εκµε-

τάλλευσης Π 
 100  100     60  100   
            

         
         

 
Με τον τρόπο αυτό, κλείνουν όλοι οι λογαριασµοί των εξόδων και των εσόδων και τα υπό-
λοιπά τους µεταφέρονται στη χρέωση και στην πίστωση του λογαριασµού «Αποτέλεσµα Εκ-
µετάλλευσης», το υπόλοιπο του οποίου µετά από αυτές τις κινήσεις δείχνει κέρδος ή ζηµιά, 
ανάλογα µε το αν είναι χρεωστικό ή πιστωτικό αντίστοιχα. Στο απλοποιηµένο παράδειγµα 
που εξετάσαµε παραπάνω, ο λογαριασµός «Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης» παρουσιάζει πι-
στωτικό υπόλοιπο και για πληροφοριακούς λόγους κλείνει σε πίστωση του λογαριασµού 
«Κέρδος Εκµετάλλευσης». 
     

  Χ Π 
Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης   40    
  Κέρδος Εκµετάλλευσης    40  

31/12/2004 

Χαρακτηρισµός Αποτελέσµατος Εκµετάλλευσης     
 
 
4.7.2. Αποτέλεσµα Χρήσης 
Όπως συµβαίνει και στην κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης, το Αποτέλε-
σµα Εκµετάλλευσης διαµορφώνει το αποτέλεσµα χρήσης, µαζί µε τα µη λειτουργικά κέρδη 
και τις ζηµιές. Η διαδικασία είναι παρόµοια µε τη διαµόρφωση του Αποτελέσµατος Εκµετάλ-
λευσης. Οι λογαριασµοί µη λειτουργικών κερδών (οι οποίοι παρουσιάζουν πιστωτικό υπό-
λοιπο), χρεώνονται και κλείνουν, ενώ ταυτόχρονα πιστώνεται ο λογαριασµός «Αποτέλεσµα 
Χρήσης». Οι λογαριασµοί µη λειτουργικών ζηµιών (οι οποίοι παρουσιάζουν χρεωστικό υπό-
λοιπο) πιστώνονται και το υπόλοιπό τους µεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασµού «Απο-
τέλεσµα Χρήσης». Στον ίδιο λογαριασµό κλείνει και το Κέρδος ή η Ζηµιά Εκµετάλλευσης, 
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µαζί µε τους αντίστοιχους µη λειτουργικούς λογαριασµούς.  
 

     
  Χ Π 

Αποτέλεσµα Χρήσης    20    
  Μη λειτουργική Ζηµιά   20  

31/12/2004 

Μεταφορά Ζηµιών στο Αποτέλεσµα χρήσης     
  Χ Π 

Μη λειτουργικό κέρδος    30    
Κέρδος Εκµετάλλευσης   40    
  Αποτέλεσµα Χρήσης    70  

31/12/2004 

Μεταφορά Κερδών στο Αποτέλεσµα χρήσης     
     
 
Έτσι το σύνολο των αποτελεσµατικών λογαριασµών (έσοδα, έξοδα, µη λειτουργικά κέρδη 

και ζηµιές) κλείνουν, και το υπόλοιπό τους µεταφέρεται τελικά στο λογαριασµό «Αποτέλε-
σµα Χρήσης». Το υπόλοιπο αυτό είναι χρεωστικό όταν η επιχείρηση παρουσιάζει ζηµιές και 
πιστωτικό όταν η επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη. Για λόγους πληροφοριακούς, όπως και στο 
αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, το Αποτέλεσµα Χρήσης εξισώνεται και κλείνει είτε µε πίστωση 
του λογαριασµού «Κέρδος Χρήσης» είτε µε χρέωση του λογαριασµού «Ζηµιές χρήσης». 

     
  Χ Π 

Αποτέλεσµα Χρήσης    50    
  Κέρδος Χρήσης   50  

31/12/2004 

Χαρακτηρισµός Αποτελέσµατος Χρήσης     
     

 
Το Γενικό Καθολικό του απλοποιηµένου παραδείγµατος, µετά από αυτό το «γαϊτανάκι» των 
διαδοχικών µεταφορών υπολοίπων, θα διαµορφωθεί ως εξής:  

         
Χ Έσοδο Π  Χ Έξοδο Π 
 100  100  7   60  60   
            

         

Χ 
Μη λειτουργικό  

κέρδος Π  Χ Μη λειτουργική ζηµιά Π 
 30  30     20  20   
           

         

Χ 
Αποτέλεσµα  

Εκµετάλλευσης  Π  Χ Κέρδος Εκµετάλλευσης Π 
 60  100     40  40   
 40           
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Χ Αποτέλεσµα Χρήσης Π  Χ Κέρδος Χρήσης  Π 
 20  70       50   
 50           

 
Η παραπάνω διαδικασία λογιστικού προσδιορισµού του αποτελέσµατος θα οδηγήσει τελι-
κά στην κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
 

    
Επιχείρηση Χ.Χ. 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 2004 
  Έσοδα  100 
µείον: Έξοδα  60 
=αποτέλεσµα (κέρδος) εκµετάλλευσης  40 
πλέον: Μη λειτουργικό Κέρδος   30 
µείον: Μη λειτουργική Ζηµιά   (20) 
= Αποτέλεσµα (κέρδος) Χρήσης   50 
    

Τέλος, ο λογαριασµός «Κέρδος Χρήσης», χρεώνεται και πιστώνεται ο λογαριασµός «Κεφάλαι-
ο» ή ανάλογα µε την εταιρική µορφή ο ανάλογος λογαριασµός των Ιδίων κεφαλαίων. Εξυπα-
κούεται ότι, αν υπάρχουν ζηµιές αντί για κέρδη, θα πρέπει να χρεωθεί ο λογαριασµός «Κεφά-
λαιο» και να πιστωθεί ο λογαριασµός «Ζηµιά Χρήσης», για να εξισωθεί και να κλείσει. 
 

     
  Χ Π 

Κέρδος Χρήσης   50    
  Κεφάλαιο   50  

31/12/2004 

Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο     
     

Σε µια λιγότερο απλοποιηµένη περίπτωση, οι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων µπορεί και να 
είναι περισσότεροι αλλά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια:  
 
Για παράδειγµα: 
 
     

  Χ Π 
Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης  1.800    
  Αµοιβές προσωπικού    700  
  Αποσβέσεις   120  
  Ενοίκια   720  

31/12/2004 

  ∆ιαφηµίσεις   180  
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  Τόκοι Χρεωστικοί   50  
  Αναλωθείσα Γραφική ύλη    30  

 

Μεταφορά εξόδων στο Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης     
  Χ Π 

∆ίδακτρα  2.500    
Έσοδα από ενοίκια κυλικείου  240    
     2.740 

31/12/2004 

Μεταφορά εσόδων στο Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης     
     
 
4.7.3 Μεικτό Αποτέλεσµα  
 
Στις περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχει η ανάγκη να προσδιοριστεί το µέγεθος του Μεικτού 
Αποτελέσµατος. Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2, το Μεικτό Αποτέλεσµα προκύπτει αν αφαιρέ-
σουµε το κόστος πωληθέντων από τις Πωλήσεις. Εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική το α-
ποτέλεσµα ονοµάζεται Μεικτό Κέρδος ενώ αν είναι αρνητική, Μεικτή Ζηµιά. Στις επιχειρή-
σεις λοιπόν που λειτουργούν οι λογαριασµοί «Πωλήσεις» και «Κόστος Πωληθέντων», εκτός 
από τα στάδια υπολογισµού των Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης και Χρήσης, υπάρχει και το 
στάδιο του υπολογισµού του Μεικτού Αποτελέσµατος.  
Συγκεκριµένα:  

- Χρεώνεται ο λογαριασµός «Πωλήσεις» µε το ποσό που αντιστοιχεί στο πιστωτικό του 
υπόλοιπο και κλείνει. Ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο λογαριασµός « Μεικτό  Αποτέ-
λεσµα».  
- Πιστώνεται ο Λογαριασµός «Κόστος Πωληθέντων», εξισώνεται, ή κλείνει και χρεώνε-
ται ο λογαριασµός «Μεικτό  Αποτέλεσµα». 
- Το Μεικτό Αποτέλεσµα εφόσον έχει πιστωτικό υπόλοιπο (άρα Πωλήσεις > Κόστος Πω-
ληθέντων) αποτελεί κέρδος και µεταφέρεται για πληροφοριακούς λόγους στο λογαριασµό 
«Μεικτό Κέρδος». Αν έχει χρεωστικό υπόλοιπο (Κόστος Πωληθέντων > Πωλήσεις) απο-
τελεί ζηµιά και µεταφέρεται στο λογαριασµό «Μεικτή Ζηµιά» 
- Ο λογαριασµός «Μεικτό Κέρδος ή Ζηµιά» µε τη σειρά του κλείνει µαζί µε τους λογα-
ριασµούς εσόδων ή εξόδων, κατά περίπτωση, στο Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης. 

 
Παράδειγµα 4.9.:  
∆ίνεται το προσαρµοσµένο Ισοζύγιο της εµπορικής επιχείρησης Ν.Ν.: 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν.Ν. 

      
Ποσά Υπόλοιπα 

Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 
Χρέωση ΠίστωσηΧρεωστικά Πιστωτικά

1 Μεταφορικά Μέσα 12.000  12.000 -
2 Οικόπεδα 15.000  15.000 -
3 Έπιπλα και σκεύη 15.000 3.000 12.000 -
4 Αποσβεσµένα µετ. µέσα  3.000 - 3.000 
5 Αποσβεσµένα έπιπλα & σκεύη   3.500 - 3.500 
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6 Εµπορεύµατα 95.000 82.000 13.000 -
7 Υλικά συσκευασίας  1.500 1.100 400 -
8 Πελάτες 8.000 7.000 1.000 -
9 Γραµµάτια Εισπρακτέα 3.000 1.000 2.000 -
10 Προπληρωµένα Ασφάλιστρα 1.200  1.200 -
11 Προπληρωµένες ∆ιαφηµίσεις  500  500 -
12 Καταθέσεις όψεως 18.000 12.000 6.000 -
13 Ταµείο 42.000 37.000 5.000 -
14 Κεφάλαιο  36.500 - 36.500 
15 ∆άνειο  3.500 - 3.500 
16 Προµηθευτές  25.000 28.000 - 3.000 
17 Γραµµάτια Πληρωτέα  1.300 3.900 - 2.600 
18 Αµοιβές Τρίτων πληρωτέες   120 - 120 
19 Πωλήσεις   110.930 - 110.930 
20 Έσοδα από Προµήθειες   7.500 - 7.500 
21 Τόκοι Πιστωτικοί  250 - 250 
22 Αµοιβές Τρίτων 1.200  1.200 -
23 ∆ιαφηµίσεις 1.500 500 1.000 -
24 Ασφάλιστρα 2.000 1.200 800 -
25 Κόστος Πωληθέντων 82.000  82.000 -
26 Αµοιβές Προσωπικού 14.000  14.000 -
27 Αποσβέσεις  2.200  2.200 -
28 Υλικά συσκευασίας αναλωθέντα 1.100  1.100 -
29 Τόκοι χρεωστικοί  200  200 -
30 Ζηµιά από πώληση παγίων  300  300 -

    342.000 342.000 170.900 170.900 
      

Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος. 
Στάδιο πρώτο: Μεικτό Αποτέλεσµα 

     
  Χ Π 

Πωλήσεις    110.930  
   Μεικτό  Αποτέλεσµα  110.930 

31/12/2004 

Μεταφορά Πωλήσεων στο µεικτό αποτέλεσµα   
  

 Μεικτό  Αποτέλεσµα   82.000  
  Κόστος Πωληθέντων  82.000 

31/12/2004 

Μεταφορά Κόστους πωληθέντων στο Μεικτό Αποτέλεσµα   
  

 Μεικτό  Αποτέλεσµα    28.930  
   Μεικτό  Κέρδος  28.930 

31/12/2004 

Χαρακτηρισµός Αποτελέσµατος Χρήσης   
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Με τον τρόπο αυτό εξισώνονται και κλείνουν οι λογαριασµοί «Πωλήσεις» και «Κόστος Πω-
ληθέντων», διαµορφώνοντας το Μεικτό Κέρδος 
Στάδιο δεύτερο: Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης 

     
  Χ Π 

 Μεικτό  Κέρδος  28.930  
Έσοδα από Προµήθειες   7.500  
Τόκοι Πιστωτικοί  250  
  Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης   36.680 

31/12/2004 

Μεταφορά εξόδων στο Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης    
   

Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης  20.500  
  Αµοιβές Τρίτων   1.200 
  ∆ιαφηµίσεις   1.000 
  Ασφάλιστρα   800 
  Αµοιβές προσωπικού    14.000 
  Αποσβέσεις   2.200 
  Υλικά Συσκευασίας αναλωθέντα   1.100 
  Τόκοι Χρεωστικοί   200 

31/12/2004 

Μεταφορά εξόδων στο Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης    
   

Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης   16.180  
  Κέρδος Εκµετάλλευσης    16.180 

31/12/2004 

Χαρακτηρισµός Αποτελέσµατος Εκµετάλλευσης    
   

 
 
Στο στάδιο αυτό εξισώθηκαν και έκλεισαν όλα τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα, διαµορφώ-
νοντας το Κέρδος Εκµετάλλευσης. 
 
 
Στάδιο τρίτο: Αποτέλεσµα Χρήσης  

     
  Χ Π 

Κέρδος Εκµετάλλευσης   16.180    
  Αποτέλεσµα Χρήσης    16.180 

31/12/2004 

Μεταφορά κέρδους Εκµετάλλευσης στο Αποτέλεσµα Χρήσης     
    

Αποτέλεσµα Χρήσης    300    
  Ζηµιά από πώληση Παγίων   300  

31/12/2004 

Μεταφορά µη λειτουργικών ζηµιών στο Αποτέλεσµα Χρήσης     
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Αποτέλεσµα Χρήσης    15.880    
  Κέρδος Χρήσης   15.880 

31/12/2004 

Χαρακτηρισµός Αποτελέσµατος Χρήσης     
    

Κέρδος Χρήσης    15.880    
  Κεφάλαιο   15.880 

31/12/2004 

Μεταφορά Αποτελέσµατος Χρήσης στο κεφάλαιο     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

343.460 
 

343.460
 

 
 
Στο στάδιο αυτό εξισώθηκαν και έκλεισαν το Κέρδος Εκµετάλλευσης, όλα τα µη λειτουργικά 
έσοδα και έξοδα, διαµορφώνοντας το Κέρδος Χρήσης. Το Κέρδος Χρήσης µεταφέρθηκε στο 
λογαριασµό «Κεφάλαιο», αυξάνοντας ισόποσα το υπόλοιπό του.  
 
 
4.8 Οριστικό ισοζύγιο 
Με τις ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος, όλοι οι αποτελεσµατικοί 
λογαριασµοί (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) εξισώνονται και κλείνουν.  
 Ο έλεγχος των εγγραφών, αλλά και της ορθής µεταφοράς τους στο Γενικό Καθολικό επιτυγ-
χάνεται µε την κατάρτιση του Οριστικού Ισοζυγίου. Όλοι οι λογαριασµοί, εκτός αυτών του 
Ενεργητικού και του Παθητικού, παρουσιάζουν µηδενικό υπόλοιπο.  
Το Οριστικό Ισοζύγιο του παραδείγµατος 4.9 θα είναι: 
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Ν. 

      
Ποσά Υπόλοιπα 

Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών 
Χρέωση Πίστωση Χρεωστικά Πιστωτικά

1 Μεταφορικά Μέσα 12.000  12.000 -
2 Οικόπεδα 15.000  15.000 -
3 Έπιπλα και σκεύη 15.000 3.000 12.000 -
4 Αποσβεσµένα Μετ. µέσα  3.000 - 3.000 
5 Αποσβεσµένα Έπιπλα & Σκεύη   3.500 - 3.500 
6 Εµπορεύµατα 95.000 82.000 13.000 -
7 Υλικά συσκευασίας  1.500 1.100 400 -
8 Πελάτες 8.000 7.000 1.000 -
9 Γραµµάτια Εισπρακτέα 3.000 1.000 2.000 -

10 Προπληρωµένα Ασφάλιστρα 1.200  1.200 -
11 Προπληρωµένες ∆ιαφηµίσεις  500  500 -
12 Καταθέσεις όψεως 18.000 12.000 6.000 -
13 Ταµείο 42.000 37.000 5.000 -
14 Κεφάλαιο  52.380 - 52.380 
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15 ∆άνειο  3.500 - 3.500 
16 Προµηθευτές  25.000 28.000 - 3.000 
17 Γραµµάτια Πληρωτέα  1.300 3.900 - 2.600 
18 Αµοιβές Τρίτων πληρωτέες   120 - 120 
19 Πωλήσεις  110.930 110.930 - -
20 Έσοδα από Προµήθειες  7.500 7.500 - -
21 Τόκοι Πιστωτικοί 250 250 - -
22 Αµοιβές Τρίτων 1.200 1.200 - -
23 ∆ιαφηµίσεις 1.500 1.500 - -
24 Ασφάλιστρα 2.000 2.000 - -
25 Κόστος Πωληθέντων 82.000 82.000 - -
26 Αµοιβές Προσωπικού 14.000 14.000 - -
27 Αποσβέσεις  2.200 2.200 - -
28 Υλικά συσκευασίας αναλωθέντα 1.100 1.100 - -
29 Τόκοι χρεωστικοί  200 200 - -
30 Ζηµιά από πώληση παγίων  300 300 - -
31  Μεικτό  Αποτέλεσµα  110.930 110.930 - -
32  Μεικτό  Κέρδος 28.930 28.930 - -
33 Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης 36.680 36.680 - -
34 Κέρδος Εκµετάλλευσης 16.180 16.180 - -
35 Αποτέλεσµα Χρήσης  16.180 16.180 - -
36 Κέρδος Χρήσης  15.880 15.880 - -

    685.460 685.460 68.100 68.100 
      

Η διαφορά 685.460 – 342.000 = 343.460 που παρουσιάζει το σύνολο των χρεώσεων και των 
πιστώσεων µεταξύ Οριστικού και Προσαρµοσµένου Ισοζυγίου θα πρέπει να είναι, και είναι, 
ίσο µε το σύνολο των χρεώσεων και των πιστώσεων των ηµερολογιακών εγγραφών προσδιο-
ρισµού του αποτελέσµατος.  
Μετά τον έλεγχο των εγγραφών προσδιορισµού του αποτελέσµατος µε το Οριστικό Ισοζύγιο, 
καταρτίζονται οι λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης) και αποµένει µόνο η εγγραφή κλεισίµατος των βιβλίων προκειµένου η επιχείρηση 
να ολοκληρώσει τις λογιστικές εργασίες της χρήσης. 
 
4.9. Εγγραφή κλεισίµατος των βιβλίων 
 
Η εγγραφή κλεισίµατος των λογιστικών βιβλίων γίνεται για λόγους τακτοποίησης των λογα-
ριασµών και αποτελεί την τελευταία εγγραφή της χρήσης. Συγκεκριµένα, πιστώνονται όλοι οι 
λογαριασµοί µε χρεωστικό Υπόλοιπο, δηλαδή οι λογαριασµοί Ενεργητικού και αντίθετοι λο-
γαριασµοί Παθητικού, και χρεώνονται όλοι οι λογαριασµοί που παρουσιάζουν πιστωτικό υ-
πόλοιπο, δηλαδή οι λογαριασµοί Παθητικού και αντίθετοι λογαριασµοί Ενεργητικού, µε το 
ποσό του υπολοίπου τους. Υπενθυµίζεται ότι οι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων έχουν κλεί-
σει µε τις εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος. Με τον τρόπο αυτό, οι λογαριασµοί 
Ισολογισµού εξισώνονται και «κλείνουν» για να ανοίξουν την 1/1 του επόµενου έτους µε την 
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εγγραφή ανοίγµατος. 
Η εγγραφή κλεισίµατος, η οποία είχε προηγηθεί της εγγραφής ανοίγµατος, του παραδείγµα-
τος της παραγράφου 4.1.2 ήταν η ακόλουθη: 
 
 

     
ποσά  

Ηµ/νία Λογαριασµοί – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση
-1-     

Ίδια κεφάλαια    50.000  
Ενυπόθηκο ∆άνειο    43.000  
Προµηθευτές    2.000  
Γραµµάτια πληρωτέα    3.000  
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 1.800  
Προκαταβολές πελατών   200  
 Κτίρια   54.000
 Μηχανήµατα   15.000
 Μεταφορικά µέσα   5.000
 Λοιπός Εξοπλισµός    4.000
 Εµπορεύµατα   6.000
 Υλικά συσκευασίας   1.000
 Πελάτες    3.500
 Γραµµάτια εισπρακτέα    2.500
 Προκαταβολές σε προµηθευτές   500
 Χρεόγραφα    3.600

 
Τράπεζα Ω.Ω. λογαριασµός  
όψεως   2.400

 Ταµείο    2.500

31/1/2002 

Κλείσιµο βιβλίων ως Ισολογισµός 31/12/2002     
     

 
Σύνοψη:  
Η ζωή των επιχειρήσεων διαιρείται τεχνητά σε λογιστικές χρήσεις, που συνήθως ταυτίζονται 
µε τα ηµερολογιακά έτη, ώστε να προσδιορίζεται η χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση και 
να υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζηµιές που πραγµατοποιήθηκαν.  
Η λογιστική χρήση, ξεκινά µε την εγγραφή ανοίγµατος µε την οποία χρεώνονται και πιστώ-
νονται οι λογαριασµοί Ισολογισµού µε τα υπόλοιπα που παρουσίαζαν στην προηγούµενη 
χρήση. Οι λογαριασµοί µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της χρήσης καταγράφοντας τα διά-
φορα λογιστικά γεγονότα που συµβαίνουν. Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα καταρτίζονται 
Ισοζύγια µε κύριο σκοπό τον έλεγχο της ορθότητας των λογιστικών καταχωρήσεων.  
Στο τέλος της λογιστικής χρήσης, διενεργείται η φυσική απογραφή µε την οποία διαπιστώ-
νονται τα πραγµατικά υπόλοιπα που θα πρέπει να έχουν οι λογαριασµοί. Με τις εγγραφές 
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προσαρµογής προσαρµόζονται οι λογαριασµοί στα πραγµατικά τους υπόλοιπα και µε αυτά 
απεικονίζονται στο Προσαρµοσµένο Ισοζύγιο. 
Οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος κλείνουν όλα τα έσοδα και έξοδα στα Απο-
τελέσµατα Εκµετάλλευσης και Χρήσης διαπιστώνοντας µε λογιστικό τρόπο τα κέρδη ή ζη-
µιές που είχε η οικονοµική µονάδα κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Οι λογιστικές 
εργασίες ολοκληρώνονται µε την εγγραφή κλεισίµατος µε χρεώσεις όλων των λογαριασµών 
που παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο σε πίστωση των λογαριασµών µε χρεωστικό υπόλοι-
πο. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι λογαριασµοί κλείνουν και παρουσιάζουν µηδενικό υπόλοιπο.  
 
 
Ερωτήσεις Ανοιχτού Τύπου 
4.1 Για ποιο λόγο επιβάλλεται η διαίρεση της ζωής της επιχείρησης σε λογιστικές χρήσεις;  
4.2 Πόσο διαρκεί συνήθως µια λογιστική χρήση; 
4.3 Με ποιους τρόπους εξακριβώνεται η ισότητα µεταξύ χρεώσεων και πιστώσεων; 
4.4 Τι είναι το ισοζύγιο; Ποιες κατηγορίες ισοζυγίων διακρίνουµε;  
4.5 Τι είναι η Απογραφή; Ποια στάδια περιλαµβάνει;  
4.6 Με ποιο σκοπό διενεργούνται οι Εγγραφές Προσαρµογής; 
4.7 Με ποιον τρόπο υπολογίζονται οι Αναλώσεις;  
4.8 Τι αντιπροσωπεύει η Απόσβεση; 
4.9 Ποιες οι κυριότερες αιτίες για την µείωση της αξίας των παγίων στοιχείων στη διάρκεια 

που χρησιµοποιούνται; 
 
 
Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» 
4.1 Τα υπόλοιπα των λογαριασµών, όπως διαµορφώνονται αµέσως µετά την Εγγραφή Προ-

σαρµογής, δε διαφέρουν από τα υπόλοιπα που παρουσιάζουν οι αντίστοιχοι λογαριασµοί 
στον Ισολογισµό της προηγούµενης χρήσης.  

4.2 Αν από την κατάρτιση ενός Ισοζυγίου, προκύπτει ισότητα χρεωστικών και πιστωτικών 
υπολοίπων στους λογαριασµούς του γενικού καθολικού, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει 
συµβεί κάποιο λάθος. 

4.3 Η Απογραφή έχει νόηµα και διενεργείται στα περιουσιακά στοιχεία, αλλά σε απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις δεν µπορεί να φέρει αποτελέσµατα. 

4.4 Η λογιστική πρακτική επιβάλλει κάθε φορά που καταναλώνουµε γραφική ύλη, να ενηµε-
ρώνουµε το απόθεµα γραφικής για την µείωσή του µε λογιστική εγγραφή. 

4.5 Η αγορά ενός στοιχείου του Παγίου Ενεργητικού αποτελεί έξοδο που θα προκαλέσει µια 
ταµειακή εκροή.  

4.6 ∆εν πρέπει να διενεργούνται Αποσβέσεις για πάγια που δε χρησιµοποιούνται. 
4.7 Ο λογαριασµός Αποσβέσεις µπορεί να έχει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 
4.8 Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Αποσβεσµένα Πάγια» παρουσιάζει µόνο πιστωτικό υπόλοιπο  
4.9 Ο έµµεσος τρόπος Απόσβεσης επιβαρύνει λιγότερο τα αποτελέσµατα της επιχείρησης και 

προτιµάται έναντι του άµεσου.  
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
4.1 Οι πληροφορίες που µας δίνει η Απογραφή είναι: 
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α) πιο συνοπτικές από αυτές που µας δίνει ο Ισολογισµός  
β) πιο αναλυτικές από αυτές που µας δίνει ο Ισολογισµός 
γ) εµφανίζουν ποσότητες και χρηµατικές αξίες, ενώ στον Ισολογισµό εµφανίζονται µό-

νο ποσότητες  
δ) κανένα από τα παραπάνω  

4.2 Οι Εγγραφές Προσαρµογής διενεργούνται: 
α) πριν την Απογραφή 
β) µετά την Απογραφή 
γ) άσχετα µε την Απογραφή  
δ) µόνο όταν υπάρχει ανάγκη 

Ασκήσεις 
4.1 ∆ίνονται οι ακόλουθοι λογαριασµοί και τα υπόλοιπά τους την 1/1/2004 για την επιχείρη-
ση Νοσηλευτήριο Κ.Λ. 

   
Α/Α Τίτλοι Λογαριασµών Υπόλοιπο

1 Φάρµακα 7.000 
2 Ενυπόθηκο ακίνητο 160.000 
3 Ενυπόθηκο δάνειο 82.000 
4 Εξοπλισµός  15.000 
5 Ίδια κεφάλαια ;
6 Καταθέσεις όψεως  8.000 
7 Έπιπλα και σκεύη 18.000 
8 Μεταφορικά µέσα  11.800 
9 Προµηθευτές  1.900 
10 Προεισπραχθέντα νοσήλια 10.000 
11 Ταµείο 19.000 
12 Νοσήλια εισπρακτέα 5.100 

   
α) Να υπολογίσετε τα Ίδια Κεφάλαια. 
β) Να γίνει η εγγραφή ανοίγµατος µε ηµεροµηνία 1/1/2004. Να ονοµάσετε δυο σελίδες του 
τετραδίου σας σαν Γενικό καθολικό και να αναπτύξετε σε σχήµα «Τ» τους λογαριασµούς.  
 
4.2  
Κατά τη διάρκεια του 2004 έγιναν περιληπτικά τα ακόλουθα γεγονότα: 

1. ∆όθηκαν 35.000 € για αµοιβές προσωπικού. 
2. Πληρώθηκαν στο λογιστή Ζ.Σ. 1.800 € και του οφείλονται 600 € ακόµη. 
3. Εισπράχθηκαν τα Νοσήλια που οφείλονταν στην επιχείρηση και επιπλέον 80.000 € 

για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε ασθενείς. Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες νοσηλείας 
οι οποίες είχαν προεισπραχθεί. 

4. Εισπράχθηκαν από ενοίκια ανθοπωλείου 4.800 €.  
5. Πληρώθηκαν για ασφάλιστρα 12.000 €.  
6. Αγοράστηκαν φάρµακα αξίας 15.000 €. 

α) Να γίνουν οι εγγραφές των παραπάνω γεγονότων, µε βάση το Γενικό Καθολικό που δηµιουρ-
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γήθηκε στην άσκηση 4.1 Να µεταφέρετε τις ηµερολογιακές εγγραφές στο Γενικό Καθολικό. 
β) Να καταρτίσετε το Προσωρινό Ισοζύγιο. 
4.3 Ο λογαριασµός «Υλικά συσκευασίας» παρουσίαζε στη διάρκεια του 2005: 
Αρχικό απόθεµα 1/1/2005 500€ 
Αγορές Χρήσης 1/1-31/12/2005 1200 € 
Τελικό απόθεµα 31/12/2005 300 € 
Να προσδιοριστεί το ποσό της ανάλωσης υλικών συσκευασίας και να γίνει η Εγγραφή Προ-
σαρµογής της ανάλωσης. 
4.4 Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Καύσιµα» ήταν 5.000 € την 31/12/2001. Η 
φυσική απογραφή έδειξε ότι το τελικό απόθεµα καυσίµων στην αποθήκη της επιχείρησης ή-
ταν 450 €. Να υπολογιστεί το κόστος της ανάλωσης καυσίµων στη διάρκεια της χρήσης. Να 
γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή προσαρµογής του λογαριασµού. 
4.5 Το αρχικό απόθεµα γραφικής ύλης ήταν 200 € την 1/1/2003 και κατά τη διάρκεια της 
χρήσης έγινε µια µόνο αγορά 350 € τοις µετρητοίς (Τ.∆.Α. 234 5/6/2003). Το τελικό απόθεµα 
γραφικής ύλης, όπως προσδιορίστηκε από την Απογραφή την 31/12/2003, ήταν 100 €. Ποιο 
είναι το κόστος γραφικής ύλης για το έτος 2003; ∆είξτε τις κινήσεις του λογαριασµού «Γρα-
φική ύλη». 
4.6 Η απογραφή στο φροντιστήριο ∆ιδαχή έδειξε ότι οφείλονται από δίδακτρα για εκπαιδευ-
τικές υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί 1.700 €. Εκδόθηκαν οι Αποδείξεις παροχής υπηρε-
σιών 17, 18 και 19 31/12/2004, που αφορούσαν τους πελάτες που αφορά η απαίτηση. Να γί-
νει η εγγραφή ενηµέρωσης των δεδουλευµένων εσόδων. 
4.7 Στις 31/12/2004 η τράπεζα Χ.Χ. ενηµέρωσε την επιχείρηση ότι καταλόγισε τόκους 300 € στο 
δάνειο που έχει συναφθεί. Να γίνει η εγγραφή προσαρµογής του καταλογισµού των τόκων 
4.8 Την 1/11/2005 η επιχείρηση Ξ.Π. προπλήρωσε ενοίκια αξίας 1500 € που αφορούν τα µι-
σθώµατα των 3 επόµενων µηνών. Να γίνει η εγγραφή της πληρωµής του ποσού, το οποίο η 
επιχείρηση θεώρησε προπληρωµένο έξοδο, και η Εγγραφή Προσαρµογής για τον καταλογι-
σµό των δεδουλευµένων εξόδων από ενοίκια. 
4.9 Την 1/5/2002 η επιχείρηση Κ.Λ. προπλήρωσε ασφάλιστρα 1.200 που αφορά το διάστηµα 
1/5/2002 - 30/4/2003. Να γίνει η εγγραφή της πληρωµής του ποσού το οποίο η επιχείρηση το 
θεώρησε ως έξοδο, και η Εγγραφή Προσαρµογής για τον καταλογισµό των δεδουλευµένων 
ασφαλίστρων. 
4.10 Την 1/12/2004 η επιχείρηση εκδόσεις Ν.Ε. προείσπραξε 300 € που αφορούσαν διαφηµι-
στικές καταχωρήσεις σε τοπική εφηµερίδα που εκδίδει για το διάστηµα 1/12/2004 – 
28/2/2005. Να γίνει η εγγραφή της είσπραξης του ποσού, το οποίο η επιχείρηση το θεώρησε 
ως έσοδο και η Εγγραφή Προσαρµογής για τον καταλογισµό των δεδουλευµένων εσόδων από 
διαφηµίσεις. 
4.11 Η επιχείρηση Α.Ρ. έχει στην κατοχή της έπιπλα αξίας κτίσης 2.000 €. Η ετήσια απόσβεση 
υπολογίζεται σε 500 €. Τα έπιπλα αγοράστηκαν µέσα στη χρήση που κλείνει. Να γίνει η ηµερο-
λογιακή εγγραφή της απόσβεσης και οι µεταφορές των κινήσεων στους λογαριασµούς. 
α) µε τον άµεσο τρόπο  
β) µε τον έµµεσο τρόπο  
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστό - Λάθος  
4.1 Λάθος, 4.2 Λάθος, 4.3 Λάθος, 4.4 Λάθος, 4.5 Λάθος, 4.6 Σωστό, 4.7 Λάθος, 4.8 Σω-
στό, 4.9 Λάθος 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
4.1 β), 4.2 β)  
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 
 
Βασιλάτου – Θανοπούλου, Έλλης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική τεύχος Β, 

Αθήνα,. Ευγ. Μπένου, 1996. 
Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέµατα, Ευγ. Μπέ-

νου, Αθήνα, 1998. 
Ευθύµογλου, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000. 
Σακέλης Εµµ., Εγχειρίδιο Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Αθήνα, ΒΡΥΚΟΥΣ, 1992. 
Καφούσης Ν. Γιώργος, Ανάλυση και κριτική διερεύνηση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

Αθήνα, 1994. 
Κοτίτσας Μιχαήλ, Πολίτης Κώστας, Γενικές Αρχές Λογιστικής, Ο.Ε.∆.Β., 2000. 
Κοντάκος Αριστοτέλης, Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, Ζαρίφης Αντώνης, Αρχές Λογιστι-

κής, Ο.Ε.∆.Β., 2004. 
 
Ιστοσελίδες 
 
www.taxheaven.gr 
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Σκοπός  
• Η κατανόηση των Λογιστικών Αρχών και των τρόπων µε τους οποίους βοηθούν στην 

επίλυση των λογιστικών προβληµάτων  
 

Στόχοι 
• Η εξήγηση κάθε µιας από τις Λογιστικές Αρχές µε παραδείγµατα, για να γίνει κατα-

νοητή η λειτουργία τους 
 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα   
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Αντιλαµβάνεστε την αναγκαιότητα της ύπαρξης γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών. 
  Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές όταν θα προκύπτει κάποιο αντίστοιχο πρόβληµα. 
 Κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία της Λογιστικής.  

 
Έννοιες - Κλειδιά: 

 αρχή της Αντικειµενικότητας  
 αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων  
 αρχή της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας 
 αρχή της Επαρκούς Αποκάλυψης  
 αρχή της Νοµισµατικής Μονάδας 
 αρχή της Περιοδικότητας 
 αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων  
 αρχή της Σηµαντικότητας των Παρεχόµενων Πληροφοριών  
 αρχή της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων 
 αρχή της Συνέχειας της ∆ραστηριότητας της Οικονοµικής Μονάδας 
 αρχή της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων  
 αρχή του Ιστορικού Κόστους 
 Ιστορικό κόστος 
 λογιστική Χρήση  
 Τρέχουσα αξία  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Οι Λογιστικές Αρχές, υποθέσεις και παραδοχές, αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο της Λογι-
στικής. Πρόκειται για κάποιες γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες δε δη-
µιουργήθηκαν στιγµιαία, ούτε από κάποιο συγκεκριµένο άτοµο ή οµάδα ατόµων. ∆ηµιουργή-
θηκαν και αναπτύχθηκαν µετά από µακροχρόνιο προβληµατισµό από όλους τους ανθρώπους 
που ασχολήθηκαν εκτεταµένα µε τα λογιστικά προβλήµατα, είτε ως θεωρητικοί της Λογιστι-
κής είτε ως επαγγελµατίες λογιστές. Η καθιέρωσή τους έγινε γενικά αποδεκτή σταδιακά, µε 
την πολύχρονη πρακτική εφαρµογή τους. 

Η ανάγκη για την ύπαρξη των Λογιστικών Αρχών προκύπτει από το διαρκώς µεταβαλλό-
µενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Καθηµερινές είναι πλέον οι τεχνολογικές καινοτοµίες, οι 
οποίες φέρνουν αλλαγές στις µεθόδους παραγωγής, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ακόµη και 
νέους τρόπους συναλλαγών. Καινούργιοι νόµοι ψηφίζονται, κάποιοι παλιότεροι παύουν να 
ισχύουν. Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στην παγκόσµια αγορά τίποτα δεν µπορεί να 
θεωρηθεί δεδοµένο. Συνέπεια όλων αυτών είναι οι καθηµερινές επιπλοκές στην επίλυση των 
λογιστικών προβληµάτων. Η υιοθέτηση κάποιων βασικών αρχών διευκολύνει την επίλυση 
των προβληµάτων αυτών. 

 
 

5.1. Λογιστικές Αρχές 
Οι Λογιστικές Αρχές που θα εξεταστούν είναι οι ακόλουθες: 
1. Η αρχή της Αυτοτελούς λογιστικής οντότητας 
2. Η αρχή της Νοµισµατικής µονάδας 
3. Η αρχή της Συνέχειας της δραστηριότητας της Οικονοµικής Μονάδας 
4. Η αρχή της Περιοδικότητας 
5. Η αρχή του Ιστορικού Κόστους 
6. Η αρχή της Αντικειµενικότητας 
7. Η αρχή της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων 
8. Η αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων  
9. Η αρχή της Συσχέτισης εσόδων και Εξόδων  
10. Η αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων  
11. Η αρχή της Επαρκούς αποκάλυψης  
12. Η αρχή της Σηµαντικότητας των Παρεχόµενων Πληροφοριών  

 
5.1.1 Αρχή της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας 
Σύµφωνα µε αυτήν τη Λογιστική Αρχή, η επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη οικονοµική µονά-
δα είναι ανεξάρτητη από το φορέα ή τους φορείς της. Έχει τα δικά της µέσα δράσης (Ενεργη-
τικό) τις δικές της υποχρεώσεις (Παθητικό) και αποτελεί αυτοτελή οντότητα. Οι φορείς της 
(ιδιοκτήτες, διαχειριστές), έχουν δικαιώµατα επί της οικονοµικής µονάδας, τη διοικούν και 
καρπώνονται τα κέρδη που προκύπτουν, αλλά από λογιστικής απόψεως θεωρούνται τρίτοι. Οι 
εισφορές των φορέων της θεωρούνται υποχρεώσεις της επιχείρησης προς αυτούς.  

Έτσι η λογιστική έχει επίκεντρο την οικονοµική / λογιστική µονάδα και όχι τους φορείς 
της. Ένα χρέος εποµένως του ιδιοκτήτη της επιχείρησης δεν αποτελεί χρέος της επιχείρησης. 
Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι ανεξάρτητα από τα περιουσιακά στοιχεία των 
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φορέων της. Εποµένως, οι λογιστικές καταστάσεις έχουν ως επίκεντρο την οικονοµική µονά-
δα και όχι τους φορείς της.  

 
5.1.2 Αρχή της Νοµισµατικής Μονάδας 
Για την επίτευξη των σκοπών της, η Λογιστική έχει ανάγκη µιας µονάδας µέτρησης. Ως τέ-
τοια έχει υιοθετηθεί η Νοµισµατική Μονάδα ως η πλέον κατάλληλη.  

Γεγονότα που δεν µπορούν να αποδοθούν σε Νοµισµατικές Μονάδες, δεν αποτελούν αντι-
κείµενο µελέτης της Λογιστικής. Οι λογιστικές καταστάσεις δεν περιέχουν στοιχεία για µη 
µετρήσιµα στοιχεία, ή στοιχεία που δεν µπορούν να αποδοθούν µε χρηµατικές µονάδες. Αυτό 
αποτελεί ένα σοβαρό µειονέκτηµα γιατί δεν παρέχονται κρίσιµες πληροφορίες για πολλά θέ-
µατα που αφορούν την οικονοµική µονάδα όπως: 

- ο αριθµός των εργαζοµένων 
- το επίπεδο επιστηµονικής και επαγγελµατικής κατάρτισης των εργαζοµένων 
- ορισµένες από τις συµφωνίες της  
-δείκτες παραγωγικότητας 
- πελατολόγιο κ.ά.  
Επίσης, µια βασική παραδοχή σχετική µε την Νοµισµατική Μονάδα είναι ότι η αγοραστι-

κή της αξία της παραµένει σταθερή, ακόµη κι αν στην πραγµατικότητα µεταβάλλεται. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού δηλαδή σε περιόδους µεγάλης ανόδου του 
γενικού επιπέδου των τιµών, δηµιουργούνται αρκετά προβλήµατα. Επειδή οι χρηµατικές αξί-
ες, που περιέχονται στις λογιστικές πληροφορίες δεν µεταβάλλονται καθώς περνάνε τα χρό-
νια, ενώ το επίπεδο τιµών µεταβάλλεται και η πραγµατική αξία της χρηµατικής µονάδας. Τα 
µεγέθη τα οποία αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στις περισσότερες περι-
πτώσεις, δεν είναι συγκρίσιµα. Για παράδειγµα το ύψος των πωλήσεων µιας επιχείρησης µια 
συγκεκριµένη χρονιά, το οποίο αποδίδεται σε χρηµατικές µονάδες, δεν µπορεί να συγκριθεί 
µε το αντίστοιχο ποσό ενός άλλου έτους ειδικά σε περιόδους µεγάλης ανόδου των τιµών.  

 
5.1.3 Αρχή της Συνέχειας της ∆ραστηριότητας της Οικονοµικής Μονάδας 
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η οικονοµική µονάδα προβλέπεται ότι θα συνεχίσει τη δραστη-
ριότητά της για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή Επ’ αόριστον. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
πράγµατι δε λειτουργούν µε προοπτική να κλείσουν, και έτσι η δοµή των λογιστικών διαδι-
κασιών έχει κατασκευαστεί µε βάση αυτήν την αρχή. Εντούτοις, κάποιες επιχειρήσεις οι ο-
ποίες για παράδειγµα, έχουν πτωχεύσει και είναι υπό εκκαθάριση, προκειµένου σύντοµα να 
σταµατήσουν τη λειτουργία τους, ακολουθούν ειδικές λογιστικές µεθόδους.  

 
5.1.4 Αρχή της Περιοδικότητας 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εξέταση της έννοιας της λογιστικής χρήσης, το ύψος των απο-
τελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) της οικονοµικής µονάδας, µπορεί να προσδιοριστεί πλήρως 
και οριστικά µόνο µετά το τέλος των εργασιών της, δηλαδή το κλείσιµο της επιχείρησης. Αυ-
τό θα µπορούσε να γίνει µε τη σύγκριση της καθαρής θέσης τέλους µε την καθαρή θέση αρ-
χής. Μέχρι τότε, µόνο εκτίµηση των αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει, επειδή ο προσδιορισµός 
τους περιέχει στοιχεία που µπορούν να µην είναι οριστικά. Έτσι, για παράδειγµα, η αξία των 
εµπορευµάτων δεν είναι απαραίτητα αυτή που αναφέρεται στον αντίστοιχο λογαριασµό, γιατί 
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ένα έκτακτο γεγονός, όπως η αλλαγή των καταναλωτικών προτιµήσεων, µπορεί να αλλάξει 
δραµατικά την αξία τους. 

Όµως οι φορείς της επιχείρησης αλλά και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι για την χρηµατοοικο-
νοµική κατάστασή της (εργαζόµενοι, τράπεζες, κράτος κ.ά. ) χρειάζονται πληροφορίες πριν 
από το τέλος της ζωής της. Η ανάγκη αυτή επέβαλε τη συµβατική – τεχνητή διαίρεση της ζω-
ής της επιχείρησης σε ίσα χρονικά διαστήµατα, που επιτρέπει την περιοδική εξακρίβωση της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της. Η περίοδος που επιλέγεται ονοµάζεται λογιστική χρή-
ση και συνήθως συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, αν και µπορεί να διαφέρει από αυτό κά-
τω από κάποιες προϋποθέσεις.  

Η αρχή εποµένως της Περιοδικότητας επιβάλλει την εξέταση της χρηµατοοικονοµικής κα-
τάστασης της επιχείρησης περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 
5.1.5 Αρχή του Ιστορικού Κόστους 
Με τη µεταβολή του επιπέδου των τιµών, προκύπτει το πρόβληµα της µεταβολής της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας. Η τιµολογιακή αξία αγοράς διαφέρει 
από την τρέχουσα αξία των στοιχείων αυτών, την αξία δηλαδή που θα µπορούσαν να πιάσουν 
στην αγορά, αν αποφασιζόταν η πώλησή τους ή το χρηµατικό ποσό που θα απαιτούσε η αντι-
κατάστασή τους. Η αρχή του Ιστορικού Κόστους επιβάλλει να γίνεται δεκτή η αξία της αγο-
ράς (Ιστορικό Κόστος) των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει 
από τα παραστατικά αγοράς τους και όχι η τρέχουσα αξία τους. 

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη µείωση της πιθανότητας µεροληψίας ή λάθους που ενδεχοµέ-
νως περιέχει η εκτίµηση της τρέχουσας τιµής. Η αξία αγοράς προκύπτει αντικειµενικά, από 
τα παραστατικά απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων και είναι ανεξάρτητη από υποκειµε-
νικές εκτιµήσεις. 

Το κυριότερο µειονέκτηµα είναι ότι σε περιόδους µεγάλης ανόδου των τιµών το ιστορικό 
κόστος αντιπροσωπεύει µέρος µόνο της πραγµατικής αξίας, ειδικά αν το περιουσιακό στοι-
χείο βρίσκεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην κατοχή της επιχείρησης. Για παράδειγµα, η 
τιµή αγοράς ενός κτιρίου που αγοράστηκε το 1980, εξαιτίας της δραµατικής αύξησης των τι-
µών τα χρόνια που µεσολάβησαν, δεν αποδίδει σε καµία περίπτωση το ύψος της επένδυσης. 

