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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Έννοια της Απογραφής 
Απογραφή είναι το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την εξακρίβωση, 

τον λεπτομερή προσδιορισμό και την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού και την επαλήθευση της καθαρής θέσης, σε ενιαίο νόμισμα  

σε μια ορισμένη χρονική στιγμή.  

 

 

Εξακρίβωση 

• Σκοπό έχει να επιβεβαιώσει τα περιουσιακά δεδομένα και να ελέγξει 

τα λογιστικά δεδομένα (επαλήθευση από τα δικαιολογητικά) 

• Τα σφάλματα των λογιστικών δεδομένων (διόρθωση)  

 

Λεπτομερής Καταγραφή 

• Των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού και τη Καθαρής 

Θέσης 

• Το είδος – το μέγεθος – την ποιότητα – τα ειδικά χαρακτηριστικά 

• Την ταυτότητα των Χρεωστών και των Πιστωτών 

•    Αναλυτική Παρουσίαση … 

 Το  ακριβές ύψος της απαίτησης ή της υποχρέωσης 

 Τα πλήρη στοιχεία του (όνομα ή επωνυμία, Διεύθυνση) 

 Ημερομηνία Λήξης 
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 Τη δυνατότητα επαλήθευσης των υπολοίπων των 

λογαριασμών με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, 

παραστατικά κλπ. 

 

Ποσοτική Καταμέτρηση 

• Η λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και του 

Παθητικού. Όταν πρόκειται 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. (Εξαιρείται η Καθαρή Θέση) 

• Αριθμός – βάρος – τεμάχια – όγκος – κλπ. 

• Το ύψος των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αναλυτικά με έλεγχο 

των δικαιολογητικών που τις επιβεβαιώνουν. Η μέτρηση περιλαμβάνει 

συμφωνία υπολοίπων των αντίστοιχων λογαριασμών με τους οφειλέτες 

ή δικαιούχους αντίστοιχα. 

 

Αποτίμηση 

• Προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 

• Τον προσδιορισμό της αξίας με βάση την αξία απόκτησης 

προσαρμοσμένη στη σημερινή αξία με τις μεταβολές λόγω βελτίωσης ή 

φθοράς 

• Τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεων. 

 

Μέθοδοι Αποτίμησης 

 Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην τιμή κτήσης ή στο 

κόστος ιδιοκατασκευής τους. 

 

Αρχή του ιστορικού κόστους 

Οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν περιουσιακά στοιχεία (πάγια – 

αποθέματα) και υποχρεώσεις σε ένα αρχικό ιστορικό κόστος, δηλαδή στην τιμή 

στην οποία τα απέκτησε. 

 

Επιμέτρηση (αποτίμηση) των αποθεμάτων  

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος απόκτησής τους (κόστος 

κτήσης). Στη συνέχεια, μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα 

αποτιμώνται στην κατ΄ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

Καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 
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Καθαρή Ρευστοποιήσιμη αξία (ΚΡΑ) είναι η εκτιμώμενη διαφορά (μέσα στα 

πλαίσια της κανονικής πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας) ανάμεσα: 

Α. της τρέχουσα αξία πώλησης και 

Β. των εξόδων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πώλησης 

 

 
 

Επαλήθευση της Καθαρής Θέσης 

Επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της… 

• Διαφοράς της πραγματικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 

• Και των στοιχείων του Παθητικού.  

 

Εγγραφές Προσαρμογής των Λογαριασμών 

Εγγραφές προσαρμογής ονομάζονται οι εγγραφές που τακτοποιούν 

λογαριασμούς, στο τέλος της χρήσης , ώστε να συμφωνούν με τα δεδομένα της 

πραγματικής Απογραφής.  

Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι :  

i. Τακτοποίηση εξόδων – εσόδων.  

ii. Τακτοποίηση διάφορων λογαριασμών περιουσιακών στοιχείων (ταμείο, 

καταθέσεις σε Ευρώ, αποθέματα κ.λπ.).  

iii. Τακτοποίηση διάφορων λογαριασμών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

iv. Τακτοποίηση διάφορων λογαριασμών σε ξένο νόμισμα και χρεογράφων.  

v. Διενέργεια απόσβεσης επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

vi. Διενέργεια προβλέψεων για διάφορους λόγους (κινδύνους 

εκμετάλλευσης και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους) 
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Περιπτώσεις Τακτοποίησης Αναλυτικά…   

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 

 

 
 

1. Αναγνώριση εσόδου πριν την είσπραξη του (ΟΧΙ ΤΑΜΕΙΟ) 
 

   Καταχωρούμε τα έσοδα τα οποία έχει προσφέρει η επιχείρηση, αλλά δεν 

έχουν αναγνωριστεί ως το τέλος της χρήσης που ανήκουν, επειδή δεν έχουν 

εισπραχθεί και θα εισπραχθούν την επόμενη χρονιά. Τα έσοδα αυτά 

ονομάζονται «Έσοδα χρήσης Εισπρακτέα ή δεδουλευμένα έσοδα» ή 

χρησιμοποιούμε την περιγραφή του εσόδου, παρέα με την λέξη Εισπρακτέα, 

πχ Έσοδα Ενοικίων Εισπρακτέα, Δίδακτρα Εισπρακτέα. 

 

    Με την εγγραφή προσαρμογής αναγνωρίζεται… 

       Το έσοδο όσο και η απαίτηση. Δηλαδή έχουμε :  

       Αύξηση λογαριασμού εσόδου και αύξηση λογαριασμού Ενεργητικού 

(μεταβατικός λογαριασμός Ενεργητικού).  

Τα δεδουλευμένα έσοδα που πραγματοποιούνται συνήθως είναι :  

 Παρεχόμενες υπηρεσίες – Ενοίκια - Τόκοι 

     

      Παράδειγμα 1 : Η εταιρεία μισθώνει κτήριο στην εταιρεία ΧΨΩ 

Δεδουλευμένα ενοίκια μηνός Δεκεμβρίου ποσού 1.000€ τα οποία οφείλονται 

και αφορούν την τρέχουσα χρήση, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί και θα 

εισπραχθούν στην επόμενη χρήση (δηλαδή έχει γίνει η χρήση του χώρου χωρίς 

να έχει πληρωθεί). 
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Παράδειγμα 2 : Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ) 

Δεδουλευμένα έσοδα από δίδακτρα μηνός Δεκεμβρίου ποσού 100€ τα οποία 

οφείλονται και αφορούν την τρέχουσα χρήση, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί 

επειδή ο μαθητής δεν τα έχει πληρώσει και θα εισπραχθούν στην επόμενη 

χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αναγνώριση εξόδου πριν την πληρωμή του (ΟΧΙ ΤΑΜΕΙΟ) 
 

Καταχωρούμε τα έξοδα τα οποία έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση, αλλά δεν 

έχουν αναγνωριστεί ως το τέλος της χρήσης που ανήκουν, επειδή δεν έχουν 

πληρωθεί και θα πληρωθούν την επόμενη χρονιά. Τα έξοδα αυτά ονομάζονται 

«Δεδουλευμένα  ή Πληρωτέα ή Οφειλόμενα έξοδα» ή χρησιμοποιούμε την 

περιγραφή του εξόδου, παρέα με την λέξη Πληρωτέα, πχ Ενοίκια 

Πληρωτέα, Ασφάλιστρα Πληρωτέα. 

 

Με την εγγραφή προσαρμογής αναγνωρίζεται… 

       Το έξοδο όσο και την υποχρέωση. Δηλαδή έχουμε :  

       Αύξηση λογαριασμού εξόδου και αύξηση λογαριασμού Παθητικού 

(μεταβατικός λογαριασμός Παθητικού). 

Τα δεδουλευμένα έξοδα συνήθως πραγματοποιούνται για : 

 Μισθούς – Τόκους – Φόρους – Ενοίκια - Ασφάλιστρα 

     

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα χρήσης Εισπρακτέα (λογ.  36) 1.000

(Ενοίκια εισπρακτέα)

           Έσοδα από ενοίκια (λογ. 75) 1.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.000 1.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Δεδουλευμένα έσοδα από ενοίκια κτηρίου

31/12/2015

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα χρήσης Εισπρακτέα (λογ.  36) 100

(Δίδακτρα εισπρακτέα)

