
 
 

ΔΕΟ25 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2020_2021  

1. Ποια χρηματοοικονομική κατάσταση απαντά στο ακόλουθο ερώτημα: Ποιο 

ήταν το μικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος; 

α. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

β. Ισολογισμός 

γ. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

δ. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

2. Ο ισολογισμός 31/12/2019 περιλαμβάνει 

α. το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους 

β. τα έξοδα της χρήσης 

γ. το τελικό υπόλοιπο του αποτελέσματος εις νέον 

δ. το αρχικό υπόλοιπο του αποτελέσματος εις νέον 

 

3. Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα περιλαμβάνει πληροφορίες: 

α. για τα κέρδη ή τις ζημιές μιας περιόδου, καθώς και λοιπές μεταβολές στα 

ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 

β. σχετικά με τις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

γ. για την καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων 

δ. για ανάλυση των αποσβέσεων 

 

4. Ο λογαριασμός «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων» είναι: 

α. έσοδο 

β. έξοδο 

γ. Αντίθετος λογαριασμός Ενεργητικού 

δ. Αντίθετος λογαριασμός Παθητικού 

 

 

 

 



 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Λογαριασμοί Ενεργητικό Παθητικό 
(Υποχρεώσεις) 

Καθαρή 
Θέση 

Κτήρια    

Ακίνητα    

Αποθεματικά    

Αποσβεσμένα ακίνητα    

Γραμμάτια Πληρωτέα    

Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων 
πληρωτέων 

   

Προμηθευτές    

Ενοίκια εισπρακτέα    

Χρεόγραφα    

Καταθέσεις όψεως    

Προπληρωμένα ασφάλιστρα    

Προεισπραγμένα ενοίκια    

Μερίσματα Πληρωτέα    

Προκαταβολή Προμηθευτή    

Πελάτες    

Γραμμάτια Εισπρακτέα    

Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων 
εισπρακτέων 

   

Προκαταβολή Πελάτη    

Εμπορεύματα 31/12/20Χ1    

Μετοχικό Κεφάλαιο    

Προκαταβολή προσωπικού    

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες    

Φόρος εισοδήματος    

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ)    

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)     

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

  

 Με τα ίδια στοιχεία της άσκησης 1 να υπολογιστεί το μικτό κέρδος 

 

 

 Με τα ίδια στοιχεία της άσκησης 1, και μετά τον υπολογισμό του Μικτού 

κέρδους να υπολογιστεί το αποτέλεσμα της χρήσης 

Λογαριασμοί Έσοδα Έξοδα
Έκτακτα 

έσοδα

Έκτακτα 

έξοδα

Ενοίκια

Αμοιβές προσωπικού

Κέρδη από συμμετοχές

Διαφημίσεις

Έσοδα από υπηρεσίες

Εργοδοτικές εισφορές

Διάφορα έξοδα

Ζημιές από πυρκαγιά

Αμοιβές τρίτων

Ασφάλιστρα

Αμοιβές προσωπικού

Κέρδη από συμμετοχές

Τόκοι χρεωστικοί

Φορολογικό πρόστιμο

Γραφική ύλη (αναλωθείσα)

Έκτακτες ζημίες

Φόροι - τέλη

Πωλήσεις

Φωτισμός

Έσοδα από μερίσματα

Κέρδη από πώληση παγιών

Τόκοι Πιστωτικοί

Απόσβεση επίπλων

Κέρδη ομολογιών

Αμοιβές τρίτων

Τόκοι πιστωτικοί



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