 
5.1.6 Αρχή της Αντικειµενικότητας  
Οι πληροφορίες έχουν πραγµατική αξία µόνο στο βαθµό που είναι αξιόπιστες. Μια λανθασµένη 
πληροφορία είναι τόσο επικίνδυνη όσο χρήσιµη είναι µια σωστή. Η αρχή της Αντικειµενικότη-
τας υπαγορεύει την ύπαρξη παραστατικών – δικαιολογητικών εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών, φορτωτικές, συµβολαιογραφικά έγγραφα κ.ά. ) για την κάθε πληροφορία 
που καταγράφεται. Αυτό γίνεται προκειµένου να επιτυγχάνεται η αµεροληψία των λογιστικών 
µετρήσεων και η δυνατότητα επαλήθευσης των λογιστικών πληροφοριών. Αµεροληψία σηµαί-
νει η ελαχιστοποίηση των υποκειµενικών εκτιµήσεων. Όµως, η πλήρης εξάλειψή τους είναι 
αδύνατη, γιατί διάφορα λογιστικά µεγέθη όπως αυτά των αποσβέσεων των στοιχείων του Πά-
γιου Ενεργητικού και των προβλέψεων για απώλειες από επισφαλείς πελάτες, περιέχουν ανα-
γκαστικά τις εκτιµήσεις αυτών που τα υπολογίζουν. Η ύπαρξη ισχυρών δικαιολογητικών εγ-
γράφων εξασφαλίζει την δυνατότητα επαλήθευσης των γεγονότων στα οποία αναφέρονται. Ι-
σχυρότερα θεωρούνται τα αποδεικτικά στοιχεία από εξωτερικές πηγές, φορείς δηλαδή που δεν 
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ελέγχονται από την οικονοµική µονάδα. Έχει επικρατήσει κάθε λογιστικό γεγονός να απαιτεί 
την ύπαρξη ενός δικαιολογητικού για την καταγραφή του στα λογιστικά βιβλία. 

 
5.1.7 Αρχή της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων  

 
Οι λογιστικές πληροφορίες είναι περισσότερο χρήσιµες, αν µπορούν να παρέχουν τη δυνατό-
τητα για εκτιµήσεις, οι οποίες προκύπτουν από συγκρίσεις των µεγεθών µε παρόµοια µεγέθη 
παρελθόντων ετών. 

Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται, όταν η επιχείρηση αλλάξει τις λογιστικές µεθόδους που 
χρησιµοποιεί όπως για παράδειγµα τη µέθοδο αποτίµησης αποθεµάτων. Κάτι τέτοιο θα µείω-
νε την αξία των πληροφοριών που προκύπτουν και θα οδηγούσε ενδεχοµένως σε εσφαλµένες 
αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό, η αρχή της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων επιβάλλει τη 
χρήση των ίδιων λογιστικών µεθόδων και διαδικασιών από χρήση σε χρήση. Στην περίπτωση 
που οι αλλαγές των συνθηκών υποχρεώσουν την οικονοµική µονάδα να αλλάξει κάποια λο-
γιστική µέθοδο, θα πρέπει οι µεταβολές αυτές να γνωστοποιούνται µαζί µε τα αποτελέσµατά 
που επιφέρουν στα διάφορα µεγέθη που αφορούν.  

 
5.1.8 Αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων  
Η Λογιστική αυτή Αρχή ορίζει το πότε αναγνωρίζεται ένα έσοδο από την επιχείρηση, και ε-
ποµένως πότε πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης. Το έσοδο από πωλήσεις 
εµπορευµάτων, για παράδειγµα, θα µπορούσε να αναγνωρισθεί ως έσοδο: 

• Τη στιγµή της παραγγελίας από τον πελάτη Λ.Λ. ενός προϊόντος τύπου Α 
• Τη στιγµή της παραλαβής από τον προµηθευτή Μ.Μ. του προϊόντος τύπου Α 
• Τη στιγµή της παράδοσης του εµπορεύµατος τύπου Α στον πελάτη Λ.Λ.  
• Τη στιγµή της είσπραξης από τον πελάτη Λ.Λ. του ποσού που προκύπτει από την συ-

ναλλαγή 
Σύµφωνα µε την αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων, το έσοδο αναγνωρίζεται όταν: 
α) Η διαδικασία της πώλησης έχει ολοκληρωθεί ή πρόκειται σύντοµα να ολοκληρωθεί (π.χ. 

έχει συµβεί η παράδοση του εµπορεύµατος στον πελάτη). 
β) Το αντίτιµο της συναλλαγής εισπράττεται ή δηµιουργείται η απαίτηση της επιχείρησης να 

εισπράξει το ποσόν αυτό στο µέλλον.  
 

5.1.9 Αρχή της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων 
Η δηµιουργία εσόδων δεν µπορεί να γίνει χωρίς την πραγµατοποίηση εξόδων από την οικο-
νοµική µονάδα. Τα έξοδα, σύµφωνα µε αυτήν την Λογιστική Αρχή, θεωρούνται ότι πραγµα-
τοποιούνται στο ίδιο διάστηµα (λογιστική χρήση), στο οποίο αναγνωρίζονται και τα έσοδα µε 
τα οποία σχετίζονται. Η χρονική Συσχέτιση Εσόδων και Εξόδων δεν είναι πάντα ευχερής, 
γιατί συχνά τα έξοδα δεν συνδέονται µε συγκεκριµένα έσοδα.  

 
5.1.10 Αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων  
Σύµφωνα µε την αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων, ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων 
µιας λογιστικής χρήσης πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τα έσοδα και τα έξοδα που πραγµατο-
ποιήθηκαν ή αναγνωρίστηκαν στη χρήση αυτή. Η κάθε χρήση είναι ανεξάρτητη από τις υπό-
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λοιπες και τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν άλλες χρήσεις δεν πρέπει να λαµβάνονται υ-
πόψη στον υπολογισµό του αποτελέσµατος. Για τον λόγο αυτό, τα έσοδα και τα έξοδα επόµε-
νων ή προηγούµενων χρήσεων αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο από τα αντίστοιχα της 
τρέχουσας χρήσης, κατά τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα, η προείσπρα-
ξη διδάκτρων από εκπαιδευτήριο για µαθήµατα που θα γίνουν την επόµενη χρήση δεν επηρε-
άζει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης, αλλά παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ως προ-
εισπραγµένα έσοδα.  
 
5.1.11 Αρχή της Συντηρητικότητας  
Η αρχή της Συντηρητικότητας βρίσκει εφαρµογή ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υπάρχουν παραπάνω από µια λύσεις για την διευθέτηση ενός λογιστικού ζητήµατος. Σύµφω-
να µε αυτήν, θα πρέπει να επιλέγεται η µέθοδος η οποία οδηγεί στη λιγότερο ευνοϊκή επίδρα-
ση στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, τα Έσοδα και τα στοιχεία του 
Ενεργητικού αποτιµώνται στη µικρότερη δυνατή τιµή, ενώ αντίθετα τα έξοδα και τα στοιχεία 
του Παθητικού, στην υψηλότερη.  

Η εφαρµογή της αρχής της Συντηρητικότητας προϋποθέτει την ύπαρξη ισοδύναµων εναλ-
λακτικών λύσεων και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για να αλλοιώνει τα αποτελέσµατα.  

 
Παράδειγµα 5.1 
Η επιχείρηση Λ.Λ. αγόρασε στις 4/4/2005 100 µετοχές Ο.Τ.Ε. αντί 5€ τη µετοχή. Στις 
31/12/2005 προκύπτει το πρόβληµα της αποτίµησης των µετοχών αυτών, εφόσον, όπως συµ-
βαίνει συνήθως, η τιµή τους δεν παρέµεινε σταθερή.  

Αν η τιµή της µετοχής αυξήθηκε στα 6 €, τότε η αποτίµηση των µετοχών θα πρέπει να γί-
νει στην τιµή κτίσης, δηλαδή, την τιµή αγοράς των µετοχών, για να µην εµφανιστούν κέρδη 
που δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί. Για να υπάρξουν κέρδη, θα πρέπει οι µετοχές αυτές 
να πουληθούν σε τιµή µεγαλύτερη της τιµής κτίσης. Επειδή οι µετοχές δεν έχουν ακόµη που-
ληθεί, τα κέρδη είναι πιθανά αλλά όχι βέβαια, αφού µέχρι τη στιγµή της πώλησης, η τιµή της 
µετοχής είναι πολύ πιθανό να µειωθεί. 

Αν αντίθετα η τιµή της µετοχής µειωθεί στα 4 €, τότε η αποτίµηση της µετοχής, σύµφωνα 
µε την αρχή της Συντηρητικότητας, πρέπει να γίνει στην τρέχουσα τιµή, δηλαδή την τιµή 
στην οποία θα µπορούσαν οι µετοχές να πουληθούν τη στιγµή της αποτίµησης. Με τον τρόπο 
αυτό, θα εµφανιστεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης η πιθανή ζηµιά η οποία θα προκύ-
ψει οριστικά, µόνο αν οι µετοχές πουληθούν σε τιµή µικρότερη από την τιµή κτίσης.  

 
5.1.12 Αρχή της Επαρκούς Αποκάλυψης  
Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, προκειµένου να πετύχει τους στόχους της για την υποστή-
ριξη στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων, θα πρέπει να παρέχει επαρκείς και αξιόπιστες πλη-
ροφορίες στους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε την αρχή της Επαρκούς Αποκάλυψης, οι λο-
γιστικές καταστάσεις θα πρέπει να περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µην οδηγούν 
σε παραπλανητικά συµπεράσµατα. Για το σκοπό αυτό οι λογιστικές καταστάσεις θα πρέπει: 

α) Να παρουσιάζουν όλες τις οικονοµικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να συλλέγονται 
και να καταγράφονται µε τις ενδεδειγµένες λογιστικές µεθόδους, χωρίς να αποκρύπτο-
νται κάποιες από αυτές.  
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β) Να καταρτίζεται κάθε χρήση µε βάση τις ίδιες αρχές και µεθόδους. Σε περίπτωση κατά 
την οποία είναι αναγκαία η αλλαγή των λογιστικών µεθόδων θα πρέπει οι αλλαγές αυ-
τές να ανακοινώνονται µαζί µε τις συνέπειες που προκαλούν στα οικονοµικά στοιχεία 
της επιχείρησης.  

γ) Να παρουσιάζουν και µη λογιστικές πληροφορίες µε τη µορφή υποσηµειώσεων, όταν 
αυτές θεωρούνται κρίσιµες για τη λήψη αποφάσεων. Τέτοια στοιχεία µπορούν να θεω-
ρηθούν: ο αριθµός των µετοχών µιας ανώνυµης εταιρείας, τυχόν αναπροσαρµογές που 
έχουν γίνει στο Πάγιο Ενεργητικό και σε άλλα στοιχεία του Ισολογισµού, δείκτες σχε-
τικούς µε την παραγωγικότητα της εργασίας ή άλλων παραγωγικών συντελεστών κ.ά.  
 

5.1.13. Αρχή της Σηµαντικότητας των Παρεχόµενων Πληροφοριών  
Η πιστή εφαρµογή της αρχής της Επαρκούς Αποκάλυψης θα µπορούσε να οδηγήσει, στην 
παροχή ορισµένων πληροφοριών, οι οποίες είναι ελάχιστα χρήσιµες στους ενδιαφερόµενους . 
Για το λόγο αυτό, η ισχύ της περιορίζεται σηµαντικά από την αρχή της Σηµαντικότητας 
των Παρεχόµενων Πληροφοριών. Σύµφωνα µε αυτήν, οι παρεχόµενες πληροφορίες θα πρέ-
πει να είναι σηµαντικές και να µην επιβαρύνουν την επιχείρηση µε κόστος δυσανάλογο από 
τη σπουδαιότητά τους. Τα λογιστικά θέµατα που δεν είναι αρκετά σηµαντικά θα πρέπει να 
παρουσιάζονται µε τον πλέον οικονοµικό και εύκολο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση 
κόστους παροχής των πληροφοριών και ωφέλειας που µπορούν να προκύψουν από αυτές. 

Η αναλυτική παρακολούθηση, για παράδειγµα, αποθεµάτων ελάχιστης αξίας, όπως η γρα-
φική ύλη, κοστίζει πολύ περισσότερο σε µια επιχείρηση από την χρησιµότητα που µπορεί να 
παρέχουν οι πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν. 

∆εν υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια για τη διάκριση των θεµάτων σε σηµαντικά και ε-
πουσιώδη. Το κενό αυτό καλείται να υποκαταστήσει ο λογιστής µε την εµπειρία του και την 
επαγγελµατική του κατάρτιση. 

 
Σύνοψη: 
Το περιβάλλον των επιχειρήσεων διαρκώς µεταβάλλεται. Οι λογιστικές αρχές διευκολύνουν 
τους λογιστές να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές. Η δηµιουργία τους είναι αποτέλεσµα 
µακροχρόνιου προβληµατισµού και έγιναν σταδιακά αποδεκτές από την κοινότητα των λο-
γιστών.  
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
5.1 Πως προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης των Λογιστικών Αρχών; 
5.2 Τι γνωρίζετε για την αρχή της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας; 
5.3 Ποιο µειονέκτηµα παρουσιάζει η αρχή της Νοµισµατικής Μονάδας; 
5.4 Ποια προβλήµατα δηµιουργεί ο πληθωρισµός στη δυνατότητα σύγκρισης λογιστικών 

πληροφοριών από διαφορετικές χρονικές περιόδους; 
5.5 Τι γνωρίζεται για την αρχή της συνέχειας της ∆ραστηριότητας της Οικονοµικής Μονάδας; 
5.6 Για ποιους λόγους επιβάλλεται τη αρχή της Περιοδικότητας; 
5.7 Ποιο είναι το κυριότερο µειονέκτηµα της Αρχής του Ιστορικού Κόστους; 
5.8 Σε τι αποσκοπεί η αρχή της Αντικειµενικότητας; 
5.9 Με ποιο τρόπο επιδιώκεται η Αντικειµενικότητα των λογιστικών πληροφοριών; 
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5.10 Γιατί πρέπει να επιδιώκεται η Συνέπεια των Λογιστικών Μεθόδων; Τι πρεσβεύει η σχε-
τική λογιστική αρχή; 

5.11 Ποια είναι η κατάλληλη στιγµή καταχώρισης κάποιου εσόδου στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης, σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων; 

5.12 Τι γνωρίζετε για την αρχή της ΅Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων; 
5.13 Σε ποια παραδοχή στηρίζεται η αρχή της Αυτοτέλειας των Λογιστικών Χρήσεων;  
5.14 Σε ποιες περιπτώσεις βρίσκει εφαρµογή η αρχή της Συντηρητικότητας;  
5.15 Τι θα πρέπει να περιλαµβάνουν και πώς θα πρέπει να καταρτίζονται οι λογιστικές κατα-

στάσεις σύµφωνα µε την αρχή της Επαρκούς Αποκάλυψης; 
5.16 Ποιο πρόβληµα καλείται να επιλύσει η εφαρµογή της αρχής της Σηµαντικότητας των 

Παρεχόµενων Πληροφοριών;  
 
 
Ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος» 
5.1 Σύµφωνα µε την αρχή της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας, ο ηλεκτρονικός υπολογι-

στής στο γραφείο του διευθυντή της επιχείρησης αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο. 
5.2 Σύµφωνα µε την αρχή της Αυτοτελούς Λογιστικής Οντότητας οι υποχρεώσεις των ιδιο-

κτητών της επιχείρησης περιλαµβάνονται στο παθητικό της. 
5.3 Με βάση την αρχή της Νοµισµατικής Μονάδας, γίνεται και η παρουσίαση των δεικτών 

παραγωγικότητας της επιχείρησης. 
5.4 Η σύγκριση των κερδών που πραγµατοποίησε µια επιχείρηση το 1985 µε αυτά του 2005 

οδηγεί σε αποκαλυπτικά συµπεράσµατα σχετικά µε την πορεία της.  
5.5 Η αρχή της Περιοδικότητας επιτρέπει την περιοδική εξακρίβωση της χρηµατοοικονοµι-

κής κατάστασης της επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και µε τον τρόπο αυτό 
είναι σε θέση το κράτος να επιβάλλει την κατάλληλη φορολογία. 

5.6 Η περίοδος που ονοµάζεται Λογιστική Χρήση λήγει µε την ολοκλήρωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης. 

5.7 Η αρχή του Ιστορικού Κόστους επιβάλλει να γίνεται δεκτή η αξία αγοράς των περιουσια-
κών στοιχείων της επιχείρησης και όχι η τρέχουσα αξία τους. 

5.8 Το Ιστορικό Κόστος µε το οποίο πρέπει να αποτιµώνται τα περιουσιακά στοιχεία της επι-
χείρησης απέχει αρκετά από το κόστος αντικατάστασης των στοιχείων αυτών. 

5.9 Η αρχή της Αντικειµενικότητας βοηθάει το λογιστή να αποφεύγει τις υποκειµενικές εκτι-
µήσεις για την καταγραφή ενός λογιστικού γεγονότος. 

5.10 Η λογιστική αρχή της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων επιβάλλει τη χρήση των ί-
διων λογιστικών διαδικασιών και µεθόδων, ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στο 
λογιστή της επιχείρησης και αυξάνεται ο φόρτος εργασιών του. 

5.11 Σύµφωνα µε την αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων, το έσοδο από πωλήσεις κα-
ταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης εφόσον εισπραχτεί το αντίτιµο της 
συναλλαγής. 

5.12 Τα έξοδα, σύµφωνα µε την λογιστική αρχή της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων, θεω-
ρούνται ότι πραγµατοποιούνται στο ίδιο διάστηµα (Λογιστική Χρήση), στο οποίο ανα-
γνωρίζονται και τα έσοδα µε τα οποία σχετίζονται.  

5.13 Σύµφωνα µε την αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων, η κάθε χρήση είναι ανεξάρτητη 
από τις υπόλοιπες όσον αφορά τις λογιστικές µεθόδους που πρέπει να εφαρµοστούν. 
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5.14 Τα έσοδα που αφορούν επόµενη χρήση δε θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα αποτελέ-
σµατα της τρέχουσας, αντίθετα µε τα έξοδα τα οποία πρέπει να καταλογίζονται όποτε 
διαπιστώνονται. 

5.15 Με βάση την αρχή της Συντηρητικότητας, τα έσοδα και τα στοιχεία του Ενεργητικού θα 
πρέπει να αποτιµώνται στην υψηλότερη δυνατή τιµή, ενώ τα έξοδα και τα στοιχεία του 
Παθητικού στην υψηλότερη.  

5.16 Σύµφωνα µε την λογιστική αρχή της Επαρκούς Αποκάλυψης, δεν είναι δυνατό να πα-
ρουσιάζονται πληροφορίες µε τη µορφή υποσηµειώσεων.  

5.17 Η ισχύς της αρχής της Επαρκούς Αποκάλυψης περιορίζεται αρκετά από την αρχή της 
Σηµαντικότητας των Παρεχόµενων Πληροφοριών. 

5.18 Οι λογιστικές καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία που αφορούν 
την επιχείρηση µε τον πιο αναλυτικό τρόπο, άσχετα από τη Σηµαντικότητα των Παρε-
χόµενων Πληροφοριών. 

5.19 Η αρχή της Σηµαντικότητας των Παρεχόµενων Πληροφοριών υποδεικνύει την συνεκτί-
µηση του κόστους παροχής των λογιστικών πληροφοριών και της ωφέλειας που προκύ-
πτει από αυτές. 

5.20 Ο λογιστής µιας επιχείρησης, µε την εµπειρία του και την επαγγελµατική του κατάρτιση, 
κρίνει πότε µια πληροφορία είναι ουσιώδης και πρέπει να περιληφθεί στις λογιστικές 
καταστάσεις.  

 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
5.1 Σε περιόδους µεγάλης ανόδου των τιµών, το ύψος των πωλήσεων µιας επιχείρησης δεν µπο-
ρεί να συγκριθεί µε το αντίστοιχο ποσό ενός άλλου έτους. Αυτό είναι αποτέλεσµα της αρχής:  

α) του Ιστορικού κόστους 
β) της Αυτοτέλειας των Λογιστικών Χρήσεων 
γ) της Περιοδικότητας  
δ) της Συντηρητικότητας  
ε) κανένα από τα παραπάνω 

5.2 Η καταγραφή ενός λογιστικού γεγονότος στα βιβλία µιας επιχείρησης απαιτεί την ύπαρξη 
ενός δικαιολογητικού εγγράφου σύµφωνα µε την αρχή: 

α) της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων  
β) της Συγκρισιµότητας 
γ) της Επαρκούς Αποκάλυψης 
δ) της Αντικειµενικότητας 

5.3 Σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων, ένα έσοδο µπορεί να 
καταχωρηθεί από το λογιστή της επιχείρησης παραγωγής επίπλων Ξ.Λ. 

α) όταν ο πελάτης Μ.Π. παραγγέλνει ένα γραφείο 
β) όταν ο υπάλληλος του καταστήµατος στείλει την παραγγελία στην αποθήκη 
γ) όταν το γραφείο παραδοθεί στον πελάτη Μ.Π. και δηµιουργηθεί η απαίτηση της επι-

χείρησης από τη συναλλαγή 
δ) όταν ο πελάτης πληρώσει το αντίτιµο του γραφείου που αγόρασε 

5.4 Ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων σε µια Λογιστική Χρήση θα πρέπει να περιλαµβάνει 
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µόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση και όχι προηγούµενες ή 
επόµενες, σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή: 

α) της Αυτοτέλειας των Χρήσεων 
β) της Αντικειµενικότητας 
γ) της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων  
δ) της Πραγµατοποίησης των Εξόδων 

5.5 Η επιχείρηση Σ.Σ. αγόρασε στις 15/6/2005 1.000 µετοχές της ∆.Ε.Η. αντί 7 € την µετοχή. 
Στις 31/12/2005 η τιµή της µετοχής είχε διαµορφωθεί στα 6€ ανά µετοχή. Σύµφωνα µε την 
αρχή της Συντηρητικότητας, η αποτίµηση των µετοχών θα πρέπει να γίνει:  

α) στα 7 €, δηλαδή στην τιµή κτίσης  
β) στα 6 €, δηλαδή στην τρέχουσα τιµή  
γ) στα 6,5 €, που αποτελεί το µέσο όρο µεταξύ της τιµής κτίσης και της τρέχουσας τιµής  
δ) εξαρτάται από τη µέθοδο αποτίµησης που χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

 
 

 
 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστό / Λάθος: 
5.1 Λάθος, 5.2 Λάθος, 5.3 Λάθος, 5.4 Λάθος, 5.5 Σωστό, 5.6 Λάθος, 5.7 Σωστό, 5.8 Σω-
στό, 5.9 Σωστό, 5.10 Λάθος, 5.11 Λάθος, 5.12 Σωστό, 5.13 Λάθος, 5.14 Λάθος, 5.15 Σω-
στό, 5.16 Λάθος, 5.17 Σωστό, 5.18 Λάθος, 5.19 Σωστό, 5.20 Σωστό. 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 
5.1 ε), 5.2 δ), 5.3 γ), 5.4 α), 5.. β)  
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέµατα, Ευγ. Μπέ-

νου, Αθήνα, 1998. 
Γρηγοράκου, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Αθήνα – Κοµο-

τηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
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Σκοποί  
• Η εισαγωγή στις έννοιες του Πάγιου Ενεργητικού και των Αποσβέσεων. 
• Να µάθουµε να υπολογίζουµε µε τους βασικούς τρόπους τις Αποσβέσεις των πάγιων 

στοιχείων και να γνωρίσουµε το λογιστικό χειρισµό τους, πώς δηλαδή εµφανίζονται 
στα λογιστικά βιβλία.  

 
Στόχοι 

• Η παρουσίαση των κατηγοριών στις οποίες διακρίνεται το Πάγιο Ενεργητικό 
• Η εξέταση των παραγόντων που διαµορφώνουν το κόστος των παγίων  
• Η κατανόηση του τρόπου υπολογισµού των Αποσβέσεων  
• Η εξέταση της σηµασίας των Αποσβέσεων ως µη ταµειακό έξοδο 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να :  

 ∆ιακρίνετε τα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού στις διάφορες κατηγορίες που ανή-
κουν  

 Υπολογίζετε το έξοδο της Απόσβεσης και τους προσδιοριστικούς του παράγοντες  
 Κατανοείτε τον τρόπο µε τον οποίο οι Αποσβέσεις επηρεάζουν τα αποτελέσµατα και 
τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων 

 Αντιλαµβάνεστε τη σηµασία των Αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις  
 
Έννοιες -Κλειδιά 
 

 Αναπόσβεστη αξία   Κτίρια 
 Αξία κτίσης  Μακροχρόνιες απαιτήσεις 
 Απόσβεση   Μεταφορικά µέσα 
 Αποσβεστέα αξία   Μη ταµειακό έξοδο  
 Ασώµατες ακινητοποιήσεις  Μητρώο Παγίων 
 Άυλα Πάγια   Μηχανήµατα 
 Αύξουσα µέθοδος απόσβεσης   Σταθερή µέθοδος απόσβεσης  
 Γήπεδα – οικόπεδα  Συµµετοχές 
 ∆ιάρκεια χρήσης Πάγιου  Συντελεστής απόσβεσης 
 Εγκαταστάσεις κτιρίων  Τιµολογιακή αξία Πάγιου 
 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης   Υπολειµµατική Αξία  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
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 Ηµεροµηνία αγοράς  Υπολειµµατική αξία  
 Ηµεροµηνία λειτουργίας  Φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης  
 Κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα   Ωφέλιµη ζωή Πάγιου 
 Κόστος κτίσης παγίου  

 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, ιδιαίτερα τα ενσώµατα, µε την πάροδο του 
χρόνου φθείρονται, και κατά συνέπεια χάνουν µέρος της αξίας τους. 

Σύµφωνα µε τους νόµους της λογιστικής, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να εµφανιστούν 
στον ισολογισµό µε την «τρέχουσα» αξία τους.  

Στις Αποσβέσεις, που υπολογίζονται µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, επιτυγχάνουµε 
δύο στόχους. Πρώτον να εµφανίσουµε τα πάγια στη σωστή τους τιµή και δεύτερον να υπολογί-
σουµε εκείνη την αξία από τα πάγια που έχει χαθεί στη διάρκεια της λογιστικής χρονιάς. 

 
 
6.1 Έννοια του Πάγιου Ενεργητικού 
Όπως αναφέρθηκε στο 2ο κεφάλαιο, όπου εξετάστηκαν οι οµάδες των στοιχείων του Ισολογι-
σµού, το Πάγιο Ενεργητικό περιλαµβάνει τα στοιχεία του Ενεργητικού που δεν προβλέ-
πεται να ρευστοποιηθούν εντός µιας λογιστικής χρήσης. Προφανώς πρόκειται για περιου-
σιακά στοιχεία ή δικαιώµατα µε διάρκεια ζωής µεγαλύτερη της λογιστικής χρήσης, τα οποία 
η επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει προκειµένου να πετύχει τους σκοπούς της για µακροχρόνιο 
διάστηµα. Κριτήριο για την κατάταξη ενός περιουσιακού στοιχείου στο Πάγιο Ενεργητικό 
αποτελεί η βούληση της διοίκησης της επιχείρησης να χρησιµοποιήσει αυτά τα στοιχεία για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και όχι η χρονική διάρκεια ζωής τους. Με αυτή την έννοια, τα κτί-
ρια που κατέχει µια κατασκευαστική εταιρεία είναι στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητι-
κού, γιατί υπάρχει πρόθεση εκποίησής τους στη διάρκεια της επόµενης χρήσης, ενώ το κτίριο 
που χρησιµοποιεί για τα γραφεία της, εφόσον αυτό είναι ιδιόκτητο, αποτελεί στοιχείο του 
Πάγιου Ενεργητικού της, επειδή πρόθεση της διοίκησης είναι να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 
της επιχείρησης για διάστηµα µεγαλύτερο της χρήσης.  

Το Πάγιο Ενεργητικό διακρίνεται σε: 
1) Ενσώµατα πάγια ή ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
2) Άυλα πάγια ή ασώµατες ακινητοποιήσεις 
3) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
4) Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

 
6.1.1 Ενσώµατα πάγια ή ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Ενσώµατα είναι τα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού τα οποία έχουν φυσική υπόσταση. Τέ-
τοια θεωρούνται:  

 
Τα γήπεδα – οικόπεδα 
Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται κάθε λογής οικόπεδα τα οποία κατέχει η οικονοµική 
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µονάδα. Χωράφια, γήπεδα, αλλά και το οικόπεδο πάνω στο οποίο έχει κτιστεί ένα κτίριο, α-
νήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Θεωρούνται άφθαρτα και για τον λόγο αυτό δε διενερ-
γούνται αποσβέσεις για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  
 
Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις κτιρίων 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εκτός από τα κτίρια που ανήκουν στην επιχείρηση και 
οι δαπάνες που διενεργούνται για την απόκτηση και διαµόρφωσή τους προκειµένου να µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες δαπάνες προστίθενται στο κόστος κτίσης των κτιρίων και 
συνήθως είναι τα κάθε λογής έξοδα βελτιώσεων και επεκτάσεων των κτιριακών εγκαταστά-
σεων κ.ά. Αν το κτίριο κατασκευάστηκε από την επιχείρηση, περιλαµβάνονται όλες οι δαπά-
νες που πραγµατοποιήθηκαν για την ανέγερσή του.  
 
Τα µηχανήµατα  
Πρόκειται για τις µηχανολογικές κατασκευές οι οποίες µπορεί να είναι µόνιµα εγκατεστηµέ-
νες ή όχι και χρησιµοποιούνται για σκοπούς σχετικούς µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Το 
κόστος αγοράς των µηχανηµάτων αυξάνεται από τις δαπάνες εγκατάστασής τους, τυχόν µε-
ταφορικά έξοδα κ.ά.  Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής µηχανηµάτων, περιλαµβάνονται όλες οι 
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και 
τα εργαλεία που έχουν παραγωγική ζωή µεγαλύτερη του έτους. 
 
Τα µεταφορικά µέσα 
Αυτοκίνητα και φορτηγά που ανήκουν στην επιχείρηση και χρησιµοποιούνται για την µετα-
φορά προσωπικού ή εµπορευµάτων περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία.  
 
Έπιπλα και σκεύη 
Με τον γενικό όρο έπιπλα και σκεύη περιγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Έπιπλα, σκεύη 
όπως είδη εστιατορίου, µηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήµατα, επι-
στηµονικά όργανα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, λοιπός εξοπλισµός κ.ά.   
 
6.1.2 Άυλα Πάγια ή ασώµατες ακινητοποιήσεις 
Άυλα είναι τα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση και 
µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά η αξία τους. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνο-
νται κατά κύριο λόγο:  

- τα διάφορα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας  
- τα πνευµατικά δικαιώµατα που κατέχει η επιχείρηση,  
- η φήµη και η πελατεία  
- τα εµπορικά σήµατα.  
Τα παραπάνω στοιχεία προκειµένου να περιλαµβάνονται στο Ενεργητικό της επιχείρησης 

θα πρέπει να µπορούν να αποδοθούν σε χρηµατικές µονάδες µε αντικειµενικό τρόπο, δηλαδή 
να έχουν αγοραστεί από τρίτους. Εφόσον έχουν αναπτυχθεί από την επιχείρηση, δεν µπορούν 
να απεικονιστούν λογιστικά. Έτσι, για παράδειγµα, ο λογαριασµός «Φήµη και πελατεία», που 
απεικονίζει την καλή εικόνα µιας επιχείρησης (goodwill), δηµιουργείται µόνο στην περίπτωση 
εξαγοράς µιας επιχείρησης µε µεγαλύτερο ποσό από την αξία της καθαρής θέσης της. Σε αυτήν 
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την περίπτωση, το επιπλέον ποσό που πληρώνει η επιχείρηση για την εξαγορά παρακολουθεί-
ται µε το λογαριασµό «Φήµη και πελατεία» και αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

 
6.1.3 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ονοµάζονται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται από την επιχεί-
ρηση και αναµένεται να συµβάλλουν στους σκοπούς της και στις επόµενες χρήσεις, πέρα από 
αυτήν που πραγµατοποιήθηκαν. Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων είναι: τα έξοδα ίδρυσης και 
πρώτης εγκατάστασης, τα έξοδα αναδιοργάνωσης, έξοδα κτίσης ακινήτων κ.ά.  Επειδή δεν 
αφορούν µόνο τη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται, αντί να µειώσουν µόνο το αποτέλε-
σµα της χρήσης αυτής, καταχωρούνται στους αντίστοιχους λογαριασµούς παγίων και µε την 
µέθοδο της απόσβεσης, δίνεται η δυνατότητα να κατανεµηθούν σε περισσότερες χρήσεις. Για 
τον λόγο αυτό ονοµάζονται κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα και αποτελούν µακροχρόνιες δεσµεύ-
σεις χρηµατικών κεφαλαίων.  

 
6.1.4 Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι συµµετοχές της οικονοµικής µονάδας σε άλλες επι-
χειρήσεις, εφόσον η πρόθεση της διοίκησης είναι να έχουν µακροχρόνιο χαρακτήρα. Συνή-
θως αποκτώνται για την άσκηση επιρροής σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να είναι 
θυγατρικές. ∆εν ανήκουν εποµένως σε αυτή την κατηγορία οι πρόσκαιρες τοποθετήσεις σε 
µετοχές άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες καταχωρίζονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό. 

Οι µακροχρόνιες απαιτήσεις προέρχονται από τις πωλήσεις µε πίστωση της επιχείρησης, ή 
από την παροχή µακροχρόνιων δανείων, η είσπραξη των οποίων αναµένεται µετά το τέλος 
της επόµενης χρήσης. Συνήθως τέτοιες πιστώσεις παρέχονται για πωλήσεις περιουσιακών 
στοιχείων µε µεγάλη διάρκεια ζωής (π.χ. αυτοκίνητα, κτίρια, µηχανήµατα κ.ά. ) 

 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:  
Χρήστου Βασ. Ναούµ Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική Αθήνα 1994,  
Αντώνη Α. Παπά Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική Αθήνα 2005, εκδ. Γ. Μπένου 
Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, 
Αθήνα – Κοµοτηνή 1998, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλα 

 
6.1.5 Μητρώο Παγίων 
Η µεγάλη οικονοµική σηµασία των στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού επιβάλλει την αναλυ-
τική παρακολούθησή τους κατά είδος και ποσότητα µε το Μητρώο Παγίων. Στο βιβλίο αυτό 
περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε πάγιο ξεχωριστά. Το µητρώο παγίων περιλαµ-
βάνει µεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
Στοιχεία που περιλαµβάνονται στο µητρώο παγίων 

Κωδικός 732 

Περιγραφή Γραφείο 2Χ 0,70Χ 1,20  

Ηµεροµηνία αγοράς 20/6/2002 
Ηµεροµηνία λειτουργίας 1/7/2004 
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Αξία κτίσης 500 € 

Συντελεστής απόσβεσης 20% 
Υπολειµµατική Αξία  0,00 € 

Τοποθεσία Κεντρικό Κατάστηµα 

Σε χρήση Ναι 

Παρατηρήσεις   
 

 
6.2. Απόσβεση παγίων στοιχείων 
Η απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων γίνεται από την επιχείρηση µε σκοπό την δη-
µιουργία εσόδων και κερδών. Η διοίκηση της επιχείρησης πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά θα 
αποφέρουν ένα σύνολο από χρήσιµες υπηρεσίες στην επιχείρηση, και για αυτό και προβαίνει 
στην αγορά τους. Τη χρονική στιγµή της απόκτησης του Πάγιου, αυτό το σύνολο των χρήσι-
µων υπηρεσιών µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αξία ίση µε το χρηµατικό ποσό που καταβάλλε-
ται για την αγορά του. Εποµένως, η επιχείρηση αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο ίσης αξίας 
µε τη δαπάνη που πραγµατοποιεί.  

Η χρησιµοποίηση του Πάγιου µειώνει την αξία του και επειδή η διάρκεια ζωής του είναι 
µεγαλύτερη του έτους, η µείωση αυτή δε συµβαίνει µόνο σε µια χρήση αλλά σε περισσότε-
ρες. Η λογιστική απεικόνιση της µεταβολής της αξίας των στοιχείων του Παγίου Ενεργητι-
κού, γίνεται µε το λειτουργικό έξοδο της Απόσβεσης.  

 
6.2.1. Υπολογισµός της απόσβεσης 
 

 
Ο υπολογισµός του εξόδου της Απόσβεσης απαιτεί τον προσδιορισµό:  

και  
    α) της µείωσης της αξίας που αναµένεται να συµβεί στο πάγιο  

β) της διάρκειας του χρόνου της ωφέλιµης ζωής, στον οποίο θα συµβεί αυτή η µείωση.  
 

Η µείωση της αξίας που αναµένεται να συµβεί στο πάγιο ονοµάζεται αποσβεστέα αξία 
και είναι το ποσό στο οποίο θα πρέπει να γίνει Απόσβεση. Προκύπτει, αν από το κόστος 
κτίσης του πάγιου, αφαιρεθεί η υπολειµµατική αξία.  

∆ηλαδή: 
 
Τιµολογιακή αξία  
+ Άλλα έξοδα κτίσης  
= Κόστος κτίσης πάγιου 
- Υπολειµµατική Αξία 
= Αποσβεστέα Αξία  

Απόσβεση εποµένως είναι το έξοδο που αντιπροσωπεύει τη µείωση του αποθέµατος των υ-
πηρεσιών του Παγίου στη διάρκεια της χρήσης και είναι ανάλογη της µείωση της αξίας του.  
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6.2.2 Αποσβεστέα αξία 
Το κόστος κτίσης του Πάγιου αποτελεί το ποσό που προκύπτει από το αποδεικτικό της αγο-
ράς του (τιµολόγιο, συµβολαιογραφική πράξη κτλ.), αυξηµένο κατά το ποσό των βελτιώσε-
ων- προσθηκών που έχουν γίνει ή άλλα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν, ώστε το πάγιο να 
µπορεί να λειτουργήσει. Για παράδειγµα, για την εύρυθµη λειτουργία ενός µηχανήµατος α-
παιτείται συχνά, εκτός από το κόστος της αγοράς του, η καταβολή εκτελωνιστικών και µετα-
φορικών εξόδων, καθώς και εξόδων εγκατάστασης του µηχανήµατος στην επιχείρηση.  

Η υπολειµµατική αξία του Πάγιου είναι η αξία που υπολογίζεται ότι θα έχει το πάγιο µετά 
το τέλος της ωφέλιµης ζωής του, δηλαδή το ποσό που εκτιµάται ότι θα µπορούσε να εξοικο-
νοµήσει η επιχείρηση, αν αποφάσιζε να το πουλήσει. Ένα κτίριο έχει συνήθως αρκετά µεγάλη 
υπολειµµατική αξία, ενώ αντίθετα ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής χάνει πολύ σύντοµα την 
αξία του, λόγω της απαξίωσης που υφίσταται από τη ραγδαία βελτίωση της τεχνολογίας. Η 
εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας έχει έντονα υποκειµενικά στοιχεία, αφού είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να υπολογιστεί η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου στο µέλλον. Σε πολλές περι-
πτώσεις, η υπολειµµατική αξία θεωρείται µηδενική και έτσι η αποσβεστέα αξία ταυτίζεται µε 
το κόστος κτίσης του Πάγιου. Η φορολογική νοµοθεσία θεωρεί µηδενική την υπολειµµατική 
αξία του Πάγιου.  

 
Παράδειγµα 6.1 
Η καπνοβιοµηχανία ∆.∆. αγοράζει από τη Γερµανία ένα µηχάνηµα κοπής καπνού αξίας 
10.000 € µε τριετή πίστωση. Καταβάλλει:  

- για µεταφορικά έξοδα 300 €  
- για έξοδα εκτελωνισµού 500 € 
- για έξοδα εγκατάστασης στο εργοστάσιο 200 € 
Η διοίκηση της επιχείρησης εκτιµά ότι η υπολειµµατική αξία του µηχανήµατος θα είναι 

3.000 €.  
Η αποσβεστέα αξία του µηχανήµατος θα είναι:  
 

  
Τιµολογιακή αξία  10.000 
+ Άλλα έξοδα κτίσης µηχανήµατος 1.000  
= Κόστος κτίσης µηχανήµατος 11.000 
- Υπολειµµατική Αξία 3.000  
= Αποσβεστέα Αξία  8.000  
  

 
6.2.3 Ωφέλιµη ζωή  
 

 

Ωφέλιµη ζωή του παγίου ονοµάζεται το χρονικό διάστηµα που αναµένεται το πάγιο να 
εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης και να είναι οικονοµικά συµφέρουσα η οικονο-
µική του εκµετάλλευση. Μετριέται σε έτη και καθορίζεται από τη νοµοθεσία.  
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Η νοµοθεσία στην Ελλάδα θεωρεί, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, ότι η εξάντληση των υπη-
ρεσιών του Πάγιου είναι για κάθε χρόνο η ίδια. Η θέση αυτή οδηγεί στη µέθοδο της σταθε-
ρής απόσβεσης, του σταθερού δηλαδή ποσού ετήσιας απόσβεσης για όλα τα χρόνια της ω-
φέλιµης ζωής του Πάγιου. Ο υπολογισµός της Απόσβεσης σύµφωνα µε αυτήν την µέθοδο 
γίνεται µε τους Συντελεστές απόσβεσης. 

Ο Συντελεστής Απόσβεσης είναι το πηλίκο της µονάδας δια του αριθµού των ετών της 
ωφέλιµης ζωής του πάγιου, πολλαπλασιασµένο επί 100 για να έχει την µορφή ποσοστού. 

 
   

 
1 

Συντελεστής Απόσβεσης = 
Έτη ωφέλιµης 

ζωής  

Χ 100 

   
 

Αν, για παράδειγµα, τα έτη ωφέλιµης ζωής ενός Πάγιου είναι 5, τότε ο Συντελεστής Απόσβε-
σης είναι:  

   
1
5

Χ 100 = 20%

   
Η ελληνική νοµοθεσία ορίζει το Συντελεστή Απόσβεσης για κάθε πάγιο µε βάση τον Πί-

νακα Συντελεστών Αποσβέσεων Π∆. 299/2003. Σύµφωνα µε αυτόν, οι Αποσβέσεις για κά-
ποιες κατηγορίες παγίων είναι οι ακόλουθες: 

 
Συντελεστές Απόσβεσης σύµφωνα µε το 

Π.∆. 299/2003  Συντελεστής 
Κτίρια και οι εγκαταστάσεις κτιρίων 3-8% 
Μηχανήµατα  8-20% 
Μεταφορικά µέσα 15-20% 
Έπιπλα και σκεύη 15-20% 
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 15-20% 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικό 24-30% 

 
Ειδικά για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτρέπεται η Απόσβεση κατά 100%, κατά το 

έτος αγοράς. 
Ο υπολογισµός της Απόσβεσης ξεκινά από τη στιγµή που το πάγιο αρχίζει να λειτουρ-

γεί για τους σκοπούς της επιχείρησης. Έτσι, αν ένα πάγιο στοιχείο αγοραστεί την 1/3/2003 
και αρχίσει να λειτουργεί την 1/6/2003, η Απόσβεση θα ξεκινήσει να υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία λειτουργίας του, δηλαδή την 1/6/2003. Τον πρώτο χρόνο, το ποσό της ετήσιας 
Απόσβεσης θα πολλαπλασιαστεί µε το κλάσµα 7/12, προκειµένου να διενεργηθεί Ααπόσβεση 
µόνο για την περίοδο που το πάγιο χρησιµοποιείται (1/6/2003 ως 31/12/2003, δηλαδή 7 µήνες 
από το σύνολο των 12). Αν το πάγιο ξεκινήσει να λειτουργεί κάποια άλλη ηµεροµηνία εκτός 
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της πρώτης του µήνα, τότε η Απόσβεση ξεκινάει να υπολογίζεται από την 1η του µήνα της 
έναρξης λειτουργίας του Πάγιου. Αν δηλαδή ένα κτίριο αρχίσει να λειτουργεί σε µια επιχεί-
ρηση στις 12 Σεπτεµβρίου, η Απόσβεσή θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεµβρίου.  
 
Παράδειγµα 6.2  
Την 1/3/2004 αγοράστηκε από την εταιρεία Κ.Κ. φορτηγό αυτοκίνητο αντί 12.000 €. Την 
1/4/2004 το αυτοκίνητο παρελήφθη και άρχισε να χρησιµοποιείται. Υπολογίστηκε ότι θα έχει 
διάρκεια ωφέλιµης ζωής 5 έτη και η υπολειµµατική του αξία θα είναι 2.000 €. Να υπολογι-
στούν οι Αποσβέσεις για τα έτη ζωής του πάγιου.  
Η αποσβεστέα αξία προκύπτει ως εξής: 

  
Τιµολογιακή αξία  12.000
+ Άλλα έξοδα κτίσης  0  
= Κόστος κτίσης  12.000 
- Υπολειµµατική Αξία 2.000 
= Αποσβεστέα Αξία  10.000 
  

Ο Συντελεστής Απόσβεσης θα είναι:  
1 

Συντελεστής Απόσβεσης =  
Έτη ωφέλιµης ζωής  

Χ 100 

   
∆ηλαδή : (1/5) Χ100 = 20% 
Η ετήσια απόσβεση θα είναι: 10.000 Χ 20% = 2.000 
Το πρώτο έτος η απόσβεση θα είναι 2.000 Χ 9/12 = 1.500. 
Οι Αποσβέσεις που αναµένεται να γίνουν τα επόµενα χρόνια µε την προϋπόθεση ότι το 

πάγιο θα παραµείνει στην επιχείρηση χωρίς να µεταβληθεί η αξία του από κάποιο άλλο γεγο-
νός, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Έτος 
Αξία κτί-

σης 
Αποσβεστέα 

Αξία 
Απόσβεση 
χρήσης 

Σύνολο 
αποσβέσεων 

Αναπόσβεστη αξία

2004 12.000 10.000 1.500 1.500 8.500 
2005 12.000 10.000 2.000 3.500 6.500 
2006 12.000 10.000 2.000 5.500 4.500 
2007 12.000 10.000 2.000 7.500 2.500 
2008 12.000 10.000 2.000 9.500 500 
2009 12.000 10.000 499,99 9.999,99 0,01 

      
 

Παράδειγµα 6.3 
Η επιχείρηση Λ.Λ. αγόρασε την 1/10/2001 έπιπλα αξίας 3.000 €. Τα έπιπλα παρελήφθηκαν στις 
5/10/2001 και άρχισαν να χρησιµοποιούνται. Υπολογίστηκε ότι η διάρκεια ζωής τους είναι 3 έτη 
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και η υπολειµµατική τους αξία θα είναι µηδέν. Να υπολογίσετε τις Αποσβέσεις για τα έτη ζωής. 
Η αποσβεστέα αξία προκύπτει ως εξής:  

  
Τιµολογιακή αξία  3.000 
+ Άλλα έξοδα κτίσης Παγίων 0  
= Κόστος κτίσης Παγίων 3.000 
- Υπολειµµατική Αξία 0  
= Αποσβεστέα Αξία  3.000 
  

Ο Συντελεστής Απόσβεσης θα είναι (1/3) Χ100 = 33,33% 
Η ετήσια Απόσβεση θα είναι: 3.000 Χ 33,33% = 1.000  
Το πρώτο έτος η Απόσβεση θα πρέπει να υπολογιστεί µόνο για το διάστηµα στο οποίο τα 

πάγια χρησιµοποιήθηκαν. Η έναρξη λειτουργίας τους έγινε στις 5/10/2001. Εποµένως, χρησι-
µοποιήθηκαν από την επιχείρηση για τρεις µήνες µέσα στο 2001 (1/10-31/12/2001). 