         Έσοδα από δίδακτρα (λογ. 73) 100

ΣΥΝΟΛΑ 100 100

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Δεδουλευμένα έσοδα από δίδακτρα μηνός Δεκεμβρίου

31/12/2015
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Παράδειγμα 1 : Λήψη Τραπεζικού Δανείου 

Λήψη Τραπεζικού δανείου κατά τη διάρκεια της χρήσης, του οποίου οι τόκοι 

ποσού 500€ θα καταβληθούν την επόμενη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2 : Αναγνώριση δεδουλευμένων δανειακών τόκων 

Την 1η Οκτωβρίου 20Χ0 η επιχείρηση έλαβε διετές δάνειο 2.000 ευρώ με 

ετήσιο επιτόκιο 10%. Κεφάλαιο και τόκοι είναι πληρωτέα στη λήξη της 

δανειακής σύμβασης. 

 

Εγγραφή προσαρμογής 31/12 

 
 

Παράδειγμα 2 : Ενοίκιο μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 

Κατά τη διενέργεια απογραφής διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν έχει 

πληρώσει το ενοίκιο 2 τελευταίων μηνών ποσού 700€ μηνιαίως. Θα πρέπει να 

καταχωρηθεί το γεγονός στα βιβλία της εταιρείας εφόσον έχουμε 

δεδουλευμένα έξοδα και συγχρόνως θα εμφανίσει την υποχρέωση που υπάρχει 

για εξόφληση τους στην επόμενη λογιστική χρήση. 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Τόκοι Χρεωστικοί (έξοδο λ.65) 50

           Τόκοι Πληρωτέοι (μεταβ.παθ) 50

ΣΥΝΟΛΑ 50 50

Δάνειο * επιτόκιο = 2.000€ *10% = 200€ ετησίως

Χρήση 20Χ0 : 200€ * 3/12 = 50€

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση δεδουλευμένων τόκων δανείων

31/12/20Χ0

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Τόκοι χρεωστικοί (λογ. 65) 500

     'Εξοδα χρήσης πληρωτέα (λογ.56) 500

                  (Τόκοι Πληρωτέοι)

ΣΥΝΟΛΑ 500 500

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Δεδουλευμένα έξοδα από δανειακούς τόκους

31/12/2015
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3. Εκκαθάριση μικτών λογαριασμών 
 

Μικτός λογαριασμός χαρακτηρίζεται ο λογαριασμός που χρεώνεται με τις 

τιμές κτήσης των περιουσιακών στοιχείων και πιστώνεται με τις τιμές 

πώλησης (δηλαδή έχει χαρακτηριστικά τόσο ενός λογαριασμού Ισολογισμού, 

όσο και ενός λογαριασμού αποτελέσματος.) 

 

Στο τέλος της χρήσης, οι μικτοί λογαριασμοί εκκαθαρίζονται. Με την 

εκκαθάριση διαχωρίζεται το ποσό που αφορά αξία και συνεπώς πρέπει να 

εμφανιστεί στον Ισολογισμό, από το ποσό που προσδιορίζει αποτέλεσμα και 

πρέπει να εμφανιστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

 

Έτσι οι εγγραφές τακτοποίησης θα αναφέρονται στις εξής περιπτώσεις:  

 

 
 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ενοίκια κτηρίων (λογ. 62) 1.400

     Έξοδα χρήσης πληρωτέα (λογ.56) 1.400

                  (Ενοίκια πληρωτέα )

ΣΥΝΟΛΑ 1.400 1.400

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Δεδουλευμένα έξοδα από ενοίκια μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου

31/12/2015
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α. Αναγνώριση εξόδου μετά την πληρωμή του ποσού  

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης πληρώνονται έξοδα που αφορούν και την 

τρέχουσα χρήση και την επόμενη.  

Η περίπτωση αυτή αφορά καταχώρηση εξόδου που αφορά την τρέχουσα χρήση 

στο λογαριασμό που αφορά έξοδα επόμενης χρήσης δηλαδή «προπληρωμένα 

έξοδα ή μη δεδουλευμένα έξοδα», πχ Προπληρωμένα ενοίκια, 

Προπληρωμένα ασφάλιστρα. 

 

Στο τέλος της χρήσης, με τις εγγραφές προσαρμογής πρέπει να γίνει 

τακτοποίηση (διαχωρισμός) των εξόδων που αφορούν την τρέχουσα χρήση και 

των εξόδων που αφορούν την επόμενη χρήση. 

