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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  

Άσκηση 1 
Από τελικές εξετάσεις 

    Η παρουσία ενός παγίου με 0,01 στην απογραφή και στον ισολογισμό 

δικαιολογείται :  

    α. Για να μην αποκρύπτεται ή για να δείχνει την ύπαρξη του 

    β. Για να δείχνει ότι έχει αποσβεσθεί η αξία του παγίου 

    γ. Για να μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά από την τυχόν πώληση    

        τους και το έκτακτο αποτέλεσμα 

    δ. Για όλα τα παραπάνω  

Απάντηση :   

    α. Για να μην αποκρύπτεται ή για να δείχνει την ύπαρξη του  
Όταν το πάγιο αποσβεστεί πλήρως και παραμένει στην κατοχή της εταιρείας, εάν η λογιστική 

του αξία ήταν 0 (μηδέν) δε θα εμφανιζόταν στο ισοζύγιο και θα υπήρχε ασυμφωνία στις 

λογιστικές καταστάσεις. Γι’ αυτό αφήνουμε πάντα μία υπολειμματική αξία 0,01 έτσι ώστε να 

μπορεί να εμφανίζεται. Επίσης στον Ισολογισμό δείχνει την ύπαρξη του. 

    β. Για να δείχνει ότι έχει αποσβεσθεί η αξία του παγίου 
Ομοίως στον Ισολογισμό  εμφανίζοντας λογιστική αξία 0,01, μας δείχνει ότι το πάγιο που έχει 

στην κατοχή της η εταιρεία έχει αποσβεστεί πλήρως. 

    γ. Για να μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά από την τυχόν πώληση    

        τους και το έκτακτο αποτέλεσμα 
Ομοίως εφόσον το πάγιο εμφανίζεται στο ισοζύγιο της εταιρείας, θα πρέπει να γίνουν οι 

ανάλογες εγγραφές έτσι ώστε το πάγιο να φύγει από τις καταστάσεις και να καταχωρηθεί το 

αποτέλεσμα της πώληση του. 

    δ. Για όλα τα παραπάνω  

Σωστή απάντηση η δ. 

 

Για πάγιο που έχει αποσβεστεί πλήρως 

Εάν η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα πάγιο που τα τεμάχια του είναι 

παραπάνω από 1 τότε όσα είναι τα τεμάχια τόσο είναι η αναπόσβεστη αξία τους 

δηλαδή αν για ένα τεμάχια το υπόλοιπο είναι 0.01 τότε εάν είναι 10 τα τεμάχια 

τότε η αναπόσβεστη τα είναι 0.10 (10 * 0,01) 
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Άσκηση 2 
Από τελικές εξετάσεις 

 

Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους ή της τιμής κτήσεως τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται : 

   α. Στην κάθε φορά αναπροσαρμοσμένη τους αξία με βάση το δείκτη τιμών 

καταναλωτή της προηγούμενης χρήσεως 

   β. Στην αξία που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στην πώληση τους 

   γ. Στην αξία που αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν 

   δ. Στη μικρότερη αξία μεταξύ της κτήσεως και της τρέχουσας  

Απάντηση :   

Σωστή απάντηση η γ. 

 

Άσκηση 3 
Από τελικές εξετάσεις 

Την 1/11/2012 πραγματοποιήθηκε η αγορά επίπλων αξίας 48.000 ευρώ. Το 

1/3 του ποσού εξοφλήθηκε με μετρητά, το 1/3 με έκδοση μεταχρονολογημένης 

επιταγής και το υπόλοιπο με υπογραφή γραμματίων. Ο υπολογισμός των 

αποσβέσεων γίνεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, εκτιμώμενη 

ωφέλιμη ζωή 10 χρόνια και υπολειμματική αξία 6.000 ευρώ. Ποια είναι η 

λογιστική αξία των επίπλων 31/12/2013 μετά τις εγγραφές προσαρμογής;  

     Α. €38.900 

     Β. €37.300 

     Γ. €42.400 

     Δ. €43.100  

 

Απάντηση :   

Αξία κτήσης – υπολειμματική αξία = αποσβεστέα αξία 

48.000 – 6.000 = €42.000  

Αποσβεστέα αξία / 10έτη ΩΖ = ετήσιες αποσβέσεις 

42.000 / 10 = 4.200 

 

Αποσβέσεις 2012 : 4.200 * 2/12 = €700 

Αποσβέσεις 2013 : €4.200 

Συνολικές αποσβέσεις = 700 + 4.200 = 4.900 

Αξία κτήσης – συνολικές αποσβέσεις = Λογιστική αξία ή αναπόσβεστη αξία 

48.000 – 4.900 = €43.100 

 