Εποµένως για το πρώτο έτος η Απόσβεση θα είναι:  
1.000 Χ 3/12 = 250.  
Οι Αποσβέσεις που αναµένεται να γίνουν τα επόµενα χρόνια, µε την προϋπόθεση ότι το 

πάγιο θα παραµείνει στην επιχείρηση χωρίς να µεταβληθεί η αξία του από κάποιο άλλο γεγο-
νός, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Έτος Αξία κτίσης 
Αποσβεστέα 

Αξία 
Απόσβεση 
χρήσης 

Σύνολο 
αποσβέσεων 

Αναπόσβεστη 
αξία 

2001 3.000 3.000 250 250 2.750 
2002 3.000 3.000 1.000 1.250 1.750 
2003 3.000 3.000 1.000 2.250 750 
2004 3.000 3.000 749,99 2.999,99 0,01 

 

 
Σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τόσο η ωφέλιµη ζωή όσο και η υπολειµ-

µατική αξία θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση την εκτίµηση ανεξάρτητης οµάδας ορ-
κωτών εµπειρογνωµόνων.  

Ο λογιστικός χειρισµός των Αποσβέσεων εξετάστηκε στο κεφάλαιο 4. Ο έµµεσος τρόπος 
Απόσβεσης προσφέρει τις πληρέστερες πληροφορίες και γι’ αυτό πρέπει να προτιµάται από 

Παρατήρηση: Τον τελευταίο χρόνο, η Απόσβεση γίνεται κατά ένα λεπτό του ευρώ λιγό-
τερο από το κανονικό. Η κίνηση αυτή γίνεται οπωσδήποτε όταν χρησιµοποιείται ο άµεσος 
τρόπος Απόσβεσης, όταν δηλαδή πιστώνεται απευθείας ο λογαριασµός του Παγίου Ενερ-
γητικού και όχι ο αντίθετός του, αντίστοιχος λογαριασµός Αποσβεσµένου Παγίου. Σε δια-
φορετική περίπτωση, µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του παγίου και εφόσον η υπολειµ-
µατική αξία είναι µηδέν, ο λογαριασµός θα είχε µηδενικό υπόλοιπο και θα έκλεινε, παρά 
το γεγονός ότι το πάγιο θα εξακολουθούσε να υπάρχει στην επιχείρηση. Για να µην συµβεί 
κάτι τέτοιο, αποτελεί συνηθισµένη λογιστική πρακτική να αποµένει ένα λεπτό του ευρώ 
σαν χρεωστικό υπόλοιπο.  
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τον άµεσο. 
Παράδειγµα 6.4 
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών του παγίου Ενεργητικού την 1/1/2004 είχαν ως εξής:  
 

Οικόπεδα 25.000 
Μεταφορικά µέσα  12.000 
Κτίρια  30.000 
Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα 2.500 
Αποσβεσµένα κτίρια 5.000 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004, συνέβησαν τα ακόλουθα: 
Την 1/7/2004 αγοράστηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές αξίας 4.000 € µε έκδοση επιταγής 

κατά το µισό του ποσού και το υπόλοιπο µε πίστωση. Στις 2/7 παρελήφθηκαν οι υπολογιστές 
και πληρώθηκαν 400 € για έξοδα εγκατάστασής τους. Την ίδια ηµεροµηνία οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές άρχισαν να λειτουργούν.  

Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων.  
     

- - Χ Π 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές   4.000  
  Καταθέσεις όψεως   2.000 
  Προµηθευτές  2.000 

1/7/2004 

Αγορά Η/Υ ως τιµολόγιο 3456 1/10/2004 Α.Α. Υπολογιστές    
- - Χ Π 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές    400  
  Ταµείο  400 

2/7/2004 

Έξοδα εγκατάστασης Τ.Π.Υ. 123 2/7/03 Τεχν.Υπολ. Κ.Λ.    
     

Αν είναι γνωστό ότι: 
- Ο Συντελεστής Απόσβεσης του κτιρίου είναι 10% και η υπολειµµατική του αξία 10.000 €. 
- Ο Συντελεστής Απόσβεσης των µεταφορικών µέσων είναι 20% και η υπολειµµατική 
τους αξία µηδέν.  

- Οι υπολογιστές αναµένεται να έχουν 4 χρόνια ωφέλιµη ζωή και µηδενική υπολειµµατική 
αξία.  

Ζητείται να υπολογιστούν οι Αποσβέσεις για κάθε πάγιο και να γίνει η εγγραφή της Από-
σβεσης µε ηµεροµηνία 31/12/2004. 

 
Λογαριασµοί  
Παγίων 

Αξία Κτίσης 
Υπολειµµατική 

Αξία 
Αποσβεστέα Αξία

Συντελεστής 
Απόσβεσης 

Ετήσια Απόσβεση

Μεταφορικά 
µέσα 

12.000 0 12.000 20% 2.400 

Κτίρια 30.000 10.000 20.000 10% 2.000 
Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

4.400 0 4.400 25% 1.100 
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Ο Συντελεστής Απόσβεσης για το λογαριασµό «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» θα είναι:  
 

1 1 
Συντελεστής Απόσβεσης =  

Έτη ωφέλιµης ζωής  
Χ 100 = 

4 
= 25% 

 
Η Απόσβεση που θα διενεργηθεί για το λογαριασµό αυτόν προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε 

την ετήσια απόσβεση επί το κλάσµα 6/12, επειδή η λειτουργία τους ξεκίνησε στις 2/7/2004 και 
εποµένως η απόσβεση αφορά στο διάστηµα που αποµένει ως την 31/12/2004, δηλαδή 6 µήνες. 
Υπενθυµίζεται ότι δε διενεργείται απόσβεση για τα οικόπεδα, αφού θεωρείται ότι είναι ά-

φθαρτα.  
 

     
- - Χ Π 

Αποσβέσεις   4.950    
  Αποσβεσµένο κτίριο   2.000  
  Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα   2.400  
  Αποσβεσµένοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές   550  

31/12/2004 

∆ιενέργεια αποσβέσεων      
     

 
6.2.4 Άλλες µέθοδοι απόσβεσης 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την υιοθέτηση της σταθερής 
µεθόδου Απόσβεσης για όλα τα στοιχεία του παγίου Ενεργητικού. Εκτός από αυτήν όµως, 
υπάρχουν κι άλλες µέθοδοι υπολογισµού του εξόδου της Απόσβεσης: 

α) Σύµφωνα µε τη φθίνουσα µέθοδο, το ποσό της Απόσβεσης µειώνεται από χρήση σε 
χρήση. Με τον τρόπο αυτό, το έξοδο της Απόσβεσης επιβαρύνει περισσότερο τα πρώτα 
έτη λειτουργίας του Πάγιου στοιχείου που αφορά. Βασίζεται στην υπόθεση ότι το πε-
ριουσιακό αποφέρει µεγαλύτερα οφέλη για την επιχείρηση, τα πρώτα χρόνια λειτουργί-
ας του. 

β) Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τη µέθοδο της αύξουσας Απόσβεσης. Το ποσό της 
Απόσβεσης επιβαρύνει περισσότερο τα τελευταία έτη της ωφέλιµης ζωής του Πάγιου.  

γ) Ο υπολογισµός του εξόδου της Απόσβεσης θα µπορούσε να γίνει και µε στοιχεία που 
αφορούν τη λειτουργία του Πάγιου, όπως µε κριτήριο τις ώρες λειτουργίας ενός µηχα-
νήµατος ή µε βάση τα χιλιόµετρα που πραγµατοποιεί ένα αυτοκίνητο κ.ά.  

 
 

6.3 Σηµασία της απόσβεσης  
Η απόσβεση διαφέρει από τα άλλα έξοδα καθώς δεν προκαλεί καµία εκταµίευση. Κάθε άλλο 
έξοδο προκαλεί άµεση ή µελλοντική µείωση του ταµείου. Αντίθετα, η απόσβεση αποτελεί 
ένα µη ταµειακό έξοδο και δίνει έτσι την ευκαιρία στην οικονοµική µονάδα να συγκεντρώσει 
ξανά το χρηµατικό κεφάλαιο που έχει δαπανήσει για την απόκτηση των παγίων στοιχείων.  

Το χρηµατικό κεφάλαιο της απόσβεσης µένει στην επιχείρηση και µπορεί να χρησιµο-
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ποιηθεί και για άλλους σκοπούς, εκτός από την αντικατάσταση των παγίων των οποίων τη 
µείωση της αξίας αντιπροσωπεύουν. Βελτιώνει µε αυτόν τον τρόπο την ικανότητα της επιχεί-
ρησης να ανταποκρίνεται στις άµεσες υποχρεώσεις της. 

Η απόσβεση επηρεάζει το αποτέλεσµα, µειώνοντας τα κέρδη ή αυξάνοντας τυχόν ζηµιές, χω-
ρίς όµως να µειώνεται η ικανότητα της οικονοµικής µονάδας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-
σεις της. Η µείωση του αποτελέσµατος έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την ελάττωση των κερδών που 
διανέµονται, αλλά και των φόρων που αποδίδονται στο κράτος. ∆εν είναι εποµένως παράλογο για 
µια επιχείρηση να επιδιώκει την παρουσίαση όσο το δυνατόν µεγαλύτερων αποσβέσεων. 

Ο υπολογισµός του εξόδου της απόσβεσης περιέχει αρκετές υποκειµενικές εκτιµήσεις. 
Τόσο το ποσό της υπολειµµατικής αξίας όσο και η εκτίµηση της διάρκειας ζωής του στοιχεί-
ου του Παγίου Ενεργητικού εµπεριέχει υποκειµενικές εκτιµήσεις. Στην πράξη βέβαια, ο υπο-
λογισµός της ετήσιας απόσβεσης γίνεται µε βάση τους καθορισµένους συντελεστές απόσβε-
σης που προβλέπονται από τον πίνακα Συντελεστών Αποσβέσεων Π.∆. 299/2003. 

 
Σύνοψη:  
Το Πάγιο Ενεργητικό περιλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης τα οποία 
θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της για διάστηµα µεγαλύτερο µιας χρήσης. Τα στοιχεία αυτά 
µπορεί να είναι υλικά ή άυλα ενώ και οι µακροπρόθεσµες συµµετοχές και επενδύσεις εφό-
σον έχουν µόνιµο χαρακτήρα θεωρούνται Πάγιο Ενεργητικό. Κάθε πάγιο περιουσιακό στοι-
χείο καταγράφεται στο Μητρώο Παγίων. 
Η αγορά ενός παγίου δεν συνεπάγεται κάποιο έξοδο, αφού η οικονοµική µονάδα αποκτά ένα 
περιουσιακό στοιχείο, ίσης αξίας µε το ποσό που πληρώνει. Η χρησιµοποίηση όµως του πα-
γίου, µειώνει την αξία του χρόνο µε το χρόνο. Η απόσβεση αποτελεί το έξοδο που προκύπτει 
από τη µείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
Η αποσβεστέα αξία των παγίων προκύπτει αν από την τιµολογιακή αξία αγοράς τους και 
όποια άλλα έξοδα κτίσης δηµιουργούνται, αφαιρεθεί η υπολειµµατική αξία, δηλαδή η αξία 
που εκτιµάται ότι θα έχει το πάγιο µετά τη λήξη της ωφέλιµης ζωής του. Ο υπολογισµός των 
αποσβέσεων πολλαπλασιάζοντας την αποσβεστέα αξία µε τον συντελεστή απόσβεσης. 
Εκτός από τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης, που εφαρµόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις 
και προβλέπεται και από την ελληνική νοµοθεσία, υπάρχουν και οι µέθοδοι της φθίνουσας, 
της αύξουσας και της λειτουργικής απόσβεσης.  
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
6.1 Τι περιλαµβάνει το Πάγιο Ενεργητικό; Με ποιο κριτήριο εντάσσεται κάποιο περιουσιακό 

στοιχείο σε αυτήν την κατηγορία; 
6.2 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται το Πάγιο Ενεργητικό; 
6.3 Τι είναι τα ενσώµατα πάγια; Ποιες κατηγορίες παγίων εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία;  
6.4 Ποια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται στα άυλα πάγια; 
6.5 Κάτω από ποια προϋπόθεση, ο λογαριασµός «Φήµη και πελατεία» περιλαµβάνεται στο 

Ενεργητικό µιας επιχείρησης;  
6.6 Τι ονοµάζουµε «Έξοδα πολυετούς απόσβεσης»;  
6.7 Τι γνωρίζετε για τις µακροχρόνιες απαιτήσεις µιας επιχείρησης; 
6.8 Τι είναι η Απόσβεση; Για ποια στοιχεία του Ενεργητικού διενεργείται Απόσβεση;  
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6.9 Με ποιο τρόπο προκύπτει η «Αποσβεστέα αξία» ενός Πάγιου; 
6.10 Τι περιλαµβάνει το Κόστος κτίσης για ένα στοιχείο του Πάγιου Ενεργητικού; 
6.11 Τι είναι η υπολειµµατική αξία ενός Πάγιου;  
6.12 Σε ποια περίπτωση η αποσβεστέα αξία του Πάγιου ταυτίζεται µε το Κόστος κτίσης του;  
6.13 Τι ονοµάζουµε ωφέλιµη ζωή ενός Πάγιου; 
6.14 Ποια µέθοδο Απόσβεσης πρέπει να επιλέγεται µε βάση την Ελληνική Νοµοθεσία κατά 

κύριο λόγο; 
6.15 Πως υπολογίζεται ο Συντελεστής Απόσβεσης; 
6.16 Για ποιο λόγο, τον τελευταίο χρόνο ζωής του Πάγιου, διενεργούνται Αποσβέσεις κατά 

0,01 € λιγότερο από το κανονικό; 
6.17 Ποιες άλλες µέθοδοι εκτός της σταθερής µεθόδου υπάρχουν; 
6.18 Ποια είναι η σηµασία της Απόσβεσης; 
 
Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 
6.1 Τα οικόπεδα θεωρούνται άφθαρτα ενσώµατα πάγια και δεν αποσβένονται. 
6.2 Τα έξοδα διαµόρφωσης ενός κτιρίου περιλαµβάνονται στο κόστος κτίσης του. 
6.3 Το κόστος αγοράς ενός µηχανήµατος δεν επηρεάζεται από τυχόν δαπάνες εγκατάστασής 

του. 
6.4 Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης περιλαµβάνονται στα άυλα πάγια. 
6.5 Τα εµπορικά σήµατα αποτελούν έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 
6.6 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης χαρακτηρίζονται τα έξοδα που δεν αφορούν µόνο τη χρήση 

στην οποία πραγµατοποιούνται. 
6.7 Η αγορά από την επιχείρηση Α 100 µετοχών του ΟΤΕ περιλαµβάνεται στις Συµµετοχές 

και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 
6.8 Η µείωση του αποθέµατος υπηρεσιών ενός Πάγιου δε συµβαδίζει µε την µείωση της αξίας 

του. 
6.9 Με το έξοδο της απόσβεσης απεικονίζεται λογιστικά η µείωση της αξίας ενός Πάγιου. 
6.10 Η µείωση της αξίας που αναµένεται να συµβεί στο Πάγιο ονοµάζεται υπολειµµατική 

αξία.  
6.11 Η αποσβεστέα αξία προκύπτει αν από την αξία κτίσης ενός Πάγιου, αφαιρεθεί η υπο-

λειµµατική αξία του. 
6.12 Η φορολογική νοµοθεσία θεωρεί µηδενική την αξία ενός Πάγιου. 
6.13 Η εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας ενός Πάγιου περιέχει έντονα υποκειµενικά στοι-

χεία. 
6.14 Η αποσβεστέα αξία δεν ταυτίζεται σε καµία περίπτωση µε την τιµή κτίσης. 
6.15 Η µέθοδος της σταθερής απόσβεσης σηµαίνει τη χρησιµοποίηση σταθερών συντελεστών 

απόσβεσης.  
6.16 Αν τα έτη ζωής ενός Πάγιου υπολογίζονται σε 10 έτη, ο συντελεστής ετήσιας απόσβε-

σης είναι 10%. 
6.17 Αν τα έτη ζωής ενός Πάγιου υπολογίζονται σε 10 έτη, ο συντελεστής ετήσιας απόσβε-

σης είναι 20%. 
6.18 Η απόσβεση ενός Πάγιου υπολογίζεται για ολόκληρο το έτος, άσχετα µε το πότε ξεκίνη-

σε η χρησιµοποίησή του. 
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6.19 Αν ένα µηχάνηµα αγοράστηκε στις 5/4/2006 και άρχισε να λειτουργεί στις 3/5/2006, τό-
τε στον υπολογισµό της ετήσιας απόσβεσης του 2006 θα πρέπει να πολλαπλασιάσουµε 
το ποσό της ετήσιας απόσβεσης µε τον συντελεστή 9/12. 

6.20 Για να βρούµε το ποσό της ετήσιας απόσβεσης, πολλαπλασιάζουµε την αποσβεστέα α-
ξία µε τον συντελεστή απόσβεσης.  

6.21 Η µέθοδος της σταθερής απόσβεσης είναι η µόνη µέθοδος απόσβεσης που υπάρχει. 
6.22 Ο υπολογισµός της απόσβεσης ενός φορτηγού αυτοκινήτου θα µπορούσε να γίνει µε 

κριτήριο τα χιλιόµετρα που έκανε στη διάρκεια της χρήσης. 
6.23 Η απόσβεση δε διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα έξοδα µιας επιχείρησης. 
6.24 Όπως όλα τα έξοδα, η απόσβεση προκαλεί µια άµεση ή µελλοντική εκταµίευση. 
6.25 Το χρηµατικό κεφάλαιο της απόσβεσης µένει στην επιχείρηση και µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί και για άλλους σκοπούς, εκτός από την αντικατάσταση των παγίων των οποίων 
την µείωση της αξίας αντιπροσωπεύουν.  

6.26 Ο υπολογισµός του εξόδου της απόσβεσης περιέχει αρκετές υποκειµενικές εκτιµήσεις 
6.27 Η διενέργεια αποσβέσεων µειώνει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 

στις άµεσες υποχρεώσεις της. 
6.28 Οι αποσβέσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία δεν επηρεάζουν το αποτέλεσµα, όπως τα υπό-

λοιπα έξοδα.  
6.29 Είναι πιθανό, µια επιχείρηση να επιδιώκει την παρουσίαση όσο το δυνατόν µεγαλύτερων 

αποσβέσεων, µε στόχο την ελάττωση των φόρων που αποδίδονται στο κράτος. 
6.30 Στην πράξη ο υπολογισµός της απόσβεσης γίνεται µε βάση καθορισµένους από το νόµο 

πίνακες απόσβεσης. 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
6.1 Το στοιχείο του Πάγιου Ενεργητικού «Έπιπλα και σκεύη» κατατάσσονται: 

α) στις συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
β) στα άυλα πάγια 
γ) στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
δ) σε κανένα από τα παραπάνω 

6.2 Το στοιχείο του Πάγιου Ενεργητικού «∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας» κατατάσσονται: 
α) στα άυλα πάγια 
β) στις συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
γ) στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
δ) σε κανένα από τα παραπάνω 

6.3 Αν το µηχάνηµα τύπου ∆ έχει αξία κτίσης 5.500 € και αποσβεστέα αξία 4.500 €, τότε η 
υπολειµµατική του αξία υπολογίστηκε: 

α) 10.000 € 
β) 1.000 €  
γ) 500 €  
δ) κανένα από τα παραπάνω 

6.4 Αν η αποσβεστέα αξία ενός Πάγιου που αγοράστηκε στις 12/7/2005 είναι 5.000 € και η 
ωφέλιµη ζωή του είναι 5 έτη, η απόσβεση για το 2005 θα είναι: 

α) 1.000 €  
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β) 500 € 
γ) 1.500 € 
δ) δεν θα διενεργηθεί απόσβεση για το 2005 

6.5 Αν ένα Πάγιο αγοράστηκε την 1/11/2005 και άρχισε να χρησιµοποιείται στις 10/12/2005, 
θα διενεργηθεί απόσβεση για τη χρήση 2005: 

α) για 2 µήνες 
β) για ένα µήνα  
γ) για όλο το χρόνο 
δ) δε θα διενεργηθεί απόσβεση για το 2005 

6.6 Το κόστος κτίσης ενός Πάγιου είναι 10.000 €, η υπολειµµατική του αξία 1.000 € και υπο-
λογίζεται ότι θα έχει 5 έτη ωφέλιµης ζωής. Η ετήσια απόσβεσή του είναι: 

α) 2.000 €  
β) 1.800 €  
γ) 5.000 €  
δ) κανένα από τα παραπάνω 
  
 
 

Ασκήσεις  
6.1 Η επιχείρηση Γ.Π. αγόρασε ένα φορτηγό αξίας 15.000 € µε διετή πίστωση. Κατέβαλε για 
βάψιµο του φορτηγού µε το λογότυπο της εταιρείας 500 €. Η διοίκηση της επιχείρησης εκτιµά 
ότι η υπολειµµατική αξία του µηχανήµατος θα είναι 3.000 €. Να βρεθεί η αποσβεστέα αξία του 
φορτηγού αυτοκινήτου.  
6.2 Την 1/6/2005 αγοράστηκε από την εταιρεία Κ.Κ. µηχάνηµα αντί 30.000 €. Την 1/7/2005 
το µηχάνηµα παρελήφθη και άρχισε να χρησιµοποιείται. Υπολογίστηκε ότι θα έχει διάρκεια 
ωφέλιµης ζωής 5 έτη και η υπολειµµατική αξία του θα είναι 8.000 €. Να υπολογίσετε τις α-
ποσβέσεις για τα έτη ζωής του Πάγιου.  
6.3 Η επιχείρηση Β.Β. απέκτησε φορτηγό αυτοκίνητο αντί 20.000 € στις 5/6/2003 και το έθε-
σε σε λειτουργία στις 15/6/2003. Η υπολειµµατική του αξία είναι 5.000 € και η διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του εκτιµάται ότι θα είναι 5 έτη. Να υπολογίσετε τις αποσβέσεις για τα έτη 
ζωής του Πάγιου.  
6.4 Τα υπόλοιπα των λογαριασµών του Παγίου Ενεργητικού την 1/1/2005 είχαν ως εξής:  
 

Οικόπεδα 12.000 
Έπιπλα και σκεύη  5.000 
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας  8.000 
Αποσβεσµένα έπιπλα και σκεύη 2.500 
Αποσβεσµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 2.000 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 συνέβησαν τα ακόλουθα: 
Την 1/10/2005 αγοράστηκε µηχάνηµα αξίας 10.000 € µε 2.000 € µετρητά και το υπόλοιπο 
ποσό µε ετήσια πίστωση. Το µηχάνηµα παρελήφθη στις 5/10/2005 και καταβλήθηκαν έξοδα 
εγκατάστασής του 500 €. Άρχισε να λειτουργεί στις 2/11/2005 και αναµένεται να έχει 5 έτη 
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ωφέλιµη ζωή και µηδενική υπολειµµατική αξία. 
Ο Συντελεστής Απόσβεσης για τα έπιπλα και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας είναι 20%. Η επι-
χείρηση διενεργεί Αποσβέσεις µε τη σταθερή µέθοδο. Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές 
εγγραφές της αγοράς του µηχανήµατος και να υπολογιστούν οι Αποσβέσεις για κάθε πάγιο. 
Να γίνει η εγγραφή της Απόσβεσης µε ηµεροµηνία 31/12/2005. 

 
 

 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις «Σωστό – λάθος» 
6.1 Σωστό, 6.2 Σωστό, 6.3 Λάθος, 6.4 Σωστό, 6.5 Λάθος 6.6 Σωστό, 6.7 Λάθος, 6.8 Λά-
θος, 6.9 Σωστό, 6.10 Λάθος, 6.11 Σωστό, 6.12 Λάθος, 6.13 Σωστό, 6.14 Λάθος, 6.15 Σω-
στό, 6.16 Σωστό, 6.17 Λάθος, 6.18 Λάθος, 6.19 Λάθος, 6.20 Σωστό, 6.21 Λάθος, 6.22 Σω-
στό, 6.23 Λάθος, 6.24 Λάθος, 6.25 Σωστό,6.26 Σωστό, 6.27 Λάθος, 6.28 Λάθος, 6.29 Σω-
στό, 6.30 Σωστό. 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής: 
6.1 δ), 6.2 α), 6.3 γ), 6.4 β), 6.5 β), 6.6 β)
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Βασιλάτου – Θανοπούλου, Έλλης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική τεύχος Β, 

Αθήνα, Ευγ. Μπένου, 1996. 
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέµατα, Ευγ. Μπέ-

νου, Αθήνα, 1998. 
Σακέλης Εµµ., Εγχειρίδιο Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Αθήνα, ΒΡΥΚΟΥΣ, 1992. 
Καφούσης Ν. Γιώργος, Ανάλυση και κριτική διερεύνηση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

Αθήνα, 1994. 
Κοτίτσας Μιχαήλ, Πολίτης Κώστας, Γενικές Αρχές Λογιστικής, Ο.Ε.∆.Β., 2000. 
Κοντάκος Αριστοτέλης, Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, Ζαρίφης Αντώνης, Αρχές Λογιστι-

κής, Ο.Ε.∆.Β., 2004. 
Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Α-

θήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
 
 

Ιστοσελίδες: 
 
http://www.sm.gr/pages/aposveseis.html 
http://www.mnec.gr/pol_1122.aspx 

     http://www.taxheaven.gr/ 
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Σκοπός  
• Η παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών αποθεµάτων και των προσδιοριστικών πα-

ραγόντων του κόστους απόκτησής τους.  
• Η εξέταση της επιρροής που ασκεί η επιλογή διαφορετικών µεθόδων αποτίµησης α-

ποθεµάτων.  
 
Στόχοι 

• Να αποσαφηνιστεί η λογιστική έννοια των αποθεµάτων.  
• Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι τα διάφορα είδη αποθεµάτων. 
• Να προσδιοριστούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αξία των αποθεµάτων. 
• Να αναλυθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες των καθαρών εσόδων από πωλήσεις. 
• Να εξηγηθεί η διαφορά Περιοδικής και ∆ιαρκούς και Περιοδικής Απογραφής. Να γί-

νει κατανοητή η λογιστική µεθοδολογία. 
• Να αναλυθούν οι µέθοδοι αποτίµησης αποθεµάτων και οι διαφορές µεταξύ τους στον 

υπολογισµό του κόστους πωληθέντων και του τελικού αποθέµατος. 
 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα   
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να :  

 Καταλαβαίνετε την έννοια των αποθεµάτων σε µια επιχείρηση. 
 ∆ιακρίνετε τα αποθέµατα στις επί µέρους κατηγορίες τους και να αντιλαµβάνεστε τη 
σηµασία κάθε µίας από αυτές. 

 Μπορείτε να προσδιορίζετε τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις µε βάση τους προσδιορι-
στικούς τους παράγοντες. 

 Κατανοείτε την παρακολούθηση των αποθεµάτων µε διαρκή και περιοδική απογραφή. 
 Χειρίζεστε τις διαφορετικές µεθόδους αποτίµησης των αποθεµάτων και εξηγείτε τις 
διαφορές που προκύπτει στο κόστος των αποθεµάτων και τα αποτελέσµατα από τη 
χρησιµοποίηση τους.  

 
Έννοιες Κλειδιά: 

 F.I.F.O.  Καθαρή Αξία αγορών 
 L.I.F.O.  Καθαρή τιµολογιακή αξία 
 Αποτίµηση Αποθεµάτων  Κόστος κτίσης αποθεµάτων 
 Βοηθητικές ύλες  Κόστος Πωληθέντων  
 ∆ιαρκής απογραφή  Μέθοδος του Σταθµικού Μέσου Όρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
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 Ειδικά έξοδα αγορών  Περιοδική απογραφή  
 Ειδικά έξοδα πωλήσεων  Πρώτες ύλες 
 Εκπτώσεις αγορών  Πωλήσεις 
 Εκπτώσεις πωλήσεων  Ρευστοποίηση αποθεµάτων 
 Εµπορεύµατα  Τιµολογιακή αξία πωλήσεων 
 Επιστροφές αγορών   Υλικά συσκευασίας 
 Επιστροφές πωλήσεων  Υποπροϊόντα 
 Έτοιµα προϊόντα  Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  
 Ηµικατεργασµένα προϊόντα  

 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Οι επιχειρήσεις διατηρούν αποθέµατα προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτη-
ση προϊόντων από τους καταναλωτές. Η διατήρηση της κατάλληλης ποσότητας αποθεµάτων 
είναι εξαιρετικά κρίσιµη για την εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων, και η παρακολούθησή 
τους γίνεται είτε αναλυτικά κατά ποσότητες και χρηµατικές αξίες είτε συνοπτικά και µόνο κα-
τά αξίες, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα που παρουσιάζουν οι πληροφορίες που προκύπτουν. Η 
επιλογή της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων επηρεάζει το κόστος του και κατ’ επέκτα-
ση τα αποτελέσµατα. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να καταλάβουµε τις ιδιαίτε-
ρες δυσκολίες που παρουσιάζει η συγκεκριµένη κατηγορία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 
 

 
7.1 Έννοια των αποθεµάτων  
Η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η προώθησή τους στα σηµεία πώλησης απο-
τελεί προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, και εποµένως τη λει-
τουργία του οικονοµικού συστήµατος. Σηµαντικό µέρος των κεφαλαίων των επιχειρήσεων, ι-
διαίτερα των βιοµηχανικών και των εµπορικών, επενδύονται σε αποθέµατα, ώστε να µπορούν 
να λειτουργήσουν οµαλά και να πετύχουν τους στόχους τους.  

 

 
Ο ρόλος των αποθεµάτων στην παραγωγική διαδικασία είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Η 

έλλειψή τους µειώνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να παράγουν. Αν για παράδειγµα τε-
λειώσουν τα αποθέµατα δέρµατος σε µια βιοτεχνία δερµάτινων ειδών, οι µηχανές θα σταµα-
τήσουν και η παραγωγή θα πέσει σε µηδενικά επίπεδα. Αλλά και σε µια εµπορική επιχείρηση, 

Αποθέµατα είναι τα υλικά περιουσιακά στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Ε-
ποµένως Η πρόθεση της διοίκησης είναι να ρευστοποιηθούν στη διάρκεια της επόµενης 
λογιστικής χρήσης. Η ρευστοποίησή τους µπορεί να συµβεί:  
• µε πώλησή τους αυτούσια (εµπορεύµατα και έτοιµα προϊόντα)  
• µε την ενσωµάτωση ή ανάλωσή τους προκειµένου να παραχθούν έτοιµα προϊόντα 

(πρώτες και βοηθητικές ύλες)  
• µε την ανάλωσή τους για την κάλυψη άλλων αναγκών της λειτουργίας της επιχείρη-

σης (καύσιµα, γραφική ύλη κ.ά.) 
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η έλλειψη αποθεµάτων µειώνει τις πωλήσεις και στέλνει τους πελάτες σε άλλες επιχειρήσεις 
που διαθέτουν µεγαλύτερη ποικιλία και σε µεγαλύτερες ποσότητες. Η διατήρηση, από την 
άλλη µεριά, υπερβολικά υψηλής ποσότητας αποθεµάτων δεσµεύει µεγάλη ποσότητα χρηµα-
τικού κεφαλαίου, άρα µειώνει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υπο-
χρεώσεις της. Ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος αποθήκευσης, αφού ο χώρος που χρησιµοποιεί-
ται εξαρτάται από την ποσότητα αποθεµάτων που θα αποθηκευτούν.  

Προκύπτει εποµένως η ανάγκη για την εξεύρεση της άριστης ποσότητας αποθεµάτων, που θα 
πρέπει να διατηρήσουν οι επιχειρήσεις, ώστε να µην µειώνεται η παραγωγική τους ικανότητα, και 
ταυτόχρονα αυτό να επιτυγχάνεται µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Για το σκοπό αυτό χρειάζο-
νται οι κατάλληλες πληροφορίες και η λογιστική καλείται να καλύψει αυτήν την ανάγκη.  

 
 

7.2 Κατηγορίες αποθεµάτων  
Με κριτήριο τον σκοπό που εξυπηρετούν, τα αποθέµατα διακρίνονται σε: 
α) Εµπορεύµατα. Πρόκειται για αγαθά που αγοράζονται µε σκοπό την µεταπώλησή τους χω-

ρίς κάποια επεξεργασία από την επιχείρηση. Για παράδειγµα, οι ηλεκτρικές συσκευές σε 
ένα εµπορικό κατάστηµα, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα στα ψυγεία ενός φούρνου κ.ά.  α-
ποτελούν εµπορεύµατα που αγοράζονται µε σκοπό να πωληθούν αυτούσια. 

β) Έτοιµα προϊόντα. Πρόκειται για αγαθά τα οποία έχουν παραχθεί από την επιχείρηση και 
προορίζονται να πωληθούν χωρίς άλλη επεξεργασία. ∆ιαφέρουν από τα εµπορεύµατα 
στην προέλευσή τους. Τα έτοιµα προϊόντα παράγονται από την επιχείρηση, ενώ τα εµπο-
ρεύµατα αγοράζονται για να µεταπωληθούν. Με αυτήν την έννοια, τα αυτοκίνητα είναι 
έτοιµα προϊόντα για µια αυτοκινητοβιοµηχανία, αλλά για τις εκθέσεις αυτοκινήτων απο-
τελούν εµπορεύµατα.  

γ) Πρώτες και βοηθητικές ύλες. Πρόκειται για υλικά αγαθά τα οποία θα υποστούν την κα-
τάλληλη επεξεργασία για να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή των προϊόντων της επιχεί-
ρησης. Οι βοηθητικές ύλες έχουν πολύ µικρότερη αξία από τις πρώτες ύλες. Έτσι το ξύλο 
και το µέταλλο που χρησιµοποιούν οι βιοτεχνίες παραγωγής επίπλων είναι πρώτες ύλες 
ενώ τα καρφιά, οι βίδες κ.ά.  αποτελούν βοηθητικές ύλες.  

δ) Ηµικατεργασµένα προϊόντα. Η παραγωγή αγαθών γίνεται σε διάφορα στάδια. Ως ηµικα-
τεργασµένα προϊόντα καταγράφονται τα ηµιτελή προϊόντα, µέχρι να ολοκληρωθεί η πα-
ραγωγική διαδικασία και να µετατραπούν σε έτοιµα. 

ε) Υποπροϊόντα Ονοµάζονται τα πολύ µικρότερης αξίας προϊόντα, τα οποία προκύπτουν από 
την παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή των ετοίµων προϊόντων. Στο κόψιµο των 
χαλιών, για παράδειγµα, προκύπτουν συχνά µικρά κοµµάτια τα οποία δεν µπορούν να 
πουληθούν ως κανονικά αγαθά, γιατί δεν έχουν το απαραίτητο µέγεθος αλλά πολλές φο-
ρές πωλούνται ξεχωριστά ως υποπροϊόντα σε πολύ µικρότερη τιµή.  

στ) Υλικά συσκευασίας. Χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία των ετοίµων προϊόντων και των 
εµπορευµάτων και δεν αποτελούν µέρος τους. Οι κούτες που προστατεύουν τα προϊόντα και δι-
ευκολύνουν τη µεταφορά τους, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα υλικού συσκευασίας. 

ζ) Αναλώσιµα υλικά. Είναι τα διάφορα υλικά αγαθά που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για την 
οµαλή λειτουργία της και δεν σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγή προϊόντων. Τέτοια εί-
ναι για παράδειγµα, η γραφική ύλη, τα υλικά καθαριότητας, τα καύσιµα κ.ά.  
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η) Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων. Πρόκειται για υλικά απαραίτητα για την συντήρηση 
και επισκευή του παγίου εξοπλισµού της επιχείρησης.  

 
 
7.3 Κόστος κτίσης αποθεµάτων 

Το κόστος κτίσης αποθεµάτων περιλαµβάνει τις συνολικές δαπάνες που πραγµατοποιεί η 
επιχείρηση, ώστε τα αποθέµατα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό που αποκτή-
θηκαν. Μεγάλο µέρος αυτής της δαπάνης συνήθως αποτελεί η αξία αγοράς τους, όπως αυτή 
προκύπτει από το τιµολόγιο αγοράς (τιµολογιακή αξία). Το κόστος κτίσης των αποθεµάτων, 
εκτός από την τιµολογιακή αξία των αγορών, αυξάνεται και µε τα ειδικά έξοδα αγορών και 
µειώνεται από τις εκπτώσεις αγορών και τις επιστροφές αγορών.  

 
Καθαρή τιµολογιακή αξία. Είναι η αξία που προκύπτει από το τιµολόγιο αγοράς των α-

ποθεµάτων. Όταν υπάρχει έκπτωση στο τιµολόγιο, η τιµολογιακή αξία µειώνεται κατά το πο-
σό αυτό. Ο Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέµενης Αξίας), µε τον οποίο επιβαρύνεται το τιµολόγιο 
αγοράς, δεν υπολογίζεται στην καθαρή τιµολογιακή αξία, αφού αυτός συµψηφίζεται µε τον 
Φ.Π.Α. που αυξάνει την αξία των πωλήσεων και δεν επιβαρύνει την επιχείρηση αλλά τους 
τελικούς καταναλωτές. ∆εν πρέπει επίσης να υπολογίζονται τυχόν χρεωστικοί τόκοι οι οποίοι 
αυξάνουν το ποσό της οφειλής της επιχείρησης στις περιπτώσεις αγορών µε πίστωση, γιατί οι 
τόκοι αυτοί θεωρούνται χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 

Στις συµβάσεις αγορών, περιλαµβάνεται όρος για το ποιον από τους συµβαλλόµενους 
(πωλητή και αγοραστή) επιβαρύνουν ορισµένα έξοδα που αφορούν την αγοραπωλησία.  

 
Ειδικά έξοδα αγορών. Είναι τα έξοδα που απαιτούνται για την παραλαβή και την αποθή-

κευση των αποθεµάτων, εφόσον µπορούν να εξατοµικευτούν στο συγκεκριµένο είδος αποθέ-
µατος. Οι δασµοί, τα ασφάλιστρα, τα µεταφορικά, τα έξοδα αποθήκευσης κ.ά.  αποτελούν 
κάποια παραδείγµατα ειδικών εξόδων αγορών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να συµπε-
ριληφθεί µια δαπάνη στα ειδικά έξοδα αγορών, θα πρέπει να αφορά το συγκεκριµένο απόθε-
µα και όχι όλα τα αποθέµατα της επιχείρησης. Αν, για παράδειγµα, ενοικιαστεί κάποιος χώ-
ρος για την συγκεκριµένη κατηγορία αποθεµάτων, το κόστος τους θα πρέπει να αυξήσει την 
αξία κτίσης των αποθεµάτων αυτών. Αν µια παραγγελία έχει περισσότερα από ένα είδη απο-
θεµάτων, τότε η κατανοµή των ειδικών εξόδων αγοράς γίνεται µε διάφορα κριτήρια όπως η 
αξία, το βάρος, ο αριθµός των µονάδων κάθε είδους κτλ. 

  
Εκπτώσεις Αγορών. Πρόκειται για τις εκπτώσεις που δεν αναγράφονται στο τιµολόγιο, 

αλλά δίνονται µετά την παραλαβή των εµπορευµάτων. Οι εκπτώσεις αυτές παραχωρούνται συ-
χνά από τους προµηθευτές για να αντισταθµίσουν κάποια ατέλεια που υπήρχε στην παραγγελί-
α, όπως για παράδειγµα µια καθυστέρηση στην παραλαβή της ή την παραλαβή κατώτερης 
ποιότητας προϊόντων από αυτήν που είχε συµφωνηθεί. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις, οι προ-
µηθευτές προσφέρουν µια έκπτωση, αν η οφειλή που προκύπτει από το τιµολόγιο, εξοφληθεί 
µέσα σε κάποιο διάστηµα π.χ. ενός µήνα από την παραλαβή των εµπορευµάτων, προκειµένου 
να δώσουν κίνητρο στους πελάτες τους για γρήγορη εξόφληση των υποχρεώσεών τους. 
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Επιστροφές αγορών. Μια αγοραπωλησία είναι δυνατό να ακυρωθεί και µετά την παρα-
λαβή από τον αγοραστή των αποθεµάτων, για διάφορους λόγους όπως η κακή ποιότητα του 
αποθέµατος, η αργοπορία στην παράδοσή του κτλ. Η αξία των επιστρεφόµενων εµπορευµά-
των αφαιρείται φυσικά από το κόστος κτίσης τους. 
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την αξία των αποθεµάτων ως εξής: 

  
 Καθαρή Τιµολογιακή αξία 

Συν Ειδικά έξοδα αγορών 
µείον Εκπτώσεις αγορών 
µείον Επιστροφές αγορών  

= Αξία αγορών 
Για τον προσδιορισµό της συνολικής αξίας των αποθεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν σε 

µια χρονική περίοδο, χρησιµοποιείται ο τρόπος µε τον οποίον προσδιορίζουµε το ύψος των 
αναλώσεων που είδαµε στο κεφάλαιο 4:  

Ανάλωση = Αρχικό Απόθεµα + Αγορές - Τελικό Απόθεµα 
ή 

Ανάλ. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
 
Υπενθυµίζεται ότι το Αρχικό απόθεµα είναι το υπόλοιπο που παρουσίαζε ο λογαριασµός 

στον προηγούµενο Ισολογισµό και µε το οποίο χρεώθηκε στην εγγραφή ανοίγµατος ο λογα-
ριασµός του αποθέµατος. Το τελικό απόθεµα προκύπτει από την πραγµατική απογραφή που 
διενεργείται στο τέλος της χρήσης ή και άλλοτε εφόσον απαιτείται. 

 
7.3.1 Κόστος Πωληθέντων  

Αν το απόθεµα αποτελεί εµπόρευµα, η ανάλωσή του είναι στην ουσία το κόστος πωλη-
θέντων εµπορευµάτων και προσδιορίζεται µε παρόµοιο τρόπο µε τα υπόλοιπα αποθέµατα: 

 

Κόστος Πωληθέντων = Αρχικό Απόθεµα + Αγορές - Τελικό Απόθεµα 

ή 

Κ.Π. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
 
Παράδειγµα 7.1 
Να συµπληρωθεί ο πίνακας για τα ακόλουθα εµπορεύµατα: 
 

Στοιχεία κόστους Τύπου Α Τύπου Β Τύπου Γ Τύπου ∆ 
Καθαρή Τιµολογιακή αξία 3.200 500 ; 2.000 
Ειδικά έξοδα αγορών 200 0 30 150 
Εκπτώσεις αγορών 100 50 20 100 
Επιστροφές αγορών  250 ; 0 ; 
Αξία αγορών ; 390 700 2.000 
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Το Κόστος Κτίσης εµπορευµάτων προκύπτει ως εξής: 
 

 Καθαρή Τιµολογιακή αξία αγορών
Συν Ειδικά έξοδα αγορών 
µείον Εκπτώσεις αγορών 
µείον Επιστροφές αγορών  

= Καθαρή Αξία αγορών 
Έτσι: 
- Για το εµπόρευµα τύπου Α: 
Αξία αγορών = 3.200 + 200 –100 –250 = 3.050 
- Για το εµπόρευµα Τύπου Β: 
500 +0 – 50 - Επιστροφές αγορών = 390  

ή  
Επιστροφές αγορών = 500 – 50 - 390 = 60 
 
- Για το εµπόρευµα τύπου Γ: 
Καθαρή τιµολογιακή αξία + 30 - 20 - 0 = 700  

ή 
Καθαρή τιµολογιακή αξία = 700 – 30 + 20 = 690 
 
- Για το εµπόρευµα τύπου ∆: 
2.000 + 150 – 100 – Επιστροφές αγορών = 2.000 

ή 
Επιστροφές αγορών = 2.000 + 150 – 100 – 2.000 = 50 

 
Παράδειγµα 7.2  
Αν είναι γνωστά τα παρακάτω στοιχεία, να προσδιοριστεί το Κόστος Πωληθέντων για κάθε 
τύπο εµπορεύµατος του παραδείγµατος 7.1: 

 
Εµπορεύµατα: Τύπου Α Τύπου Β Τύπου Γ Τύπου ∆ 

Αρχικό Απόθεµα 200 100 130 350
Τελικό Απόθεµα 400 120 70 500

 
Με βάση τον τύπο: 

Κ.Π. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
 
Προκύπτει ο πίνακας: 

  Τύπου Α Τύπου Β Τύπου Γ Τύπου ∆ 
  Αρχικό Απόθεµα 200 100 130 350 

Συν Αξία Αγορών  3.050 390 700 2.000 
Μείον Τελικό Απόθεµα 400 120 70 500 

= Κόστος Πωληθέντων 2.850 370 760 1.850 
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7.3.2 Περιοδική απογραφή αποθεµάτων  
Η µέθοδος µε την οποία προσδιορίζεται το κόστος πωληθέντων εξαρτάται από το σύστηµα που 
ακολουθείται. Όταν η επιχείρηση ακολουθεί το σύστηµα της περιοδικής απογραφής αποθε-
µάτων, ο προσδιορισµός του Κόστους Πωληθέντων γίνεται µια φορά στο τέλος της χρήσης, 
προκειµένου να προσδιοριστεί το αποτέλεσµα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογαριασµός «Ε-
µπορεύµατα» χρεώνεται µια φορά στην αρχή της χρήσης, µε την εγγραφή ανοίγµατος των λο-
γιστικών βιβλίων. Το χρεωστικό του υπόλοιπο δείχνει την αξία του αρχικού αποθέµατος σε όλη 
τη διάρκεια της χρήσης. Με κάθε αγορά, χρεώνεται ο λογαριασµός «Αγορές». Στο τέλος της 
χρήσης µε τη διενέργεια φυσικής απογραφής προκύπτει το πραγµατικό ύψος του αποθέµατος 
και µε τη χρήση του πιο πάνω τύπου προσδιορίζεται το Κόστος Πωληθέντων. Οι άλλοι προσ-
διοριστικοί παράγοντες της καθαρής αξίας αγορών, δηλαδή οι λογαριασµοί «Ειδικά έξοδα Α-
γορών», «Εκπτώσεις αγορών» και «Επιστροφές Αγορών», δηµιουργούνται και λειτουργούν 
ανεξάρτητα, κλείνουν στο τέλος της χρήσης, προσδιορίζοντας το Κόστος Πωληθέντων. 