Εφόσον το έξοδο τρέχουσας χρήσης έχει καταχωρηθεί σε λογαριασμό 

επόμενης χρήσης (μεταβατικό), θα πρέπει να μειωθεί ο μεταβατικός και να 

αυξηθεί ο λογαριασμός εξόδου. 

 

Με την εγγραφή προσαρμογής αναγνωρίζεται… 

       Το έξοδο με μείωση του προπληρωμένου εξόδου. Δηλαδή έχουμε :  

         Αύξηση λογαριασμού εξόδου και μείωση λογαριασμού  Ενεργητικού 

(Μεταβατικός Λογαριασμός Ενεργητικού). 

Οι προκαταβολές συνήθως γίνονται για :  

 Ενοίκια   - Ασφάλιστρα – Αναλώσιμα Υλικά - Διαφήμιση                

 

Παράδειγμα 1 : Ασφάλιστρα που ανήκουν στον λογαριασμό εξόδων 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό προπληρωμένα ασφάλιστρα 

Την 1/12/2015 έγινε σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου κλοπής ετήσιας 

διάρκειας . Υπογράφοντας το συμβόλαιο έγινε καταβολή ποσού 1.500 ευρώ. Ο 

λογιστής θεώρησε ότι το ποσό αφορά έξοδα επομένων χρήσεων και 

καταχώρησε το ποσό των ασφαλίστρων στο λογαριασμό προπληρωμένα 

Ασφάλιστρα. 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Εξοδα Επομένων χρήσεων ( λογ. 36) 1.500

(Προπληρωμένα Ασφάλιστρα)

                        Ταμείο (λογ. 38) 1.500

ΣΥΝΟΛΑ 1.500 1.500

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Πληρωμή ασφαλίστρων επόμενης χρήσης

1/12/2015



9 
 

                      ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ 210-5711484 
                                                              Email: grammateia.eclass4u@gmail.com 
 

Με το κλείσιμο της Λογιστικής Χρήσης και κατά τη διενέργεια της απογραφής, 

ο Λογιστής παρατήρησε ότι έχει κάνει λάθος στην καταχώρηση των εξόδων 

από ασφάλιστρα και το ποσό των 1.500€ δεν αφορά όλο την επόμενη χρήση.  

Διαπίστωσε ότι τα ασφάλιστρα για ένα μήνα πρέπει να καταχωρηθούν στα 

έξοδα της τρέχουσας χρήσης. Άρα 1.500 /12 = 125€ θα καταχωρηθούν στα 

έξοδα και θα μειώσουν το λογαριασμό προπληρωμένα ασφάλιστρα. 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2 : Ασφάλιστρα που ανήκουν στον λογαριασμό εξόδων 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό προπληρωμένα ασφάλιστρα 

 

Την 1 Ιανουαρίου 20Χ0 είχαν πληρωθεί για ασφάλιστρα κτηρίων των 

επόμενων 12 μηνών 1.200 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί στο σχετικό 

μεταβατικό λογαριασμό στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

Αρχική εγγραφή την 1/1/20Χ0 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Προπληρωμένα Ασφάλιστρα 1.200

                    Ταμείο 1.200

ΣΥΝΟΛΑ 1.200 1.200

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Πληρωμή ετήσιων ασφαλίστρων 

01/01/20Χ0

 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ασφάλιστρα κτηρίων (λογ.62) 125

  Εξοδα Επομένων χρήσεων ( λογ. 36) 125

              (Προπληρωμένα Ασφάλιστρα)

ΣΥΝΟΛΑ 125 125

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Λογισμός δεδουλευμένων ασφαλίστρων ως απογραφή 31/12

31/12/2015
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Εγγραφή τακτοποίησης που θα πρέπει να γίνει 31/12/20Χ0 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ασφάλιστρα Κτηρίων 1.200

         Προπληρωμένα Ασφάλιστρα Κτηρίων 1.200

ΣΥΝΟΛΑ 1.200 1.200

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Λογισμός δεδουλευμένων ασφαλίστρων ως απογραφή 31/12

31/12/20Χ0

 
 

β. Μείωση εξόδου μετά την πληρωμή του ποσού 

Η περίπτωση αυτή αφορά έξοδα που πληρώθηκαν στην τρέχουσα χρήση, 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό εξόδων,  αλλά αφορούν την επόμενη. Τα 

έξοδα αυτά ονομάζονται «Προπληρωμένα », πχ προπληρωμένα ενοίκια, 

προπληρωμένα ασφάλιστρα. 