Σωστή απάντηση είναι η Δ. 
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Άσκηση 4 
Από τελικές εξετάσεις 

 

Η εταιρεία ΓΛΔ πώλησε έναντι 500 ευρώ πάγιο αξίας κτήσεως 1.300 ευρώ και 

συσσωρευμένες αποσβέσεις 800 ευρώ. Η εταιρεία θα πρέπει να καταχωρήσει 

: 

     Α. Κέρδος από πώληση ίση με 300 ευρώ 

     Β. Ούτε ζημιά ούτε κέρδος από την πώληση του παγίου 

     Γ. Ζημιά από πώληση παγίου ίση με 300 ευρώ 

     Δ. Κέρδος από πώληση παγίου ίση με 500 ευρώ  

 

Απάντηση 

Αξία κτήσης – συνολικές αποσβέσεις = Λογιστική αξία ή αναπόσβεστη αξία 

1.300 – 800 = €500 

Αξία πώλησης – αναπόσβεστη αξία = αποτέλεσμα πώλησης 

€500 - €500 = €0 

 

Σωστή απάντηση είναι η Β 
 

Άσκηση 5 
Από τελικές εξετάσεις 

 

Η εταιρεία Χ πούλησε ένα κτήριο στις 31/12/2008 έναντι €350.000 το οποίο 

είχε αγοράσει την 01/06/2006 αντί €500.000 και άρχισε να το χρησιμοποιεί 

από 01/07/2006. Αποσβένει το κτήριο συνεχώς με συντελεστή ετήσιας 

απόσβεσης 10%. Αν η υπολειμματική αξία του παγίου είναι μηδενική,  ποιο είναι 

το αποτέλεσμα από την πώληση του:  

     α. Κέρδος €25.000 

     β. Μηδενικό (ούτε κέρδος ούτε ζημιά) 

     γ. Ζημιά €25.000 

     δ. Ζημιά €50.000  

 

Απάντηση:  

    Η εταιρεία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το κτήριο 01/07/2006. Άρα οι 

αποσβέσεις θα υπολογιστούν από την ημερομηνία αυτή. Και θα σταματήσει ο 

υπολογισμός τους την ημερομηνία που πωλείται το κτήριο, δηλαδή στις 

31/12/2008 

Υπολογισμός Αποσβέσεων : Από 01/07/2006 – 31/12/2008 

Αποσβεστέα αξία = Αξία κτήσης – Υπολειμματική αξία 

                               = 500.000€ - 0 = 500.000€ 
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Άρα λογιστική αξία = 500.000€ - 125.000€ =375.000  

Αξία πώλησης – Λογιστική αξία = 350.000€ - 375.000€ =  

Ζημιά : 25.000€  

 

Άσκηση 6 
Από τελικές εξετάσεις 

 

Η επιχείρηση ΑΤΛΑΣ αγόρασε ένα μηχάνημα την 2α Ιανουαρίου 2010 αντί του 

ποσού των 10.000€. Ο συντελεστής απόσβεσης του μηχανήματος αυτό είναι 

10% (μέθοδος σταθερής απόσβεσης). Την 30η Ιουνίου 2013 η επιχείρηση 

πούλησε το μηχάνημα αυτό αντί του ποσού των 5.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα 

της πώλησης ήταν: 

A. Κέρδος €1.000 

     Β. Ζημιά €2.000 

     Γ. Ζημιά €1.500 

     Δ. Κέρδος €1.500  

 

Απάντηση 
Υπολογισμός Αποσβέσεων

Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος 02/1/2010

Αξία 

κτήσης

Συντελεστής 

απόσβεσης

Αξία 

απόσβεσης

Μήνες στην 

κατοχή

Αποσβέσεις 

έτους

Χ0 10.000 10% 1.000 12 1.000

Χ1 10.000 10% 1.000 12 1.000

Χ2 10.000 10% 1.000 12 1.000

Χ3 10.000 10% 1.000 6 500

Σύνολο αποσβέσεων 3.500  
Αναπόσβεστη αξία παγίου = Αξία κτήσης – σύνολο αποσβέσεων =  

                                       = 10.000 – 3.500 = €7.500 

Αποτέλεσμα πώλησης παγίου = Αξία πώλησης – Αναπόσβεστη αξία παγίου                        

=  €5.000 – 7.500 = Ζημιά €1.500        

Σωστή απάντηση η Γ 

 

 

 

1 01/07/2006 - 31/12/2006 500.000 * 10% *6/12 25.000

2 01/01/2007 - 31/12/2007 500.000 * 10% 50.000

3 01/01/2008 - 31/12/2008 500.000 * 10% 50.000

Σύνολο αποσβέσεων 125.000
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Άσκηση 7 
Από Ε.Δ.Υ. 