 
Παράδειγµα 7.3 
Η επιχείρηση Π.Π. ακολουθεί το σύστηµα της περιοδικής απογραφής. Κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2005 εµφάνισε τα ακόλουθα δεδοµένα: 
 

Αρχικό απόθεµα Εµπορευµάτων 100 
Αγορές  1.500 
Ειδικά έξοδα αγορών 120 
Εκπτώσεις αγορών 250 
Επιστροφές αγορών  20 
Τελικό απόθεµα εµπορευµάτων 150 

 
Να υπολογιστεί εξωλογιστικά το Κόστος Πωληθέντων και να γίνει η λογιστική εγγραφή 

προσδιορισµού του Κόστους Πωληθέντων. 
Η καθαρή αξία αγορών προκύπτει ως εξής:  
 

 Αγορές (τιµολογιακή αξία) 1.500 
συν Ειδικά έξοδα αγορών 120 

  1.620 
µείον Εκπτώσεις αγορών 250 
µείον Επιστροφές αγορών  20 

= Καθαρή Αξία αγορών 1.350 
 
Με βάση τον τύπο: 

Κ.Π. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
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Το Κόστος πωληθέντων προκύπτει : 
 Αρχικό Απόθεµα  100
συν (Καθαρές) Αγορές 1.350 

µείον Τελικό Απόθεµα 150
= Κόστος Πωληθέντων 1.300 

 
Η λογιστική εγγραφή προσδιορισµού του Κόστους Πωληθέντων είναι η ακόλουθη: 

 
- - Χ Π 

Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα)   150 
Εκπτώσεις αγορών   250 
Επιστροφές αγορών   20 
Κόστος Πωληθέντων   1.300 
  Εµπορεύµατα (αρχικό απόθεµα)  100
  Αγορές   1.500
  Ειδικά έξοδα αγορών  120

31/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων  
 

7.3.3 ∆ιαρκής απογραφή αποθεµάτων  
Όταν ακολουθείται το σύστηµα της ∆ιαρκούς Απογραφής, το κόστος πωληθέντων προσδιορί-
ζεται κάθε φορά µετά από κάθε πώληση που πραγµατοποιείται. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέ-
τει την παρακολούθηση αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα των αποθεµάτων σε κάθε µεταβο-
λή που συµβαίνει σε αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογαριασµός του εµπορεύµατος χρεώνε-
ται µε το αρχικό απόθεµα αλλά και µε κάθε αγορά. Αν υπάρχουν «Ειδικά έξοδα Αγορών», 
«Εκπτώσεις αγορών» και «Επιστροφές Αγορών», τότε ενηµερώνεται απευθείας ο λογαριασµός 
του αποθέµατος ο οποίος µε αυτόν τον τρόπο παρουσιάζει κάθε στιγµή τη λογιστική του αξία.  

Το σύστηµα της διαρκούς απογραφής πλεονεκτεί στο γεγονός ότι παρέχει πληρέστερες πλη-
ροφορίες, αλλά παρουσιάζει το απαγορευτικό, σε κάποιες περιπτώσεις, µειονέκτηµα του υψη-
λού κόστους παρακολούθησης. Αν το εµπόρευµα το οποίο παρακολουθείται είναι σηµαντικής 
αξίας π.χ. αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά. , η χρησιµοποίηση διαρκούς απογραφής είναι 
το πλέον λογικό σύστηµα παρακολούθησης, γιατί επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό του κό-
στους πωληθέντων τη στιγµή της πραγµατοποίησης της πώλησής τους. ∆εν ισχύει το ίδιο για 
εµπορεύµατα ελάχιστης αξίας όπως για παράδειγµα, φρούτα και λαχανικά, µολύβια, χαρτί φω-
τοτυπίας, βίδες κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρησιµοποίηση της διαρκούς απογραφής θα 
ήταν οικονοµικά ασύµφορη και γι’ αυτό χρησιµοποιείται η περιοδική απογραφή.  

 
 

7.4 Έσοδα από πωλήσεις 
Τα έσοδα από πωλήσεις είναι συνήθως τα κυριότερα έσοδα της επιχείρησης. Προέρχονται 
από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, εποµένως είναι λειτουργικά έσοδα. Για την 
πραγµατοποίησΉ τους πολλές φορές απαιτείται η διενέργεια ορισµένων έξοδων (Γενικά και 
Ειδικά έξοδα πωλήσεων). Σε κάποιες περιπτώσεις δίνονται εκπτώσεις σε κάποιους πελάτες 
(Εκπτώσεις πωλήσεων), ενώ είναι πιθανόν οι πελάτες να επιστρέψουν κάποιες παραγγελίες 
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και η επιχείρηση να τις κάνει δεκτές (Επιστροφές πωλήσεων). Τα στοιχεία αυτά αφαιρούνται 
από τα έσοδα από πωλήσεις, για να προκύψουν οι Καθαρές Πωλήσεις.  

 
Τιµολογιακή αξία πωλήσεων. Προκύπτει αν από την αξία των τιµολογίων πώλησης α-

φαιρεθούν τυχόν πιστωτικοί τόκοι, οι οποίοι θεωρούνται χρηµατοοικονοµικό έσοδο και ο 
Φ.Π.Α. ο οποίος αποδίδεται στο κράτος, αφού συµψηφιστεί ο Φ.Π.Α. που πλήρωσε η επιχεί-
ρηση στις αγορές της. Αν υπάρχουν εκπτώσεις στα τιµολόγια πωλήσεων, αυτές δεν συµπερι-
λαµβάνονται στον υπολογισµό της τιµολογιακής αξίας.  
 

Ειδικά έξοδα πωλήσεων. Πρόκειται για έξοδα που µπορούν να συσχετιστούν µε κάποια 
συγκεκριµένη πώληση ή παραγγελία. Τέτοια είναι, για παράδειγµα, τα µεταφορικά έξοδα, τα 
έξοδα αποθήκευσης, οι προµήθειες σε πωλητές, τα ασφάλιστρα εµπορευµάτων κτλ. Αντίθετα 
έξοδα όπως διαφηµίσεις ή οι µισθοί των πωλητών κ.ά.  τα οποία δεν µπορούν να αντιστοιχη-
θούν σε κάποιες συγκεκριµένες παραγγελίες αλλά πραγµατοποιούνται για την οµαλή λει-
τουργία των πωλήσεων, ονοµάζονται γενικά έξοδα πωλήσεων και δε µειώνουν την καθαρές 
πωλήσεις γιατί δεν µπορούν να συσχετιστούν µε κάποιες από αυτές.  

 
Εκπτώσεις πωλήσεων. Όπως και στην περίπτωση των εκπτώσεων αγορών, αναφερόµα-

στε στις εκπτώσεις που δεν αναγράφονται στο τιµολόγιο αλλά δίνονται µετά την παραλαβή 
των εµπορευµάτων, προκειµένου να αντισταθµίσουν κάποια ατέλεια του εµπορεύµατος ή της 
παραγγελίας ή για να δώσουν κίνητρο στους πελάτες να εξοφλήσουν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα τις υποχρεώσεις τους. 

 
Επιστροφές πωλήσεων. Είναι τα εµπορεύµατα τα οποία επιστρέφονται στην επιχείρηση 

από τους πελάτες, και εποµένως µειώνουν την αξία των καθαρών πωλήσεων. 
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
Πρόκειται για φόρο που επιβαρύνει το τελικό καταναλωτή και όχι τις επιχειρήσεις. Οι α-

γορές τις οποίες πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. ο οποίος αυξάνει 
το πληρωτέο ποσό. Οι πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών επιβαρύνονται επίσης µε 
Φ.Π.Α., αυξάνοντας αντίστοιχα το εισπρακτέο για την επιχείρηση ποσό. Η θετική διαφορά, 
µεταξύ του ποσού που η επιχείρηση πληρώνει για Φ.Π.Α. στις αγορές της και του ποσού που 
εισπράττει από τις πωλήσεις της, αποδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο κράτος. Η δι-
αδικασία αυτή εξετάζεται στο κεφάλαιο 10 στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 
 Καθαρή Τιµολογιακή αξία Πωλήσεων 

µείον Ειδικά έξοδα πωλήσεων 
µείον Εκπτώσεις πωλήσεων 
µείον Επιστροφές πωλήσεων 

= Καθαρή αξία εσόδων από πωλήσεις  
 
Παράδειγµα 7.4 
Η επιχείρηση Α.Α. παρουσίασε τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη διάρκεια του 2005: 
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Πωλήσεις  160.000 
Ειδικά έξοδα πωλήσεων 3.000 
Εκπτώσεις πωλήσεων 5.000 
Επιστροφές πωλήσεων 2.000 

 
Να προσδιοριστεί το ύψος του καθαρού εσόδου από πωλήσεις. 

 
 Πωλήσεις  160.000 
µείον Ειδικά έξοδα πωλήσεων 3.000 
µείον Εκπτώσεις πωλήσεων 5.000 
µείον Επιστροφές πωλήσεων 2.000 

= Καθαρή αξία εσόδων από πωλήσεις  150.000 
 
 

7.5 Αποτίµηση Αποθεµάτων 
Η αποτίµηση των εµπορευµάτων, εκτός από τις άλλες δυσκολίες που παρουσιάζει, έχει να 
αντιµετωπίσει το πρόβληµα της µεταβολής του επιπέδου των τιµών. Αν η κατά µονάδα τιµή 
των αποθεµάτων παρέµενε σταθερή, ο υπολογισµός του τελικού αποθέµατος και του κόστους 
πωληθέντων θα ήταν ευχερής µε βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω. Σε περιόδους όµως πλη-
θωρισµού, περιόδους δηλαδή κατά τις οποίες παρατηρείται άνοδος του γενικού επιπέδου τι-
µών, η αποτίµηση της αξίας των αποθεµάτων παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες που έχουν να 
κάνουν µε τις µεταβολές στην τιµή µονάδας που παρατηρούνται. Το ίδιο συµβαίνει και σε 
περιόδους καθοδικής τάσης των τιµών. Αν και κάτι τέτοιο είναι πιο σπάνιο, εντούτοις συµ-
βαίνει µερικές φορές, ειδικά σε κάποια µεµονωµένα προϊόντα, όπως ισχύει στις µέρες µας για 
τις ηλεκτρικές συσκευές, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.ά. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
δεν υπάρχουν πρακτικά σηµαντικές περίοδοι µε σταθερό επίπεδο τιµών.  

Ο υπολογισµός του τελικού αποθέµατος εµπορευµάτων επηρεάζει τη διαµόρφωση του 
Κόστους Πωληθέντων. Το τελικό απόθεµα θα εµφανιστεί, όπως έχουµε δει στο κεφάλαιο 2, 
στον Ισολογισµό της επιχείρησης και το Κόστος Πωληθέντων θα µειώσει το µεικτό αποτέλε-
σµα και θα εµφανιστεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.  

Για την καλύτερη κατανόηση των προβληµάτων που δηµιουργούνται, θα χρησιµοποιή-
σουµε τη βοήθεια του ακόλουθου απλού παραδείγµατος:  

 
Παράδειγµα 7.5 
Η επιχείρηση Φ.Λ. εµπορεύεται µεταξύ άλλων το προϊόν Χ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2004 έγιναν οι ακόλουθες συναλλαγές που αφορούν το προϊόν Χ. 
1. Το αρχικό απόθεµα ήταν 20 τεµάχια αξίας 20 € το καθένα. 
2. Στις 3/9/2004 αγοράστηκαν τοις µετρητοίς 80 τεµάχια αντί 22 € το καθένα.  
3. Στις 5/10/2004 πουλήθηκαν 90 τεµάχια µε πίστωση στην τιµή των 28 € ανά τεµάχιο.  
4. Στις 3/12/2004 αγοράστηκαν 100 τεµάχια µε αποδοχή γραµµατίων αντί 24 € το καθένα. 
5. Στις 15/12/2004 πουλήθηκαν τοις µετρητοίς 70 τεµάχια αντί 30 € το καθένα.  
6. Στο τέλος της χρήσης διαπιστώθηκε µε τη φυσική απογραφή ότι υπήρχαν 40 τεµάχια από 

το προϊόν Χ. 
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:  
       

  ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 
  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

A.A. 20 20 400      
3/9/2004 80 22 1.760      
5/10/2004     90 28 2.520 
3/12/2004 100 24 2.400      

15/12/2004     70 30 2.100 
  200  4.560 160   4.620 
    

Στην προσπάθεια της επιχείρησης να προσδιοριστεί η αξία του τελικού αποθέµατος, θα 
προκύψει το πρόβληµα της επιλογής της κατά µονάδα τιµής κτίσης του, εφόσον η τιµή αυτή 
δεν παραµένει σταθερή. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού εξαρτάται από τη µέθοδο 
αποτίµησης αποθεµάτων που χρησιµοποιείται από την επιχείρηση. 

 
7.5.1 Μέθοδος πρώτης εισαγωγής – πρώτης εξαγωγής (F.I.F.O.) 
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, η οποία διεθνώς είναι γνωστή µε τα αρχικά F.I.F.O. (First In 
First Out), θεωρείται ότι οι µονάδες των αποθεµάτων που εισρέουν στην επιχείρηση από τις 
αγορές φεύγουν από αυτή µε τις πωλήσεις, µε τη σειρά που έρχονται. ∆ηλαδή οι µονάδες 
που έρχονται πρώτες στην επιχείρηση, φεύγουν πρώτες. Το τελικό απόθεµα εποµένως α-
ποτελείται από τις µονάδες που προέρχονται από τις τελευταίες αγορές. 

 
7.5.1.1Όταν ακολουθείται το σύστηµα της περιοδικής απογραφής: 
Το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται στο τέλος της χρήσης µε βάση τον γνωστό τύπο: 

Κ.Π. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
  
Οι 40 µονάδες που αποτελούν το Τελικό Απόθεµα θεωρείται ότι έχουν τιµή κτίσης 24 €, 

όσο και η αξία της τιµής µονάδας της τελευταίας αγοράς από την οποία θεωρείται ότι προέρ-
χονται, δηλαδή: 

Αξία τελικού αποθέµατος = 40 µονάδες Χ 24 € = 960 €  
 
Το άθροισµα Αρχικό Απόθεµα + Αγορές είναι ίσο µε το σύνολο της αξίας των Εισροών 

(Αρχικό Απόθεµα + Αγορές) στην επιχείρηση δηλαδή 4.560 €. Εποµένως το Κόστος Πωλη-
θέντων θα είναι: 

Αρχικό Απόθεµα & Αγορές  4.560 
Μείον Τελικό Απόθεµα  -960 

=  
Κόστος Πωληθέντων  3.600 

 
Οι ηµερολογιακές εγγραφές που πρέπει να γίνουν προκειµένου να απεικονιστούν λογιστι-

κά τα παραπάνω γεγονότα, καθώς και οι κινήσεις στους περιληπτικούς λογαριασµούς του Γε-
νικού Καθολικού που αφορούν την αποτίµηση του εµπορεύµατος Χ είναι οι ακόλουθες:  
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Ηµερολογιακές Εγγραφές:  
          

- 1 - Χ Π  Χ Εµπορεύµατα Π 
∆ιάφοροι χρεωστικοί 
λογαριασµοί    ΧΧΧ     400  400   
Εµπορεύµατα   400      960    
20 Χ 20 €      ΧΧΧ       

  
∆ιάφοροι πιστωτικοί  
λογαριασµοί           

1/1/2004 

Εγγραφή Ανοίγµατος βιβλίων      Χ Αγορές Π 
- - Χ Π   1.760  4.160  

Αγορές    1.760     2.400    
80 Χ 22 €              
  Ταµείο   1.760      

3/9/2004 

Αγορά εµπορευµάτων Τ.∆.Α. … 3/9/2004      Χ 
Κόστος  

Πωληθέντων Π 
- - Χ Π   3.600     

Πελάτες    2.520         
  Πωλήσεις    2.520       
  90 Χ 28 €          

5/10/2004 

Πωλήσεις εµπορευµάτων Τ.∆.Α … 5/10/04          
- - Χ Π      

Αγορές    2.400        
100 Χ 24 €             
  Γραµµάτια Πληρωτέα   2.400      

3/12/2004 

Αγορά εµπορευµάτων Τ.∆.Α. … 3/12/04          
- - Χ Π      

Ταµείο   2.100        
  Πωλήσεις    2.100      
  70 Χ 30 €          

15/12/2004 

Πωλήσεις εµπορευµάτων Τ.∆.Α … 15/12/04          
- - Χ Π      

Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) 960         
Κόστος Πωληθέντων   3.600        

  
Εµπορεύµατα (αρχικό α-
πόθεµα)   400       

  Αγορές    4.160      

31/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων        
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7.5.1.2 Όταν ακολουθείται το σύστηµα της διαρκούς απογραφής: 
Το Κόστος Πωληθέντων, όταν εφαρµόζεται το σύστηµα της διαρκούς απογραφής, προσδιορί-
ζεται µετά από κάθε πώληση, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται ισόποσα το απόθεµα των εµπορευ-
µάτων το οποίο παρακολουθείται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα.  

Στο παραπάνω παράδειγµα, έχουν συµβεί δυο πωλήσεις.  
- Στην πρώτη πώληση (5/10/2004), το κόστος των 90 µονάδων που πωλήθηκαν θα θεωρη-

θεί ότι προκύπτει από την πρώτη εισροή στην επιχείρηση, δηλαδή το Αρχικό Απόθεµα (εισ-
ροή από αγορά προηγούµενης χρήσης). Επειδή όµως οι µονάδες του Αρχικού Αποθέµατος 
δεν είναι αρκετές, οι υπόλοιπες 70 µονάδες προκύπτουν από την πρώτη αγορά, όπως φαίνεται 
από τον παρακάτω πίνακα:  

Κόστος Πωληθέντων  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
Από Αρχικό απόθεµα  20  20  400 
Από αγορά 3/9/2004 70  22  1.540 

Σύνολο 90    1.940 
 
Το κόστος των 10 µονάδων που έµειναν στην επιχείρηση θα προκύπτει µε βάση την τιµή 

µονάδας 22 €, αφού µόνο εµπορεύµατα αυτής της τιµής έχουν αποµείνει στην επιχείρηση. 
∆ηλαδή: 

Κόστος Αποθέµατος = 10 Χ 22 = 220  
 
- Στη δεύτερη πώληση (15/12/2004), οι 70 µονάδες που πωλήθηκαν, θα θεωρηθεί ότι προ-

κύπτουν από την πρώτη αγορά, όµως αυτές οι µονάδες δεν είναι αρκετές από τη στιγµή που 
έχουν αποµείνει µόνο 10 µονάδες από αυτήν. Οι υπόλοιπες 60 µονάδες λοιπόν θα προκύ-
πτουν από την επόµενη αγορά και το Κόστος Πωληθέντων θα διαµορφωθεί όπως φαίνεται 
από τον παρακάτω πίνακα: 

 
Κόστος Πωληθέντων  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
Από αγορά 3/9/2004 10  22  220 
Από αγορά 3/12/2004 60  24  1.440 

Σύνολο 70    1.660 
 
Συνολικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 

  ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

A.A. 20 20 400    20 20 400 
20 20 400 

3/9/2004 
80 22 1.760  

80 22 1.760 
5/10/2004      90 28 2.520 10 22 220 

10 22 220 3/12/2004 100 24 2.400 
 100 24 2.400 

15/12/2004      70 30 2.100 40 24 960 
31/12/2004  200   4.560 160  4.620 40 24 960 
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Το συνολικό Κόστος Πωληθέντων εµπορευµάτων για το αγαθό Χ θα είναι: 
Κόστος Πωληθέντων = 1.940 + 1.660 = 3.600 € 
Το κόστος του Τελικού αποθέµατος την 31/12/2004 θα είναι: 
Τελικό Απόθεµα = 960 € 
Το άθροισµα 3.600 + 960 = 4.560 επαληθεύεται µε το σύνολο των εισροών. 
 
 

Ηµερολογιακές Εγγραφές  
Οι ηµερολογιακές εγγραφές που πρόκειται να γίνουν προκειµένου να απεικονιστούν λογι-

στικά τα παραπάνω γεγονότα, καθώς και οι κινήσεις στους περιληπτικούς λογαριασµούς του 
Γενικού Καθολικού που αφορούν την αποτίµηση του εµπορεύµατος Χ είναι οι ακόλουθες:  

     
- 1 - Χ Π 

∆ιάφοροι χρεωστικοί λογαριασµοί    ΧΧΧ  
Εµπορεύµατα   400  
20 µ. Χ 20 €    ΧΧΧ

  
∆ιάφοροι πιστωτικοί λογαρια-
σµοί    

1/1/2004 

Εγγραφή Ανοίγµατος βιβλίων   
- - Χ Π 

Εµπορεύµατα   1.760  
80 Χ 22 €      
  Ταµείο  1.760

3/9/2004 

Αγορά εµπορευµάτων Τ.∆.Α. … 3/9/2004   
- - Χ Π 

Πελάτες    2.520  
  Πωλήσεις   2.520
  90 Χ 28 €   

5/10/2004 

Πωλήσεις εµπορευµάτων Τ.∆.Α … 5/10/04   
- -   

Κόστος Πωληθέντων   1.940  
  Εµπορεύµατα  1.940
  (20Χ20 €+70Χ22 €)   

5/10/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων   
- - Χ Π 

Εµπορεύµατα   2.400  
100 Χ 24 €      
  Γραµµάτια Πληρωτέα  2.400

3/12/2004 

Αγορά εµπορευµάτων Τ.∆.Α. … 3/12/04   
- - Χ Π 

Ταµείο   2.100  
  Πωλήσεις   2.100
  70 Χ 30 €   

15/12/2004 

Πωλήσεις εµπορευµάτων Τ.∆.Α … 15/12/04   
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- -   
Κόστος Πωληθέντων   1.660  
  Εµπορεύµατα  1.660
  (10Χ22 €+60Χ24 €)   

15/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων   
     

 
Εµπορεύµατα Π  Χ Κόστος Πωληθέντων 

400 (20Χ20 €) 
1.940  

(20Χ20€ + 70Χ22€)    
1.940  

  

1.760 (80Χ22 €)  1.660 (10Χ22€ + 60Χ24€)    1.660   

2.400 (100Χ24€)         
        
 

7.5.2 Μέθοδος τελευταίας εισαγωγής – πρώτης εξαγωγής (L.I.F.O.) 
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, η οποία διεθνώς είναι γνωστή µε τα αρχικά L.I.F.O. (Last In 
First Out), θεωρείται ότι οι µονάδες που πωλούνται προέρχονται από τις τελευταίες αγορές. 
Τα εµπορεύµατα φεύγουν από την επιχείρηση µε τις πωλήσεις µε την αντίθετη σειρά από αυ-
τήν που έρχονται µε τις αγορές. ∆ηλαδή, οι µονάδες προϊόντος οι οποίες έρχονται τελευ-
ταίες, φεύγουν πρώτες από την επιχείρηση. Το τελικό απόθεµα εποµένως αποτελείται από 
τις µονάδες που προέρχονται από τις πρώτες αγορές ή το αρχικό απόθεµα που αποτελεί αγο-
ρά προηγούµενης χρήσης.  

Η λογική στην οποία στηρίζεται αυτή η µέθοδος έχει να κάνει µε το κόστος αντικατάστα-
σης των αποθεµάτων. Οι µονάδες που φεύγουν από την επιχείρηση µε την πώληση, θα πρέπει 
να αντικατασταθούν µε άλλες που θα αγοραστούν, ούτως ώστε η επιχείρηση να µπορεί να 
λειτουργήσει απρόσκοπτα. Η τιµή αγοράς των νέων µονάδων θα είναι πιο κοντά στη τιµή που 
πλήρωσε η επιχείρηση για τις τελευταίες αγορές της. 

  
7.5.2.1 Όταν ακολουθείται το σύστηµα της περιοδικής απογραφής: 
Το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται στο τέλος της χρήσης µε βάση το γνωστό τύπο: 
 

Κ.Π. = Α.Α. + ΑΓ. - Τ.Α. 
 
Οι 40 µονάδες που αποτελούν το Τελικό Απόθεµα θεωρείται ότι προέρχονται από τις πρώ-

τες εισροές. Το Αρχικό Απόθεµα όµως ήταν 20 µονάδες, κι έτσι οι υπόλοιπες µονάδες θα θε-
ωρηθεί ότι προέρχονται από την πρώτη αγορά άρα: 

Κόστος Τελικού Αποθέµατος =  
 20 Χ 20 = 400 (από αρχικό απόθεµα)  
+ 20 Χ 22 = 440 (από την πρώτη αγορά)  
= 840 €. 
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Το άθροισµα Αρχικό Απόθεµα + Αγορές είναι ίσο µε το σύνολο της αξίας των Εισροών 
της επιχείρησης δηλαδή 4.560 €.  

Αρχικό Απόθεµα & Αγορές  4.560 
Μείον Τελικό Απόθεµα  -840 

=  
Κόστος Πωληθέντων  3.720 

 
Ηµερολογιακές Εγγραφές:  
Οι ηµερολογιακές εγγραφές απεικόνισης των παραπάνω γεγονότων δε διαφέρουν σε σχέση µε 
την µέθοδο F.I.F.O. όταν ακολουθείται η περιοδική απογραφή, παρά µόνο αριθµητικά στην εγ-
γραφή προσδιορισµού του Κόστους Πωληθέντων, η οποία σε αυτήν την περίπτωση θα είναι: 

        
- - Χ Π 

Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) 840   
Κόστος Πωληθέντων   3.720   

 
Εµπορεύµατα  
(αρχικό απόθεµα)   400 

 Αγορές    4.160 

31/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων     
     

 
7.5.2.2 Όταν ακολουθείται το σύστηµα της διαρκούς απογραφής: 
Το Κόστος Πωληθέντων προσδιορίζεται µετά από κάθε πώληση προκειµένου να µειωθεί ισό-
ποσα το απόθεµα των εµπορευµάτων.  

Συγκεκριµένα στο παραπάνω παράδειγµα, έχουν συµβεί δυο πωλήσεις.  
- Στην πρώτη πώληση (5/10/2004), το κόστος των 90 µονάδων που πωλήθηκαν θα θεωρη-

θεί ότι προκύπτει από την τελευταία αγορά. Επειδή όµως οι 80 µονάδες της τελευταίας αγο-
ράς δεν επαρκούν, οι υπόλοιπες 10 µονάδες θα κοστολογηθούν µε βάση την τιµή του Αρχι-
κού Αποθέµατος, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

 
Κόστος πωληθέντων ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
Από Αρχικό απόθεµα 10 20 200 
Από αγορά 3/9/2004 80 22 1.760 

Σύνολο 90   1.960 
 
Οι εναποµείναντες µονάδες στην επιχείρηση θα έχουν κόστος: 
Αξία Αποθέµατος 10 Χ 20 = 200 €  
Κοστολογούνται δηλαδή µε βάση την τιµή µονάδας του αρχικού αποθέµατος, αφού οι µονά-

δες της αγοράς που έχει συµβεί θεωρείται ότι έχουν φύγει από την επιχείρηση µε την πώληση.  
 
- Στη δεύτερη πώληση (15/12/2004), οι 70 µονάδες που πωλήθηκαν, θα θεωρηθεί ότι προ-

κύπτουν όλες από την τελευταία αγορά και το Κόστος Πωληθέντων θα διαµορφωθεί:  
Κόστος Πωληθέντων 70 Χ 24 = 1.680 €. 
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Ως εκ τούτου το κόστος του τελικού αποθέµατος θα είναι:  
10 Χ 20 € + 30 Χ 24 € = 920 €.  
Συνολικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

          
ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
A.A. 20 20 400 20 20 400

20 20 4003/9/2004 80 22 1.760
80 22 1.760

5/10/2004   90 28 2.520 10 20 200
10 20 2003/12/2004 

100 24 2.400 100 24 2.400
  10 20 20015/12/2004 
  

70 30 2.100
30 24 720

31/12/2004 200  4.560 160 4.620 40  920
          

Το συνολικό Κόστος Πωληθέντων εµπορευµάτων για το αγαθό Χ θα είναι: 
Κόστος Πωληθέντων = 1.960 + 1.680 = 3.640 € 
Το κόστος του Τελικού Αποθέµατος την 31/12/2004 θα είναι:  
Τελικό απόθεµα = 920 € 
Το άθροισµα 3.640 + 920 = 4.560 επαληθεύεται µε το σύνολο των εισροών. 
 

Ηµερολογιακές Εγγραφές:  
Οι ηµερολογιακές εγγραφές απεικόνισης των παραπάνω γεγονότων δε διαφέρουν σε σχέση 
µε την µέθοδο F.I.F.O. όταν ακολουθείται η διαρκής απογραφή, παρά µόνο στα ποσά µε τα 
οποία γίνονται οι χρεώσεις και οι πιστώσεις στις εγγραφές προσδιορισµού του κόστους Πω-
ληθέντων. Οι υπόλοιπες εγγραφές δεν εξαρτώνται από τη µέθοδο αποτίµησης αποθεµάτων 
που χρησιµοποιείται και είναι ακριβώς όµοιες µε αυτές που έγιναν µε τη µέθοδο F.I.F.O, και 
γι’ αυτό και παραλείπονται.  
 

     
- -   

Κόστος Πωληθέντων   1.960  
  Εµπορεύµατα  1.960 
  (10Χ20 €+80Χ22 €)   

5/10/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων   
- -   

Κόστος Πωληθέντων   1.680  
  Εµπορεύµατα  1.680 
  (70Χ24 €)   

15/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων   
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Εµπορεύµατα Π  Χ Κόστος Πωληθέντων 

400 (20Χ20 €) 
1.960  

(10Χ20€ + 80Χ22€)    
1.960 

  

1.760 (80Χ22 €)  
1.680  

(70 Χ24€)    
1.680  

 

2.400 (100Χ24€)         
        

 
7.5.3 Μέθοδος του Σταθµικού Μέσου Όρου  
Σύµφωνα µε τη µέθοδο του Σταθµικού Μέσου Όρου, η αξία του αποθέµατος και του κόστους 
των πωληθέντων εµπορευµάτων θεωρείται ότι προέρχεται από όλες τις εισροές αποθεµάτων 
δηλαδή από το Αρχικό Απόθεµα και τις αγορές. Το κόστος εποµένως των αποθεµάτων προ-
κύπτει µε βάση το µέσο όρο των τιµών µονάδας, µε τις οποίες έχουν γίνει οι εισροές την 
στιγµή που γίνονται οι υπολογισµοί. Όλες οι εισροές δε συµµετέχουν εξίσου στο σχηµατισµό 
του αποθέµατος, αλλά κάθε µια από αυτές αποτελείται κατά κανόνα από διαφορετικό αριθµό 
µονάδων. Γι’ αυτό απαιτείται η στάθµισή των τιµών µε τις αντίστοιχες ποσότητες αποθε-
µάτων, ώστε ο µέσος όρος που θα προκύψει να είναι αντιπροσωπευτικός. Η στάθµιση γίνεται 
µε διαίρεση των αθροισµάτων των χρηµατικών αξιών που αφορούν την απόκτηση των απο-
θεµάτων µε το άθροισµα των µονάδων που αποτελούν τα αποθέµατα αυτά.  

 
7.5.3.1 Όταν ακολουθείται το σύστηµα της περιοδικής απογραφής: 
Ο υπολογισµός της µέσης τιµής, όταν ακολουθείται το σύστηµα της περιοδικής απογραφής, 
γίνεται στο τέλος της χρήσης. Ο Σταθµικός Μέσος Όρος της τιµής µονάδας προκύπτει αν το 
σύνολο της αξίας των εισροών (Αρχικό απόθεµα + αγορές) το διαιρέσουµε µε το σύνολο των 
µονάδων που αποτελούν τις εισροές αυτές.  

Έτσι στο παράδειγµα 7.5:  
    

ΕΙΣΡΟΕΣ 
  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

A.A. 20 20 400 
Αγορά στις 3/9/2004 80 22 1.760 
Αγορά στις 3/12/2004 100 24 2.400 

  200  4.560 
    

Το µέσο κόστος µονάδας είναι:  
Συνολική Αξία Εισροών 4560 

Σταθµικός Μέσος Όρος = 
αριθµός µονάδων 

= 
200 

= 22,8 € ανά µονάδα

 
Κόστος Τελικού αποθέµατος = 40 Χ 22,8 € = 912 € 
Κόστος Πωληθέντων = 160 Χ 22,8 = 3.648 €  
Το άθροισµα Τελικού Αποθέµατος και Κόστους Πωληθέντων είναι ίσο µε το άθροισµα 
των εισροών: 912 + 3.648 = 4.560 € 
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Ηµερολογιακές Εγγραφές:  
Οι ηµερολογιακές εγγραφές απεικόνισης των παραπάνω γεγονότων δε διαφέρουν σε σχέση 
µε τις αντίστοιχες που γίνονται όταν ακολουθείται η µέθοδος F.I.F.O. ή L.I.F.O. και η περιο-
δική απογραφή, παρά µόνο στα ποσά χρεώσεων και πιστώσεων της εγγραφής προσδιορισµού 
του Κόστους Πωληθέντων η οποία θα είναι: 

 
        

- - Χ Π 
Εµπορεύµατα (τελικό  απόθεµα) 912   
Κόστος Πωληθέντων   3.648   
 Εµπορεύµατα (αρχικό απόθεµα)   400 
 Αγορές    4.160 

31/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων     
     
Οι υπόλοιπες εγγραφές είναι πανοµοιότυπες µε αυτές που έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά 

στην παράγραφο 7.5.1.1.  
 

7.5.3.2. Όταν ακολουθείται το σύστηµα της διαρκούς απογραφής: 
Το Κόστος Πωληθέντων εµπορευµάτων, όταν χρησιµοποιείται το σύστηµα της διαρκούς α-
πογραφής, υπολογίζεται µετά από κάθε πώληση. Επίσης ο υπολογισµός του µέσου σταθµικού 
όρου για το κατά µονάδα κόστος εµπορευµάτων γίνεται µετά από κάθε αγορά. Με βάση τη 
µέση τιµή µονάδας που προκύπτει, υπολογίζεται το Κόστος Πωληθέντων για τις επόµενες 
πωλήσεις που θα συµβούν, µέχρι την επόµενη αγορά οπότε υπολογίζεται εκ νέου το µέσο κα-
τά µονάδα κόστος. 

 
Μετά την πρώτη αγορά (3/9/2004) η συνολική αξία των εισροών είναι:  
 

 Τεµάχια Τιµή Αξία 
Αρχικό Απόθεµα  20 20 400 
Αγορά 3/9/2004 80 22 1.760 

Σύνολο 100   2.160 
 
Εποµένως το κατά µονάδα κόστος των εισροών προκύπτει ως εξής: 
 

Συνολική Αξία Εισροών 2.160 
Σταθµικός Μέσος Όρος  = 

αριθµός µονάδων 
=

100 
= 21,6 € ανά µονάδα 

 
Το Κόστος Πωληθέντων θα προσδιοριστεί εύκολα µετά την πρώτη πώληση (5/10/2004) µε 

βάση το Σταθµικό Μέσο Όρο που υπολογίστηκε προηγουµένως: 
Κόστος Πωληθέντων = 90 Χ 21,6 € = 1944 €. 
Το κόστος των εναποµεινάντων µονάδων στην επιχείρηση θα είναι: 
Κόστος Αποθέµατος = 10 Χ 21,6 € = 216 €. 
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Μετά τη δεύτερη αγορά, θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου ο Μέσος Σταθµικός Όρος. Η 
συνολική αξία των εισροών µετά την αγορά είναι: 

 
Κόστος Αποθέµατος + Κόστος αγοράς =  Κόστος εισροών 

216  + 2.400  = 2.616  
 
Με βάση το συνολικό κόστος εισροών, υπολογίζεται ο Σταθµικός Μέσος Όρος τους κό-

στους κατά µονάδα:  
 

Συνολική Αξία Εισροών 2.616
Σταθµικός Μέσος όρος  = 

αριθµός µονάδων 
= 

110 
= 23,78 € ανά µονάδα

 
Με αυτή τη τιµή µονάδας υπολογίζεται το Κόστος Πωληθέντων για την επόµενη πώληση, 

αλλά και το κόστος του τελικού Αποθέµατος, αφού δε µεσολαβεί καµία άλλη αγορά αποθε-
µάτων.  

Έτσι: 
Κόστος Πωληθέντων = 70 Χ 23,78 € ≈  1.665 €. 
Το κόστος του Τελικού Αποθέµατος θα είναι: 
Κόστος Τελικού Αποθέµατος = 40 Χ 23,78 € ≈  951 €. 
 
Τα παραπάνω φαίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Εισαγωγές - Εξαγωγές Απόθεµα Αιτιολογία 
Τεµάχια Τιµή Αξία Τεµάχια Τιµή Αξία 

Αρχικό Απόθεµα  - - - 20 20 400
3/12/2004 (αγορά)  80 22 1.760 100 21,6 2160
5/10/2004 (πώληση)  -90 21,6 -1.944 10 21,6 216
3/12/2004 (αγορά) 100 24 2.400 110 23,78 2.616 
15/12/2004(πώληση) -70 23,78 -1.665 40 23,78 951 
Τελικό Απόθεµα - - - 40 23,78 951 

 
Συνολικά το Κόστος Πωληθέντων που επιβάρυνε το µεικτό αποτέλεσµα και το Τελικό Από-
θεµα, σε αυτή την περίπτωση θα είναι: 

Κόστος Πωληθέντων = 1.944 + 1.655 = 3.599 € 
Τελικό Απόθεµα = 951 € 
 
Το άθροισµα Τελικού Αποθέµατος και Κόστους Πωληθέντων είναι ίσο µε το άθροισµα 

των εισροών:  
951 + 3.599 = 4.560 € 

 
Ηµερολογιακές Εγγραφές  
Οι ηµερολογιακές εγγραφές απεικόνισης των παραπάνω γεγονότων διαφέρουν και πάλι µόνο 
αριθµητικά, σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση των µεθόδων F.I.F.O. και L.I.F.O., στις περιπτώ-



150

σεις κατά τις οποίες ακολουθείται η διαρκής απογραφή, και µόνο στις εγγραφές προσδιορι-
σµού των Κόστους Πωληθέντων οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

     
- -   

Κόστος Πωληθέντων   1.944  
  Εµπορεύµατα  1.944 
  (90Χ 21,6 €)   

5/10/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων   
- -   

Κόστος Πωληθέντων   1.665  
  Εµπορεύµατα  1.665 
  (70Χ 23,78 €)   

15/12/2004 

Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων   
 
       

Εµπορεύµατα Π  Χ Κόστος Πωληθέντων 

400 (20Χ20 €) 1.944 (90Χ21,6€)    1.944   

1.760 (80Χ22 €) 1.655 (70 Χ23,78€)    1.655  

2.400 (100Χ24€)       
 
7.5.4 Σύγκριση των συστηµάτων αποτίµησης  
Τόσο το Κόστος Πωληθέντων εµπορευµάτων όσο και το κόστος του Τελικού Αποθέµατος, 
είναι δυνατό να διαφέρουν ανάλογα µε τη µέθοδο αποτίµησης αποθεµάτων που χρησιµο-
ποιείται, και σε κάποιες περιπτώσεις και το σύστηµα παρακολούθησης, όπως φαίνεται, τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

F.I.F.O. L.I.F.O. Σταθµικός µέσος όρος

  
∆ιαρκής 
Απογραφή 

Περιοδική 
Απογραφή 

∆ιαρκής 
Απογραφή

Περιοδική 
Απογραφή 

∆ιαρκής 
Απογραφή 

Περιοδική 
Απογραφή 

Κόστος Πωληθέντων 3600 3600 3720 3640 951 912 
Τελικό Απόθεµα 960 960 840 920 3609 3648 

Σύνολο  4560 4560 4560 4560 4560 4560 
 
Αυτό οφείλεται στον προσδιορισµό του κόστους µενόντων εµπορευµάτων, ο οποίος γίνε-

ται µετά από κάθε πώληση στην περίπτωση της ∆ιαρκούς Απογραφής και στο τέλος της χρή-
σης, στην περίπτωση της Περιοδικής Απογραφής.  

- Οι τρεις µέθοδοι αποτίµησης εµπορευµάτων θα έδιναν το ίδιο Κόστος Πωληθέντων, αν 
το Τελικό Απόθεµα εµπορευµάτων µηδενιζόταν. Αυτό θα συνέβαινε επειδή το σύνολο της 
αξίας των εισροών δηλαδή Αρχικό Απόθεµα και αγορές, δε σχετίζεται µε τη µέθοδο αποτίµη-
σης αποθεµάτων που επιλέγεται, αλλά από την τιµολογιακή τους αξία, η οποία στο παράδειγ-
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µά µας είναι 4.560 €. Αν δεν υπήρχε Τελικό Απόθεµα, το σύνολο της αξίας των εισροών θα 
αποτελούσε το Κόστος Πωληθέντων. 

 
Σύνοψη:  
Τα αποθέµατα είναι τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να ρευστοποιηθούν εξυπηρε-
τώντας τους σκοπούς της επιχείρησης. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα έτοιµα προϊόντα και τα 
εµπορεύµατα που προορίζονται για πώληση στους καταναλωτές, οι πρώτες ύλες και τα ηµι-
κατεργασµένα προϊόντα τα οποία θα µετατραπούν σε έτοιµα προϊόντα, τα υλικά συσκευασίας 
και διάφορα άλλα αναλώσιµα υλικά που χρησιµοποιούνται για την εύρυθµη λειτουργία της 
επιχείρησης. 
Για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης των αποθεµάτων, στην καθαρή τιµολογιακή αξία θα 
πρέπει να προστεθούν τα ειδικά έξοδα αγορών και να αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις που παρέ-
χονται από τους προµηθευτές και οι επιστροφές αγορών. 
Η παρακολούθηση των αποθεµάτων µπορεί να γίνει µε περιοδική ή διαρκή απογραφή και το 
κόστος τελικού αποθέµατος και πωληθέντων εξαρτάται από τη µέθοδο αποτίµησης που ακο-
λουθείται. Σύµφωνα µε τη µέθοδο F.I.F.O. τα αποθέµατα που έρχονται πρώτα στην οικονοµι-
κή µονάδα φεύγουν και πρώτα, ενώ αντίθετα σύµφωνα µε τη µέθοδο L.I.F.O. τα τελευταία 
εισερχόµενα είναι τα πρώτα που φεύγουν. Με τη µέθοδο του Σταθµικού µέσου όρου υπολογί-
ζεται κάθε φορά η µέση τιµή των αποθεµάτων αφού η κάθε τιµή αγοράς σταθµιστεί µε τις 
ποσότητες που αντιστοιχούν.  
 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης: 
7.1 Τι είναι τα αποθέµατα; Με ποιους τρόπους ρευστοποιούνται; 
7.2 Ποια είναι η «άριστη ποσότητα αποθεµάτων»; 
7.3 Ποια είναι η διαφορά εµπορευµάτων και έτοιµων προϊόντων; ∆ώστε τρία παραδείγµατα 

εµπορευµάτων και τρία παραδείγµατα έτοιµων προϊόντων. 
7.4 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αποθέµατα; 
7.5 Ποια στοιχεία περιλαµβάνει η καθαρή αξία των αποθεµάτων; 
7.6 Πως προσδιορίζεται το Κόστος Πωληθέντων µε το σύστηµα της περιοδικής απογραφής; 
7.7 Πως προσδιορίζεται το Κόστος Πωληθέντων µε το σύστηµα της διαρκούς απογραφής; 
7.8 Σε τι πλεονεκτεί το σύστηµα της διαρκούς απογραφής σε σχέση µε αυτό της περιοδικής; 

Γιατί δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση; 
7.9 Πως προκύπτει η τιµολογιακή αξία των πωλήσεων;  
7.10 Ποια έξοδα που αφορούν τις πωλήσεις µπορούν να χαρακτηριστούν ως γενικά και ποια 

ως ειδικά έξοδα πωλήσεων;  
7.11 Τι περιλαµβάνουν οι εκπτώσεις πωλήσεων; 
 
Ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος» 
7.1 Η πρόθεση της διοίκησης της επιχείρησης είναι η ρευστοποίηση των αποθεµάτων στη 

διάρκεια της επόµενης χρήσης. 
7.2 Ο ρόλος των αποθεµάτων στην παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά ασήµαντος. 
7.3 Εµπορεύµατα είναι τα αγαθά που έχουν παραχθεί από την επιχείρηση και προορίζονται 

να πωληθούν χωρίς άλλη επεξεργασία. 
7.4 Για µια βιοτεχνία παραγωγής ενδυµάτων, το ύφασµα αποτελεί πρώτη ύλη και οι κλωστές 

βοηθητική ύλη. 
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7.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) µε το οποίο επιβαρύνεται το τιµολόγιο αγορών 
δεν υπολογίζεται στην καθαρή τιµολογιακή αξία των αγορών. 

7.6 Οι εκπτώσεις αγορών αναγράφονται πάντα στο τιµολόγιο. 
7.7 Στην καθαρή τιµολογιακή αξία των αποθεµάτων έχει αφαιρεθεί η αναγραφόµενη στο τι-

µολόγιο έκπτωση. 
7.8 Μια επιχείρηση που εµπορεύεται κλωστές λογικά εφαρµόζει το σύστηµα της διαρκούς 

απογραφής για την παρακολούθηση των αποθεµάτων της. 
7.9 Τα έσοδα από πωλήσεις είναι λειτουργικά έσοδα. 
7.10 Στην καθαρή αξία των αγορών δεν πρέπει να περιλαµβάνονται οι χρεωστικοί τόκοι, οι 

οποίοι πρέπει να θεωρηθούν χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 
7.11 Οι µισθοί των πωλητών πρέπει να αφαιρεθούν από τις πωλήσεις, για να προκύψει η κα-

θαρή αξία των πωλήσεων. 
7.12 Οι µεταβολές στις τιµές των αποθεµάτων δυσχεραίνουν την αποτίµησή τους. 
7.13 Σύµφωνα µε τη µέθοδο F.I.F.O., οι µονάδες που έρχονται πρώτες στην επιχείρηση φεύ-

γουν πρώτες. 
7.14 Σύµφωνα µε τη µέθοδο L.I.F.O., οι µονάδες που έρχονται τελευταίες στην επιχείρηση 

φεύγουν τελευταίες. 
7.15 Εισροές = Τελικό Απόθεµα – Αρχικό Απόθεµα. 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
7.1 Αν η καθαρή τιµολογιακή αξία ενός εµπορεύµατος Α είναι 1.000 €, πληρώθηκαν ειδικά 
έξοδα αγορών 100 €, δόθηκαν εκπτώσεις αγορών 50 € και πραγµατοποιήθηκαν επιστροφές 
αγορών 80 €, τότε η καθαρή τιµολογιακή αξία του εµπορεύµατος είναι: 

α) 1.000 €     β) 970 € 
γ) 1.030 €    δ) κανένα από τα παραπάνω 

7.2 Στο προηγούµενο ερώτηµα (7.1) αν το εξ απογραφής υπόλοιπο είναι 200 € και το τελικό 
απόθεµα που προέκυψε από την απογραφή αποτιµήθηκε σε 70 €, τότε το Κόστος Πωληθέ-
ντων είναι: 

α) 130 €     β) 1.000 € 
γ) 1.100 €     δ) 200 €  
7.3 Η επιχείρηση Μ.Π. παρουσίασε τα ακόλουθα δεδοµένα το 2005: 
 

Πωλήσεις  160.000 Εκπτώσεις Πωλήσεων  6.000
Ειδικά έξοδα Πωλήσεων 2.000 Επιστροφές Πωλήσεων 1.000

Η καθαρή αξία των εσόδων από πωλήσεις είναι:  
α) 160.000 €     β) 140.000 € 
γ) 151.000 €     γ) 169.000 € 

7.4 Στην τιµολογιακή αξία των πωλήσεων πρέπει να περιλαµβάνεται: 
α) οι πιστωτικοί τόκοι  β) ο Φ.Π.Α.  
γ) το ενοίκιο του καταστήµατος  δ) κανένα από τα παραπάνω 

7.5 Οι µονάδες προϊόντος που έρχονται πρώτες στην επιχείρηση, φεύγουν πρώτες από αυτή, 
σύµφωνα µε τη µέθοδο: 

α) L.I.F.O.                β) F.I.F.O. 
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γ) Σταθµικού Μέσου Όρου δ) κανένα από τα παραπάνω 
7.6 Η αξία των εισροών στα αποθέµατα µιας επιχείρησης: 

α) είναι το αρχικό απόθεµα µείον το τελικό απόθεµα 
β) εξαρτάται από τη µέθοδο αποτίµησης εµπορευµάτων που ακολουθεί η επιχείρηση  
γ) είναι η καθαρή αξία των αγορών που έγιναν  
δ) είναι το άθροισµα του αρχικού αποθέµατος και της καθαρής αξίας των αγορών  
 

 
Ασκήσεις 
7.1 Να συµπληρωθεί ο πίνακας για τα ακόλουθα εµπορεύµατα: 

 
Στοιχεία κόστους Τύπου Α Τύπου Β  Τύπου Γ Τύπου ∆ 

Καθαρή Τιµολογιακή αξία 5.700  2.500  500 4.200  
Ειδικά έξοδα αγορών 300 ;  0  150  
Εκπτώσεις αγορών ;  50  70  420  
Επιστροφές αγορών  1.200  0 30 ; 

Αξία αγορών 4.000 2.450  ; 3.800  
 

7.2 Αν είναι γνωστά τα παρακάτω στοιχεία, να προσδιοριστεί το Κόστος Πωληθέντων για 
κάθε τύπο εµπορεύµατος της άσκησης 7.1 : 

 
Εµπορεύµατα: Τύπου Α Τύπου Β  Τύπου Γ Τύπου ∆ 
Αρχικό Απόθεµα 500 350 60 600 
Τελικό Απόθεµα 800 200 40 520 

 
7.3 Η επιχείρηση Λ.Λ. ακολουθεί το σύστηµα της περιοδικής απογραφής. Κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 2003 εµφάνισε τα ακόλουθα δεδοµένα: 
 

Αρχικό απόθεµα Εµπορευµάτων 500 
Αγορές  5.200 
Ειδικά έξοδα αγορών 350 
Εκπτώσεις αγορών 200 
Επιστροφές αγορών  300 
Τελικό απόθεµα εµπορευµάτων 650 

Να υπολογιστεί εξωλογιστικά το Κόστος Πωληθέντων και να γίνει η λογιστική εγγραφή 
προσδιορισµού του Κόστους Πωληθέντων. 
7.4 Η επιχείρηση Α.Α. παρουσίασε τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη διάρκεια του 2005: 
 

Πωλήσεις  230.000 
Ειδικά έξοδα πωλήσεων 6.000 
Εκπτώσεις πωλήσεων 8.000 
Επιστροφές πωλήσεων 16.000 
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Να προσδιοριστεί το ύψος του καθαρού εσόδου από πωλήσεις. 
7.5 Η επιχείρηση Ζ.Γ. εµπορεύεται µεταξύ άλλων το προϊόν Ψ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2005 έγιναν οι ακόλουθες συναλλαγές που αφορούν το προϊόν Χ. 