 

Με την εγγραφή προσαρμογής αναγνωρίζεται… 

  Το έξοδο με αύξηση του προπληρωμένου εξόδου. Δηλαδή έχουμε :  

     Μείωση λογαριασμού εξόδου και αύξηση λογαριασμού  Ενεργητικού 

(μεταβατικός λογαριασμός Ενεργητικού). 

 

Παράδειγμα : Πληρωμή ενοικίων που αφορούν την επόμενη χρήση 

καταχωρήθηκαν ως έξοδα της τρέχουσας χρήσης 

Την 1/11/2015  πληρώθηκαν ενοίκια συνολικού ποσού 4.000€ που αφορούν 

περίοδο 01/11/15 – 28/02/16. Ο λογιστής καταχώρησε όλο το ποσό στο 

λογαριασμό «Ενοίκια Κτηρίων». 

 

 

 

 

Με το κλείσιμο της Λογιστικής Χρήσης και κατά τη διενέργεια της απογραφής, 

ο Λογιστής παρατήρησε ότι έχει κάνει λάθος στην καταχώρηση των ενοικίων 

κτηρίων  και το ποσό των 4.000€ δεν αφορά όλο την τρέχουσα χρήση.  

Διαπίστωσε ότι τα ενοίκια για 2 μήνες (01/01 – 28/02) πρέπει να 

καταχωρηθούν στο μεταβατικό λογαριασμό « Προπληρωμένα Ενοίκια» Άρα 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ενοίκια κτηρίων (λογ. 62) 4.000

                        Ταμείο (λογ. 38) 4.000

ΣΥΝΟΛΑ 4.000 4.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Εξόφληση ενοικίου

1/11/2015
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4.000 / 4μήνες = 1.000 * 2μήνες = 2.000€ θα μειωθούν από τα έξοδα και θα 

αυξήσουν το λογαριασμό προπληρωμένα ενοίκια. 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2 

Την 30 Σεπτεμβρίου 20Χ0 η επιχείρηση είχε καταβάλει τα ενοίκια των 

επόμενων οκτώ μηνών αξίας 400 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί σε 

χρέωση του σχετικού εξόδου. 

 

Αρχική εγγραφή 30/9/20Χ0 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ενοίκια Κτηρίων (έξοδο) 400

                    Ταμείο 400

ΣΥΝΟΛΑ 400 400

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Πληρωμή ενοικίων μηνών 01/10/20Χ0 - 31/05/20Χ1

30/09/20Χ0

 
 

Εγγραφή προσαρμογής 31/12/20Χ0 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Προπληρωθέντα Ενοίκια (μεταβ.Ενεργ) 250

                   Ενοίκια Κτηρίων (έξοδο) 250

ΣΥΝΟΛΑ 250 250

Αξία ενοικίου / σύνολο ενοικίων = 400€ / 8μήνες ενοίκια που πληρώθηκαν = 50 μηνιαίως

Μήνες 20Χ0 = 3

Μήνες 20Χ1 = 5        άρα έχουμε 50€ * 5μήνες = 250€ για την επόμενη χρήση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Τακτοποίηση εγγραφής προσαρμογής / Πληρωμή ενοικίων επόμενης χρήσης

31/12/20Χ0

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Εξοδα Επομένων χρήσεων ( λογ. 36) 2.000

(Προπληρωμένα Ενοίκια)

              Ενοίκια κτηρίων (λογ. 62) 2.000

ΣΥΝΟΛΑ 2.000 2.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Λογισμός μη δεδουλευμένων ενοικίων ως απογραφή 31/12

31/12/2015
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Παράδειγμα 3 

Την 1/10/2016, η εταιρεία «Global» πλήρωσε 12.000 ευρώ για ασφάλιστρα 

ενός έτους για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 και 

ο λογιστής της καταχώρησε το συνολικό ποσό ως έξοδο της τρέχουσας χρήσης, 

η οποία λήγει την 31/12/2016. Ποιο από τα ακόλουθα θα αποτελέσει μέρος 

της εγγραφής προσαρμογής την 31/12/2016 (ποσά σε ευρώ); 