 

 
 

Απάντηση 
Υπολογισμός Αποσβέσεων

Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος 01/1/Χ0

Αξία 

κτήσης

Συντελεστής 

απόσβεσης

Αξία 

απόσβεσης

Μήνες στην 

κατοχή

Αποσβέσεις 

έτους

Χ0 1.000 20% 200 12 200

Χ1 1.000 20% 200 12 200

Χ2 1.000 20% 200 12 200

Χ3 1.000 20% 200 6 100

Σύνολο αποσβέσεων 700

Αναπόσβεστη αξία παγίου = Αξία κτήσης – σύνολο αποσβέσεων =  

                                       = 1.000 – 700 = €300 

Αποτέλεσμα πώλησης παγίου = Αξία πώλησης – Αναπόσβεστη αξία παγίου                        

=  €600 – 300 = Κέρδος €300        

Σωστή απάντηση η Δ 

 

Άσκηση 8 
Από Ε.Δ.Υ. 
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Απάντηση 
Για να υπολογίσουμε το κόστος κτήσης του κτηρίου (στο οικόπεδο δεν υπολογίζουμε 

αποσβέσεις) θα χρησιμοποιήσουμε τις αντικειμενικές αξίες για να υπολογίσουμε το 

ποσό που αντιστοιχεί στο κτήριο. 

Χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο των τριών υπολογίζουμε ως εξής : 

Αν στη συνολική τιμή αγοράς €1.650.000 , η αντικειμενική αξία είναι €1.200.000, 

στις €400.000 πόσο είναι :(1.650.000 * 400.000) / 1.200.000 = 550.000 κόστος 

κτήσης κτηρίου. 

 

Υπολογισμός αποσβέσεων Χ3  

550.000 * 5% * 6/12 (ημερ. Αγοράς 1/7/Χ3) = €13.750 

Σωστή απάντηση η Α 

Άσκηση 9 
Από Ε.Δ.Υ. 

 
 

Απάντηση 
Αποσβεστέα αξία = αξία κτήσης φορτηγού – υπολειμματική αξία =  

                           = 41.000 – 1.000 = €40.000 

Υπολογισμός Αποσβέσεων  

1 χρόνος = 40.000 / 4 έτη ΩΖ = 10.000 

2 χρόνος = 40.000 / 4 έτη ΩΖ = 10.000 

Η άσκηση μας λέει ότι στον 3 χρόνο βελτιώνεται το φορτηγό κατά 7.000€ και 

αυξάνεται η ΩΖ του κατά 1 χρόνο ακόμα. Η υπολειμματική αξία δεν επηρεάζεται.  

Η αξία του παγίου στον 3 χρόνο είναι : 

Αξία παγίου – σύνολο αποσβέσεων (1 + 2 χρόνο) = 41.000 – 20.000 =  

Λογιστική αξία ή αναπόσβεστη αξία = €21.000 

Λογιστική αξία + βελτίωση = νέα λογιστική αξία παγίου 

21.000 + 7.000 = €28.000 

Υπολογισμός αποσβέσεων για έτη 3 έως 5  

Νέα λογιστική αξία – υπολειμματική αξία = νέα αποσβεστέα αξία 
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28.000 – 1.000 = €27.000 

27.000 / 3 έτη ΩΖ  = 9.000 για κάθε χρόνο.  

Άρα η απόσβεση του φορτηγού για τον 5Ο χρόνο θα είναι €9.000.  

Σωστή απάντηση η Α 

 

Άσκηση 10 
Από Ε.Δ.Υ. 

Η βιομηχανία πλαστικών ειδών ΧΙΟΝΑ Α.Β.Ε.Ε. προέβη στην αγορά 

μηχανήματος συσκευασίας των προϊόντων της αντί του ποσού των €100.000. 

Το κόστος εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού ανήλθε σε €8.000 ενώ οι 

δαπάνες για αναγκαίες ρυθμίσεις του μηχανήματος προκειμένου να τεθεί σε 

λειτουργία ανήλθαν σε €7.000 και τα μεταφορικά ήταν €3.000. Η εταιρεία που 

πώλησε τον εξοπλισμό χορήγησε στον αγοραστή έκπτωση 2% επί της αγοραίας 

αξίας του μηχανήματος. Με δεδομένο ότι η ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος είναι 

5 έτη και ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερή μέθοδο υπολογισμού 

αποσβέσεων, να υπολογιστεί η λογιστική αξία στο τέλος του δεύτερου χρόνου. 