1. Το αρχικό απόθεµα ήταν 300 κιλά, αξίας 2 € το κιλό. 
2. Στις 22/5/2005 αγοράστηκαν µε πίστωση 700 κιλά, αξίας 2,5 € το κιλό.  
3. Στις 6/7/2005 πουλήθηκαν 800 κιλά τοις µετρητοίς στην τιµή των 4 € το κιλό.  
4. Στο τέλος της χρήσης διαπιστώθηκε µε τη φυσική απογραφή ότι υπήρχαν 10 τεµάχια 

από το προϊόν Χ. 
Ζητείται να προσδιοριστεί το Κόστος Πωληθέντων εµπορευµάτων, καθώς και τουΤελικού 

Αποθέµατος, αν η επιχείρηση ακολουθεί για την αποτίµηση των προϊόντος Ψ: 
α) τη µέθοδο F.I.F.O. 
β) τη µέθοδο L.I.F.O. 
γ) τη µέθοδο του Σταθµικού Μέσου Όρου. 
 
 

 
 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σωστό - λάθος: 
7.1 Σωστό, 7.2 Λάθος, 7.3 Λάθος, 7.4 Σωστό, 7.5 Σωστό, 7.6 Λάθος, 7.7 Σωστό, 7.8 Λά-
θος, 7.9 Σωστό, 7.10 Σωστό, 7.11 Λάθος, 7.12 Σωστό, 7.13 Σωστό, 7.14 Λάθος, 7.15 Λά-
θος. 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής: 
7.1 1.000+100-50-80=970 (β),  
7.2 200+970-70=1.100 (γ),  
7.3 160.000-6.000-2.000-1.000 = 151.000 (γ) 
7.4 δ), 7.5 ε), 7.60Π δ). 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου,2005. 
Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Θεωρητικά και πρακτικά θέµατα Τόµος Α’, 
Αθήνα, Ευγ. Μπένου, 1998. 
Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Α-
θήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
Ευθύµογλου Πρόδροµος, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000 
Κοντάκος Αριστοτέλης, Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, Ζαρίφης Αντώνης, Αρχές Λογιστι-

κής, Ο.Ε.∆.Β., 
Κοτίτσας Μιχαήλ, Πολίτης Κώστας, Γενικές Αρχές Λογιστικής, Ο.Ε.∆.Β., 2000. 

 
Ιστοσελίδες 
 
www.taxheaven.gr 
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Σκοπός 
• Η εξοικείωση με την έννοια της παροχής πιστώσεων από τις επιχειρήσεις και ο λογι-

στικός χειρισμός τους. 
  
Στόχοι 

• Η κατανόηση της σημασίας των πιστώσεων για τις επιχειρήσεις. 
• Η παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών απαιτήσεων και των διαφορών μεταξύ 

τους.  
• Η εξέταση της έννοιας των πωλήσεων με ανοιχτό λογαριασμό, καθώς και της σημασίας 

που έχει για μια επιχείρηση.  
• Η κατανόηση της έννοιας των χρεωστών και της διαφοράς τους από τους πελάτες. 
• Η παρουσίαση των προκαταβολών με απόδοση λογαριασμού. 
• Η εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στην έννοια της συναλλαγματικής και των βασικών 

ρόλων των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτήν.  
• Να γίνουν κατανοητά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι συναλλαγματικές αλλά 

και οι μεταχρονολογημένες επιταγές για την επιχείρηση που τις αποκτά, σε σχέση με 
την πώληση με ανοιχτό λογαριασμό. 

• Η λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων και της αξιοποίησής τους για την εξυ-
πηρέτηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.  

• Η παρουσίαση των εννοιών των μετοχών και ομολογιών καθώς και των διαφορών με-
ταξύ τους.  

• Η εξέταση των διαφόρων κατηγοριών Διαθεσίμων.  
• Η κατανόηση της ανάγκης διενέργειας τραπεζικής συμφωνίας και η παρουσίαση των 

βασικών αιτιών -διαφορών μεταξύ των υπολοίπων των λογαριασμών που τηρούν η ε-
πιχείρηση και η τράπεζα. 

 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα   
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Αντιλαμβάνεστε την έννοια της παροχής πίστωσης από μια επιχείρηση και της ανα-
γκαιότητας ύπαρξη, συναλλαγών με πίστωση στην επιχειρηματική ζωή, που οδηγεί 
στην ανάγκη παρακολούθησης.  

 Μπορείτε να διακρίνετε τις απαιτήσεις στις επί μέρους κατηγορίες τους, με βάση τα 
κυριότερα κριτήρια διάκρισης που χρησιμοποιούνται.  

 Χειρίζεστε λογιστικά τις διάφορες κατηγορίες απαιτήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
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 Γνωρίζετε τις εναλλακτικές χρήσεις που προσφέρουν στην επιχείρηση οι συναλλαγ-
ματικές και οι μεταχρονολογημένες επιταγές, που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό μιας 
επιχείρησης. 

 Κατανοείτε τις έννοιες των μετοχών και ομολογιών, καθώς και τις διαφορές που πα-
ρουσιάζουν μεταξύ τους. 

 Ξεχωρίζετε τους λογαριασμούς διαθεσίμων και αντιλαμβάνεστε τη λειτουργία τους. 
 
Έννοιες - Κλειδιά: 

 απαιτήσεις  μετοχή 
 αποδέκτης συναλλαγματικής  μέτοχος  
 γραμμάτια εισπρακτέα   ομολογία - ομόλογο 
 δίγραμμη επιταγή  παροχή πίστωσης 
 εκδότης συναλλαγματικής  πελάτες 
 επισφαλείς απαιτήσεις  προεξόφληση συναλλαγματικών 
 επιταγές ημέρας   προκαταβολές  
 επιταγές μεταχρονολογημένες   πωλήσεις με ανοιχτό λογαριασμό 
 επιταγή εμού του ιδίου  συναλλαγματικές για εγγύηση δανείων
 επιταγή πληρωτέα σε λογαριασμό  συναλλαγματικές εισπρακτέες  
 καταθέσεις όψεως   ταμείο  
 καταθέσεις προθεσμίας  τραπεζική συμφωνία 
 ληγμένα τοκομερίδια  χρεόγραφα 
 μέρισμα  χρεώστες διάφοροι 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η εξασφάλιση υψηλών πωλήσεων σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού το οποίο αντι-
μετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τις υποχρεώνει να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας 
τους στην παροχή πιστώσεων. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος που προκύπτει από αυτές δη-
μιουργεί αυξημένες ανάγκες για επισταμένη παρακολούθησή τους από τα λογιστήρια των επι-
χειρήσεων. Η εξέλιξη των συναλλαγών έχει προσφέρει εναλλακτικές χρήσεις των απαιτήσεων, 
ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τα ποσά που ε-
πενδύουν σε αυτές. Οι μεταχρονολογημένες επιταγές αποτελούν την κύρια μορφή με την οποία 
πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξαιτίας της μικρής 
απόδοσης των διαθεσίμων, αναζητούνται από τις επιχειρήσεις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να 
μπορούν να έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αυξημένες απο-
δόσεις για τα κεφάλαιά τους. Οι μετοχές και οι ομολογίες προσφέρουν εύκολη ρευστοποίηση 
και ικανοποιητικές αποδόσεις, όμως παρουσιάζουν τον κίνδυνο της πιθανής μείωσης της αξίας 
τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται να βρουν το επίπεδο των ρευστών διαθεσίμων που πρέπει να 
τηρούν ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες υποχρεώσεις, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις για τα κεφάλαιά τους.  

 
8.1 Απαιτήσεις  
Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, συχνά 
επενδύουν μεγάλα ποσά στη χρηματοδότηση των πελατών τους, προκειμένου οι τελευταίοι 
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να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Αυτό δημιουργεί απαίτηση της επιχείρησης να εισπράξει 
στο μέλλον το αντίτιμο της συναλλαγής, συχνά αυξημένο κατά τους τόκους που αφορούν την 
περίοδο παροχής πίστωσης.  

Η παροχή πιστώσεων από την επιχείρηση: 
• Αυξάνει της πωλήσεις της, 
• Μεταβάλλει όπως είναι φυσικό, την ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-

σεις της, 
• Δημιουργεί έσοδα από τόκους με τους οποίους επιβαρύνονται τις περισσότερες φορές 

οι συναλλαγές με πίστωση,  
• Αποτελεί πηγή ζημιών από απαιτήσεις που δεν είναι δυνατό να εισπραχθούν και επο-

μένως αυξάνει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.  
 

 
8.2 Κατηγορίες Απαιτήσεων 
Οι κυριότερες κατηγορίες απαιτήσεων είναι οι ακόλουθες: 

• Πελάτες 
• Χρεώστες διάφοροι 
• Γραμμάτια εισπρακτέα – συναλλαγματικές εισπρακτέες  
• Επιταγές μεταχρονολογημένες  
• Προκαταβολές  
• Επισφαλείς απαιτήσεις 

 
Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η ταξινόμηση είναι πολλά και σχετίζονται με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
α) Τις γενεσιουργό τους αιτία, αν προκύπτουν δηλαδή από πώληση προϊόντων και υπηρε-

σιών με πίστωση, από δάνειο σε τρίτο κ.ο.κ. 
β) Την ενσωμάτωσή τους σε τίτλους όπως γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές.  
γ) Το χρονικό διάστημα της πίστωσης που παρέχεται. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, οι 

μακροχρόνιες απαιτήσεις εντάσσονται στο Πάγιο Ενεργητικό. 
δ) Την ύπαρξη κάποιας εγγύησης η οποία να μειώνει τον κίνδυνο της ζημιάς από ανεπίδε-

κτες είσπραξης απαιτήσεις. Τέτοιες εγγυήσεις είναι συνήθως η ενεχυρίαση συναλλαγ-
ματικών ή επιταγών και η υποθήκευση ακινήτων.  

ε) Την πιθανότητα είσπραξής τους. Ορισμένες απαιτήσεις χαρακτηρίζονται επισφαλείς 
γιατί η πιθανότητα να εισπραχτούν μειώνεται από διάφορα γεγονότα, όπως για παρά-
δειγμα η κήρυξη σε πτώχευση του οφειλέτη.  

 
8.2.1 Πελάτες 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης προς τους πελάτες της, 
οι οποίες δημιουργήθηκαν με αιτία τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών με πίστωση. Οι 
απαιτήσεις αυτές δεν ενσωματώνονται σε κάποιο πιστωτικό τίτλο όπως συναλλαγματικές ή 
επιταγές κ.ά.  Τέτοιου είδους πιστώσεις παρέχονται από τις επιχειρήσεις σε πελάτες με τους 
οποίους, κατά κανόνα, έχουν συχνές συναλλαγές. Οι πωλήσεις με ανοιχτό λογαριασμό και οι 
πιστώσεις που καταχωρούνται στο λογαριασμό «Πελάτες» γίνονται τις περισσότερες φορές, 
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για λόγους ευκολίας, ώστε να μη δημιουργείται η ανάγκη για καθημερινές χρηματικές ή τρα-
πεζικές δοσοληψίες. Ο κάθε πελάτης παρακολουθείται με ξεχωριστό αναλυτικό λογαριασμό, 
ώστε να μπορούν να προκύπτουν εύκολα πληροφοριακά στοιχεία.  

Ο λογαριασμός «Πελάτες» χρησιμοποιείται από ορισμένες επιχειρήσεις, ακόμη και σε πε-
ριπτώσεις συναλλαγών τοις μετρητοίς, προκειμένου να προκύπτει το ύψος των πωλήσεων 
ανά πελάτη. Έτσι αντί να χρεωθεί το ταμείο σε πωλήσεις τοις μετρητοίς, χρεώνεται ο αντί-
στοιχος λογαριασμός «Πελάτες», ο οποίος αμέσως μετά πιστώνεται με ισόποση χρέωση του 
ταμείου. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν από τη χρέωση του λογαριασμού 
του αντίστοιχου πελάτη, το συνολικό ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν.  

 
Παράδειγμα 8.1 
Στην εμπορική επιχείρηση Π.Π. στη διάρκεια του Οκτωβρίου 2005 συνέβησαν οι ακόλουθες 
συναλλαγές: 

α) Στις 2/10/2005 πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 1.000 € με ανοιχτό λογαριασμό στην ε-
πιχείρηση Ε.Ε. Προστέθηκαν τόκοι 15 €.  

β) Στις 10/10/2005 ο πελάτης Κ.Κ. αγόρασε εμπορεύματα αξίας 500 € τοις μετρητοίς.  
γ) Στις 20/10/2005 ο πελάτης Λ.Λ. αγόρασε εμπορεύματα αξίας 600 €, κατά το ήμισυ τοις 
μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση  

δ) Στις 31/10/2005 ο πελάτης Ε.Ε. εξέδωσε επιταγή για την εξόφληση της αγοράς που είχε 
κάνει στις 2/10/2005.  

Ζητείται να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων για την επιχείρηση Π.Π. 
     

  Χ Π 
Πελάτες    1.015  
Πελάτης Ε.Ε.     
 Πωλήσεις   1.000 

 
Τόκοι Πιστωτι-
κοί  15 

2/10/2005 

Πώληση Εμπορευμάτων Τ.Δ.Α. … 2/10/05   
  Χ Π 
Πελάτες    500  
Πελάτης Κ.Κ.     
 Πωλήσεις   500 

10/10/2005 

Πώληση Εμπορευμάτων Τ.Δ.Α. … 10/10/05   
  Χ Π 
Ταμείο   500  
 Πελάτες   500 
 Πελάτης Ε.Ε.   

10/10/2005 

Εξόφληση Τ.Δ.Α. … 2/10/05   
  Χ Π 
Πελάτες    600  
Πελάτης Λ.Λ.     
 Πωλήσεις   600 

20/10/2005 

Πώληση Εμπορευμάτων Τ.Δ.Α. … 20/10/05   
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  Χ Π 
Ταµείο   300  
 Πελάτες   300 
 Πελάτης Λ.Λ.   

20/10/2005 

Είσπραξη έναντι οφειλής   
  Χ Π 
Ταµείο   1.015  
 Πελάτες   1.015 
 Πελάτης Ε.Ε.   

31/10/2005 

Είσπραξη έναντι οφειλής   
 
8.2.2 Χρεώστες διάφοροι  
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης έναντι οποιουδήποτε 
τρίτου, οι οποίες δεν προέρχονται από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών αλλά από οποιαδή-
ποτε άλλη αιτία. Παραδείγµατα τέτοιων απαιτήσεων είναι οι προκαταβολές και τα δάνεια στο 
προσωπικό της επιχείρησης, οι δοσοληπτικοί λογαριασµοί των εταίρων, οι προκαταβολές φό-
ρων κ.ά.  Η λογιστική παρακολούθηση του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» δε διαφέρει 
από αυτήν του λογαριασµού «Πελάτες», παρά στην αιτία δηµιουργίας της απαίτησης η οποία 
δεν µπορεί να είναι η πώληση αγαθών. Ο κάθε χρεώστης παρακολουθείται µε αναλυτικό λο-
γαριασµό, µε σκοπό τη διευκόλυνση της αναλυτικής παρακολούθησης της κάθε απαίτησης 
ξεχωριστά.  
 
8.2.3 Γραµµάτια εισπρακτέα / Συναλλαγµατικές εισπρακτέες  
Είναι οι απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. 
πώληση Πάγιου), οι οποίες προκύπτουν άµεσα µε την αποδοχή του οφειλέτη να εξοφλήσει το 
ποσό που αναγράφεται στο γραµµάτιο / συναλλαγµατική, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Οι 
συναλλαγµατικές οι οποίες αντικατέστησαν τα γραµµάτια είναι τυποποιηµένα έγγραφα τα 
οποία χρησιµοποιούνται αρκετά συχνά για την παροχή πίστωσης σε πελάτες. Στη λογιστική 
ορολογία, έχει επικρατήσει η έννοια γραµµάτια εισπρακτέα αντί για το ορθότερο «συναλλαγ-
µατικές εισπρακτέες».  
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Ο Εκδότης της συναλλαγµατικής, που συνήθως είναι αυτός που παρέχει την πίστωση, «διατά-
σει» τον Αποδέκτη, ο οποίος συνήθως είναι ο πελάτης, να πληρώσει το νόµιµο Κοµιστή της 
συναλλαγµατικής, δηλαδή αυτόν που την κατέχει νόµιµα, το ποσό που αναγράφεται στην η-
µεροµηνία και τον τόπο, που επίσης αναγράφονται σαφώς. Κοµιστής της συναλλαγµατικής 
είναι συνήθως ο Εκδότης. Παρέχεται όµως η δυνατότητα στον Εκδότη να µεταβιβάσει τη συ-
ναλλαγµατική σε άλλο πρόσωπο, ο οποίος τον διαδέχεται στο δικαίωµα είσπραξής της. Η µε-
ταβίβαση απαιτεί την παράδοσή της και την απλή οπισθογράφηση δηλαδή υπογραφή του δι-
καιούχου στο πίσω µέρος της συναλλαγµατικής. Ο κοµιστής µπορεί επίσης να τη µεταβιβάσει 
σε κάποιον άλλο µε τον ίδιο τρόπο. 

Οι πιστωτικοί τόκοι ενσωµατώνονται στην αξία της συναλλαγµατικής και δεν ξεχωρίζουν 
από το ποσό της οφειλής.  

Η χρησιµοποίηση συναλλαγµατικών σε σχέση µε την ύπαρξη ανοιχτού λογαριασµού προ-
σφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τον Πιστωτή – ∆ικαιούχο. Συγκεκριµένα: 

 Προσφέρουν αυξηµένη εγγύηση για την είσπραξη των απαιτήσεων που αφορούν, α-
φού ο οφειλέτης µε την αποδοχή της συναλλαγµατικής αποδέχεται και την ύπαρξη της 
οφειλής, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη και ευκολότερη δικαστική διεκδίκηση της 
απαίτησης.  

 Υπάρχει η δυνατότητα προεξόφλησης των συναλλαγµατικών από τις τράπεζες, σε πο-
σό µικρότερο από το αναγραφόµενο ονοµαστικό ποσό, κατά το ποσό των τόκων της 
περιόδου προεξόφλησης.  

 Μεταβιβάζονται πολύ εύκολα, µε απλή οπισθογράφηση, µπορούν εποµένως να χρη-
σιµοποιηθούν ως µέσο πληρωµής και να µειώσουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εγγύηση για τη λήψη δανείων. 
 
 

8.1 Εφαρµογή 
Αναζητήστε συναλλαγµατικές που πληρώσατε στο παρελθόν. Εξηγήστε ποιο πρόσωπο είναι 
ο Εκδότης, ποιος ο Αποδέκτης και ποιος ο Κοµιστής της τη στιγµή της πληρωµής.  

 
8.2.3.1Προεξόφληση συναλλαγµατικών 
Η προεξόφληση συναλλαγµατικών αυξάνει σηµαντικά την ικανότητα µιας επιχείρησης να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Οι συναλλαγµατικές µεταβιβάζονται στην τράπεζα που 
κάνει την προεξόφληση και η επιχείρηση παίρνει το ποσό που αναγράφεται στη συναλλαγµα-
τική (ονοµαστικό ποσό), µειωµένο όµως κατά τους τόκους της περιόδου προεξόφλησης, δη-
λαδή της περιόδου που µεσολαβεί µέχρι το γραµµάτιο να εισπραχθεί. Επίσης η επιχείρηση 
επιβαρύνεται µε τα έξοδα προεξόφλησης που χρεώνει συνήθως η τράπεζα σε αυτές τις περι-
πτώσεις. Η διαφορά µεταξύ του ποσού το οποίο εισπράττει η επιχείρηση από την τράπεζα και 
της αξίας που αναγράφεται στην συναλλαγµατική και αναµένεται να εισπραχθεί στη λήξη της 
αποτελεί το κόστος της προεξόφλησης. Το κόστος αυτό αντισταθµίζεται µε την άµεση εί-
σπραξη από την επιχείρηση του µεγαλύτερου µέρους από το ποσό της απαίτησής της.  

Λογιστικά, η προεξόφληση συναλλαγµατικών αποτυπώνεται µε τη χρησιµοποίηση του α-
ντίθετου λογαριασµού «Γραµµάτια Προεξοφληµένα», ο οποίος παρουσιάζει πιστωτικό υπό-
λοιπο Μειώνοντας την αξία του κύριου λογαριασµού «Γραµµάτια Εισπρακτέα».  
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Μόλις παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της συναλλαγµατικής, η τράπεζα ειδοποιεί την επι-
χείρηση για την εµπρόθεσµη εξόφλησή της. Σε περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγµατική 
δεν εισπραχθεί, η τράπεζα την επιστρέφει στην επιχείρηση και εισπράττει από αυτήν την ο-
νοµαστική της αξία. Αυτό συµβαίνει γιατί η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για το αν τελικά οι 
προεξοφληµένες συναλλαγµατικές εξοφληθούν. Η τράπεζα δεν αναλαµβάνει τον κίνδυνο της 
µη είσπραξης της συναλλαγµατικής, εποµένως ο κίνδυνος αυτός παραµένει στην επιχείρηση 
που παρέχει την πίστωση.  

 
Παράδειγµα 8.2 
α) Στις 3/3/2005 η επιχείρηση Γ.Γ. πούλησε εµπορεύµατα στην επιχείρηση ∆.∆. αντί 10.000 

€, το µισό µετρητοίς και για το υπόλοιπο η επιχείρηση ∆.∆. αποδέχτηκε συναλλαγµατική 
(Νο 1752) λήξης 3/9/2005, στην οποία ενσωµατώθηκαν τόκοι 200 €.  

β) Στις 30/4/2005 η επιχείρηση προεξόφλησε τη συναλλαγµατική στην τράπεζα Ω.Ω. Παρα-
κρατήθηκαν 400 € για τόκους προεξόφλησης και για διάφορα έξοδα 50 €, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό κατατέθηκε στο λογαριασµό της επιχείρησης.  

γ) Στις 3/9/2005 η τράπεζα Ω.Ω. ειδοποίησε την επιχείρηση Γ.Γ. ότι η συναλλαγµατική ει-
σπράχθηκε κανονικά.  
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 

     
  Χ Π 

Γραµµάτια Εισπρακτέα    5.200  
Συναλλαγµατική Νο 1752     
Ταµείο    5.000  
 Πωλήσεις   10.000
 Τόκοι Πιστωτικοί  200 

3/3/2005 

Πώληση Εµπορευµάτων Τ.∆.Α. … 3/3/05   
  Χ Π 
Καταθέσεις όψεως    4.750  
Προεξοφλητικοί Τόκοι & έξοδα Τραπε-
ζών 

  
450  

 Γραµµάτια Προεξοφληµένα  5.200 
 Συναλλαγµατική Νο 1752   

30/4/2005 

Προεξόφληση συναλλαγµατικής Νο 1752    
  Χ Π 
Γραµµάτια Προεξοφληµένα    5.200  
Συναλλαγµατική Νο 1752     
 Γραµµάτια Εισπρακτέα   5.200 
 Συναλλαγµατική Νο 1752   

3/9/2005 

Είσπραξη συναλλαγµατικής Νο 1752   
     

 
8.2.3.2 Μεταβίβαση συναλλαγµατικών 
Οι συναλλαγµατικές που κατέχει µια επιχείρηση µπορούν εύκολα να µεταβιβαστούν σε προ-
µηθευτές της, µε σκοπό τον συµψηφισµό των υποχρεώσεών της µε αυτές. Σε αυτή την περί-
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πτωση, η συναλλαγµατική οπισθογραφείται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης υπέρ του 
προµηθευτή. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης υπογράφει στο πίσω µέρος 
της συναλλαγµατικής και συµπληρώνει το όνοµα του νέου δικαιούχου, δηλαδή του προµη-
θευτή της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό ο προµηθευτής γίνεται νόµιµος κοµιστής και ει-
σπράττει αυτός το ονοµαστικό ποσό της συναλλαγµατικής στη λήξη της. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της προεξόφλησης, η επιχείρηση δια-
τηρεί στο ακέραιο την ευθύνη για την είσπραξη ή όχι της συναλλαγµατικής. Σε περίπτωση 
δηλαδή κατά την οποία η συναλλαγµατική δεν πληρωθεί στη λήξη της από τον αποδέκτη της, 
ο νέος δικαιούχος της συναλλαγµατικής δικαιούται να διεκδικήσει και να εισπράξει το ονο-
µαστικό ποσό από την επιχείρηση η οποία του το µεταβίβασε.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κάποιοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, οι οποίοι 
έχουν ως κύριο αντικείµενο τη διαχείριση απαιτήσεων. Οι επιχειρήσεις συχνά καταφεύγουν 
σε αυτούς τους οργανισµούς για να ρευστοποιήσουν τις συναλλαγµατικές που κατέχουν, επι-
βαρύνονται όµως έτσι µε ένα σηµαντικό ποσό για αντάλλαγµα. Στην περίπτωση αυτή, οι επι-
χειρήσεις µεταβιβάζουν µαζί µε τις συναλλαγµατικές και τον κίνδυνο από τη µη είσπραξη, το 
οποίο σηµαίνει ότι, αντίθετα µε τις περιπτώσεις που εξετάσαµε ως τώρα, η επιχείρηση που 
µεταβιβάζει τις συναλλαγµατικές δεν είναι υποχρεωµένη να πληρώσει το ονοµαστικό ποσό, 
αν δεν υπάρξει εµπρόθεσµη εξόφληση από τον αποδέκτη της συναλλαγµατικής. Το κόστος 
τέτοιων πωλήσεων απαιτήσεων είναι συχνά υψηλό και δεν ενδείκνυται για µικρά ποσά.  

 
Παράδειγµα 8.3 
α) Στις 17/7/2005 η επιχείρηση Ε.Ε. µεταβίβασε στον προµηθευτή της Κ.Κ. την συναλλαγµα-

τική Νο 5815 αξίας 500 € και λήξης 31/10/2005 του πελάτη της Α.Α., προκειµένου να ε-
ξοφλήσει την υποχρέωσή της. 

β) Στις 31/10/2005 ο προµηθευτής Κ.Κ. ειδοποίησε την επιχείρηση ότι η συναλλαγµατική Νο 
5815 εισπράχτηκε κανονικά. 
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 

      
  Χ Π 

Προµηθευτές    500   
Κ.Κ.      
 Γραµµάτια µεταβιβασµένα σε τρίτους   500 
 Συναλλαγµατική Νο 5815    

17/7/2005 

Μεταβίβαση συναλλαγµατικής Νο 5815     
  Χ Π 

Γραµµάτια Μεταβιβασµένα  
σε τρίτους    500   
Συναλλαγµατική Νο 5815      
 Γραµµάτια Εισπρακτέα   500 
 Συναλλαγµατική Νο 5815    

31/10/2005 

Εξόφληση µεταβιβασµένης συναλλαγµατικής Νο 5815     
 
8.2.3.3 Χρησιµοποίηση συναλλαγµατικών για εγγύηση δανείων 
Οι τράπεζες εκχωρούν ευκολότερα δάνεια και µε καλύτερους όρους, όταν έχουν κάποια εγγύη-
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ση για την εξόφλησή τους. Για το σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις µπορούν να ενεχυριάσουν τις συ-
ναλλαγµατικές που κατέχουν για να πάρουν δάνειο. Το ποσό του δανείου ανέρχεται συνήθως 
σε ένα ποσοστό 60 – 80% του ονοµαστικού ποσού των συναλλαγµατικών. Από το ποσό αυτό 
αφαιρούνται επιπλέον οι τόκοι, οι οποίοι προκαταβάλλονται, και τυχόν έξοδα του δανείου.  

Οι συναλλαγµατικές παραδίδονται στην τράπεζα για την εγγύηση του δανείου και οπισθο-
γραφούνται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης. Με την αποπληρωµή του δάνειου από την 
επιχείρηση, οι συναλλαγµατικές της επιστρέφονται. 

Λογιστικά, η λήψη δανείου παρουσιάζεται µε δυο εγγραφές. Με την πρώτη εγγραφή κατα-
γράφεται η λήψη του δανείου και µε τη δεύτερη η ενεχυρίαση των συναλλαγµατικών. 

 
Παράδειγµα 8.4 
α) Στις 3/2/2004 η επιχείρηση ∆.∆. πήρε δάνειο από την τράπεζα Χ.Χ. ύψους 3.000 €, διάρ-

κειας 3 µηνών, ενεχυριάζοντας συναλλαγµατικές εισπρακτέες ονοµαστικής αξίας 5000 € 
και λήξης 1/7/2004. Παρακρατήθηκαν για τόκους και συναφή έξοδα 300 €. Για το υπόλοι-
πο ποσό, η τράπεζα Χ.Χ. αύξησε το υπόλοιπο του λογαριασµού όψεως που διαθέτει η επι-
χείρηση. 

β) Στις 3/5/2004 η επιχείρηση πλήρωσε το δάνειο και πήρε πίσω τις συναλλαγµατικές που 
είχε δώσει ως ενέχυρο.  
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 
 

     
  Χ Π 

Καταθέσεις Όψεως    2.700  
Τόκοι και συναφή έξοδα   300  
 ∆άνειο µε ενέχυρο Γραµµάτια  3.000 

3/2/2004 

Είσπραξη ∆ανείου µε ενέχυρο χρεώγραφα   
  Χ Π 

Γραµµάτια σε εγγύηση ∆ανείου   5.000  
 Γραµµάτια Εισπρακτέα   5.000 

3/2/2004 

Ενεχυρίαση γραµµατίων εισπρακτέων   
  Χ Π 

∆άνειο µε ενέχυρο Γραµµάτια   3.000  
 Ταµείο  3.000 

3/5/2004 

Εξόφληση ∆ανείου    
  Χ Π 

Γραµµάτια εισπρακτέα    5.000  
 Γραµµάτια σε εγγύηση ∆ανείου  5.000 

3/5/2004 

Επιστροφή γραµµατίων από ενεχυρίαση στο χαρτοφυλάκιο    
     

 
8.2.3 Μεταχρονολογηµένες επιταγές  
Τα τελευταία χρόνια, για λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως µε την διευκόλυνση των συ-
ναλλαγών, χρησιµοποιούνται, αντί των γραµµατίων – συναλλαγµατικών, µεταχρονολογηµέ-
νες επιταγές, ειδικά για τις συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων. Η χρησιµοποίηση επιταγών 
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ως µέσου πληρωµής προϋποθέτει την ύπαρξη ενός λογαριασµού καταθέσεων όψεως και τη 
χορήγηση από την τράπεζα ενός βιβλιαρίου επιταγών.  

Ο εκδότης της επιταγής «διατάσσει» την τράπεζα να πληρώσει στο δικαιούχο το ποσό που 
αναγράφεται σε αυτήν, µειώνοντας ισόποσα τον τραπεζικό του λογαριασµό. Με τον τρόπο 
αυτό δεν απαιτείται η χρησιµοποίηση µετρητών. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα έκδο-
σης µεταχρονολογηµένης επιταγής, δηλαδή µε χρονολογία πληρωµής .  

Η µεταχρονολογηµένη επιταγή δεν είναι άµεσα πληρωτέα, αφού ο δικαιούχος της, δέχτηκε 
να την πάρει µε την συµφωνία να µην την προσκοµίσει στην τράπεζα για πληρωµή, πριν από 
την ηµεροµηνία που αναγράφεται ως ηµεροµηνία πληρωµής. Για το λόγο αυτό περιλαµβάνε-
ται στις απαιτήσεις της επιχείρησης και όχι στα διαθέσιµα της, όπου ταξινοµούνται οι επιτα-
γές των οποίων η ηµεροµηνία πληρωµής που αναγράφεται σε αυτές έχει παρέλθει.  

Οι επιταγές µπορούν να µεταβιβαστούν µε απλή οπισθογράφηση όπως κι οι συναλλαγµα-
τικές, και έχουν πολλά από τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν κι αυτές. ∆ιαφέρουν όµως 
σε αρκετά σηµεία και τα τελευταία χρόνια τις έχουν αντικαταστήσει σε µεγάλο βαθµό.  

Ο πληρωτής στην περίπτωση των επιταγών είναι η τράπεζα, η οποία όµως θα καλύψει το 
ποσό εφόσον υπάρχει το αντίκρισµα στο λογαριασµό του εκδότη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
τράπεζα καλύπτει τον πελάτη της που θεωρεί φερέγγυο, ακόµη και όταν δεν υπάρχει υπόλοιπο 
στο λογαριασµό του, αναλαµβάνοντας το σχετικό κίνδυνο προκειµένου να µη χαλάσει το καλό 
όνοµά του. Αυτό συµβαίνει τις περισσότερες φορές ύστερα από συµφωνία µε τον πελάτη της, 
ότι σε λίγες ώρες ή το πολύ την επόµενη ηµέρα θα καταθέσει το ποσό της επιταγής. 

Η χρήση επιταγής ως µέσο πληρωµής διευκολύνει τις συναλλαγές, επιτρέποντας την εξό-
φληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης χωρίς τη χρήση µετρητών.  

 

 
8.2.3.1 Ειδικές περιπτώσεις επιταγών 
Οι δίγραµµες επιταγές διαφέρουν από τις κοινές, έχοντας δύο παράλληλες γραµµές στο 
µπροστινό µέρος. Οι δυο αυτές γραµµές µπορούν να τοποθετηθούν από τον εκδότη της επι-
ταγής ή από τον κοµιστή. Στην περίπτωση αυτή η επιταγή πληρώνεται µόνο σε αυτόν του ο-
ποίου το όνοµα αναγράφεται µεταξύ των δυο παράλληλων γραµµών. Με τον τρόπο αυτό ε-
ξασφαλίζεται η πληρωµή της επιταγής από την τράπεζα στο σωστό πρόσωπο και αυξάνεται η 
ασφάλεια των συναλλαγών. 
Οι λογιστικές επιταγές φέρουν την ένδειξη «πληρωτέα σε λογαριασµό» και διαφέρουν από 
τις κοινές επιταγές, επειδή για την είσπραξή τους από το δικαιούχο απαιτείται τραπεζικός λο-
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γαριασµός. Το ποσό της επιταγής αυξάνει το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού του δι-
καιούχου, κάτι που δυσκολεύει σηµαντικά την είσπραξη της επιταγής από οποιονδήποτε ε-
κτός του νόµιµου κάτοχού της.  

Οι επιταγές που φέρουν την ένδειξη «Εµού του ιδίου» αποτελούν ανώνυµους τίτλους και 
µπορούν να εξαργυρωθούν από οποιονδήποτε τις προσκοµίσει στην τράπεζα. Χρειάζεται µε-
γάλη προσοχή στη χρησιµοποίηση τέτοιων επιταγών, επειδή η απώλεια τους είναι παρόµοια 
µε την απώλεια µετρητών.  

 
8.2.4. Προκαταβολές µε απόδοση λογαριασµού  
Πρόκειται για προκαταβολές χρηµατικών ποσών τα οποία δίνονται από την επιχείρηση σε 
συνεργάτες και υπαλλήλους της για την διεκπεραίωση κάποιας συγκεκριµένης εργασίας, µε 
απόδοση λογαριασµού. Αυτό σηµαίνει ότι, µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες για τις οποίες 
δόθηκε το ποσό, προσκοµίζονται στην επιχείρηση τα παραστατικά των εξόδων που πραγµα-
τοποιήθηκαν. Αν η αξία των παραστατικών είναι µικρότερη από το ποσό της προκαταβολής 
τότε το υπόλοιπο αποδίδεται πίσω στην επιχείρηση, ενώ αν είναι µεγαλύτερο, η επιχείρηση 
πληρώνει τη διαφορά.  

Παραδείγµατα προκαταβολών σε απόδοση λογαριασµού είναι τα ποσά που δίνονται σε 
στελέχη της επιχείρησης για ταξίδια που κάνουν για λήψη παραγγελιών, συµµετοχή σε εκθέ-
σεις κ.ά.  

 
 
Παράδειγµα 8.5 
Στις 3/10/2005 δόθηκε προκαταβολή 700 € στον πωλητή Κ.Λ. για να πραγµατοποιήσει ταξίδι 
στην Ιταλία στο διάστηµα 4-9/10/2005, προκειµένου να ενηµερώσει πελάτες της επιχείρησης 
για νέα προϊόντα.  

Στις 10/10/2005 ο Κ.Λ. προσκόµισε αποδείξεις αξίας 650 € και απέδωσε το υπόλοιπο πο-
σό στην επιχείρηση.  

Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 
 

     
  Χ Π 

Προκαταβολές    700    
 Ταµείο   700  

3/10/2005 

Προκαταβολή στον Κ.Λ. για ταξίδι µε απόδοση λογαριασµού     
  Χ Π 

Έξοδα Ταξιδίων εξωτερικού    650    
Ταµείο   50   
 Προκαταβολές    700  

10/10/2005 

Απόδοση λογαριασµού ταξιδιού Κ.Λ. 4-9/10/2005      
 
8.2.5 Επισφαλείς απαιτήσεις  
Ένα µεγάλο µέρος των κεφαλαίων της επιχείρησης διατίθεται για την παροχή πιστώσεων 
στους πελάτες της. Για τη µείωση του κίνδυνου που υπάρχει από την πιθανότητα να µην ει-
σπραχθούν κάποιες απαιτήσεις, η επιχείρηση παρακολουθεί συνεχώς τους πελάτες της προ-
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κειµένου να αξιολογεί τη φερεγγυότητά τους, δηλαδή την ικανότητά τους να εξοφλούν τις 
υποχρεώσεις τους εµπρόθεσµα. Ο έγκαιρος χαρακτηρισµός κάποιων πελατών σε επισφαλείς 
είναι δυνατόν να αποτρέψει την ύπαρξη ζηµιών από την µη είσπραξη απαιτήσεων. Για το λό-
γο αυτό, όταν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι για κάποιον πελάτη ισχύει κάποια από τα 
παρακάτω, ο πελάτης χαρακτηρίζεται επισφαλής. 

α) Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.  
β) Έχει φύγει στο εξωτερικό, µε σκοπό να αποφύγει την πληρωµή των υποχρεώσεων ή για 
να αποφύγει άλλα νοµικά προβλήµατα. 

γ) Έχει σταµατήσει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του.  
δ) Υπάρχει δικαστική διαφορά µεταξύ επιχείρησης και πελάτη. 
Ο χαρακτηρισµός του πελάτη ως επισφαλή έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την παύση παροχής 

πίστωσης σε αυτόν τον πελάτη. Λογιστικά αυτό ισοδυναµεί µε µεταφορά του υπολοίπου του 
λογαριασµού µε τον οποίο παρακολουθείται ο συγκεκριµένος πελάτης, στον αντίστοιχο λο-
γαριασµό «επισφαλείς πελάτες». Η ζηµιά από τη µη είσπραξη της απαίτησης αποτελεί έκτα-
κτη ζηµιά.  

 
 

8.3 Χρεώγραφα  
Με τον όρο Χρεόγραφα εννοούµε τις διάφορες µετοχές και οµολογίες άλλων οικονοµικών 
µονάδων, τις οποίες κατέχει η επιχείρηση µε σκοπό την πρόσκαιρη τοποθέτηση κάποιων 
κεφαλαίων της. Τα χρεόγραφα αποτελούν αξιόγραφα, δηλαδή έγγραφα µε ενσωµατωµένα 
δικαιώµατα. Η επιχείρηση αποκτά χρεόγραφα προκειµένου να πραγµατοποιήσει κάποια έσο-
δα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, και πρέπει εποµένως να µπορούν να ρευστοποιούνται εύ-
κολα. Αν πρόκειται για µακροχρόνια και σηµαντική συµµετοχή της επιχείρησης σε άλλες ε-
πιχειρήσεις, αποτελεί µέρος του Παγίου Ενεργητικού και δεν περιλαµβάνεται στα κυκλοφο-
ρούντα στοιχεία. 

Για την εξέταση των θεµάτων που σχετίζονται µε τα χρεόγραφα, απαιτείται η κατανόηση 
των εννοιών των µετοχών και των οµολογιών.  

 
 
8.3.1 Μετοχές 
Το κεφάλαιο των Ανωνύµων Εταιρειών χωρίζεται σε ίσα µέρη τα οποία ονοµάζονται µε-
τοχές και αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας του συγκεκριµένου τύπου εταιρείας. Η ονοµα-
στική αξία της µετοχής είναι το ποσό που αναγράφεται στον τίτλο της και αποτελεί το πηλίκο 
του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου δια του αριθµού των µετοχών. Είναι δηλαδή το ποσό που 
πλήρωσαν οι ιδρυτές της επιχείρησης για την απόκτηση των πρώτων µετοχών. Η πραγµατική 
τιµή όµως της µετοχής είναι η τιµή που έχει διαµορφωθεί στην αγορά, µε βάση τις δυνάµεις 
της ζήτησης και της προσφοράς.  

Ο µέτοχος, δηλαδή αυτός που κατέχει µετοχές, είναι συνιδιοκτήτης της εταιρείας, εποµέ-
νως συµµετέχει στα κέρδη ή τις ζηµιές της επιχείρησης αλλά και στην διοίκηση της. Βέβαια, 
επειδή στις Ανώνυµες εταιρείες, ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας του κεφαλαίου, η συµµετοχή 
στη λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση της εταιρείας, πρακτικά απαιτεί κατοχή ενός µεγάλου 
µέρους των µετοχών και τη δέσµευση µεγάλων χρηµατικών ποσών. 



168

Η απόκτηση µετοχών για επένδυση ενός χρηµατικού κεφαλαίου, είναι απλή διαδικασία και 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της ανώνυµης εταιρείας, επιτρέποντας έτσι 
στις επιχειρήσεις αυτές να αντλούν σηµαντικά κεφάλαια από τις αποταµιεύσεις των νοικοκυ-
ριών. Σε περίπτωση κατά την οποία µια ανώνυµη εταιρεία θέλει να πραγµατοποιήσει µια ση-
µαντική επένδυση, µπορεί να τη χρηµατοδοτήσει µε την έκδοση νέων µετοχών. Ταυτόχρονα, 
προσφέρεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε, χωρίς την καταβολή σηµαντικού χρηµατικού 
ποσού, να συµµετέχει στα κέρδη µιας µεγάλης επιχείρησης, ενώ η πώληση των µετοχών και η 
µετατροπή τους ξανά σε χρήµα µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή, ειδικά αν πρόκειται για µε-
τοχές εταιρειών που η διαπραγµάτευσή τους γίνεται στο Χρηµατιστήριο. Οι ανώνυµες εται-
ρείες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο ονοµάζονται «Εισηγµέ-
νες» εταιρείες. Η εισαγωγή των µετοχών µιας επιχείρησης στο Χρηµατιστήριο απαιτεί κά-
ποιες προϋποθέσεις, η εκπλήρωση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο από σηµαντικές και α-
ξιόπιστες επιχειρήσεις.  

Τα κέρδη µιας Ανώνυµης Εταιρείας, αφού αφαιρεθούν φόροι και αποθεµατικά, διανέµο-
νται στους µετόχους της, ανάλογα µε τον αριθµό µετοχών που κατέχει καθένας από αυτούς. 
Συγκεκριµένα, τα κέρδη τα οποία προορίζονται για διανοµή, διαιρούνται µε τον αριθµό των 
µετοχών και έτσι προκύπτει το µέρισµα δηλαδή το κέρδος που αντιστοιχεί σε µια µετοχή. 
Οι µέτοχοι όµως δεν προσβλέπουν µόνο στο µέρισµα, ειδικά όταν επενδύουν ευκαιριακά σε 
κάποιες µετοχές, και όχι µε διάθεση µακροχρόνιας τοποθέτησης των κεφαλαίων τους. Οι τι-
µές των µετοχών µεταβάλλονται καθηµερινά και αν οι αγορασµένες µετοχές πωληθούν σε 
τιµή µεγαλύτερη από την τιµή αγοράς, προκύπτουν κέρδη για τον αγοραστή, ενώ, αν πωλη-
θούν σε τιµή µικρότερη, πραγµατοποιούνται ζηµιές. Πολλοί από τους µετόχους αποβλέπουν 
σχεδόν αποκλειστικά στα κέρδη που µπορούν να προκύψουν από την αύξηση της τιµής των 
µετοχών και όχι στα έσοδα από µερίσµατα.  