 α. Χρέωση: Προπληρωμένα Ασφάλιστρα 3.000 

β. Πίστωση: Προπληρωμένα Ασφάλιστρα 9.000 

γ. Χρέωση: Ασφάλιστρα 3.000 

δ. Πίστωση: Ασφάλιστρα 9.000 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

γ. Αναγνώριση εσόδου μετά την είσπραξη του ποσού 

Η περίπτωση αυτή αφορά καταχώρηση εσόδου που αφορά την τρέχουσα 

χρήση στο λογαριασμό που αφορά έσοδα επόμενης χρήσης δηλαδή «προ 

εισπραχθέντα έσοδα ή μη δεδουλευμένα έσοδα», πχ προεισπραγμένα 

ενοίκια, προεισπραγμένα δίδακτρα. 

 

Με την εγγραφή προσαρμογής αναγνωρίζεται… 

  Το έσοδο με αύξηση του προπληρωμένου εσόδου. Δηλαδή έχουμε :  

     Αύξηση λογαριασμού εσόδου και μείωση λογαριασμού  Παθητικού, όταν 

κατά την καταχώρηση πιστώθηκε λογαριασμός Παθητικού (μεταβατικός 

λογαριασμός Παθητικού) 

  

Τα μη δεδουλευμένα έσοδα πραγματοποιούνται συνήθως για : 

 Αεροπορικά εισιτήρια – Συνδρομές στον τύπο - Ενοίκια 

 

Παράδειγμα  : Έσοδα από προμήθειες που ανήκουν στον λογαριασμό 

εσόδων καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό προεισπραχθείσες προμήθειες. 

Την 1/12/2015  η επιχείρηση εισέπραξε από προμήθειες ποσό 50.000. Το 

ποσό αυτό μεταφέρθηκε όλο στην πίστωση του λογαριασμού 

«Προεισπραχθείσες Προμήθειες». 

   

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ταμείο (λογ. 38) 50.000

  Έσοδα επομένων χρήσεων (λογ. 56) 50.000

         (Προεισπραχθείσες Προμήθειες)

ΣΥΝΟΛΑ 50.000 50.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Είσπραξη από προεισπραχθείσες προμήθειες

1/12/2015
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Με το κλείσιμο της Λογιστικής Χρήσης και κατά τη διενέργεια της απογραφής, 

ο Λογιστής παρατήρησε ότι έχει κάνει λάθος στην καταχώρηση των εσόδων 

από προμήθειες και το ποσό των 50.000€ δεν αφορά όλο την επόμενη χρήση.  

Διαπίστωσε ότι προμήθειες ποσού 20.000€ πρέπει να καταχωρηθούν στα 

έσοδα της τρέχουσας χρήσης. Άρα 20.000€ θα καταχωρηθούν στα έσοδα και 

θα μειώσουν το λογαριασμό προεισπραχθείσες προμήθειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 1 

Την 1 Ιουνίου 20Χ0 είχαν εισπραχθεί ενοίκια κτηρίων των επόμενων 12 μηνών 

1.200 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί στο λογαριασμό έσοδα επομένων 

χρήσεων 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Προεισπραγμένα ενοίκια 700

                  Έσοδα από ενοίκια 700

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση δεδουλευμένων εσόδων 1.200 * 7/12

  

δ. Μείωση εσόδου μετά την είσπραξη του ποσού 

Η περίπτωση αυτή αφορά έσοδα που εισπράχθηκαν στην τρέχουσα χρήση, 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό εσόδων,  αλλά αφορούν την επόμενη. Τα 

έσοδα αυτά ονομάζονται «Προεισπραχθέντα », πχ προεισπραχθέντα 

ενοίκια. 

