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ΔΕΟ25 - 2ο Μάθημα  

Βασικές έννοιες Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης  

 Έσοδο : Κάθε δραστηριότητα της οντότητας που προκαλεί αύξηση της 

καθαρής θέσης της (π.χ. πώληση εμπορευμάτων, παροχή υπηρεσιών, έσοδα 

από ενοίκια, τόκοι πιστωτικοί κ.α) Λειτουργικά και μη.  

 Λειτουργικά: Προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της 

επιχείρησης 

 Μη λειτουργικά: Προέρχονται από δευτερεύουσες ή άλλες 

δραστηριότητες // δεν συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα 

 Έξοδο : Κάθε δραστηριότητας της οντότητας που προκαλεί μείωση της 

καθαρής θέσης της (π.χ. Αμοιβές προσωπικού , αμοιβές τρίτων, ενοίκια, 

επισκευές, αποσβέσεις, αναλώσεις αποθεμάτων κ.α.). Λειτουργικά και μη.  

 Κέρδη : Έσοδα – έξοδα.  

Τύπος Απεικόνισης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης  
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Δεν ξεχνάμε……  

Μικτό αποτέλεσμα εμπορευμάτων = η διαφορά μεταξύ Πωλήσεων 

εμπορευμάτων και κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων. Το Μικτό κέρδος 

εμπορευμάτων αφορά το κέρδος της επιχείρησης πριν τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα χρήσης.  

  

Βασικοί τύποι Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης  
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Ποια είναι η έννοια του Κόστους… 

Κόστος:  Είναι η διάθεση ή η επένδυση σε υλικά ή άυλα αγαθά και υπηρεσίες με 

σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις. 

 Το κόστος εξαφανίζεται όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωματωμένο  

και μετατρέπεται σε έξοδο που βαρύνει, το έσοδο που προκύπτει από την πώληση 

του.   

 Αντίθετα το κόστος που δεν έχει ακόμα αναλωθεί ή πωληθεί αποτελεί την αξία 

του Ενεργητικού στοιχείου και εμφανίζεται στον Ισολογισμό (π.χ. τελικό απόθεμα 

εμπορευμάτων). 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

 Παράδειγμα λογαριασμών εσόδων 

 Πωλήσεις εμπορευμάτων 

 Πωλήσεις υπηρεσιών 

 Πωλήσεις προϊόντων 

 Έσοδα από προμήθειες 

 Έσοδα ενοικίων 

 Τόκοι πιστωτικοί  

Η δημιουργία των εσόδων είναι ανεξάρτητη από την πληρωμή χρημάτων. 

      

 Παράδειγμα λογαριασμών εξόδων 

 Αμοιβές προσωπικού 

Προκύπτουν από την απασχόληση του έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 

(συμβάσεις απασχόλησης εργασίας) 

 Αμοιβές τρίτων (δικηγόρων, λογιστών κ.α.) 
Προκύπτουν από τις αμοιβές υπηρεσιών που παρέχουν τρίτοι που δεν συνδέονται με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες)  

 Παροχές τρίτων  
Προκύπτουν από τις υπηρεσίες τρίτων (φως, νερό, τηλέφωνο, επισκευές, ενοίκια, 

Ασφάλιστρα κ.α.) 

 Φόροι – Τέλη (δημοτικά τέλη και φόροι, φόροι μισθώσεων κ.α.) 

 Αναλώσεις γραφικής ύλης, Διαφημίσεις, διάφορα έξοδα (έξοδα κίνησης, 

προβολής και διαφήμισης, κ.α.) 

 Αποσβέσεις παγίων 

 Τόκοι χρεωστικοί (τραπεζικοί τόκοι και τόκοι γραμματίων // δεδουλευμένοι) 

Η δημιουργία των εξόδων είναι ανεξάρτητη από την πληρωμή χρημάτων. 
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Έκτακτα κέρδη & ζημιές 

 Έκτακτο Κέρδος 

    Είναι η αύξηση της Καθαρής Θέσης η οποία προέρχεται από τυχαίες, συμπτωματικές 

και ευκαιριακές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Παραδείγματα : Κέρδη από πώληση παγίου, συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές, κ.α. 

 

 Έκτακτη Ζημιά 

    Είναι η μείωση της Καθαρής Θέσης, η οποία προέρχεται από τυχαίες, 

συμπτωματικές και ευκαιριακές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Παραδείγματα : Ζημίες από εκποίηση ακινήτων, φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις, ζημιές από θεομηνίες κ.α. 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Ο συσχετισμός μεταξύ οργανικών εσόδων και οργανικών εξόδων μας προσδιορίζει 

ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα, αυτό του «Λειτουργικού Αποτελέσματος   

Εκμετάλλευσης» 

• Το αποτέλεσμα του «Λειτουργικού Αποτελέσματος» μαζί με τα έκτακτα κέρδη 

και τις έκτακτες ζημιές, συσχετίζονται μεταξύ τους προσδιορίζοντας το αποτέλεσμα 

της χρήσης. 

Ορισμός Αποτελέσματος 

Το αποτέλεσμα που πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια χρονική περίοδο  

(κέρδος ή ζημιά) υπολογίζεται: 

Α.Χ. = ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 
 

Όταν τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν τα συνολικά έξοδα = Καθαρό Κέρδος 

Όταν τα συνολικά έξοδα υπερβαίνουν τα συνολικά έσοδα = Καθαρή ζημιά 

 

Το λογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

μεταφέρεται στον Ισολογισμό στην Καθαρή Θέση και στο λογαριασμό «αποτελέσματα 

εις νέον».  

 

Αναλυτικά…. 
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