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν µέρος των διαθεσίµων τους σε αγορά µετοχών µε πρόσκαι-
ρο χαρακτήρα, αποβλέπουν συνήθως στην αποκόµιση γρήγορων κερδών από την αύξηση της 
τιµής τους. Τα κέρδη βέβαια από την απόκτηση µετοχών δεν είναι εξασφαλισµένα και οι ζη-
µιές είναι αρκετά συχνές. Τα αποτελέσµατα από την πώληση µετοχών (κέρδη ή ζηµιές) απο-
τελούν έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα και δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα εκµετάλ-
λευση· συµµετέχουν όµως στο σχηµατισµό των Αποτελεσµάτων Χρήσης.  
 
 
Παράδειγµα 8.6 
α) Ανώνυµη εταιρεία ιδρύεται µε κεφάλαιο 1.000.000 €. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν 

100.000 µετοχές. Ποια η ονοµαστική αξία της µετοχής; 
Η ονοµαστική αξία κάθε µιας από αυτές τις µετοχές θα είναι:  
1.000.000 € : 100.000 µετοχές = 10 € ανά µετοχή 

β) Την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη 200.000 €. Αφαιρέθη-
καν φόροι 40% και δε διανεµήθηκαν 20.000 € τα οποία κρατήθηκαν για Τακτικό και Έ-
κτακτο Αποθεµατικό. Να προσδιοριστεί το ύψος του µερίσµατος. 
  

 Κέρδη προ φόρων  200.000 € 
Μείον Φόροι κερδών ( 40% Χ 200.000 €) 80.000 € 
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Μείον Αδιανέµητα κέρδη  20.000 € 
= Κέρδη προς διανοµή 100.000 € 
: Αριθµός µετοχών 100.000 

= Μέρισµα 1 € 
 

Παράδειγµα 8.7 
α) Η επιχείρηση Ζ.Ζ. αγόρασε στις 3/3/2005 1000 µετοχές ∆ΕΗ αντί 5 € για κάθε µετοχή.  
β) Στις 8/7/2005 πωλήθηκαν οι µετοχές της ∆ΕΗ αντί 6 € την κάθε µετοχή. 

Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 
     

  Χ Π 
Χρεώγραφα    5.000  
 Ταµείο  5.000 

3/3/2005 

Αγορά µετοχών ∆ΕΗ 5€ Χ 1000    
  Χ Π 

Ταµείο   6.000  
 Χρεώγραφα  5.000 

 
Κέρδη από πώληση χρεωγρά-
φων  1.000 

8/7/2005 

Πώληση µετοχών µε κέρδος    
 
8.3.2 Οµολογίες  
 

 
Μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος, ο κάτοχος της οµολογίας δικαιούται να πά-
ρει πίσω την ονοµαστική της αξία, δηλαδή το ποσό που πλήρωσε ο αρχικός αγοραστής της. Η 
πραγµατική τιµή της οµολογίας, όπως και στην περίπτωση των µετοχών, είναι αυτή που 
προσδιορίζεται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.  

Οι µεγάλες επιχειρήσεις, ή το κράτος εκδίδουν τα οµολογιακά δάνεια, µε σκοπό να χρηµα-
τοδοτηθούν για κάποιο χρονικό διάστηµα από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Οι οµολογίες απο-
τελούν πιστωτικούς τίτλους – µέρη αυτών των δανείων και αποδίδουν ένα σταθερό εισόδηµα 
µε ελάχιστο ή χωρίς ουσιαστικό κίνδυνο για αυτόν που επενδύει σε αυτές, αφού οι εκδότριες 
εταιρείες ή το κράτος έχουν µεγάλη φερεγγυότητα. Από την άλλη µεριά, οι εκδότριες επιχει-
ρήσεις ή το κράτος αποκτούν τα χρηµατικά ποσά που χρειάζονται, αξιοποιώντας τις αποταµι-
εύσεις των νοικοκυριών. 
 
8.3.3 ∆ιαφορές Οµολογίας - Μετοχής  
Οι διαφορές της οµολογίας από τη µετοχή είναι οι ακόλουθες: 

α) Η οµολογία δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας της επιχείρησης, όπως η µετοχή, και δε δίνει 
το δικαίωµα στον κάτοχό της να συµµετέχει στα κέρδη και τη λήψη αποφάσεων. Είναι 

Οµολογίες ή αλλιώς οµόλογα ονοµάζονται τα αξιόγραφα, τα οποία δίνουν στον κάτοχό 
τους το δικαίωµα να λαµβάνει ένα σταθερό ποσό µε βάση το επιτόκιό τους, για κάποιο ο-
ρισµένο χρονικό διάστηµα το οποίο αποτελεί τη διάρκεια της οµολογίας.  
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όµως δυνατό να είναι µετατρέψιµη σε µετοχή, να δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στους κα-
τόχους της να τη µετατρέψουν σε µετοχή, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.  

β) Αποδίδει στον κάτοχό της τον τόκο, δηλαδή ένα σταθερό ποσό, αντίθετα µε τη µετοχή, 
η οποία αποδίδει µέρισµα µόνο αν υπάρχουν κέρδη ή αποφασιστεί από τη διοίκηση τής 
επιχείρησης η διανοµή κερδών.  

γ) Το στοιχείο του κινδύνου είναι µεγαλύτερο στη µετοχή από ότι είναι στην οµολογία. 
Αυτό συµβαίνει γιατί η ύπαρξη κερδών είναι αµφίβολη για οποιαδήποτε επιχείρηση, 
ενώ η είσπραξη του τόκου δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι κερδών. Οι κάτοχοι της 
οµολογίας είναι δανειστές της επιχείρησης και όχι συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση διάλυ-
σης της εκδότριας επιχείρησης, οι δανειστές έχουν πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να µη 
χάσουν το ποσό που έχουν επενδύσει από ότι οι µέτοχοι.  

 
 
8.4 ∆ιαθέσιµα  

 

 
Το ύψος των διαθεσίµων κεφαλαίων µιας επιχείρησης είναι κρίσιµος παράγοντας για την 

ύπαρξη της αναγκαίας ρευστότητας, της ικανότητας δηλαδή της επιχείρησης να ανταπο-
κρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Όµως, η ύπαρξή τους δίνει σχεδόν µηδε-
νική απόδοση στην επιχείρηση, γεγονός που καθιστά οικονοµικά ασύµφορη τη διατήρηση 
µεγάλων ποσών ως διαθεσίµων και µειώνει την οικονοµική αποδοτικότητα της επιχείρησης. 
Καθώς όµως οι καθηµερινές εισπράξεις µιας επιχείρησης σπανίως φτάνουν για να καλύψουν 
τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, η ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εύρυθµη λειτουργία της.  
 
Στα ∆ιαθέσιµα περιλαµβάνονται: 
α) Το ταµείο δηλαδή τα χρήµατα, χαρτονοµίσµατα και κέρµατα, σε εγχώριο νόµισµα ή σε 
άµεσα µετατρέψιµο ξένο νόµισµα.  
β) Οι καταθέσεις όψεως, και προθεσµίας.  
γ) Οι επιταγές ηµέρας όσες δηλαδή έχουν ηµεροµηνία πληρωµής σηµερινή ή προγενέστερη, 
οι µη µεταχρονολογηµένες. 
δ) Τα ληγµένα τοκοµερίδια, οι τόκοι δηλαδή που δίνουν οι οµολογίες.  

 
8.4.1 Ταµείο 
Στο ταµείο περιλαµβάνονται τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα που κατέχει µια επιχείρηση. 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις δε διαθέτουν πλέον παρά ελάχιστα µετρητά, καθώς η εκτεταµέ-
νη χρήση των τραπεζικών επιταγών έχει µειώσει δραστικά την ανάγκη χρησιµοποίησης τους. 
Στην πράξη, η χρήση τους περιορίζεται για την πληρωµή µικροεξόδων που µπορεί να προκύ-
ψουν.  

Ο λογαριασµός «Ταµείο» χρεώνεται σε κάθε είσπραξη τοις µετρητοίς από πωλήσεις αγα-

∆ιαθέσιµα είναι τα χρηµατικά ποσά στο ταµείο της επιχείρησης, αλλά και τα άµεσα ρευ-
στοποιήσιµα στοιχεία του Ενεργητικού της, τα στοιχεία δηλαδή τα οποία µπορούν άµεσα 
και µε ασφάλεια να µετατραπούν σε χρήµατα.  
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θών και υπηρεσιών, από είσπραξη απαιτήσεων κτλ. και πιστώνεται σε κάθε πληρωµή τοις 
µετρητοίς για πληρωµή υποχρεώσεων, καταθέσεις σε τράπεζες κ.ά.   

Λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει η χρήση µετρητών, χρειάζονται αυστηρές διαδι-
κασίες και συστηµατικός έλεγχος σε κάθε είσπραξη ή πληρωµή που πραγµατοποιείται. 
 
8.4.2 Καταθέσεις Όψεως και προθεσµίας  
Με το λογαριασµό «Καταθέσεις Όψεως» παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία η επιχείρηση 
έχει καταθέσει σε λογαριασµό όψεως σε κάποια τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
αφενός η φύλαξη των χρηµάτων της επιχείρησης, συχνά µε κάποιο µικρό τόκο, και αφετέρου 
η ύπαρξη αντικρίσµατος για τις επιταγές που εκδίδονται. Η τράπεζα στην οποία η επιχείρηση 
διατηρεί τις καταθέσεις της, την εξυπηρετεί πληρώνοντας τους δικαιούχους των επιταγών που 
εκδίδει και εισπράττοντας για λογαριασµό της διάφορα ποσά, επιβαρύνοντάς την όµως µε 
κάποια έξοδα ή µε το να µη καταλογίζει τόκους για τις καταθέσεις της. 

Οι καταθέσεις προθεσµίας είναι συνήθως τρίµηνης ή εξάµηνης διάρκειας και αποφέρουν 
έσοδα στις επιχειρήσεις αφού είναι έντοκες, αντίθετα µε τις καταθέσεις όψεως οι οποίες είναι 
κατά κανόνα άτοκες. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση αναγκαστεί να αποσύρει το 
κεφάλαιο νωρίτερα από τη λήξη της προθεσµίας, εισπράττει το αρχικό ποσό αυξηµένο κατά 
τους τόκους της περιόδου κατάθεσης, οι οποίοι όµως µειώνονται από τους «τόκους πρόωρης 
ανάληψης». Οι καταθέσεις προθεσµίας αποτελούν µια καλή λύση για τις επιχειρήσεις που 
διαθέτουν µεγάλα ποσά σε µετρητά για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.  

 
8.4.2.1 Κατάρτιση τραπεζικής συµφωνίας  
Η εκτεταµένη χρήση επιταγών ως κυρίαρχο µέσο πληρωµών τα τελευταία χρόνια έχει κατα-
στήσει την παρακολούθηση των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασµών εξαιρετικά σηµα-
ντικό και κρίσιµο ζήτηµα για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις φροντίζουν καθηµερινά ώστε 
οι τραπεζικοί τους λογαριασµοί να διαθέτουν το απαιτούµενο υπόλοιπο, προκειµένου να 
µπορούν να πληρωθούν οι επιταγές που έχουν εκδώσει.  

Ο λογαριασµός «Καταθέσεις Όψεως» που τηρείται από τις επιχείρησεις χρεώνεται µε κάθε 
κατάθεση ή άλλη αύξηση του τραπεζικού λογαριασµού και πιστώνεται µε κάθε ανάληψη ή 
έκδοση επιταγής. Παράλληλα, οι τράπεζες ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα για 
την κίνηση του λογαριασµού που γίνεται από αυτές. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µε το extrait 
το οποίο αποτελεί ένα αντίγραφο της κίνησης του λογαριασµού που τηρούν οι τράπεζες.  

 Είναι πολύ πιθανόν, το υπόλοιπο του λογαριασµού που τηρεί µια τράπεζα να µην συµφω-
νεί µε το αντίστοιχο της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει επειδή υπάρχουν γεγονότα, τα οποία τα 
γνωρίζει η τράπεζα και δεν έχει λάβει γνώση η επιχείρηση και το αντίθετο, δηλαδή γεγονότα 
τα οποία γνωρίζει η επιχείρηση αλλά όχι η τράπεζα. 

Παραδείγµατα τέτοιων γεγονότων είναι: 
α) ∆ιάφορα έξοδα µε τα οποία χρεώνει η τράπεζα την επιχείρηση. 
β) Τόκους που καταλογίζει η τράπεζα υπέρ της επιχείρησης.  
γ) Καταθέσεις στο λογαριασµό της επιχείρησης από τρίτους, τις οποίες δε γνωρίζει ακόµη 
η επιχείρηση.  

δ) Επιταγές τις οποίες εξέδωσε η επιχείρηση και δεν έχουν ακόµη εµφανιστεί στην τράπε-
ζα για να πληρωθούν.  
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ε) Επιταγές που κατέθεσε η επιχείρηση στο λογαριασµό της και η είσπραξη των οποίων 
δεν κατέστη δυνατή.  

στ) Λογιστικά λάθη της επιχείρησης ή της τράπεζας.  
Η κατάρτιση της κατάστασης τραπεζικής συµφωνίας έχει σκοπό να συµφωνήσει το υ-

πόλοιπο του λογαριασµού που τηρεί η επιχείρηση, µε τον αντίστοιχο της τράπεζας. Ταυτό-
χρονα µε τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης ενηµέρωση του λογαριασµού της επιχεί-
ρησης, ώστε να γνωρίζει µε ακρίβεια το πραγµατικό υπόλοιπο που παρουσιάζει.  

Η κατάσταση τραπεζικής συµφωνίας καταρτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, καθηµε-
ρινά, κάθε βδοµάδα ή κάθε µήνα, ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Για να εντοπι-
στούν οι αιτίες των διαφορών των δυο υπολοίπων, γίνεται αντιπαραβολή του extrait που εκ-
δίδει η τράπεζα µε τις κινήσεις του λογαριασµού «Καταθέσεις Όψεως» που τηρεί η επιχείρη-
ση. Κατόπιν ξεκινώντας είτε από το υπόλοιπο του λογαριασµού της επιχείρησης είτε από το 
υπόλοιπο του extrait, προσθαφαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στις αιτίες των διαφορών, 
ώστε τα δυο υπόλοιπα να συµφωνήσουν.  

 
Σύνοψη:  
Η παροχή πίστωσης από τις επιχειρήσεις στους πελάτες τους, είναι ένας συνηθισµένος τρό-
πος αύξησης των πωλήσεων και η κύρια αιτία δηµιουργίας απαιτήσεων. Εκτός από τους πε-
λάτες, απαιτήσεις δηµιουργούνται και από προκαταβολές ή δάνεια στο προσωπικό, από τα-
µειακές διευκολύνσεις της επιχείρησης στους εταίρους και οποιονδήποτε τρίτο.  
Η ενσωµάτωση των απαιτήσεων σε συναλλαγµατικές ή επιταγές, διευκολύνει την είσπράξη 
τους και επιδιώκεται από τις επιχειρήσεις αφού τους παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα να τις 
προεξοφλήσουν, βελτιώνοντας την ρευστότητά τους. Συνηθισµένη πρακτική αποτελεί επί-
σης η µεταβίβαση των επιταγών ή συναλλαγµατικών για την εξόφληση υποχρεώσεων της 
επιχείρησης.  
Η πρόσκαιρη τοποθέτηση κεφαλαίων σε µετοχές και οµολογίες, προσφέρει σηµαντικά πλεο-
νεκτήµατα για τις επιχειρήσεις αφού έχουν πολύ καλύτερες αποδόσεις από αυτές των κατα-
θέσεων σε τράπεζες. Οι µετοχές αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας των ανωνύµων εταιριών και 
αποδίδουν στους κατόχους τους το κέρδος που αναλογεί και που ονοµάζεται µέρισµα. Αντί-
θετα οι οµολογίες δίνουν ένα σταθερό ποσό για τόκο και είναι δάνειο προς τις επιχειρήσεις ή 
τους κρατικούς φορείς που τις εκδίδουν. Παρέχουν έτσι αυξηµένη ασφάλεια για τους κατό-
χους τους και έχουν µικρότερο κίνδυνο από τις µετοχές. 
Στα ∆ιαθέσιµα περιλαµβάνονται τα χρηµατικά ποσά που υπάρχουν     στο ταµείο των επι-
χειρήσεων, οι καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως και προθεσµίας, οι επιταγές ηµέρας και 
τα ληγµένα τοκοµερίδια. Η εκτεταµένη χρήση επιταγών και οι πολλές αυξοµειώσεις των υ-
πολοίπων των τραπεζικών λογαριασµών επιβάλει την κατάρτιση τραπεζικής συµφωνίας σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να διαπιστώνονται τα πραγµατικά υπόλοιπα που υπάρ-
χουν.   
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
8.1 Ποια πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα παρουσιάζει για τις επιχειρήσεις η παροχή πιστώσεων; 
8.2 Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες απαιτήσεων; 
8.3 Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία γίνεται η ταξινόµηση των απαιτήσεων σε διαφορετι-



173

κές κατηγορίες; 
8.4 Τι περιλαµβάνει ο λογαριασµός «Πελάτες»; 
8.5 Σε τι διαφέρει ο λογαριασµός «Χρεώστες» από το λογαριασµό «Πελάτες»; 
8.6 Ποιες απαιτήσεις καταγράφονται στο λογαριασµό «Γραµµάτια εισπρακτέα»; 
8.7 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει στο δικαιούχο η χρήση συναλλαγµατικών σε 

σχέση µε τις απαιτήσεις µε ανοιχτό λογαριασµό; 
8.8 Με ποιο τρόπο η προεξόφληση συναλλαγµατικών βελτιώνει την ικανότητα των επιχειρή-

σεων να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 
8.9 Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία µια προεξοφληµένη συναλλαγµατική δεν πληρωθεί; 
8.10 Πώς µπορεί µια επιχείρηση να χρησιµοποιήσει τις συναλλαγµατικές που κατέχει για να 

µειώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των προµηθευτών της; 
8.11 Τι γνωρίζετε για την χρησιµοποίηση των γραµµατίων εισπρακτέων ως εγγύηση για τη 

λήψη δανείου; 
8.12 Τι είναι οι µεταχρονολογηµένες επιταγές; 
8.13 Τι περιλαµβάνει ο λογαριασµός «Προκαταβολές µε απόδοση λογαριασµού» 
8.14 Σε ποιες περιπτώσεις ένας πελάτης χαρακτηρίζεται επισφαλής; Τι συνεπάγεται αυτός ο 

χαρακτηρισµός για τη στάση της επιχείρησης έναντι του πελάτη;  
8.15 Τι εννοούµε µε τον όρο «Χρεόγραφα»; 
8.16 Τι γνωρίζετε για τις µετοχές; 
8.17 Τι είναι το µέρισµα; 
8.18 Τι γνωρίζετε για τις οµολογίες; 
8.19 Ποιες είναι οι διαφορές οµολογίας και µετοχής; 
8.20 Τι είναι τα διαθέσιµα και τι περιλαµβάνουν;  
 
Ερωτήσεις τύπου Σωστό - Λάθος 
8.1. Η παροχή πιστώσεων από µια επιχείρηση αυξάνει τις πωλήσεις της, αλλά ταυτόχρονα 

µπορεί να αποτελέσει και πηγή ζηµιών για αυτήν. 
8.2. Οι επιταγές, όταν είναι µεταχρονολογηµένες παύουν να αποτελούν απαίτηση για µια επιχείρηση. 
8.3. Στο λογαριασµό Πελάτες περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης, οι οποίες δη-

µιουργήθηκαν εξαιτίας των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών µε πίστωση. 
8.4. Πωλήσεις µε ανοιχτό λογαριασµό γίνεται συνήθως σε πελάτες µε τους οποίους η επιχεί-

ρηση έχει συχνές συναλλαγές.  
8.5. Οι επιχειρήσεις πληροφορούνται το συνολικό ύψος των πωλήσεων που έγιναν σε κάθε 

πελάτη, από το σύνολο της χρέωσης του αντίστοιχου λογαριασµού. 
8.6. Η λογιστική παρακολούθηση του λογαριασµού «Χρεώστες» διαφέρει από αυτόν του λο-

γαριασµού «Πελάτες». 
8.7. Η πώληση αγαθών και υπηρεσιών θα µπορούσε να αυξήσει τη χρέωση του λογαριασµού 

«Χρεώστες». 
8.8. Οι φόροι που η επιχείρηση έχει προκαταβάλλει, καταχωρούνται στο λογαριασµό «Προ-

καταβολές µε απόδοση λογαριασµού». 
8.9. Οι προκαταβολές και τα δάνεια στο προσωπικό αυξάνουν το υπόλοιπο του λογαριασµού 

«Χρεώστες διάφοροι». 
8.10. Κοµιστής της συναλλαγµατικής είναι συνήθως ο Εκδότης της. 
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8.11. Υπάρχουν σοβαροί περιορισµοί για τη µεταβίβαση µιας συναλλαγµατικής. 
8.12. Οι πιστωτικοί τόκοι ενσωµατώνονται στην αξία της συναλλαγµατικής και δεν ξεχωρί-

ζουν από το ποσό της οφειλής.  
8.13. Στην προεξόφληση συναλλαγµατικής, η τράπεζα δίνει το ονοµαστικό ποσό στο δικαι-

ούχο και εισπράττει από τον πληρωτή της συναλλαγµατικής τους τόκους για την περίο-
δο προεξόφλησης. 

8.14. Κόστος προεξόφλησης είναι η διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράττει η επιχείρηση 
από την προεξόφληση της συναλλαγµατικής και του ποσού που αναγράφεται σε αυτήν. 

8.15. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της προεξόφλησης για τις επιχειρήσεις που κατέχουν 
συναλλαγµατικές είναι η µεταβίβαση στην τράπεζα του κινδύνου από τη µη είσπρα-
ξή τους. 

8.16. Μια επιχείρηση µπορεί να µεταβιβάσει σε προµηθευτή της συναλλαγµατικές εισπρα-
κτέες, µε σκοπό τον συµψηφισµό των υποχρεώσεών της. 

8.17. Για να γίνει η µεταβίβασή της, η συναλλαγµατική οπισθογραφείται από τον εκπρόσωπο 
της επιχείρησης υπέρ του νέου δικαιούχου. 

8.18. Οι συναλλαγµατικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εγγύηση δανείων από τράπεζες. 
8.19. Οι µεταχρονολογηµένες επιταγές δεν παρουσιάζουν κανένα από τα πλεονεκτήµατα των 

συναλλαγµατικών. 
8.20. Οι «επισφαλείς πελάτες» αποτελούν απαίτηση για την επιχείρηση. 
8.21. Επισφαλείς ονοµάζονται οι πελάτες στους οποίους η επιχείρηση έχει αποφασίσει να πα-

ρέχει µικρότερες πιστώσεις από ότι στους υπόλοιπους. 
8.22. Όταν ένας πελάτης δεν πληρώσει την οφειλή του στην επιχείρηση, τότε η ζηµιά από τη 

µη είσπραξη της απαίτησης αποτελεί έκτακτη ζηµιά. 
8.23. Η ονοµαστική τιµή µιας µετοχής είναι αυτή που έχει διαµορφωθεί στην αγορά µε βάση 

τις δυνάµεις της ζήτησης και της προσφοράς.  
8.24. Στις ανώνυµες εταιρείες ισχύει η αρχή της οµοφωνίας των ιδιοκτητών της. 
8.25. Ο κάτοχος µιας µετοχής θεωρείται συνιδιοκτήτης µιας ανώνυµης εταιρείας. 
8.26. Μια ανώνυµη εταιρεία µπορεί να χρηµατοδοτήσει µια σηµαντική επένδυση, αυξάνο-

ντας τον αριθµό των µετοχών της. 
8.27. Η πώληση µετοχών στο Χρηµατιστήριο µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αρκεί να βρεθεί 

κάποιος που να συµφωνήσει να τις αγοράσει. 
8.28. Η τιµή µιας µετοχής µένει σταθερή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  
8.29. Μέρισµα είναι το κέρδος που αντιστοιχεί σε µια µετοχή. 
8.30. Αν από τα συνολικά κέρδη αφαιρεθούν οι φόροι και τα αποθεµατικά, προκύπτουν τα 

κέρδη που προορίζονται για διανοµή. 
8.31. Αν τα κέρδη προς διανοµή είναι 1.000.000 € και υπάρχουν 2.000.000 µετοχές, το µέρι-

σµα θα είναι 0,5 € ανά µετοχή. 
8.32. Η πραγµατική τιµή µιας οµολογίας δε µεταβάλλεται ποτέ 
8.33. Η αγορά οµολογιών αποτελεί µια επένδυση µε µεγάλο ρίσκο. 
8.34. Μια οµολογία δεν είναι δυνατό να µετατραπεί σε καµία περίπτωση σε µετοχή. 
8.35. Οι οµολογίες αποδίδουν στον κάτοχό τους τόκο, ενώ οι µετοχές µέρισµα. 
8.36. Η πληρωµή του τόκου στις οµολογίες γίνεται εφόσον η επιχείρηση που έκδωσε το οµο-

λογιακό δάνειο έχει κέρδη. 



175

8.37. Το στοιχείο του κινδύνου είναι µεγαλύτερο σε µια οµολογία από ότι σε µια µετοχή. 
8.38. Οι µεταχρονολογηµένες επιταγές περιλαµβάνονται στα διαθέσιµα. 
8.39. Η διατήρηση υψηλών διαθεσίµων µειώνει την οικονοµική αποδοτικότητα των κεφα-

λαίων µιας επιχείρησης. 
8.40. Οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας συµπεριλαµβάνονται στα διαθέσιµα. 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
8.1 Ο λογαριασµός «Πελάτες» χρεώνεται οπωσδήποτε, όταν γίνονται πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών 

α) µε ανοιχτό λογαριασµό 
β) µε υπογραφή γραµµατίων 
γ) τοις µετρητοίς 
δ) σε κανένα από τα παραπάνω. 

8.2 Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνονται απαιτήσεις της επιχείρησης οι 
οποίες µπορεί να προέρχονται από: 

α) πωλήσεις προϊόντων µε πίστωση 
β) δάνειο σε υπάλληλο της επιχείρησης 
γ) πώληση µε έκδοση συναλλαγµατικής 
δ) προκαταβολή σε συνεργάτη µε απόδοση λογαριασµού  

8.3 Η χρήση συναλλαγµατικών είναι πιο συµφέρουσα για µια επιχείρηση σε σχέση µε τις πω-
λήσεις µε ανοιχτό λογαριασµό, επειδή: 

α) µπορούν να µεταβιβαστούν σε προµηθευτές  
β) δίνεται η δυνατότητα προεξόφλησης τους σε κάποια τράπεζα 
γ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εγγύηση δανείου 
δ) όλα τα παραπάνω 
ε) κανένα από τα παραπάνω  

8.4 Οι µεταχρονολογηµένες επιταγές: 
α) είναι άµεσα πληρωτέες  
β) περιλαµβάνονται στο ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό 
γ) περιλαµβάνονται στις απαιτήσεις της επιχείρησης  
δ) δεν απεικονίζονται λογιστικά ως την ηµεροµηνία λήξης τους 

8.5 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ένας πελάτης χαρακτηρίζεται επισφαλής: 
α) λείπει συχνά στο εξωτερικό για ταξίδια  
β) δεν αγοράζει ποτέ τοις µετρητοίς  
γ) έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης  
δ) κανένα από τα παραπάνω  

8.6 Τα κέρδη προ φόρων µιας ανώνυµης εταιρείας είναι 400.000 €, ο φόρος είναι 30% των 
κερδών ενώ αποφασίστηκε κράτηση για διάφορα αποθεµατικά 80.000 €. Αν υπάρχουν 
200.000 µετοχές, το µέρισµα θα είναι: 

α) 1 € 
β) 2 € 
γ) 1,8 € 
δ) 1,52 €  

8.7 Στα ∆ιαθέσιµα µιας επιχείρησης περιλαµβάνονται: 
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α) το ταµείο 
β) οι επιταγές ηµέρας  
γ) οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  
δ) τα ληγµένα τοκοµερίδια  
ε) όλα τα παραπάνω  

 
 
Ασκήσεις 
8.1 Στην εµπορική επιχείρηση Κ.Λ. στη διάρκεια του Μαρτίου του 2006 συνέβησαν οι ακό-
λουθες συναλλαγές: 

α) Στις 3/3/2006 πουλήθηκαν εµπορεύµατα αξίας 700 € στην επιχείρηση Τ.Ρ τοις µετρη-
τοίς.  
β) Στις 7/3/2006 ο πελάτης Ζ.Φ. αγόρασε εµπορεύµατα αξίας 2.000 € µε ανοιχτό λογα-
ριασµό. Προστέθηκαν τόκοι 50 €. 
γ) Στις 15/3/2006 ο πελάτης Φ.Α. αγόρασε εµπορεύµατα αξίας 1.200 €, καταβάλλοντας 
200 € και το υπόλοιπο µε πίστωση.  
δ) Στις 31/3/2006 ο πελάτης Ζ.Φ. εξέδωσε επιταγή για την εξόφληση της αγοράς που εί-
χε κάνει στις 7/3/2006.  
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων για την επιχεί-
ρηση Κ.Λ. 

8.2 Στις 10/5/2005 η επιχείρηση Ζ.Λ. πούλησε εµπορεύµατα στην επιχείρηση Ε.Χ. αντί 5.000 
€, τα 2.000 € µετρητοίς και για το υπόλοιπο η επιχείρηση Ε.Χ. αποδέχτηκε συναλλαγµατική 
(Νο 2528) λήξης 10/11/2005 στην οποία ενσωµατώθηκαν τόκοι 250 €.  

α) Στις 3/6/2005, η επιχείρηση χρειάστηκε µετρητά και προεξόφλησε τη συναλλαγµατι-
κή Νο 2528 στην τράπεζα Χ.Ψ. Παρακρατήθηκαν 350 € για τόκους προεξόφλησης και 
για διάφορα έξοδα, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε στο λογαριασµό της επιχείρησης.  
β) Στις 11/11/2005 η τράπεζα Χ.Ψ. ειδοποίησε την επιχείρηση Ζ.Λ. ότι η συναλλαγµατι-
κή εισπράχθηκε κανονικά.  
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 

8.3 Στις 10/2/2006 η επιχείρηση Λ.Β. µεταβίβασε στον προµηθευτή της Τ.Γ. την συναλλαγ-
µατική Νο 5202 αξίας 2.000 € και λήξης 21/4/2006, του πελάτη της Γ.Κ. προκειµένου να ε-
ξοφλήσει υποχρέωσή της. 
Στις 21/4/2005 ο προµηθευτής Τ.Γ. ειδοποίησε την επιχείρηση ότι η συναλλαγµατική Νο 
5202, εισπράχτηκε κανονικά. 
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 
8.4 Στις 7/6/2005, η επιχείρηση Κ.Η. πήρε δάνειο από την τράπεζα Ω.Χ. ύψους 8.000 € διάρ-
κειας 4 µηνών, βάζοντας ενέχυρο συναλλαγµατικές εισπρακτέες ονοµαστικής αξίας 12.000 € 
και λήξης 20/10/2005. Παρακρατήθηκαν για τόκους και συναφή έξοδα 500 €. Για το υπόλοι-
πο ποσό, η τράπεζα Ω.Χ. αύξησε το υπόλοιπο του λογαριασµού όψεως που διαθέτει η επιχεί-
ρηση.  
Στις 7/10/2005, η επιχείρηση πλήρωσε το δάνειο και πήρε πίσω τις συναλλαγµατικές που είχε 
δώσει ως ενέχυρο.  
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 
8.5 Στις 10/5/2006 δόθηκε προκαταβολή 1.000 € στο, προϊστάµενο αγορών Μ.Γ. για να 
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πραγµατοποιήσει ταξίδι στη Γερµανία για παραγγελίες στο διάστηµα 13-18/5/2006.  
Στις 20/5/2006 ο Μ.Γ. προσκόµισε αποδείξεις αξίας 1.150 € και εισέπραξε το υπόλοιπο ποσό 
από την επιχείρηση.  
Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων. 
8.6 α)Ανώνυµη εταιρεία ιδρύθηκε µε κεφάλαιο 50.000.000 €. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν 

10.00.000 µετοχές. Ποια η ονοµαστική αξία της µετοχής; 
β) Την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη 25.000.000 €. 
Αφαιρέθηκαν φόροι 40% και δε διανεµήθηκαν 2.000.000 € τα οποία κρατήθηκαν για 
Τακτικό και Έκτακτο Αποθεµατικό. Να προσδιοριστεί το ύψος του µερίσµατος. 

8.7. Η επιχείρηση Λ.Τ. αγόρασε στις 12/4/2006 2000 µετοχές ΟΤΕ αντί 10 € για κάθε µετοχή.  
β) Στις 9/8/2006 πουλήθηκαν οι µετοχές του ΟΤΕ αντί 9 € την κάθε µετοχή. 
Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 
 

Απαντήσεις στιςΕρωτήσεις «Σωστό – λάθος» 
8.1 Σωστό, 8.2 Λάθος, 8.3 Σωστό, 8.4 Σωστό, 8.5 Σωστό, 8.6 Λάθος, 8.7 Λάθος, 8.8 Λά-
θος, 8.9 Σωστό, 8.10 Σωστό, 8.11 Λάθος, 8.12 Σωστό, 8.13 Λάθος, 8.14 Σωστό, 8.15 Λά-
θος, 8.16 Σωστό, 8.17 Σωστό, 8.18 Σωστό, 8.19 Λάθος, 8.20 Σωστό, 8.21 Λάθος, 8.22. 
Σωστό, 8.23 Σωστό, 8.24 Λάθος, 8.25 Σωστό, 8.26 Σωστό, 8.27 Σωστό, 8.28 Λάθος, 8.29 
Σωστό,8.30 Σωστό, 8.31 Σωστό, 8.32 Λάθος, 8.33 Λάθος, 8.34 Λάθος, 8.35 Λάθος, 8.36
Λάθος, 8.37 Λάθος, 8.38, Λάθος, 8.3. Σωστό, 8.40 Σωστό. 
 
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 
8.1 γ), 8.2 β), 8.3 δ), 8.4 γ) 8.5 γ), 8.6 α), 8.7 ε). 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

 
Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Α-

θήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
Ευθύµογλου Πρόδροµος, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000 
Θεοδώρος Λιανός, Γεωργίος Χρήστος, Πολιτική Οικονοµία ,Ο.Ε.∆.Β., 1999. 
Ναούµ Χρήστος, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994. 
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου,2005. 
Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Θεωρητικά και πρακτικά θέµατα Τόµος Α’, 

Αθήνα, Ευγ. Μπένου, 1998. 
 
Ιστοσελίδες 
 
www.taxheaven.gr 
 



 
 

Σκοπός  
• Η εισαγωγή του εκπαιδευόµενου στην έννοια των Ιδίων Κεφαλαίων και της σηµασίας 

τους για την επιχείρηση. 
• Η συµφιλίωσή του µε την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η παρακολούθηση των Ιδί-

ων Κεφαλαίων σε κάθε µορφή εταιρικής οργάνωσης. 
 

Στόχοι 
• Η κατανόηση της οργάνωσης που παρουσιάζει η ατοµική επιχείρηση και των πλεονε-

κτηµάτων και µειονεκτηµάτων της. 
• Η εισαγωγή στην έννοια της εταιρείας και η κατανόηση των διαφορών που υπάρχουν 

σε κάθε µια µορφή εταιρικής οργάνωσης.  
• Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της κάθε µορφής εταιρείας, ώστε ο εκπαιδευόµε-

νος να αντιληφθεί τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 
 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Αντιλαµβάνεστε την έννοια των ιδίων κεφαλαίων και τη κρισιµότητά τους για την οι-
κονοµική µονάδα. 

  Ξεχωρίζετε τις διάφορες νοµικές µορφές που µπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις και 
να γνωρίζετε τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

 Γνωρίζετε τους λογαριασµούς των Ιδίων Κεφαλαίων σε κάθε µορφή επιχείρησης.  
 
Έννοιες - Κλειδιά  

 αναλήψεις επιχειρηµατία  Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) 
 απεριόριστη ευθύνη   ατοµική επιχείρηση  
 εισφορές Επιχειρηµατία   εταιρεία  
 Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  εταιρικά µερίδια 
 εταιρικό κεφάλαιο  Ετερόρρυθµη Εταιρεία (Ε.Ε.) 
 Ίδια Κεφάλαια  Ίδια Κεφάλαια αρχής 
 Καθαρή Θέση  καθαρή περιουσία 
 καταστατικό  κεφαλαιακή µερίδα  
 κεφαλαιουχικές εταιρείες  µέρισµα 
 µετοχικό κεφάλαιο  µέτοχος 
 νοµική µορφή  νοµική προσωπικότητα 
 νοµικό πρόσωπο  Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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 ονοµαστική αξία µετοχής  περιορισµένη ευθύνη 
 πιστοληπτική ικανότητα   πραγµατική αξία µετοχής 
 προσωπικές εταιρείες  σε ολόκληρο ευθύνη  
 συνεταιρική µερίδα   συνεταιρισµός 
 φυσικό πρόσωπο  

 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Η δηµιουργία µιας οικονοµικής µονάδας προϋποθέτει ότι οι φορείς – ιδιοκτήτες της, θα συ-
νεισφέρουν ότι είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία της. Ακόµη και µετά την ίδρυση της οι-
κονοµικής µονάδας, όποτε κρίνεται αναγκαίο, είτε για να αντιµετωπιστούν τρέχοντα προβλή-
µατα ρευστότητας, είτε και για την ανάληψη νέων επενδύσεων, γίνονται εκ νέου εισφορές οι 
οποίες τις περισσότερες φορές έχουν τη µορφή µετρητών, αλλά είναι δυνατόν να πάρουν κι 
άλλες µορφές όπως πάγια περιουσιακά στοιχεία, εµπορεύµατα κ.ά. Όποια µορφή κι αν έχουν 
οι εισφορές, θα πρέπει να µπορούν να εκφραστούν σε χρηµατικές µονάδες, ώστε να προσδιο-
ρίζεται µε ακρίβεια η συµµετοχή κάθε φορέα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της οικονοµικής 
µονάδας.  

Η σηµασία των Ιδίων Κεφαλαίων είναι µεγάλη αφού προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τα 
µέσα που έχει µια επιχείρηση για να δράσει. Επιπλέον, µια επιχείρηση βασίζεται σε αυτά 
προκειµένου να είναι σε θέση να πάρει δάνεια, να αγοράσει µε πίστωση και γενικά να χρησι-
µοποιήσει ξένα κεφάλαια για να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.  

Ο λογιστικός χειρισµός των Ιδίων Κεφαλαίων, διαφέρει ανάλογα µε τη νοµική µορφή που 
έχει η οικονοµική µονάδα. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να συνεξεταστούν οι κυριότε-
ρες νοµικές µορφές που µπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις. Η επιλογή της κατάλληλης νοµι-
κής µορφής είναι εξαιρετικά σηµαντική για την ικανότητα της επιχείρησης να πετύχει τους στό-
χους της. 
 
 
9.1 Ίδια Κεφάλαια 
Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαµβάνουν την αξία, σε χρηµατικές µονάδες, των εισφορών των 
φορέων της επιχείρησης και αποτελούν τη συµµετοχή τους στο σχηµατισµό του κεφα-
λαίου της. Η κάθε οικονοµική µονάδα θεωρείται ότι διαθέτει δική της περιουσία, ανεξάρτητη 
από τις περιουσίες των φορέων – ιδιοκτητών της. Εποµένως τα Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέ-
ση ή καθαρή περιουσία είναι στην ουσία οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς τους 
φορείς της.  

Το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την επιχείρηση. Από αυτό 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η ικανότητά της να αναλάβει επενδύσεις, να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της, αλλά και η πιστοληπτική της ικανότητα, η δυνατότητα δηλαδή της επι-
χείρησης να παίρνει δάνεια και να αγοράζει µε πίστωση.  

Τα Ίδια Κεφάλαια µπορούν να παίρνουν διάφορες µορφές και ονοµασίες και η λογιστική 
τους παρακολούθηση γίνεται µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε την νοµική µορφή την οποία 
έχει η επιχείρηση.  
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9.2 Νοµική µορφή των επιχειρήσεων 
Μια επιχείρηση µπορεί να πάρει διάφορες νοµικές µορφές οι οποίες προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία. Μια πολύ βασική διάκριση είναι ανάµεσα στην ατοµική επιχείρηση και στην ε-
ταιρεία.  
 
 
9.3 Ατοµική επιχείρηση  
Η ατοµική επιχείρηση είναι η πιο απλή µορφή οργάνωσης που µπορεί να πάρει µια επιχείρη-
ση. Η συγκρότησή της απαιτεί µόνο την συγκέντρωση των απαραίτητων παραγωγικών συ-
ντελεστών (κτίρια, µηχανήµατα, εργατικό δυναµικό κ.τ.λ.). Πρακτικά ταυτίζεται µε το άτοµο 
που είναι ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα µόνος του, κάτι που 
µπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτηµα.  

Ταυτόχρονα όµως παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα. Οι υποχρεώσεις της επιχείρη-
σης είναι και υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της ο οποίος διακινδυνεύει κάθε προσωπικό του πε-
ριουσιακό στοιχείο, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση χρεοκοπήσει. Επιπλέον, η 
συγκέντρωση χρηµατικών κεφαλαίων από ένα και µόνο άτοµο είναι σχετικά περιορισµένη, 
ενώ και η πιστοληπτική ικανότητα είναι περιορισµένη.  

Το κεφάλαιο των ατοµικών επιχειρήσεων µπορεί να αυξάνεται και να µειώνεται από τον 
ιδιοκτήτη της µε συνεχείς αναλήψεις και εισφορές, εποµένως το πιστωτικό υπόλοιπο του λο-
γαριασµού «Κεφάλαιο» δεν παραµένει σταθερό αλλά µεταβάλλεται. Στη διάρκεια της χρή-
σης, το ύψος του κεφαλαίου της επιχείρησης µπορεί να προσδιοριστεί αν από το Αρχικό κε-
φάλαιο αφαιρεθούν τυχόν αναλήψεις του επιχειρηµατία και προστεθούν τυχόν εισφορές, δη-
λαδή: 

 
 Ίδια Κεφάλαια αρχής 
Μείον Αναλήψεις επιχειρηµατία 
Πλέον Εισφορές Επιχειρηµατία 
= Τρέχον ύψος Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Παράδειγµα 9.1 
Το κεφάλαιο της ατοµικής επιχείρησης του Θ.Θ. την 1/1/2006 ήταν 15.000 €. Κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου εξαµήνου της χρήσης 2006: 
Στις 3/3/2006 ο Θ.Θ. απέσυρε για προσωπικές του ανάγκες 2.000 €.  
Στις 5/5/2006 ο Θ.Θ. εισέφερε 3.000 € για την κάλυψη οφειλής της επιχείρησης.  
 
Το ύψος των Ιδίων κεφαλαίων µετά τις παραπάνω µεταβολές θα είναι: 
 

 Ίδια Κεφάλαια αρχής 15.000
Μείον Αναλήψεις επιχειρηµατία - 2.000
Πλέον Εισφορές Επιχειρηµατία +3.000
= Τρέχον ύψος Ιδίων Κεφαλαίων = 16.000
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9.4. Εταιρείες 
Η συµφωνία δυο ή περισσοτέρων ατόµων, τα οποία µε κοινές εισφορές επιδιώκουν το 
κέρδος, αποτελεί την εταιρεία. Για τη συγκρότηση εποµένως µιας εταιρείας, απαιτείται η 
συµφωνία από τα άτοµα που την απαρτίζουν σε κάποιους όρους και κανόνες λειτουργίας, κα-
θώς και η ύπαρξη κοινών εισφορών.  

Η διατύπωση των παραπάνω όρων και κανόνων γίνεται σε επίσηµο έγγραφο το οποίο ονο-
µάζεται καταστατικό. Στοιχεία που συνήθως περιλαµβάνονται στο καταστατικό µιας εται-
ρείας και που προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της είναι:  

α) Το όνοµα, η έδρα κι η ιθαγένεια της επιχείρησης, το είδος των εργασιών της, η νοµική 
της µορφή κ.ά.  

β) Το ποσοστό της συµµετοχής κάθε εταίρου στο σχηµατισµό του κεφαλαίου και το είδος 
των εισφορών.  

γ) Το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταίρου στα κέρδη – ζηµιές. Ο αποκλεισµός κάποιου ε-
ταίρου από τα κέρδη ή τις ζηµιές θεωρείται άκυρος και δεν ισχύει ακόµη κι αν υπάρχει 
σαν όρος στο καταστατικό.  

δ) Άλλοι ειδικοί όροι που συµφωνούν οι εταίροι της επιχείρησης ανάλογα µε τις δυνατό-
τητες που παρέχονται από τη νοµική µορφή της επιχείρησης, όπως το αν θα δίνεται η 
δυνατότητα στους εταίρους να κάνουν αναλήψεις έναντι των κερδών, οι συνέπειες από 
το θάνατο ενός εταίρου, ο τρόπος διάθεσης των κερδών κ.ά. 

Η συµµετοχή των εταίρων, δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε µετρητά, πρέπει οπωσδήποτε 
όµως να αποτιµάται σε χρήµα τη στιγµή της εισφοράς. Αντικείµενο εισφοράς µπορεί να απο-
τελέσει κάποιο κτίριο, εµπορεύµατα, απαιτήσεις, ακόµη και η προσωπική εργασία κάτω από 
ορισµένες προϋποθέσεις.  

 
9.4.1 Νοµική προσωπικότητα 
Η πολιτεία, µε σκοπό να βοηθήσει στη λειτουργία των οικονοµικών µονάδων, τους έχει πα-
ραχωρήσει νοµική προσωπικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι οικονοµικές µονάδες όπως και τα 
φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Συνέπειες της 
απόκτησης νοµικής προσωπικότητας από µια επιχείρηση είναι µεταξύ άλλων: 

- η ανεξαρτησία της από τα πρόσωπα που τη δηµιούργησαν και τη διοικούν, 
- η αυτοτέλεια της περιουσίας της,  
- η ύπαρξή της µε ξεχωριστό όνοµα, έδρα και ιθαγένεια, στοιχεία µε οποία συναλλάσ-

σεται και διακρίνεται.  
 

9.4.2 Εταιρείες µε νοµική προσωπικότητα 
Με την απόκτηση νοµικής προσωπικότητας, η επιχείρηση παίρνει κάποια από τις µορφές που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Οι µορφές αυτές είναι συγκεκριµένες και έχουν δηµιουργη-
θεί για να καλύπτουν διαφορετικές επιχειρηµατικές ανάγκες κάθε φορά.  