 

Με την εγγραφή προσαρμογής αναγνωρίζεται… 

  Το έσοδο με αύξηση του προεισπραγμένου εσόδου. Δηλαδή έχουμε :  

    Μείωση λογαριασμού εσόδου και αύξηση λογαριασμού  Παθητικού 

(μεταβατικός λογαριασμός παθητικού) 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα επομένων χρήσεων (λογ. 56) 20.000

(Προεισπραχθείσες Προμήθειες)

        Έσοδα από προμήθειες (λογ.75) 20.000

ΣΥΝΟΛΑ 20.000 20.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Λογισμός δεδουλευμένων εσόδων ως απογραφή 31/12

31/12/2015
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Παράδειγμα  : Έσοδα από προμήθειες που ανήκουν στον λογαριασμό 

προεισπραχθείσες προμήθειες. καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό εσόδων 

Την 1/12/2015  η επιχείρηση εισέπραξε από προμήθειες ποσό 50.000. Το 

ποσό αυτό μεταφέρθηκε όλο στην πίστωση του λογαριασμού «Έσοδα από 

Προμήθειες» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το κλείσιμο της Λογιστικής Χρήσης και κατά τη διενέργεια της απογραφής, 

ο Λογιστής παρατήρησε ότι έχει κάνει λάθος στην καταχώρηση των εσόδων 

από προμήθειες και το ποσό των 50.000€ δεν αφορά όλο την τρέχουσα χρήση.  

Διαπίστωσε ότι προμήθειες ποσού 30.000€ πρέπει να καταχωρηθούν στα 

έσοδα της  επόμενης χρήσης. Άρα 30.000€ θα καταχωρηθούν στις 

προεισπραχθείσες προμήθειες και θα μειώσουν το λογαριασμό εσόδων . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί καταχωρούνται στον Ισολογισμό γιατί οι 

λογαριασμοί του Ενεργητικού θεωρούνται «Απαίτηση», πχ. η εταιρεία έχει 

απαίτηση από τον μισθωτή της, να της καταβάλει το δεδουλευμένο ενοίκιο, ή η 

εταιρεία έχει απαίτηση από την ασφαλιστική να την καλύψει για το χρονικό 

διάστημα που έχει προπληρώσει και οι λογαριασμοί Παθητικού θεωρούνται 

«Υποχρέωση», πχ. η εταιρεία έχει την υποχρέωση να πληρώσει το 

δεδουλευμένο ενοίκιο του ακινήτου (δηλαδή για το διάστημα που το 

χρησιμοποιεί και το έχει απλήρωτο).  

 

Παράδειγμα 2 

 Την 1 Μαΐου 20Χ0 είχαν εισπραχθεί ενοίκια κυλικείου των επόμενων δώδεκα 

μηνών 1.200 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί σε σχετικό λογαριασμό εσόδου. 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ταμείο (λογ. 38) 50.000

  Έσοδα από προμήθειες (λογ. 75) 50.000

ΣΥΝΟΛΑ 50.000 50.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Είσπραξη από προμήθειες …

1/12/2015

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα από προμήθειες (λογ. 75) 30.000

   Έσοδα επομένων χρήσεων (λογ. 56) 30.000

         (Προεισπραχθείσες Προμήθειες)

ΣΥΝΟΛΑ 30.000 30.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Λογισμός δεδουλευμένων εσόδων ως απογραφή 31/12

31/12/2015
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Εγγραφή προσαρμογής 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα από ενοίκια 400

          Προεισπραχθέντα ενοίκια (μεταβ.παθητ) 400

ΣΥΝΟΛΑ 400 400

Αναγνώριση ενοικίου - εσόδου

Αξία ενοικίων / διάρκεια = 1.200€ / 12μήνες  = 100 μηνιαίως

Μήνες 20Χ0 = 8 

Μήνες 20Χ1 = 4  άρα έχουμε 100€ * 4μήνες = 400€ για την επόμενη χρήση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/20Χ0

 
 

4. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 
 

Πάγια Στοιχεία : προορίζονται να παραμείνουν σε λειτουργία  για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (μεγαλύτερη του ενός έτους), όπως Κτήρια, έπιπλα, 

μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός.  

 Καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία κατά  την αγορά. 

 Με εξαίρεση τις εδαφικές εκτάσεις (δεν αποσβένονται επειδή δε χάνουν 

την αξία τους) 

 Μειώνεται η χρησιμότητα τους 

 Καταχωρείται έξοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους 

 Απόσβεση είναι η διαδικασία κατανομής του κόστους των παγίων σε 

έξοδο 

 

Στο τέλος της χρήσης, κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να διενεργήσει 

απογραφή και να υπολογίσει σε τι ύψος ανέρχεται το σύνολο των του πάγιου 

ενεργητικού της.  