Αυτές ανέρχονται σε : 

Α. 69.600 

Β. 97.440 

Γ. 82.750 

Δ. 23.200  

 

Απάντηση 

Αγορά μηχ/τος 100.000

Έκπτωση 2% -2.000

Κόστος εγκατ/σης 8.000

Ρυθμίσεις μηχ/τος 7.000

Μεταφορικά 3.000

Αξία κτήσης μηχ/τος 116.000

Υπολογισμός αποσβέσεων με τη φθίνουσα μέθοδο

1ος Χρόνος

Αξία κτήσης 116.000

Συντελ.αποσβ. 1/5έτη = 20% 23.200

Αναπόσβεση (λογιστική) αξία 1 χρόνου 92.800

2ος Χρόνος

Αξία κτήσης 116.000

Συντελ.αποσβ. 1/5έτη = 20% 23.200

Αποσβέσεις 1 έτους 23.200

Αναπόσβεση (λογιστική) αξία 2 χρόνου 69.600

 
Σωστή απάντηση η Α 
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Άσκηση 11 
Από τελικές 

Την 1/1/2015 η επιχείρηση ΛΥΣΗ αγόρασε μηχάνημα αντί 11.000 ευρώ. Η 

υπολειμματική του αξία εκτιμήθηκε στο ποσό των 1.000 ευρώ και ωφέλιμη ζωή 

του σε 10 έτη. Την 1/1/2016 η επιχείρηση εκτίμησε τεκμηριωμένα ότι η 

υπολειμματική αξία του μηχανήματος θα είναι 2.000 ευρώ, ενώ η ωφέλιμη ζωή 

του θα είναι 4 έτη. Ποιο θα είναι το ποσό της απόσβεσης στο τέλος του 2ου 

έτους την 31/12/2016 (ποσά σε ευρώ): 

α. 750 

β. 1.000 

γ. 2.000 

δ. 500 

 

Απάντηση 

 1ο χρόνος 2015 

Αποσβεστέα αξία = αξία κτήσης – υπολειμματική αξία =  

                                      11.000 – 1.000 = 10.000 

Υπολογισμός αποσβέσεων 2015 : 

Αποσβεστέα αξία / ωφέλιμη ζωή = 10.000 / 10έτη ζωή = 1.000€ 

 2ο χρόνος 2016 / μείωση ΩΖ και μείωση υπολειμματικής αξίας 

Λόγω μείωσης ΩΖ, λαμβάνουμε υπόψη μας τη λογιστική αξία του παγίου, 

δηλαδή 11.000 – 1.000 (αποσβ.2015) = 10.000 

Αποσβεστέα αξία = 10.000 – 2.000 (νέα υπολειμματική αξία) =8.000€ 

Υπολογισμός Αποσβέσεων : 

Αποσβεστέα αξία / ωφέλιμη ζωή = 8.000 / 4έτη = 2.000€ αποσβέσεις. 

 

Άσκηση 12 
Η επιχείρηση «Ζ» αγόρασε την 1/10/2011 το πάγιο Ψ αξίας 800€  με 

υπολειμματική αξία 80€ και ωφέλιμη ζωή 3 έτη και την 31/5/2013 το Ψ 

ανταλλάχθηκε με το πάγιο Φ, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε σε 450 ευρώ. Από 

τις συναλλαγές αυτές, η «Ζ» είχε: 

α. Κέρδος 100€ 

β. Ζημιά 100€ 

γ. Ζημιά 50€ 

δ. Κέρδος 50€ 

 

Απάντηση 

Η επιχείρηση «Ζ» αγόρασε την 1/10/2011 το πάγιο Ψ αξίας 800€  με 

υπολειμματική αξία 80€ και ωφέλιμη ζωή 3 έτη και την 31/5/2013 το Ψ 
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ανταλλάχθηκε με το πάγιο Φ, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε σε 450 ευρώ. Από 

τις συναλλαγές αυτές, η «Ζ» είχε: 

 
 

Επομένως λογιστική αξία παγίου 800 – 400 = 400€ 

Αξία κτήσης νέου παγίου Φ 450€ - 400€ (λογιστική αξία παγίου Ψ) = κέρδος 

50€ 

 

 

1/10/2011 αξία κτήσης υπολ.αξία
Αποσβεσ

τέα αξία

ωφελ. 

ζωή

ετήσιες 

αποσβέσεις

800 80 720 3 240

Οκτ-11 60

2012 240

Μαϊ-13 100

Συνολικές αποσβέσεις 400
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