Οι εταιρείες στις οποίες η προσωπικότητα των εταίρων έχει τον κυρίαρχο ρόλο ονοµάζο-
νται προσωπικές εταιρείες. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται η Οµόρρυθµη Εται-
ρεία (Ο.Ε.) , η Ετερόρρυθµη Εταιρεία (Ε.Ε.) και ο Συνεταιρισµός. Σε αυτές τις εταιρείες, οι 
εταίροι προσφέρουν συνήθως την προσωπική τους εργασία εκτός από το κεφάλαιο και έχουν 
ενεργό συµµετοχή στη διαχείριση της επιχείρησης.  
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Αντίθετα, στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, το εισφερόµενο κεφάλαιο έχει µεγαλύτερη ση-
µασία. Τέτοιας µορφής είναι η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η Ανώνυµη 
Εταιρεία (Α.Ε.). Η προσωπική συµµετοχή των περισσοτέρων εταίρων σε αυτές τις εταιρείες 
δεν είναι απαραίτητη.  

Συνήθως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι προτιµότερο να παίρνουν την µορφή των 
προσωπικών εταιρειών ενώ οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις την µορφή των κεφαλαιουχικών.  

 
Εφαρµογή 9.1 
Η νοµική προσωπικότητα φαίνεται πάντα στα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Η 
επωνυµία της επιχείρησης είναι σε πολλές περιπτώσεις διαφορετική από το νόµιµο όνοµά 
της. Αναζητήστε σε γνωστές επιχειρήσεις της περιοχής σας τις πραγµατικές τους επωνυµίες.  

 
9.4.3 Οµόρρυθµη Εταιρεία  
Η Οµόρρυθµη εταιρεία είναι η πιο χαρακτηριστική µορφή προσωπικής εταιρείας. Βασικό 
γνώρισµά της είναι η απεριόριστη και σε ολόκληρο ευθύνη των εταίρων που συµµετέχουν 
σε αυτήν. Απεριόριστη ευθύνη σηµαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις 
της εταιρείας και πέραν του ποσού της εισφοράς του, µε την προσωπική του περιουσία όσο 
µεγάλη κι αν είναι η οφειλή. Σε ολόκληρο ευθύνη σηµαίνει ότι ο κάθε εταίρος ξεχωριστά 
ευθύνεται για το σύνολο της οφειλής και έχει υποχρέωση να πληρώσει τον πιστωτή της επι-
χείρησης όχι µόνο το µέρος που του αναλογεί, αλλά ολόκληρο το ποσό. Αν, για παράδειγµα, 
ένας εταίρος σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας κληθεί να εξοφλήσει χρέος της επιχεί-
ρησης, είναι υποχρεωµένος να δώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής από την προσωπική του 
περιουσία και όχι µόνο το ποσοστό που του αναλογεί. Βέβαια, µπορεί, αφού καταβάλλει το 
ποσό, να κινηθεί δικαστικά εναντίον των υπολοίπων εταίρων και να διεκδικήσει από αυτούς 
το επιπλέον ποσό που πλήρωσε. 

Ο λογαριασµός µε τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση του κεφαλαίου στην Οµόρρυθµη 
Εταιρεία ονοµάζεται «Εταιρικό κεφάλαιο». Αυτός ο λογαριασµός αναλύεται σε αναλυτικό 
λογαριασµό για κάθε εταίρο ξεχωριστά. 

 
Παράδειγµα 9.2  
Οι Λ.Λ., Β.Β. και Π.Π. ίδρυσαν την Λ.Λ. & Σια Ο.Ε. µε ποσοστά 50%, 30% και 20% αντί-
στοιχα. Το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 20.000 € και κατατέθηκε και από τους τρεις εταίρους 
στον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης. 

Η εγγραφή της καταβολής του κεφαλαίου είναι: 
 

Χ Π 
Καταθέσεις όψεως 20.000  

 Εταιρικό Κεφάλαιο   20.000 
 Κεφαλαιακή Μερίδα Λ.Λ. 10.000   
 Κεφαλαιακή Μερίδα Β.Β. 6.000   
 Κεφαλαιακή Μερίδα Π.Π. 4.000   

Καταβολή εταιρικούκεφαλαίου   
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9.4.4 Ετερόρρυθµη Εταιρεία 
Στην Ετερόρρυθµη εταιρεία υπάρχουν δυο κατηγορίες εταίρων, οι Οµόρρυθµοι και οι Ετε-
ρόρρυθµοι. Για τους οµόρρυθµους εταίρους ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην Οµόρρυθµη 
εταιρεία. Για τους ετερόρρυθµους όµως εταίρους ισχύει η περιορισµένη ευθύνη, δηλαδή η 
ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους ή σε κάποιο άλλο συγκεκριµένο ποσό. 
Εποµένως σε περίπτωση πτώχευσης, οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν διακινδυνεύουν την προ-
σωπική τους περιουσία, παρά µόνο το ποσό που έχουν επενδύσει στην επιχείρηση. Για την 
δηµιουργία µιας Ετερόρρυθµης εταιρείας, απαιτείται η συµµετοχή ενός τουλάχιστον οµόρ-
ρυθµου και ενός τουλάχιστον ετερόρρυθµου εταίρου. 

Ο λογαριασµός µε τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση του κεφαλαίου στην Ετερόρρυθµη 
εταιρεία, όπως και στην περίπτωση της Οµόρρυθµης εταιρείας, ονοµάζεται «Εταιρικό κεφά-
λαιο» και αυτός αναλύεται σε αναλυτικό λογαριασµό για κάθε εταίρο ξεχωριστά. Η µόνη 
διαφορά είναι ότι στον τίτλο του αναλυτικού λογαριασµού θα πρέπει να αναφέρεται αν πρό-
κειται για οµόρρυθµο ή ετερόρρυθµο εταίρο.  

 
Παράδειγµα 9.3  
Οι Γ.Ζ., Β.Β. ως οµόρρυθµοι εταίροι και ο Ο.Σ. ως ετερόρρυθµος, ίδρυσαν την Γ.Ζ. & Σια 
Ε.Ε. µε ποσοστά 60%, 25% και 15% αντίστοιχα. Το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 40.000 € και κα-
τατέθηκε και από τους τρεις εταίρους στον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης. 

Η εγγραφή της καταβολής του κεφαλαίου είναι: 
 

Χ Π 
Καταθέσεις όψεως 40.000  

 Εταιρικό Κεφάλαιο   40.000 

 
Κεφαλαιακή Μερίδα Γ.Ζ. 
Οµόρρυθµου εταίρου 24.000 

  

 
Κεφαλαιακή Μερίδα Β.Β.  
Οµόρρυθµου εταίρου 10.000 

  

 
Κεφαλαιακή Μερίδα Ο.Σ.  
Ετερόρρυθµου εταίρου 4.000 

  

Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου   
 

9.4.5 Συνεταιρισµός 
Ο συνεταιρισµός είναι ένωση προσώπων τα οποία µε τη συνεργασία τους επιδιώκουν κοινούς 
στόχους, µε βάση τους οποίους διακρίνονται σε οικοδοµικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς 
κ.ά. Κάθε συνέταιρος κατέχει µια συνεταιρική µερίδα που είναι αδιαίρετη και ίση για όλους 
τους συνεταίρους. Η ευθύνη των συνεταίρων συνήθως φτάνει µέχρι το ποσό της εισφοράς τους, 
αλλά είναι δυνατόν να είναι και απεριόριστη. 

 
9.4.6 Ανώνυµη Εταιρεία 
Η Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι η πιο εξελιγµένη και σηµαντική µορφή εταιρείας. Το κεφά-
λαιό της χωρίζεται σε ίσα µερίδια που ονοµάζονται µετοχές. Η ιδιότητα του εταίρου ενσωµα-
τώνεται στη µετοχή η οποία µπορεί ελεύθερα να µεταβιβαστεί. Ο κάτοχος της µετοχής που 



185

ονοµάζεται µέτοχος και µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δε διακινδυνεύει την προ-
σωπική του περιουσία, έχει δηλαδή Περιορισµένη Ευθύνη. Στην περίπτωση δηλαδή που η 
επιχείρηση δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ο µέτοχος ζηµιώνεται µόνο 
από την µείωση της αξίας των µετοχών που κατέχει, η αξία των οποίων µπορεί ακόµα και να 
µηδενιστεί.  

 

 
 

Εκτός από την περιορισµένη ευθύνη των µετόχων, η Ανώνυµη Εταιρεία παρουσιάζει αρ-
κετά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Η ευκολία µε την οποία γίνεται η µεταβίβαση των µετο-
χών χωρίς να επηρεάζεται η υπόσταση της εταιρείας καθιστά την Ανώνυµη Εταιρεία νοµικά 
αθάνατη. ∆ίνεται η δυνατότητα στο κοινό να συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας εταιρείας, µε ο-
ποιοδήποτε ποσό, µικρό ή µεγάλο, το οποίο µπορεί να αποδεσµευτεί ανά πάσα στιγµή και 
χωρίς να απαιτείται η ενεργός συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας. Οι αποταµιεύσεις µε 
αυτόν τον τρόπο επενδύονται σε παραγωγικές δραστηριότητες, αυξάνοντας έτσι την οικονο-
µική δραστηριότητα. Οι Ανώνυµες Εταιρείες µπορούν να αντλήσουν επιπλέον χρηµατικά κε-
φάλαια εκδίδοντας νέες µετοχές. 

Τα κέρδη της Ανώνυµης Εταιρείας µοιράζονται σε ίσα µερίδια το οποία ονοµάζονται µε-
ρίσµατα και διανέµονται στους µετόχους σε αναλογία ένα µέρισµα για κάθε µετοχή. Ανάλο-
γα µε την πορεία της επιχείρησης και το ύψος του µερίσµατος, η τιµή της µετοχής αυξάνεται 
ή µειώνεται. Η διαπραγµάτευση των µετοχών γίνεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών.  

Το µετοχικό κεφάλαιο είναι το γινόµενο του αριθµού των µετοχών επί την ονοµαστική 
τους αξία, την αξία δηλαδή που πλήρωσαν οι αρχικοί µέτοχοι για να τις αποκτήσουν. Η 
πραγµατική αξία των µετοχών διαµορφώνεται στην αγορά µε βάση τη ζήτηση και την προ-
σφορά και µπορεί να είναι µεγαλύτερη, µικρότερη ή ίση µε την ονοµαστική τιµή. Αυτό εξαρ-
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τάται από την πορεία της επιχείρησης. Όταν η επιχείρηση έχει καλή πορεία και διανέµει ση-
µαντικά κέρδη, η τιµή της µετοχής αυξάνεται ενώ συµβαίνει το αντίθετο αν η πορεία της εί-
ναι ζηµιογόνα. Αν η εταιρεία εκδώσει µετοχές τις οποίες διαθέσει σε τιµή µεγαλύτερη από 
την ονοµαστική, η διαφορά καταγράφεται στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο». Επιπλέον, το κεφάλαιο της Ανώνυµης εταιρείας, περιλαµβάνει διάφορα «Α-
ποθεµατικά», δηλαδή κέρδη που δε διανεµήθηκαν και που έµειναν στην επιχείρηση για να 
χρηµατοδοτήσουν µελλοντικές επενδύσεις ή για άλλους λόγους.  

Τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας παίρνουν συνήθως οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Για τη 
δηµιουργία της απαιτείται υψηλό ελάχιστο κεφάλαιο (60.000 €), προκειµένου να µπορούν να 
καλυφθούν οι πιστωτές της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιστοληπτική ικα-
νότητα της Ανώνυµης Εταιρείας αλλά και η δυνατότητα της επιχείρησης για δανειοδότηση ή 
για αγορές µε πίστωση.  
 
9.4.7 Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης  
Το κεφάλαιο στην Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), διαιρείται σε ισότιµα µερίδια 
τα οποία µεταβιβάζονται και αυτά ελεύθερα, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο κα-
ταστατικό. ∆εν µπορούν όµως να ενσωµατωθούν σε µετοχές και η αξία τους δεν πρέπει να 
είναι όχι µικρότερη από 30 € ή και πολλαπλάσια του ποσού αυτού. Όπως και στην Α.Ε., υ-
πάρχει περιορισµός στο ελάχιστο ύψος κεφαλαίου (18.000 €) για την δηµιουργία της, και ό-
πως προκύπτει και από το όνοµά της, ισχύει η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων που ονοµά-
ζονται και µεριδιούχοι. 

Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. παρακολουθείται από το λογαριασµό «Εταιρικό Κεφάλαιο» και 
αναλυτικά ανά εταίρο, όπου αναφέρεται ο αριθµός των εταιρικών µεριδίων που διαθέτουν.  
 

 
Σύνοψη 

Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαµβάνουν τις εισφορές των φορέων – ιδιοκτητών της οικονοµι-
κής µονάδας. Από αυτά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η ικανότητα της επιχείρησης να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αλλά και η πιστοληπτική της ικανότητα.  

Στην ατοµική επιχείρηση, το κεφάλαιο µεταβάλλεται µε τις εισφορές και τις αναλή-
ψεις του φορέα της. Είναι η πιο απλή µορφή επιχείρησης και ταυτίζεται σε µεγάλο 
βαθµό µε τον ιδιοκτήτη της. Αντίθετα στις εταιρείες υπάρχει νοµική προσωπικότητα 
ανεξάρτητη από την προσωπικότητα των εταίρων. 

Οι εταιρείες διακρίνονται σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές, ανάλογα αν ο κυρίαρ-
χος ρόλος ανήκει στην προσωπικότητα των εταίρων ή στο εισφερόµενο κεφάλαιο. 
Προσωπικές εταιρείες είναι η Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθµη Εταιρεία 
(Ε.Ε.) και ο Συνεταιρισµός. Τη µορφή των κεφαλαιουχικών εταιρειών, δηλαδή της Α-
νώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.) και της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) παίρνουν 
συνήθως οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  
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Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
9.1 Τι ονοµάζουµε Ίδια Κεφάλαια;  
9.2 Τι είναι η πιστοληπτική ικανότητα µιας επιχείρησης 
9.3 Ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει η ατοµική επιχείρηση;  
9.4 Τι είναι η εταιρεία;  
9.5 Ποια στοιχεία περιλαµβάνονται συνήθως στο καταστατικό; 
9.6 Τι είναι η νοµική προσωπικότητα; Ποιες είναι οι συνέπειες της απόκτησης νοµικής προ-

σωπικότητας από µια εταιρεία; 
9.7 Τι γνωρίζετε για τις προσωπικές εταιρείες; Ποιες µορφές εταιρείας κατατάσσονται σε αυ-

τές;  
9.8 Τι γνωρίζετε για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες; Ποιες µορφές εταιρείας κατατάσσονται σε 

αυτές;  
9.9 Τι σηµαίνουν οι όροι:  

α) απεριόριστη ευθύνη και  
β) σε ολόκληρο ευθύνη; 

9.10 Σε τι διαφέρουν οι οµόρρυθµοι από τους ετερόρρυθµους εταίρους;  
9.11 Τι γνωρίζετε για τον συνεταιρισµό; 
9.12 Τι είναι η µετοχή; Ποιος ονοµάζεται µέτοχος; 
9.13 Τι σηµαίνει ο όρος περιορισµένη ευθύνη; 
9.14 Ποια τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η Ανώνυµη Εταιρεία; 
9.15 Πώς υπολογίζεται το µετοχικό κεφάλαιο; 
9.16 Σε τι διαφέρει η ονοµαστική από την πραγµατική τιµή µιας µετοχής;  
9.17 Ποιο ελάχιστο κεφάλαιο απαιτείται για τη δηµιουργία µιας Ανώνυµης Εταιρείας;  
9.18 Τι γνωρίζετε για την Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης; 

 
 

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος» 
9.1 Η κάθε οικονοµική µονάδα, θεωρείται ότι διαθέτει δική της περιουσία, ανεξάρτητη από 

τις περιουσίες των φορέων – ιδιοκτητών της. 
9.2 Ανεξάρτητα από την νοµική µορφή µιας επιχείρησης, τα Ίδια Κεφάλαια παρακολουθού-

νται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας τους.  
9.3 Η συγκρότηση µιας ατοµικής επιχείρησης απαιτεί µόνο τη συγκέντρωση των απαραίτη-

των παραγωγικών συντελεστών. 
9.4 Αν στο αρχικό κεφάλαιο της ατοµικής επιχείρησης, προστεθούν τυχόν αναλήψεις του επι-

χειρηµατία και αφαιρεθούν τυχόν εισφορές, προκύπτει το ύψος του κεφαλαίου της στη 
διάρκεια της χρήσης. 

9.5 οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι προτιµότερο να παίρνουν την µορφή των προσωπικών 
εταιρειών, ενώ οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις τη µορφή των κεφαλαιουχικών.  

9.6 Στην Οµόρρυθµη Εταιρεία, οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο. 
9.7 Στην Ετερόρρυθµη Εταιρεία οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται µέχρι του ποσού της ει-

σφοράς τους ενώ οι ετερόρρυθµοι απεριόριστα και σε ολόκληρο.  
9.8 Κάθε συνέταιρος κατέχει µια συνεταιρική µερίδα που είναι αδιαίρετη και ίση για όλους 

τους συνεταίρους. 
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9.9 Η Ανώνυµη Εταιρεία είναι η πιο εξελιγµένη και σηµαντική µορφή εταιρείας.  
9.10 Περιορισµένη ευθύνη σηµαίνει ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας, ο εταίρος δεν ζηµιώνεται 

αν και χάνει τα κέρδη που θα µπορούσε να έχει. 
9.11 Τα κέρδη της Ανώνυµης εταιρείας µοιράζονται σε ίσα µερίδια το οποία ονοµάζονται µε-

ρίσµατα. 
9.12 Το µετοχικό κεφάλαιο είναι το γινόµενο του αριθµού των µετοχών επί την πραγµατική 

τους αξία. 
9.13 Η πραγµατική αξία των µετοχών διαµορφώνεται στην αγορά µε βάση τη ζήτηση και την 

προσφορά. 
9.14 Αν η εταιρεία εκδώσει µετοχές τις οποίες διαθέσει σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµα-

στική, η διαφορά καταγράφεται στο λογαριασµό «Αποθεµατικά». 
 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
9.1 Από το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων µιας επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό: 

α) η ικανότητά της να αναλάβει επενδύσεις,  
β) η δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της,  
γ) η πιστοληπτική της ικανότητα, 
δ) όλα τα παραπάνω, 
ε) κανένα από τα παραπάνω. 

9.2 Η ευθύνη των εταίρων είναι απεριόριστη και σε ολόκληρο στην  
α) Οµόρρυθµη Εταιρεία, 
β) Ετερόρρυθµη Εταιρεία για τους οµόρρυθµους εταίρους, 
γ) Ανώνυµη Εταιρεία, 
δ) τα α και β,  
ε) όλα τα παραπάνω. 

9.3 Στην Ετερόρρυθµη εταιρεία οι ετερόρρυθµοι εταίροι: 
α) ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο, 
β) ευθύνονται απεριόριστα αλλά όχι σε ολόκληρο, 
γ) ευθύνονται σε ολόκληρο αλλά όχι απεριόριστα, 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

9.4 Η πραγµατική τιµή µιας µετοχής.  
α) είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική τιµή της, 
β) είναι µικρότερη από την ονοµαστική τιµή της, 
γ) ταυτίζεται µε την ονοµαστική τιµή της, 
δ) µπορεί να είναι µεγαλύτερη. µικρότερη ή ίση µε την ονοµαστική τιµή, εξαρτάται από 
την πορεία της επιχείρησης.  

9.5 Τα εταιρικά µερίδια στις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης: 
α) µεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό, 
β) µπορούν να ενσωµατωθούν σε µετοχές, 
γ) έχουν αξία ίση µε 30 € ή µικρότερη, 
δ) όλα τα παραπάνω, 
ε) κανένα από τα παραπάνω. 
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Ασκήσεις 
9.1 Το κεφάλαιο της ατοµικής επιχείρησης της Μ.Π. την 1/1/2004 ήταν 30.000 €. Κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 2004: 
Στις 10/4/2004 η Μ.Π. εισέφερε 5.000 € για την αγορά µηχανήµατος.  
Στις 5/8/2004 η Μ.Π. απέσυρε για προσωπικές της ανάγκες 10.000 €. 
Ποιο είναι το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων µετά τις παραπάνω µεταβολές; 
9.2 Οι Α.∆., Β.Ζ. Κ.Λ. και Ν.Π. ίδρυσαν την Α.∆. & Σια Ο.Ε. µε ποσοστά 40%, 25% και 
20% και 15% αντίστοιχα. Το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 30.000 € και κατατέθηκε και από τους 
τρεις εταίρους στον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης. 
Να γίνει η εγγραφή της καταβολής του κεφαλαίου. 
9.3 Οι Λ.Κ. ως οµόρρυθµος εταίρος και ο Μ.Γ. ως ετερόρρυθµος ίδρυσαν την Λ.Κ. & Σια 
Ε.Ε. µε ποσοστά 80% και 20% αντίστοιχα. Το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 10.000 € και κατατέ-
θηκε και από τους τρεις εταίρους στον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης. 
Να γίνει η εγγραφή της καταβολής του κεφαλαίου. 

 
 

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις «Σωστό – Λάθος» 
9.1 Σωστό, 9.2 Λάθος, 9.3 Σωστό, 9.4 Λάθος, 9.5 Σωστό, 9.6 Σωστό, 9.7 Λάθος, 9.8 Σω-
στό, 9.9 Σωστό, 9.10 Λάθος, 9.11 Σωστό, 9.12 Λάθος, 9.13 Σωστό, 9.14 Λάθος. 
 
Απαντήσεις στις ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής: 
9.1 δ), 9.2 δ), 9.3 δ), 9.4 δ), 9.5 α). 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Α-
θήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
Ευθύµογλου Πρόδροµος, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000 
Κοντάκος Αριστοτέλης, Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, Ζαρίφης Αντώνης, Αρχές Λογιστι-

κής, Ο.Ε.∆.Β., 
Κοτίτσας Μιχαήλ, Πολίτης Κώστας, Γενικές Αρχές Λογιστικής, Ο.Ε.∆.Β., 2000. 
Ι. Σ. Σπυριδάκης, Βασικοί θεσµοί ιδιωτικού δικαίου, Αθήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Σακκουλα, 
1981. 
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Σκοπός 
• Η εξοικείωση του εκπαιδευόµενου µε την έννοια των υποχρεώσεων και της σηµασίας 

τους για την επιχείρηση. 
• Η εισαγωγή στη λογιστική καταγραφή και απεικόνιση των υποχρεώσεων. 

 
Στόχοι 

• Η κατανόηση της έννοιας του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
• Η εισαγωγή στο λογιστικό χειρισµό των δανείων. 
• Η παρουσίαση των αγορών µε πίστωση και του λογιστικού χειρισµού τους. 
• Η εισαγωγή στην έννοια του Φ.Π.Α. ως φόρου που δεν επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. 
• Η αναφορά σε άλλα στοιχεία του Παθητικού. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Κατανοείτε την ανάγκη ύπαρξης των υποχρεώσεων για τις οικονοµικές µονάδες και 
το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο που προκύπτει από αυτές. 

  Ξεχωρίζετε τις επί µέρους κατηγορίες υποχρεώσεων. 
 Γνωρίζετε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο λογιστικός χειρισµός των υποχρεώσεων 
στις κυριότερες περιπτώσεις τους 

 
Έννοιες - Κλειδιά 

 Αµοιβές Προσωπικού πληρωτέες  Αµοιβές Τρίτων πληρωτέες 
 βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   Γραµµάτια Πληρωτέα 
 Γραµµάτια Πληρωτέα  δάνειο µε ενέχυρο 
 ∆ηµόσια Οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)  έµµεσος φόρος 
 ενέχυρο   ενυπόθηκο δάνειο  
 Έξοδα πληρωτέα   επιταγές πληρωτέες µεταχρονολο-

γηµένες 
 µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   παθητικό  
 πιστωτές  πιστωτικός τίτλος 
 προεισπραγµένα έσοδα  προσηµείωση ακινήτου 
 υποθήκη  Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 
 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Τα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν την κύρια πηγή κεφαλαίων για µια οικονοµική µονάδα, αλλά 
όχι τη µοναδική. Η χρησιµοποίηση κεφαλαίων τρίτων αυξάνει σηµαντικά την ικανότητα για 
ανάληψη επενδύσεων και αποτελεί εποµένως ευκαιρία για αύξηση των κερδών, αυξάνοντας 
όµως ταυτόχρονα το «χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο», δηλαδή τον κίνδυνο που προκύπτει στην 
περίπτωση κατά την οποία η οικονοµική µονάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις της, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσµες.  

Οι υποχρεώσεις προκύπτουν, από τον απευθείας δανεισµό από τράπεζες ή άλλα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα ή και από την αγορά στοιχείων του Ενεργητικού, όπως πάγια, πρώτες ύλες, 
εµπορεύµατα κ.ά. µε πίστωση. Ορισµένες υποχρεώσεις δε δηµιουργούν την ανάγκη για απο-
πληρωµή, όπως οι προκαταβολές πελατών, οι περισσότερες όµως δηµιουργούν βραχυχρόνια 
ή µακροχρόνια την αποπληρωµή τους.  

Για την παροχή δανείων, οι τράπεζες ζητούν και παίρνουν διάφορες εγγυήσεις, που µπορεί 
να είναι ενεχυρίαση εµπορευµάτων, χρεωγράφων και άλλων στοιχείων του Ενεργητικού ή 
υποθήκευση ακινήτων στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων δανείων. Η λογιστική παρακο-
λούθηση των εγγυήσεων γίνεται παράλληλα µε αυτή των υποχρεώσεων. 

 
 

10.1 Η έννοια των υποχρεώσεων 
Η απόκτηση και χρήση παραγωγικών συντελεστών µε σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπη-
ρεσιών απαιτεί τη χρησιµοποίηση χρηµατικών κεφαλαίων, η προέλευση των οποίων µπορεί 
να είναι είτε από τις εισφορές των φορέων της οικονοµικής µονάδας είτε από τρίτους. Τα κε-
φάλαια αυτά αποτελούν το Παθητικό και διακρίνονται, ανάλογα µε την προέλευσή τους σε 
Ίδια και Ξένα Κεφάλαια. Από τη χρησιµοποίηση των Ξένων Κεφαλαίων, προκύπτουν οι υπο-
χρεώσεις της επιχείρησης.  

Για να αποτελεί ένα στοιχείο µέρος των υποχρεώσεων της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει 
συµβεί η αιτία δηµιουργίας του και να µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά η αξία του σε 
χρηµατικές µονάδες. Με την έννοια αυτή δεν αποτελεί µέρος των υποχρεώσεων τής επιχεί-
ρησης η υπόσχεση της διοίκησης να κατασκευάσει παιδικό σταθµό για τα παιδιά των εργαζο-
µένων, επειδή δεν έχει πραγµατοποιηθεί και δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε ακρίβεια σε χρηµα-
τικούς όρους. Το ίδιο ισχύει για την εγγύηση καλής λειτουργίας που δίνουν ορισµένες επιχει-
ρήσεις για τα προϊόντα τους, αφού δεν µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά ο αριθµός των 
πελατών που θα τη χρησιµοποιήσουν και το κόστος που θα προκύψει. 

Η ικανοποίηση της υποχρέωσης δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί την καταβολή κάποιου 
χρηµατικού ποσού. Οι προκαταβολές των πελατών µιας επιχείρησης τις δηµιουργούν υπο-
χρέωση η οποία συνίσταται τις περισσότερες φορές στην πώληση αγαθών και παροχή υπηρε-
σιών. Οι περισσότερες όµως υποχρεώσεις προκαλούν µελλοντικές πληρωµές. Οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε αυτές τις πληρωµές και αυτό δηµιουργεί το 
χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, δηλαδή την απειλή που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις να µην 
µπορούν να καλύψουν τις χρηµατικές εκροές για την εξυπηρέτηση των χρεών τους. Ο χρηµα-
τοοικονοµικός κίνδυνος είναι τόσο µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν τα 
Ξένα Κεφάλαια στην κεφαλαιακή δοµή µίας επιχείρησης. 
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10.2 Είδη υποχρεώσεων  
Το πιο σηµαντικό κριτήριο µε το οποίο κατατάσσουµε τις υποχρεώσεις σε επί µέρους κα-

τηγορίες είναι αυτό του χρόνου που απαιτείται ως την πληρωµή τους. Με αυτό το κριτήριο οι 
υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. Βραχυπρόθεσµες θε-
ωρούνται οι υποχρεώσεις των οποίων η πληρωµή προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 
τέλος της επόµενης χρήσης, ενώ όσες προβλέπεται να πληρωθούν αργότερα θεωρούνται µα-
κροπρόθεσµες. Στον Ισολογισµό οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις εµφανίζονται ξεχωριστά 
από τις βραχυπρόθεσµες.  

Με κριτήριο το λόγο δηµιουργίας τους οι υποχρεώσεις µπορούν να διακριθούν σε: 
α) ∆άνεια από τράπεζες. 
β) Υποχρεώσεις από αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση.  
γ) Άλλους λόγους, όπως παροχή ταµειακών διευκολύνσεων από τρίτους, υποχρεώσεις από 

φόρους και τέλη κ.ά. 
 

10.2.1 Υποχρεώσεις από ∆άνεια 
Η χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων διευκολύνει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους αλλά και να αυξήσουν τα κέρδη τους, επιτρέποντάς τους την πραγµατοποί-
ηση επενδύσεων, που διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να αναλάβουν. Για τους λόγους αυτούς 
οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη λήψη δανείων από τράπεζες.  

Οι τράπεζες, πριν προβούν στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων, ελέγχουν τα οικονοµικά 
στοιχεία τους, αξιολογώντας την δυνατότητά τους για αποπληρωµή. Συχνά, για την εξασφά-
λισή τους, ζητούν και παίρνουν από τις επιχειρήσεις διάφορες εγγυήσεις, όπως ενεχυρίαση 
εµπορευµάτων, συναλλαγµατικών, χρεογράφων κ.τ.λ. Η τρέχουσα αξία των στοιχείων αυτών 
υπερβαίνει κατά ένα ποσοστό περίπου 20-30% την αξία του δανείου. Η κυριότητα των πε-
ριουσιακών στοιχείων των εγγυήσεων που δίνονται δε µεταβιβάζεται στις τράπεζες, αλλά πα-
ραµένει στις επιχειρήσεις. ∆ηλαδή τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εξακολουθούν να ανήκουν 
στις επιχειρήσεις και επιστρέφονται σε αυτές µε την αποπληρωµή του δανείου. Αν το δάνειο 
δεν εξοφληθεί ή εξοφληθεί κατά ένα µέρος µόνο, τα στοιχεία αυτά εκποιούνται για την επι-
στροφή του δανείου, την πληρωµή των τόκων και άλλων εξόδων και το υπόλοιπο ποσό επι-
στρέφεται στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων δανείων, οι 
τράπεζες ζητούν την προσηµείωση σε ακίνητα (υποθήκες) για την εξασφάλιση της επιστρο-
φής των ποσών που δανείζουν. 

Λογιστικά η λήψη δανείου απεικονίζεται µε την πίστωση του αντίστοιχου λογαριασµού 
Παθητικού και µε χρέωση του λογαριασµού όψεως της επιχείρησης στην τράπεζα που παρα-
χωρεί το δάνειο (ο λογαριασµός) αν δεν προϋπάρχει, ανοίγει για τον σκοπό αυτό. Το ποσό 
που µπαίνει στο λογαριασµό της επιχείρησης είναι συνήθως µειωµένο κατά τους τόκους της 
περιόδου και τα τυχόν έξοδα του δανείου. Όταν το ποσό επιστραφεί ολόκληρο ή κατά ένα 
µέρος, χρεώνεται ο λογαριασµός του δανείου ώστε να µειωθεί το πιστωτικό του υπόλοιπο. 
Τυχόν εγγυήσεις παρακολουθούνται ξεχωριστά από το δάνειο µε τους λογαριασµούς που α-
φορούν τα περιουσιακά στοιχεία που δίνονται για εγγύηση. 
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Παράδειγµα 10.1 
Στις 15/4/2006 η επιχείρηση Τ.Τ. ζήτησε και πήρε δάνειο 15.000 € από την τράπεζα Χ.Χ. 
6µηνης διάρκειας. Η τράπεζα κράτησε για τόκους και έξοδα έγκρισης δανείου 500 € και το 
υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε στο λογαριασµό της επιχείρησης.  
Στις 15/10/2006 η επιχείρηση κατέθεσε το ποσό του δανείου εξοφλώντας την οφειλή της.  

 
Οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων είναι οι ακόλουθες: 
 

  Χ Π 
Καταθέσεις Όψεως    14.500  
Τόκοι και συναφή έξοδα   500  
 ∆άνειο  15.000 

15/4/2006 

Είσπραξη ∆ανείου   
  Χ Π 
∆άνειο    15.000  
 Ταµείο  15.000 

15/10/2006 

Εξόφληση ∆ανείου    
 
Παράδειγµα 10.2 
Στις 5/5/2004 η επιχείρηση Β.Β. πήρε από την τράπεζα Ω.Ω. δάνειο 10.000 € 3µηνης διάρ-
κειας. Για την εγγύηση του δανείου, η τράπεζα ζήτησε και πήρε από την επιχείρηση, ως ενέ-
χυρο, συναλλαγµατικές συνολικής αξίας 14.000 €. Κρατήθηκαν για τραπεζικά έξοδα και τό-
κους 800 €. 
Στις 5/8/2004 η επιχείρηση Β.Β. κατέθεσε το ποσό του δανείου και πήρε πίσω τις συναλλαγ-
µατικές που είχε δώσει για ενέχυρο. 
Οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων είναι οι ακόλουθες:  

 
  Χ Π 

Καταθέσεις Όψεως    9.200  
Τόκοι και συναφή έξοδα   800  

 

∆άνειο µε 
ενέχυρο  
Γραµµάτια  10.000 

5/5/2004 

Είσπραξη ∆ανείου  
µε ενέχυρο χρεώγραφα   
  Χ Π 
Γραµµάτια σε εγγύηση 
∆ανείου   14.000  

 
Γραµµάτια  
Εισπρακτέα   14.000 

5/5/2004 

Ενεχυρίαση γραµµατίων  
εισπρακτέων   
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  Χ Π 
∆άνειο µε ενέχυρο  
Γραµµάτια   10.000  
 Ταµείο  10.000 

5/8/2004 

Εξόφληση ∆ανείου    
  Χ Π 
Γραµµάτια εισπρακτέα    14.000  

 

Γραµµάτια  
σε εγγύηση  
∆ανείου  14.000 

5/8/2004 

Επιστροφή γραµµατίων στο  
χαρτοφυλάκιο από ενεχυρίαση    

 
10.2.2 Υποχρεώσεις από αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση 
Πρόκειται για υποχρεώσεις µιας επιχείρησης προς τους προµηθευτές της, οι οποίες προκύ-
πτουν εξαιτίας αγορών εµπορευµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση. Όταν οι υποχρεώσεις εν-
σωµατώνονται σε κάποιο πιστωτικό τίτλο, όπως συναλλαγµατικές ή επιταγές κ.ά. παρακο-
λουθούνται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς «Γραµµάτια Πληρωτέα» και «Επιταγές 
πληρωτέες µεταχρονολογηµένες». Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει ενσωµάτωση σε κάποιο πι-
στωτικό τίτλο, δηλαδή αποτελούν υποχρεώσεις µε ανοιχτό λογαριασµό, παρακολουθούνται 
µε το λογαριασµό «Προµηθευτές». Αυτή τη µορφή παίρνουν συνήθως οι υποχρεώσεις όταν 
οι συναλλαγές είναι ιδιαίτερα συχνές. 

Ο λογαριασµός «Προµηθευτές» χρησιµοποιείται και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη και 
για αγορές τοις µετρητοίς, προκειµένου να µπορεί να προσδιοριστεί το ύψος των αγορών που 
έγιναν από κάθε προµηθευτή ξεχωριστά. Αντί δηλαδή να πιστωθεί ο λογαριασµός «Ταµείο» 
στις αγορές τοις µετρητοίς, πιστώνεται ο αντίστοιχος λογαριασµός «Προµηθευτές» µε το ύ-
ψος της αγοράς ο οποίος αµέσως µετά χρεώνεται και πάλι σε πίστωση του ταµείου. Με τον 
τρόπο αυτό η πίστωση του λογαριασµού του συγκεκριµένου προµηθευτή δείχνει το ύψος των 
αγορών που έγιναν από αυτόν. 

 
10.2.3 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη – Φ.Π.Α. 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας έµµεσος φόρος, δηλαδή δεν επιβάλλεται 
άµεσα στο εισόδηµα των πολιτών αλλά έµµεσα, µέσω των αγορών που διενεργούνται από 
αυτούς, αυξάνοντας τις τιµές των προϊόντων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρουσιάζει 
είναι ότι επιβαρύνει µόνο τους τελικούς καταναλωτές και όχι τις επιχειρήσεις. Αυτό συµ-
βαίνει γιατί οι επιχειρήσεις συµψηφίζουν το φόρο που πληρώνουν στις αγορές τους µε αυτόν 
που εισπράττουν από τις πωλήσεις, και αποδίδουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη διαφορά 
στο ∆ηµόσιο.  

Κάθε φορά που γίνεται µια αγορά από µια επιχείρηση, χρεώνεται ο λογαριασµός «Υπο-
χρεώσεις από φόρους και τέλη» µε το ποσό του Φ.Π.Α. που καταβάλλεται, ενώ σε κάθε πώ-
ληση, πιστώνεται ο ίδιος λογαριασµός µε το ποσό του Φ.Π.Α. που εισπράττεται. Στο τέλος 
κάθε µήνα, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση στην Οικονοµική Εφορεία µε την οποία α-
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ποδίδουν στο κράτος το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από φόρους και 
τέλη». Αν το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι χρεωστικό, αυτό µεταφέρεται στην επόµενη 
δήλωση και συµψηφίζεται µε φόρο που εισπράττεται από τις πωλήσεις του επόµενου µήνα.  

 
Παράδειγµα 10.3 
Στην επιχείρηση Λ.Λ. συνέβησαν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα γεγονότα στη διάρκεια του Ο-
κτωβρίου του 2005:  
- Αγοράστηκαν από τον προµηθευτή της Η.Η. εµπορεύµατα αξίας 5.000 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 
τοις µετρητοίς. 
- Πουλήθηκαν εµπορεύµατα στον πελάτη ∆.∆. αντί 8.000 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, µε πίστωση. 
- Στις 20/11/2005 υποβλήθηκε δήλωση Φ.Π.Α. στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ.) και καταβλήθηκε ο οφειλόµενος φόρος. 
 
Οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων είναι οι ακόλουθες : 

 Χ Π 
Εµπορεύµατα   5.000  
Υποχρεώσεις από  
φόρους και τέλη  950  
 Προµηθευτές   5.950 
Τ.∆.Α.  
136 15/10/2005 Η.Η. αγορά εµπορευµάτων    
 Χ Π 
Προµηθευτές   5.950  
  Ταµείο   5.950 
Εξόφληση Τ.∆.Α.  
136 15/10/2005 Η.Η.  

 

 Χ Π 
Πελάτες   9.520  
 Πωλήσεις   8000 

 
Υποχρεώσεις από  
φόρους και τέλη   1.520 

Τ.∆.Α. Α 1055  
25/10/2005 πώληση  
εµπορευµάτων στον πελάτη ∆.∆.    

 

Ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη», χρεώθηκε µε το φόρο που πληρώ-
θηκε από την επιχείρηση µε τις αγορές της µε 950 € και πιστώθηκε µε 1.520 € από το φόρο 
που προέκυψε από τις πωλήσεις της. ∆ηλαδή: 

Χ 
Υποχρεώσεις από 
φόρους και τέλη Π

 950  1.520   
     
     



197

Παρουσιάζει εποµένως πιστωτικό υπόλοιπο 570 € (= 1.520 – 950). Το ποσό αυτό θα απο-
δοθεί στο κράτος µε τη δήλωση που θα υποβληθεί στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ.) τον επόµενο µήνα. Λογιστικά αυτό αποτυπώνεται µε την ακόλουθη εγγραφή: 

 
 Χ Π 

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη  570  
Ταµείο  570 20/11/2005 
Απόδοση Φ.Π.Α. µηνός  
Οκτωβρίου 2005   

 
Με τον τρόπο αυτό το υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» 

µηδενίζεται. 
 

Χ 
Υποχρεώσεις από 
φόρους και τέλη Π 

 950  1.520  
 570    
      
 1.520  1.520  

 
10.2.4 Άλλοι λογαριασµοί παθητικού 
Εκτός από τις κατηγορίες υποχρεώσεων που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. 
Τέτοιες µπορεί να είναι:  

α) Υποχρεώσεις από ταµειακές διευκολύνσεις προς την επιχείρηση οι οποίες παρακολου-
θούνται µε το λογαριασµό «Πιστωτές».  

β) Έξοδα πληρωτέα, δηλαδή έξοδα που έχει συντελεστεί η αιτία δηµιουργίας τους αλλά 
δεν έχουν ακόµη πληρωθεί από την επιχείρηση. Τέτοια είναι οι «Αµοιβές Προσωπικού 
πληρωτέες», «Αµοιβές Τρίτων πληρωτέες», «Ενοίκια πληρωτέα» κ.ά. Οι λογαριασµοί 
αυτοί πιστώνονται όταν δηµιουργείται το έξοδο, για παράδειγµα λήξει ο µήνας και το 
ενοίκιο γίνει απαιτητό από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό, παρουσιά-
ζεται στα βιβλία της επιχείρησης η υποχρέωση που δηµιουργείται. Όταν τελικά το έξο-
δο εξοφλείται χρεώνονται και κλείνουν. 

γ) Προεισπραγµένα έσοδα. Πρόκειται για έσοδα που η επιχείρηση έχει προεισπράξει ενώ δεν 
έχει ακόµη επέλθει η αιτία δηµιουργίας τους. Τέτοια µπορεί να είναι τα προεισπραγµένα ∆ί-
δακτρα, προεισπραγµένες προµήθειες κ.ά. Με την είσπραξη του ποσού από τον πελάτη δεν 
ενδείκνυται η πίστωση του αντίστοιχου εσόδου, αφού η αιτία δηµιουργίας τους δεν έχει ακό-
µη συµβεί. Για τον λόγο αυτό πιστώνεται ο αντίστοιχος λογαριασµός προεισπραγµένου εσό-
δου ο οποίος χρεώνεται και κλείνει, όταν το έσοδο που αφορούν, πραγµατοποιηθεί.  
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
10.1 Από πού προέρχονται οι υποχρεώσεις µιας επιχείρησης;  
10.2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις αποτελεί ένα στοιχείο µέρος των υποχρεώσεων µιας επι-

χείρησης;  
10.3 Τι είναι ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος και πώς δηµιουργείται; 
10.4 Ποιο είναι το πιο σηµαντικό κριτήριο για την κατάταξη των υποχρεώσεων σε διαφορετι-

κές κατηγορίες; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται γενικά οι υποχρεώσεις µιας επιχείρη-
σης;  

10.5 Τι γνωρίζετε για τις υποχρεώσεις µιας επιχείρησης που προκύπτουν από δάνεια; 
10.6 Τι γνωρίζετε για τις υποχρεώσεις µιας επιχείρησης που προκύπτουν από αγορές εµπο-

ρευµάτων µε πίστωση; 
10.7 Τι γνωρίζετε για τις υποχρεώσεις από φόρους και τέλη; 
10.8 Με ποιο λογαριασµό παρακολουθούνται οι ταµειακές διευκολύνσεις προς την επιχείρηση; 
10.9 Τι περιλαµβάνουν τα έξοδα πληρωτέα; ∆ώστε δύο παραδείγµατα. Κάτω από ποιες προ-

ϋποθέσεις εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης;  
10.10 Τι γνωρίζετε για τα προεισπραγµένα έσοδα; 

 
Ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος» 
10.1 Οι υποχρεώσεις µιας επιχείρησης προκύπτουν από τη χρήση Ξένων Κεφαλαίων. 
10.2 Η υπόσχεση της διοίκησης να κατασκευάσει γυµναστήριο για τους υπαλλήλους της επι-

χείρησης καταγράφεται µε λογιστική εγγραφή. 
10.3 Ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος είναι µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

που καταλαµβάνουν τα Ίδια Κεφάλαια στην κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης. 
10.4 Βραχυπρόθεσµες ονοµάζονται οι υποχρεώσεις των οποίων η πληρωµή προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης.  
10.5 Οι τράπεζες, για την εξασφάλισή τους, ενεχυριάζουν εµπορεύµατα, συναλλαγµατικές 

κ.ά. ίσης αξίας µε το δάνειο παρέχεται. 
10.6 Όταν µια επιχείρηση πάρει δάνειο από µια τράπεζα, το ποσό που θα πάρει τελικά είναι 

µειωµένο κατά τους τόκους της περιόδου και τα έξοδα του δανείου. 
10.7 Ο λογαριασµός «∆άνεια» χρεώνεται µε τη λήψη του δανείου και πιστώνεται µε την απο-

πληρωµή του. 
10.8 Ο λογαριασµός «Προµηθευτές» χρησιµοποιείται συνήθως από τις επιχειρήσεις και για 

τις αγορές τοις µετρητοίς ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί το ύψος των αγορών από κά-
θε προµηθευτή. 

10.9 Ο Φ.Π.Α. είναι άµεσος φόρος.  
10.10 Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει µόνο τους τελικούς καταναλωτές και όχι τις επιχειρήσεις. 
10.11 Αν ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» παρουσιάσει χρεωστικό υπό-

λοιπο, το ποσό αυτό το καρπώνεται η επιχείρηση. 
10.12 Αν ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» παρουσιάσει πιστωτικό υπό-

λοιπο το ποσό αυτό αποδίδεται στο κράτος, µε δήλωση που υποβάλει η επιχείρηση στην 
Οικονοµική Εφορία. 

10.13 Ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» χρεώνεται µε κάθε αγορά που 
κάνει η επιχείρηση και πιστώνεται µε κάθε πώληση. 
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10.14 Ο λογαριασµός «Πιστωτές» πιστώνεται µε κάθε ταµειακή διευκόλυνση που παραχω-
ρείται προς την επιχείρηση και αποτελεί Υποχρέωση. 

 
Ασκήσεις 
10.1. Στις 10/5/2005 η επιχείρηση Β.Π. ζήτησε και πήρε δάνειο 20.000 € από την τράπεζα 
Ω.Ω. 3µηνης διάρκειας. Η τράπεζα κράτησε για τόκους και έξοδα έγκρισης δανείου 300 € και 
το υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε στο λογαριασµό της επιχείρησης.  
Στις 10/8/2006 η επιχείρηση κατέθεσε το ποσό του δανείου, εξοφλώντας την οφειλή της.  
Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων στο ηµερολόγιο της επιχεί-
ρησης Β.Π.  
10.2. Στις 12/2/2006 η επιχείρηση Λ.Ν. πήρε από την τράπεζα Ψ.Ψ. δάνειο 15.000 € 6µηνης 
διάρκειας. Για την εγγύηση του δανείου, η τράπεζα ζήτησε και πήρε από την επιχείρηση ως 
ενέχυρο, συναλλαγµατικές συνολικής αξίας 20.000 €. Κρατήθηκαν για τραπεζικά έξοδα και 
τόκους 600 €. 
Στις 12/8/2004 η επιχείρηση Λ.Ν. κατέθεσε το ποσό του δανείου και πήρε πίσω τις συναλ-
λαγµατικές που είχε δώσει για ενέχυρο. 
Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 
10.3. Στην επιχείρηση Ε.Ζ. συνέβησαν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα γεγονότα στη διάρκεια 
του Μαρτίου του 2006.  

- Πουλήθηκαν εµπορεύµατα στον πελάτη Κ.Τ. αντί 10.000 € πλέον Φ.Π.Α. 19% µε πί-
στωση.  

- Αγοράστηκαν από τον προµηθευτή της Σ.Ζ. εµπορεύµατα αξίας 6.000 € πλέον Φ.Π.Α. 
19% τοις µετρητοίς. 

- Στις 20/4/2006 υποβλήθηκε δήλωση Φ.Π.Α. στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υ-
πηρεσία (∆.Ο.Υ.) και καταβλήθηκε ο οφειλόµενος φόρος. 

Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 
 
 

 

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις« Σωστό – Λάθος»: 
10.1 Σωστό, 10.2 Λάθος, 10.3 Σωστό, 10.4 Σωστό, 10.5 Λάθος, 10.6 Σωστό, 10.7 Λάθος, 
10.8 Σωστό, 10.9 Λάθος, 10.10 Σωστό, 10.11. Λάθος, 10.12 Σωστό, 10.13 Σωστό, 10.14
Σωστό. 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Α-

θήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
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Σκοπός  
• Η εξέταση των λογαριασµών τάξεως και του ξεχωριστού λογιστικού κυκλώµατος µε 

το οποίο παρακολουθούνται. 
 
Στόχοι 

• Να γίνει κατανοητή η έννοια των λογαριασµών τάξεως και η ανάγκη παρακολούθη-
σής τους. 

• Να αναλυθεί το ιδιαίτερο λογιστικό κύκλωµα λειτουργίας των λογαριασµών τάξεων 
µεταξύ τους, κατά ζεύγη και ξεχωριστά από τους λογαριασµούς ουσίας. 

• Να εξεταστούν οι ιδιαίτερες πληροφορίες που µπορούν να προκύψουν από τους επι-
µέρους λογαριασµούς τάξεως που χρησιµοποιούνται. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να:  

 Ξεχωρίζετε τις πληροφορίες οι οποίες παρακολουθούνται µε λογαριασµούς τάξεως. 
 Γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των λογαριασµών τάξεως και τις βασικές τους λειτουρ-
γίες. 

 Είστε σε θέση να αντιλαµβάνεστε τις πληροφορίες που προκύπτουν από τους λογα-
ριασµούς τάξεως. 

 ∆ιενεργείτε τις κυριότερες εγγραφές µε λογαριασµούς τάξεως. 
 

Έννοιες - Κλειδιά 
 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
 αµφοτεροβαρής σύµβαση  
 εγγυητική επιστολή 
 εµπράγµατες ασφάλειες  
 λογαριασµός ουσίας 
 λογαριασµός τάξεως  
 λογιστικό γεγονός 

 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις: 
Η χρησιµοποίηση των λογαριασµών τάξεως καλύπτει την ανάγκη να καταγραφούν ορισµένες 
κρίσιµες πληροφορίες, οι οποίες δεν προκύπτουν από λογιστικά γεγονότα. Τέτοιες πληροφο-
ρίες έχουν να κάνουν µε περιουσιακά στοιχεία που δεν ανήκουν στην επιχείρηση, µε σηµα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
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ντικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβάσεις της επιχείρησης κ.ά.  
Η λειτουργία τους γίνεται σε ξεχωριστό κύκλωµα από τους υπόλοιπους λογαριασµούς µε 

τους οποίους δε συλλειτουργούν. Η απεικόνιση των πληροφοριών µπορεί να γίνει σε χρηµα-
τικές αξίες ή σε µονάδες ενώ στον Ισολογισµό εµφανίζονται κάτω από τα σύνολα του Ενερ-
γητικού και του Παθητικού, χωρίς να τα επηρεάζουν. 

Οι κινήσεις των λογαριασµών τάξεως διαφέρουν σηµαντικά από τις κινήσεις των υπολοί-
πων λογαριασµών, και γι’ αυτό εξετάζονται ξεχωριστά.  

 
 
11.1 Η έννοια των λογαριασµών τάξεως 
Ορισµένα οικονοµικά γεγονότα, παρά τη µεγάλη σηµασία που παρουσιάζουν, δεν είναι δυνα-
τό να απεικονιστούν στις λογιστικές καταστάσεις αφού δεν αποτελούν λογιστικά γεγονότα. 
Όµως η ανάγκη για ενηµέρωση επιτάσσει την παροχή αυτών των πληροφοριών. Για το σκοπό 
αυτό χρησιµοποιείται µια ειδική κατηγορία λογαριασµών, οι λογαριασµοί τάξεως, οι οποίοι 
λειτουργούν ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, δηλαδή τους λογαριασµούς ουσίας όπως ονο-
µάζονται αυτοί που εξετάσαµε ως τώρα.  

Με τους λογαριασµούς τάξεως παρέχονται πληροφορίες και χρήσιµα στατιστικά στοιχεία 
για τη δραστηριότητα της επιχείρησης τα οποία δεν µπορούν να παρουσιαστούν διαφορετικά 
στις λογιστικές καταστάσεις. Με τους λογαριασµούς τάξεως παρακολουθούνται: 

α) Γεγονότα που σχετίζονται µε τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεν ανήκουν 
στην επιχείρηση όπως εµπορεύµατα τρίτων προς πώληση ή χρεώγραφα τρίτων που πα-
ραδίδονται στην επιχείρηση για φύλαξη κ.ά. 

β) Εγγυήσεις που παρέχει η επιχείρηση σε τρίτους ή που παίρνει από αυτούς, όπως για πα-
ράδειγµα εγγυητικές επιστολές που ζητά και λαµβάνει το δηµόσιο από τις επιχειρήσεις 
που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς προµηθειών µεγάλης αξίας. 

γ) Συµβάσεις που δεσµεύουν την επιχείρηση στις σχέσεις της µε τρίτους, όπως συµβάσεις για 
την πραγµατοποίηση κάποιας αγοραπωλησίας στο µέλλον, για την σύναψη δανείου κ.ά. 

δ) ∆ιάφορες στατιστικές και άλλες πληροφορίες ανάλογα µε τις ανάγκες πληροφόρησης 
της λογιστικής µονάδας.  

 
 

11.2 Χαρακτηριστικά των λογαριασµών τάξεως 
Οι λογαριασµοί τάξεως παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
λογαριασµούς. Συγκεκριµένα: 

- ∆ε συλλειτουργούν ποτέ µε τους λογαριασµούς ουσίας, αφού δεν απεικονίζουν λογι-
στικά γεγονότα όπως αυτοί και λειτουργούν σε ξεχωριστό και αυτόνοµο λογιστικό σύ-
στηµα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει στην ίδια λογιστική εγγραφή έ-
νας λογαριασµός τάξεως και ένας ουσίας. Κατά συνέπεια, λειτουργούν αµοιβαία, κατά 
ζεύγη µεταξύ τους, δηλαδή κάθε χρέωση κάποιου λογαριασµού τάξεως συνεπάγεται και 
την πίστωση ενός ακόµη λογαριασµού τάξεως. 

- Μπορούν να τηρηθούν είτε σε αξίες είτε σε ποσότητες είτε σε ποσά συµβολικά, τα 
οποία ενδέχεται να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Έτσι µια έκθεση αυτο-
κινήτων που παραλαµβάνει ένα αυτοκίνητο τρίτου για να το πουλήσει παίρνοντας προ-
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µήθεια για αυτό, το καταχωρεί στα βιβλία της µε µια µονάδα, για να δείξει την παρου-
σία του στην έκθεση.  

- Καταχωρίζονται στον Ισολογισµό, ξεχωριστά από τους υπόλοιπους λογαριασµούς, οι 
χρεωστικοί κάτω από το άθροισµα των λογαριασµών του Ενεργητικού και οι πιστωτι-
κοί κάτω από το αντίστοιχο άθροισµα του Παθητικού, ώστε να µην επηρεάζουν τα συ-
νολικά µεγέθη της επιχείρησης. 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΘ 
ΠΑΓΙΟ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   

Κτίρια 40.000 Κεφάλαιο 53.800  
Μεταφορικά Μέσα  15.000 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Έπιπλα και σκεύη 5.000 Ενυπόθηκο ∆άνειο 20.000  
Λοιπός Εξοπλισµός 3.000 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 ∆άνειο µε ενέχυρο χρεόγραφα 10.000  

Εµπορεύµατα 12.000 Προµηθευτές 4.200  
Πελάτες 2.000   
Καταθέσεις όψεως 7.200   
Ταµείο  3.800   
    
ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

88.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΘ 88.000 

Λογαριασµοί Τάξεως  
Ενεργητικού 500 Λογαριασµοί Τάξεως Παθητικού  500 
  
Οι περιληπτικοί λογαριασµοί τάξεως που χρησιµοποιούνται αποτελούνται από τέσσερις χρε-

ωστικούς και τέσσερις πιστωτικούς λογαριασµούς οι οποίοι σχηµατίζουν τα ακόλουθα ζεύγη: 
 

Χρεωστικοί Λογαριασµοί Πιστωτικοί Λογαριασµοί 
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία ∆ικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών 

στοιχείων 
Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και 
εµπράγµατων ασφαλειών  

Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και 
εµπράγµατων ασφαλειών 

Απαιτήσεις από συµβάσεις  Υποχρεώσεις από συµβάσεις 
∆ιάφοροι χρεωστικοί λογαριασµοί πλη-
ροφοριών  

∆ιάφοροι πιστωτικοί λογαριασµοί πλη-
ροφοριών  

 
 
11.3 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία  
Μια επιχείρηση είναι δυνατό να δεχτεί στις εγκαταστάσεις της περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
δεν της ανήκουν, για διάφορους λόγους όπως πώληση ή φύλαξη εµπορευµάτων, είσπραξη 
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συναλλαγµατικών ή επιταγών για λογαριασµό τρίτων κ.ά. Για παράδειγµα µια εµπορική επι-
χείρηση µπορεί να δεχτεί κάποια εµπορεύµατα στο κατάστηµά της, χωρίς να τα αγοράσει από 
τον προµηθευτή της αλλά µε σκοπό να τα πουλήσει εισπράττοντας µια επιπλέον προµήθεια. 
Με δεδοµένο ότι τα στοιχεία αυτά δεν ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης, άρα δεν α-
ποτελεί λογιστικό γεγονός η κατοχή τους, δεν είναι δυνατό να απεικονιστούν µε λογαρια-
σµούς ουσίας, εποµένως η παρακολούθησή τους γίνεται µε λογαριασµούς τάξεως.  
 

Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στη χρέωση του λογαριασµού «Αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία», ο οποίος συλλειτουργεί πάντοτε µε τον πιστωτικό του αντίστοιχο «∆ικαιούχοι Αλ-
λότριων περιουσιακών στοιχείων».  

 
Παράδειγµα 11.1  
Στις 3/2/2005 ο Γ.Χ. παρέδωσε το αυτοκίνητό του στην έκθεση αυτοκινήτων Ζ.Ζ. µε σκοπό 
να το πουλήσει σε τιµή µεγαλύτερη των 3.000 €, µε προµήθεια 10% επί της τιµής πώλησης. 
Η επιχείρηση Ζ.Ζ. παρέλαβε το αυτοκίνητο και το καταχώρησε σε λογαριασµό τάξεως. 
Στις 5/3/2005 το αυτοκίνητο πουλήθηκε αντί 3.500 € και ο Γ.Χ. πληρώθηκε το ποσό που δι-
καιούταν.  
Ο λογιστικός χειρισµός των παραπάνω γεγονότων είναι ο ακόλουθος: 
 

  Χ Π 
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία   1    

 
∆ικαιούχοι Αλλότριων 
περιουσιακών στοιχείων   1  

3/2/2005 

Παραλαβή αυτοκινήτου µε αρ. κυκ. ΥΒΤ4815 από Γ.Χ. 
για πώληση     
  Χ Π 
Ταµείο   3.500    
 Πιστωτές διάφοροι    3.150  
 Έσοδα από προµήθειες   350  

5/3/2005 

Πώληση αυτοκινήτου µε αρ. κυκ. ΥΒΤ4815 για λογαρια-
σµό του Γ.Χ.      
  Χ Π 
∆ικαιούχοι Αλλότριων  
περιουσιακών στοιχείων   1    

 
Αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία   1  

5/3/2005 

Πώληση αυτοκινήτου µε αρ. κυκ. ΥΒΤ4815 για λογαρια-
σµό του Γ.Χ.      

 
 
11.4 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
Η παροχή πίστωσης για µεγάλα χρηµατικά ποσά δηµιουργεί πολύ υψηλό κίνδυνο για τις επι-
χειρήσεις που την παρέχουν. Για τον λόγο αυτό, συχνά οι επιχειρήσεις ζητούν και παίρνουν 
εγγυήσεις από τους πελάτες τους. Το ίδιο µπορεί να συµβεί προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
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καλή εκτέλεση κάποιας κρίσιµης σύµβασης. Τέτοιες εγγυήσεις µπορούν να δοθούν µε υπο-
θήκη σε κάποιο ακίνητο, ενεχυρίαση γραµµατίων και επιταγών, παροχή εγγυητικών επιστο-
λών από τράπεζες κ.ά. Επειδή δεν υπάρχει µεταβίβαση κυριότητας στις παραπάνω περιπτώ-
σεις, τα γεγονότα αυτά παρακολουθούνται λογιστικά µε λογαριασµούς τάξεως. Με τον ίδιο 
τρόπο παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και από τις επιχειρήσεις που τις παρέχουν, δηλαδή µε 
τη χρήση λογαριασµών τάξεως, αφού δεν αποτελούν λογιστικό γεγονός. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χορήγηση εγγυητικών επιστολών. Η χορήγηση τέ-
τοιων επιστολών γίνεται από τράπεζες οι οποίες προηγουµένως ελέγχουν τα χρηµατοοικονο-
µικά στοιχεία της επιχείρησης υπέρ την οποίας εγγυούνται. Η έκδοση των επιστολών αυτών 
αυξάνει σηµαντικά την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων και διευκολύνει τις οικο-
νοµικές συναλλαγές.  
 
 
11.5 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από συµβάσεις  
Για την επίτευξη των στόχων τους οι επιχειρήσεις προχωρούν στη σύναψη διαφόρων συµβά-
σεων µε τρίτους οι οποίες είναι κατά κανόνα αµφοτεροβαρείς, δηλαδή προκύπτουν από αυ-
τές για τα συµβαλλόµενα µέρη ταυτόχρονα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Παραδείγµατα τέ-
τοιων συµβάσεων αποτελούν η πώληση αγαθών και υπηρεσιών, η δανειοδότηση, η εκµίσθω-
ση κ.ά. Η παρουσίαση αυτών των συµβάσεων στις λογιστικές καταστάσεις δεν είναι πάντοτε 
εύκολη, αφού συχνά προηγούνται των οικονοµικών συναλλαγών που αφορούν, και οι οποίες 
θα καταγραφούν όταν και µόνο συµβούν. Σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες σχετικά µε 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές τις αµφοτεροβαρείς συµβά-
σεις είναι µεγάλης σηµασίας για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Η απεικόνιση 
της σύµβασης µπορεί να γίνει µε τη χρησιµοποίηση του ζεύγους λογαριασµών τάξεως «Απαι-
τήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις» και «υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις», 
µέχρι τη στιγµή της δηµιουργίας του λογιστικού γεγονότος.  

 
Για παράδειγµα, η σύµβαση µιας αυτοκινητοβιοµηχανίας µε το ελληνικό ∆ηµόσιο, για την 

πώληση στον ελληνικό στρατό 1.000 αυτοκινήτων τύπου τζιπ αντί 20.000 € για κάθε ένα, εί-
ναι εξαιρετικής σηµασίας για την καλή πορεία της επιχείρησης αυτής, αφού αφορά πωλήσεις 
συνολικού ύψους 20.000.000 €. Όµως, δεν µπορεί να αποτυπωθεί µε λογιστικούς όρους αφού 
η προµήθεια των αυτοκινήτων θα χρειαστεί ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα µέχρι να πραγ-
µατοποιηθεί και να αποτελέσει λογιστικό γεγονός. 

 
Παράδειγµα 11.2 
Στις 5/5/2004, η επιχείρηση Κ.Β. υπέγραψε σύµβαση µε την Υπουργείο Παιδείας που αφο-
ρούσε την πώληση 5.000 φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τον εξοπλισµό των σχολείων της 
χώρας, στην τιµή των 1.000 € για κάθε µηχάνηµα. Η παράδοση των µηχανηµάτων συµφωνή-
θηκε να γίνει τµηµατικά, τα πρώτα 3.000 µηχανήµατα την 1/9/2004 και τα υπόλοιπα την 
1/12/2004. Με κάθε παράδοση, το Υπουργείο κατέβαλε µε επιταγή το ποσό που αφορούσε τα 
µηχανήµατα που παραδόθηκαν. 
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Οι ηµερολογιακές εγγραφές που έγιναν στα βιβλία της επιχείρησης Κ.Β. είναι οι ακόλουθες:  
 

  Χ Π 

Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις  5.000.000   

 

Υποχρεώσεις από 
αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις  
   5.000.000 

5/5/2004 

Υπογραφή σύµβασης µε ΥΠΕΠΘ  
για προµήθεια 5.000 φωτ. µηχανηµάτων  
στην τιµή 1.000 € ανά τεµάχιο     
  Χ Π 
Καταθέσεις Όψεως    3.000.000    
 Πωλήσεις    3.000.000 1/9/2004 
Πώληση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Τιµ. 1250 
1/9/2004      
  Χ Π 
Υποχρεώσεις από αµφοτε-
ροβαρείς συµβάσεις  
   3.000.000    

 

Απαιτήσεις από αµ-
φοτεροβαρείς συµ-
βάσεις  
   3.000.000 

1/9/2004 

Μερική εκτέλεση σύµβασης µε  
ΥΠΕΠΘ για προµήθεια 5.000 φωτ. µηχανηµά-
των στην τιµή 1.000 € ανά τεµάχιο 
     
  Χ Π 
Καταθέσεις Όψεως    2.000.000    
 Πωλήσεις    2.000.000 1/12/2004 
Πώληση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Τιµ. 1736 
1/12/2004      
  Χ Π 
Υποχρεώσεις από αµφοτε-
ροβαρείς συµβάσεις    2.000.000    

 

Απαιτήσεις από αµ-
φοτεροβαρείς συµ-
βάσεις    2.000.000 

1/12/2004 

Μερική εκτέλεση σύµβασης µε  
ΥΠΕΠΘ για προµήθεια 5.000 φωτ. µηχανηµά-
των στην τιµή 1.000 € ανά τεµάχιο     
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
11.1 Τι παρακολουθεί η επιχείρηση µε τους λογαριασµούς τάξεως; 
11.2 Σε τι διαφέρουν οι λογαριασµοί τάξεως από τους λογαριασµούς ουσίας;  
11.3 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των λογαριασµών τάξεως; 
11.4 Ποιους χρεωστικούς και ποιους πιστωτικούς λογαριασµούς τάξεως γνωρίζετε;  
11.5 Τι πληροφορίες περιέχει ο λογαριασµός «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία»; 
11.6 Ποιες πληροφορίες παρουσιάζονται µε τον λογαριασµό «Εγγυήσεις και εµπράγµατες 

ασφάλειες»; 
11.7 Τι γνωρίζετε για το ζεύγος λογαριασµών «Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις» 

και «Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις»;  
 
 
Ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος» 
11.1 Ένα οικονοµικό γεγονός, είναι οπωσδήποτε και λογιστικό γεγονός. 
11.2 Οι λογαριασµοί τάξεως λειτουργούν σε ξεχωριστό λογιστικό κύκλωµα από τους λογα-

ριασµούς ουσίας. 
11.3. Οι λογαριασµοί τάξεως τηρούνται οπωσδήποτε σε χρηµατικές µονάδες και ποτέ σε άλ-

λη µονάδα µέτρησης. 
11.4 Οι λογαριασµοί τάξεως παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ξεχωριστά από τους υπόλοι-

πους λογαριασµούς, ώστε να µην επηρεάζουν τα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης. 
11.5 Το άθροισµα των χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασµών τάξεως µπορεί να διαφέρει 

από το άθροισµα των πιστωτικών υπολοίπων. 
11.6 Η πώληση ή η φύλαξη εµπορευµάτων τρίτων παρακολουθείται από το ζεύγος λογαρια-

σµών τάξεως «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» και «∆ικαιούχοι Αλλότριων περιουσια-
κών στοιχείων».  

11.7 Η προµήθεια που εισπράττει µια επιχείρηση πουλώντας εµπορεύµατα τρίτων, παρακο-
λουθείται από λογαριασµό τάξεως. 

11.8 Κάθε φορά που µια επιχείρηση πουλάει µε πίστωση, ζητά κάποια εγγύηση από τον αγο-
ραστή, για παράδειγµα µια εγγυητική επιστολή. 

11.9 Η παρακολούθηση µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης µε λογαριασµούς τάξεως παύει να 
έχει νόηµα, µόλις το λογιστικό γεγονός που προαναγγέλλει πραγµατοποιηθεί. 

 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
11.1 Με λογαριασµούς τάξεως γίνεται η παρακολούθηση: 

α) Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
β) εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 
γ) απαιτήσεων και υποχρεώσεων από συµβάσεις 
δ) όλα τα παραπάνω. 

11.2 Οι λογαριασµοί τάξεως: 
α) παρακολουθούν λογιστικά γεγονότα  
β) χρησιµοποιούνται για να τακτοποιούν λογαριασµούς ουσίας 
γ) δε συλλειτουργούν µε λογαριασµούς ουσίας 
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δ) όλα τα παραπάνω 
ε) κανένα από τα παραπάνω 
 

Ασκήσεις 
11.1 Στις 5/7/2004 η επιχείρηση Ρ.Ρ. παρέλαβε δύο ψυγεία µε σκοπό να τα πουλήσει για λο-
γαριασµό της επιχείρησης Ζ.Ζ. στην οποία ανήκαν, σε τιµή µεγαλύτερη των 500 € και µε 
προµήθεια 15% επί της τιµής πώλησης.  
Στις 9/9/2004 τα ψυγεία πωλήθηκαν αντί 600 € έκαστο τοις µετρητοίς και η επιχείρηση Ρ.Ρ 
κράτησε το ποσό που δικαιούταν και το υπόλοιπο το απέδωσε στην επιχείρηση Ζ.Ζ.  
Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 
11.2 Στις 10/2/2006 η επιχείρηση Γ.∆. υπέγραψε σύµβαση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, 
που αφορούσε την πώληση 10.000 ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον εξοπλισµό των εφο-
ρειών της χώρας, στην τιµή των 1.000 € για κάθε υπολογιστή. Η παράδοση των µηχανηµάτων 
συµφωνήθηκε να γίνει τµηµατικά στις 10/9/2006. Με την παράδοση, το Υπουργείο κατέβαλε 
µε επιταγή το ποσό που όφειλε. 
Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων στα βιβλία της επιχείρησης 
Γ.∆.  
 
 

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις «Σωστό – Λάθος» 
11.1Λάθος, 11.2 Σωστό, 11.3 Λάθος, 11.4 Σωστό, 11.5 Λάθος, 11.6 Σωστό, 11.7 Λάθος, 
11.8 Λάθος, 11.9 Σωστό. 
 
Απαντήσεις στις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 
11.1 δ), 11.2 γ). 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 

Παπάς Αντώνης, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική θεωρητικά και πρακτικά θέµατα, Ευγ. Μπέ-
νου, Αθήνα, 1998. 

Γρηγοράκος Θεόδωρος, Ανάλυση- Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου, Α-
θήνα – Κοµοτηνή, Αντ. Ν. Σακκουλα, 1998. 
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Σκοπός  
• Η ανάλυση των πιθανών λογιστικών σφαλµάτων και των µεθόδων εντοπισµού και 

διόρθωσής τους. 
 

Στόχοι 
• Να αναφερθούν οι αιτίες που δηµιουργούν τα λογιστικά σφάλµατα. 
• Να γίνει κατανοητός ο τρόπος διόρθωσής τους. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να:  

 Γνωρίζετε τους κυριότερους λόγους εµφάνισης των λογιστικών σφαλµάτων. 
 Κατανοείτε τις αιτίες εµφάνισης και την αναγκαιότητα διενέργειας συστηµατικών ε-
λέγχων για την ανεύρεση λογιστικών σφαλµάτων. 

 ∆ιενεργείτε τους ενδεδειγµένους µερικούς ή πλήρεις αντιλογισµούς για την διόρθωση 
των κυριότερων λογιστικών σφαλµάτων. 

 
Έννοιες-  Κλειδιά 

 Αντιλογισµός 
 Αποτελεσµατικός λογαριασµός 
 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 
 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 
 λογαριασµός Ισολογισµού 
 µερικός αντιλογισµός 
 µηχανογραφηµένη λογιστική 
 πλήρης αντιλογισµός 

 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
Η αποτύπωση της οικονοµικής δραστηριότητας µε λογιστικές εγγραφές σηµαίνει την πραγ-
µατοποίηση ενός πολύ µεγάλου αριθµού εγγραφών στα βιβλία µιας επιχείρησης. Είναι επο-
µένως αναµενόµενο να εµφανίζονται συχνά κάποια σφάλµατα.  

Τα λογιστικά σφάλµατα µπορούν να εντοπιστούν ακόµη και τυχαία, αλλά στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις θα πρέπει ο λογιστής να διενεργεί συστηµατικά ελέγχους για να τα ανακα-
λύψει και να είναι προετοιµασµένος να τα διορθώσει. Η χρησιµοποίηση µηχανογραφικής λο-
γιστικής διευκολύνει σηµαντικά τόσο την αποφυγή όσο και την εύρεση σφαλµάτων. 

Ο ορθός λογιστικός χειρισµός των σφαλµάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. ∆εν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
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πρέπει σε καµία περίπτωση να δίνεται η εντύπωση της προσπάθειας συγκάλυψης, γι’ αυτό 
και ο µερικός ή ο πλήρης αντιλογισµός της εσφαλµένης καταχώρησης είναι συνήθως η ενδε-
δειγµένη µέθοδος διόρθωσης.  
 
 
12.1 Λογιστικά σφάλµατα  
Στη διαδικασία της καταχώρησης των διαφόρων λογιστικών γεγονότων στα βιβλία της επι-
χείρησης, προκύπτουν συχνά σφάλµατα, που µπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες 
όπως:  

- Η µη χρησιµοποίηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών και των κατάλληλων 
λογιστικών διαδικασιών. 

- Η παράληψη καταχώρησης, η µερική καταχώρηση ή η πολλαπλή καταχώρηση κά-
ποιου λογιστικού γεγονότος. 

- Η καταχώρηση του γεγονότος µε αριθµητικό λάθος. 
- Η καταχώρηση σε λάθος λογαριασµό. 
Ο λογιστής πρέπει να είναι προετοιµασµένος να εντοπίσει και να διορθώσει τα σφάλµατα 

αυτά µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Η χρησιµοποίηση µηχανογραφηµένης λογιστικής βοηθά 
στην πρόληψη αλλά και τον έγκαιρο εντοπισµό των λογιστικών σφαλµάτων.  

 
 
12.2 Εντοπισµός και Πρόληψη λογιστικών σφαλµάτων  

Ο εντοπισµός των σφαλµάτων πολλές φορές είναι τυχαίος, όµως στις περισσότερες περι-
πτώσεις τα σφάλµατα εντοπίζονται µετά από τις κατάλληλες ενέργειες του λογιστή. Τέτοιες 
συνήθως είναι: 

 
- Η κατάρτιση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ισοζυγίων Γενικού Καθολικού και Αναλυ-

τικών Καθολικών. 
- Η πραγµατοποίηση αθροίσεων στις στήλες των χρεώσεων και των πιστώσεων σε κάθε 

σελίδα του ηµερολογίου και των λογαριασµών.  
- Η τακτική αντιπαραβολή των παραστατικών µε τις εγγραφές που προκαλούνται από 

αυτά. 
 

 
12.3 ∆ιόρθωση λογιστικών σφαλµάτων 
Με όποιον τρόπο κι αν ανακαλυφθούν τα σφάλµατα, είναι επιβεβληµένη η άµεση διόρθωση 
τους προκειµένου να µην αλλοιώνονται οι πληροφορίες που παρέχονται. Σε καµία περίπτωση 
δεν πρέπει να διορθωθούν µε σβήσιµο του λάθους που µπορεί να δηµιουργήσει υποψίες για 
συγκάλυψη κάποιας παρανοµίας. Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου διόρθωσης του κάθε 
σφάλµατος εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως από το αν η διόρθωση γίνεται στην 
ίδια χρήση µε το λογιστικό σφάλµα, το είδος των λογαριασµών που αφορά τα λογιστικά βι-
βλία στα οποία πρέπει να γίνει η διόρθωση , το είδος του σφάλµατος κ.ά.  
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12.3.1 ∆ιόρθωση σφαλµάτων τρέχουσας χρήσης 
Όταν τα σφάλµατα ανακαλύπτονται και διορθώνονται στην ίδια λογιστική χρήση µε αυτή που 
συνέβησαν, ο ενδεδειγµένος λογιστικά τρόπος διόρθωσής τους είναι, στις περισσότερες περι-
πτώσεις ο πλήρης ή ο µερικός αντιλογισµός του λανθασµένου λογιστικού άρθρου. Αντιλογι-
σµός είναι η καταχώρηση της αντιστροφής εγγραφής από αυτή στην οποία εντοπίζεται 
το λογιστικό σφάλµα. Με τον τρόπο αυτό, το υπόλοιπο των λογαριασµών δεν επηρεάζεται 
από το σφάλµα. Αµέσως µετά τη διόρθωση του σφάλµατος, γίνεται η ορθή καταχώρηση του 
λογιστικού γεγονότος. 

 
Παράδειγµα 12.1 
Στις 8/9/2006 ο λογιστής της επιχείρησης ανακάλυψε ότι η είσπραξη συναλλαγµατικής στις 
5/8/2006 αξίας 500 € καταχωρήθηκε εκ παραδροµής στην εγγραφή 243 ως εξόφληση, από 
την επιχείρηση συναλλαγµατικής που όφειλε. Έγινε δηλαδή η ακόλουθη εγγραφή: 
 

- 243 - Χ Π 
Γραµµάτια πληρωτέα   500   
 Ταµείο   500 

5/8/2006 

Πληρωµή συναλλαγµατικής Νο ….   
 
Η διόρθωση του σφάλµατος γίνεται:  
- µε πλήρη αντιλογισµό της εσφαλµένης καταχώρησης, δηλαδή τη διενέργεια της ακρι-

βώς αντίστροφης εγγραφής.  
- τη σωστή καταχώρηση του λογιστικού γεγονότος.  
 

 Χ Π 
Ταµείο   500   
  Γραµµάτια πληρωτέα    500 

8/9/2006 

Αντιλογισµός της εγγραφής 243 5/8/2006      
 Χ Π 
Ταµείο   500   
  Γραµµάτια εισπρακτέα    500 

8/9/2006 

Είσπραξη συναλλαγµατικής Νο … στις 5/8/2006     
 
Παράδειγµα 12.2 
∆ιαπιστώθηκε ότι η εξόφληση του λογαριασµού της ∆ΕΗ 200 €, καταχωρήθηκε 2 φορές στα 
βιβλία της επιχείρησης.  

Για την τακτοποίηση του παραπάνω σφάλµατος απαιτείται µόνο ο πλήρης αντιλογισµός 
της µιας εκ των δυο ίδιων εγγραφών που έγιναν. 

Έγινε δυο φορές η ακόλουθη εγγραφή: 
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 Χ Π 
Παροχές τρίτων   200   
 Ταµείο   200 
Εξόφληση λογαριασµού ∆ΕΗ Αρ. Λ/σµου 125484525     
 
Ο αντιλογισµός που διορθώνει τη διπλή καταχώρηση είναι η ακριβώς αντίθετη εγγραφή, 

δηλαδή: 
 

- - Χ Π 
Ταµείο  200   
 Παροχές τρίτων    200 
Αντιλογισµός της εγγραφής …. 10/2/2006  
λόγω διπλής καταχώρησης      
Ο µερικός αντιλογισµός ενδείκνυται όταν το σφάλµα δεν αφορά ολόκληρη την εγγραφή 

αλλά µέρος µόνο αυτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πλήρης αντιλογισµός δεν είναι απαραίτη-
τος αφού η διόρθωση µπορεί να γίνει µόνο για το λανθασµένο µέρος της εγγραφής.  

 
Παράδειγµα 12.3. 
Μετά από έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην καταχώρηση της εγγραφής 
504, που αφορούσε πώληση εµπορευµάτων µε πίστωση, χρεώθηκε ο λογαριασµός «Πελάτες» 
αντί του σωστού «Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες» µε 10.000 €.  

Έπρεπε δηλαδή να γίνει η εγγραφή: 
 

- 504 - Χ Π 

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες   10.000  
  Πωλήσεις  10.000

 3/10/2006 

Τ.∆.Α. 1058 3/10/2006      
 
Αντί της παραπάνω, η εγγραφή που έγινε είναι: 
 

- 504 - Χ Π 
Πελάτες  10.000  
  Πωλήσεις   10.000 

 3/10/2006 

Τ.∆.Α. 1058 3/10/2006      
 
Η διόρθωση θα µπορούσε να γίνει µε πλήρη αντιλογισµό της εγγραφής που έγινε και κα-

ταχώρηση της ορθής δηλαδή: 
 

- - Χ Π 
Πωλήσεις   10.000   
 Πελάτες   10.000 
Αντιλογισµός της εγγραφής 504 3/10/2006     
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- - Χ Π 

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες   10.000    
  Πωλήσεις    10.000  
Τ.∆.Α. 1058 3/10/2006      

 
Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δυο εγγραφές. Επειδή όµως η πίστωση του λογαριασµού «Πω-

λήσεις» ήταν σωστή, η διόρθωση που πρέπει να γίνει αφορά µόνο τη χρέωση. Η εγγραφή 
διόρθωσης θα πρέπει να αυξήσει το υπόλοιπο του λογαριασµού «Επιταγές εισπρακτέες µετα-
χρονολογηµένες» µε 10.000 € και να µειώσει ισόποσα το λογαριασµό «Πελάτες». Εποµένως 
η διόρθωση µπορεί να γίνει µε την ακόλουθη εγγραφή: 

 
- - Χ Π 

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες   10.000   
 Πελάτες   10.000 
∆ιόρθωση της εγγραφής 504 3/10/2006     

 
Παράδειγµα 12.4 
Στον έλεγχο που διενεργήθηκε από το extrait της τράπεζας, διαπιστώθηκε ότι η κατάθεση που 
έγινε στον λογαριασµό που τηρεί η επιχείρηση στην τράπεζα Ζ.Ζ. ήταν 500 € και όχι 5.000 € 
όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία της επιχείρησης. 

Έγινε δηλαδή η εγγραφή: 
 

- - Χ Π 
Καταθέσεις όψεως   5.000   
 Ταµείο   5.000 
Κατάθεση σε λογαριασµό όψεως τράπεζα Ζ.Ζ.      

 
Ενώ θα έπρεπε να γίνει:  
 

- - Χ Π 
Καταθέσεις όψεως   500   
 Ταµείο   500 
Κατάθεση σε λογαριασµό όψεως τράπεζα Ζ.Ζ.     

 
Για την διόρθωση του σφάλµατος αυτού, χρειάζεται µερικός αντιλογισµός της εγγραφής 

ώστε να ενηµερωθούν τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα σωστά ποσά. 
 

- - Χ Π 
Ταµείο  4.500   
 Καταθέσεις όψεως   4.500 
Μερικός αντιλογισµός της εγγραφής …     

  



216

Παράδειγµα 12.4 
Στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είσπραξη 1.000 € από πελάτες καταχωρή-
θηκε ως 100 €. 
Για την διόρθωση του σφάλµατος αυτού, χρειάζεται η συµπληρωµατική εγγραφή για το ποσό 
που υπολείπεται δηλαδή: 
 

- - Χ Π 
Ταµείο  900   
 Πελάτες   900 
Συµπληρωµατική εγγραφή για το λογιστικό άρθρο …     

 
12.4.1 ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων χρήσεων 
Ορισµένα λογιστικά σφάλµατα αφορούν λογαριασµούς µόνο Ισολογισµού. Τέτοια σφάλµατα µπο-
ρεί να είναι, για παράδειγµα, όταν, αντί να χρεωθεί ο λογαριασµός «Γραµµάτια εισπρακτέα», χρε-
ώθηκε ο λογαριασµός «Πελάτες», ή αν αντί να πιστωθεί ο λογαριασµός «γενικά έξοδα πληρωτέα», 
πιστώθηκε ο λογαριασµός «Ασφάλιστρα πληρωτέα». Η διόρθωση αυτής κατηγορίας σφαλµάτων 
γίνεται µε τον ίδιο τρόπο είτε η ανακάλυψή τους γίνει στην ίδια χρήση είτε σε επόµενη. Ο χρόνος 
εντοπισµού των σφαλµάτων έχει µεγάλη σηµασία, όταν οι λογαριασµοί στους οποίους έγινε η λά-
θος καταχώρηση είναι αποτελεσµατικοί, δηλαδή λογαριασµοί εσόδων– κερδών ή εξόδων – ζη-
µιών. Όπως είδαµε στο 4ο κεφάλαιο, οι λογαριασµοί αυτοί κλείνουν στο τέλος κάθε χρήσης, δια-
µορφώνοντας το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης και χρήσης. Ως εκ τούτου, αν τα σφάλµατα που αφο-
ρούν τους συγκεκριµένους λογαριασµούς γίνουν αντιληπτά µετά τον προσδιορισµό των αποτελε-
σµάτων και το κλείσιµο τής χρήσης, απαιτούν ειδικό χειρισµό ως προς την διόρθωσή τους. Οι µε-
ταβολές που θα επιφέρει η διόρθωση των σφαλµάτων αυτών δεν πρέπει να επηρεάσουν το αποτέ-
λεσµα εκµετάλλευσης της χρήσης στην οποία ανακαλύπτονται, εφόσον τα σφάλµατα αφορούν α-
ποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιείται ο λογαριασµός «∆ιαφο-
ρές παρελθουσών χρήσεων», ο οποίος αποτελεί ανόργανο αποτελεσµατικό λογαριασµό και κλείνει 
στα αποτελέσµατα χρήσης χωρίς να επηρεάζει το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης. 

  
Παράδειγµα 12.5 
Στις 24/3/2004 έγινε αντιληπτό ότι στις 10/12/2003 η πληρωµή νοµικών εξόδων 500 € κατα-
χωρήθηκε ως εξόφληση προµηθευτή.  
 
Η εγγραφή που έπρεπε να γίνει είναι η ακόλουθη: 
 

- - Χ Π 
Αµοιβές Τρίτων  500   
 Ταµείο   500 

10/12/2003 

Πληρωµή νοµικών εξόδων Α.Π.Υ. …     
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Ενώ η εγγραφή που έγινε είναι η ακόλουθη: 
 

- - Χ Π 
Προµηθευτές  500   
 Ταµείο   500 

10/12/2003 

Εξόφληση προµηθευτή     
 
Αν το λογιστικό σφάλµα είχε γίνει αντιληπτό πριν από τον λογιστικό προσδιορισµό των απο-

τελεσµάτων της χρήσης 2003, θα µπορούσε να διορθωθεί το σφάλµα µε την ακόλουθη εγγραφή: 
 

- - Χ Π 
Αµοιβές τρίτων   500   
 Προµηθευτές    500 
Μερικός αντιλογισµός του λογιστικού άρθρου …     
Επειδή όµως ο λογαριασµός, «Αµοιβές τρίτων» έχει κλείσει µε τις εγγραφές προσδιορι-

σµού του αποτελέσµατος διαµορφώνοντας το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, η διόρθωση του 
σφάλµατος δεν πρέπει να επηρεάσει το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της τρέχουσας χρήσης, 
εφόσον το σφάλµατα αφορούν προηγούµενη χρήση. Για το λόγο αυτό, αντί του λογαριασµού 
«Αµοιβές τρίτων» χρεώνεται ο λογαριασµός «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» που αποτελεί 
ανόργανο έξοδο – ζηµιά και µειώνει το αποτέλεσµα χρήσης. Θα γίνει εποµένως η ακόλουθη 
εγγραφή: 

 
- - Χ Π 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων  500   
 Προµηθευτές   500 

24/3/2004 

∆ιόρθωση του λογιστικού άρθρου … 10/12/2004      
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Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
12.1 Σε ποιους παράγοντες µπορεί να οφείλεται ένα λογιστικό σφάλµα; 
12.2 Ποιες είναι οι ενδεδειγµένες ενέργειες προκειµένου να εντοπιστεί ένα λογιστικό σφάλ-

µα; 
12.3 Πώς γίνεται η διόρθωση ενός σφάλµατος που αφορά την τρέχουσα χρήση; Τι είναι αντι-

λογισµός; 
12.4 Σε ποια περίπτωση ενδείκνυται ο µερικός αντιλογισµός; 
12.5 Για ποια κατηγορία λογαριασµών έχει ιδιαίτερη σηµασία ο χρόνος εντοπισµού ενός λο-

γιστικού σφάλµατος;  
12.6 Τι είναι ο λογαριασµός «∆ιαφορές Παρελθουσών χρήσεων» και µε ποιο τρόπο συντελεί 

στην διόρθωση των λογιστικών σφαλµάτων; 
Ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος» 
12.1 Η χρησιµοποίηση µηχανογραφηµένης λογιστικής βοηθά στον έγκαιρο εντοπισµό των 

λογιστικών σφαλµάτων. 
12.2 Η ανακάλυψη των λογιστικών σφαλµάτων είναι πάντα τυχαία και δεν υπάρχουν ενέρ-

γειες που µπορούν να βοηθήσουν τον λογιστή να τα εντοπίσει.  
12.3 Ο πιο εύκολος και ενδεδειγµένος τρόπος για να διορθωθεί ένα λογιστικό σφάλµα είναι 

να σβήσουµε το λάθος νούµερο και να το αντικαταστήσουµε µε το σωστό. 
12.4 Ο αντιλογισµός αποτελεί την αντίστροφη εγγραφή από αυτήν στην οποία εντοπίστηκε το 

λογιστικό σφάλµα. 
12.5 Μετά τη διόρθωση ενός σφάλµατος µε αντιλογισµό, γίνεται η ορθή καταχώρηση του 

λογιστικού γεγονότος. 
12.6 Ο µερικός αντιλογισµός ενδείκνυται όταν το σφάλµα αφορά τόσο τους λογαριασµούς 

που χρεώθηκαν µε τη εσφαλµένη εγγραφή όσο και αυτούς που πιστώθηκαν. 
12.7 Όταν διορθώνουµε σφάλµατα που αφορούν καταχωρήσεις σε αποτελεσµατικούς λογα-

ριασµούς που συνέβησαν σε προηγούµενη χρήση, πρέπει να προσέξουµε ώστε να µην 
επηρεαστεί το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της τρέχουσας χρήσης. 

12.8 Ο λογαριασµός «∆ιαφορές παρελθουσών χρήσεων» χρησιµοποιείται για να διορθώσου-
µε σφάλµατα που έγιναν σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς και αφορούν προηγούµε-
νες χρήσεις. 

12.9 Ο λογαριασµός «∆ιαφορές παρελθουσών χρήσεων» αποτελεί ανόργανο αποτελεσµατικό 
λογαριασµό ο οποίος κλείνει στα αποτελέσµατα χρήσης και δεν επηρεάζει τα αποτελέ-
σµατα εκµετάλλευσης.  

 
 
Ασκήσεις 
12.1 Στις 10/4/2005 ανακαλύφθηκε ότι η είσπραξη 200 € από πελάτη έναντι οφειλής του στις 
15/2/2005 καταχωρήθηκε εκ παραδροµής στην εγγραφή 243 ως εξόφληση από την επιχείρη-
ση προµηθευτή της. Να γίνει η ενδεδειγµένη διόρθωση. 
12.2 Στις 5/8/2005 διαπιστώθηκε ότι η εξόφληση λογαριασµού του ΟΤΕ 180 € στις 7/7/2005, 
καταχωρήθηκε 2 φορές στα βιβλία της επιχείρησης. Να γίνει η διόρθωση του σφάλµατος. 
12.3 Στις 3/3/2006 διαπιστώθηκε ότι στην καταχώρηση της εγγραφής 211 της 28/2/2006, που 
αφορούσε αγορά εµπορευµάτων αξίας 1.000 € µε αποδοχή συναλλαγµατικών, πιστώθηκε ο 
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λογαριασµός «Προµηθευτές» αντί του σωστού «Συναλλαγµατικές πληρωτέες». Να γίνει η 
διόρθωση του παραπάνω σφάλµατος:  

α) µε πλήρη αντιλογισµό,  
β) µε µερικό αντιλογισµό.  

12.4 Στις 10/10/2004 και ύστερα από συνεννόηση µε τον προµηθευτή Φ.Λ., διαπιστώθηκε ότι 
πληρωµή που έγινε σε αυτόν στις 8/9/2004 ήταν 2.000 € και όχι 200 €, όπως καταχωρήθηκε 
στα βιβλία της επιχείρησης. Να γίνει η διόρθωση της εσφαλµένης καταχώρησης. 
12.5 Στις 15/7/2006, διαπιστώθηκε ότι είσπραξη που έγινε από πελάτη στις 17/6/2006 ήταν 
180 € και όχι 1.800 €, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία της επιχείρησης. Να γίνει η διόρθωση 
της εσφαλµένης καταχώρησης. 
12.6 Στις 18/11/2005 ο πελάτης ∆.∆. πλήρωσε στην επιχείρηση έναντι οφειλής του 250 €. Η 
είσπραξη των χρηµάτων καταχωρήθηκε στα βιβλία της επιχείρησης ως πώληση προϊόντων 
τοις µετρητοίς. Να γίνει η ενδεδειγµένη διόρθωση, αν το σφάλµα έγινε γνωστό: 

α) µέσα στη χρήση 2005  
β) µέσα στη χρήση 2006 
 
 

 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις «Σωστό – Λάθος» 
12.1 Σωστό, 12.2 Λάθος, 12.3 Λάθος, 12.4 Σωστό, 12.5 Σωστό, 12.6 Λάθος, 12.7 Λάθος, 
12.8 Σωστό, 12.9 Σωστό. 
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Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη: 
 
Βασιλάτου – Θανοπούλου, Έλλης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική τεύχος Β, 

Αθήνα, Ευγ. Μπένου, 1996. 
Προδρόµος. Ευθύµογλου, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Πειραιάς, 2000. 
Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, 1994.  
Παπάς Αντώνης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα, Γ. Μπένου, 2005. 
Καφούσης Ν. Γιώργος, Ανάλυση και κριτική διερεύνηση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

Αθήνα, 1994. 
Κοτίτσας Μιχαήλ, Πολίτης Κώστας, Γενικές Αρχές Λογιστικής, Ο.Ε.∆.Β., 2000. 
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