    Οι ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους συντελεστές τακτικών 

αποσβέσεων, οι οποίοι καθορίζονται από τη νομοθεσία για κάθε είδους πάγιου 

στοιχείου ή με βάση τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής (χρονική απαξίωση του ή 

ολοκλήρωση έργου) που υπολογίζει η επιχείρηση ότι θα της χρησιμεύσει το 

πάγιο στοιχείο της (π.χ. ένα μηχάνημα παραγωγής υπολογίζει ότι μπορεί να 

έχει διάρκεια ωφέλιμης ζωής 5 έτη).  

    Έτσι με την κατάλληλη εγγραφή προσαρμογής εμφανίζεται ο λογαριασμός 

εξόδου των αποσβέσεων, ενώ παράλληλα μειώνεται ο σχετικός λογαριασμός 

των παγίων στοιχείων της.  
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Παράδειγμα  : Απόσβεσης πάγιου στοιχείου 

Την 31/12/2015  η επιχείρηση αποσβένει κτήριο αγοράς 1/1/2015 και αξίας 

κτήσης  150.000€ με ετήσιο συντελεστή 10% .  

    Υπολογισμός απόσβεσης :  150.000 * 10% = 15.000€ 

 

Η εγγραφή προσαρμογής έχει ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτύπωση κίνησης λογαριασμού Κτηρίου  

  1. Αγορά κτηρίου 01/01/15 αξίας 150.000€ 

 

 

 

 

 

2. Απόσβεση κτηρίου : 150.000€ * 10% = 15.000€ 

 

 

 

 

 

 

3. Ισολογισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις Κτηρίων (λογ. 66) 15.000

     Αποσβεσμένα κτήρια (λογ. 11.99) 15.000

ΣΥΝΟΛΑ 15.000 15.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αποσβέσεις κτηρίων 150.000 * 10% = 15.000€

31/12/2015

Χρέωση Πίστωση

150.000

Κτήριο Α

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

15.000 15.000

Αποσβέσεις Κτηρίων Αποσβεσμένα Κτήρια

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΡΙΟ Α 150.000 15.000 135.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΘ
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5. Αποσβέσεις Απαιτήσεων 
 

Οι επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν πωλήσεις «επί πιστώσει» εκτιμούν ότι 

μέρος των πιστώσεων αυτών δε θα εισπραχθεί. Για να εκφραστούν αυτές οι 

εκτιμήσεις, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις επί πιστώσει 

κάνουν εγγραφή τακτοποίησης για να καταχωρήσουν τα ποσά των εκτιμήσεων 

σε λογαριασμό «Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων». 

 

Επομένως… 

 

 Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 
 Πρόβλημα είσπραξης από χρεώστες 

 Έλεγχος για απομείωση στην αξία, ώστε το υπόλοιπο να αντανακλά 

την αξία που προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί 

 

Αναλυτικά θα ασχοληθούμε στην Χρηματοοικονομική Λογιστική και στη 2η 

Γραπτή εργασία 

 

Εγγραφές προσαρμογής που έχουν να κάνουν με αναλώσεις 
Η επιχείρηση συνήθως αποφεύγει να παρακολουθεί και να καταγράφει σε όλη 

τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης την ανάλωση δευτερευόντων ειδών 

αποθεμάτων (γραφική ύλη, είδη συσκευασίας), λόγω απλοποίησης της 

λογιστικής εργασίας. Επομένως οι λογαριασμοί αυτοί θα ενημερωθούν στο 

τέλος της λογιστικής χρήσης με τη διενέργεια της απογραφής. 

 

    Με την απογραφή γνωρίζουμε το πραγματικό ύψος των τελικών αποθεμάτων 

που βρίσκεται στις αποθήκες μας στο τέλος της χρήσης και το οποίο αφαιρούμε 

από το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού αποθεμάτων, που υπάρχει στα 

βιβλία μας.  

      

     Το πραγματικό ύψος αποθέματος που έχει καταναλωθεί, μέσα στη λογιστική 

χρήση, μας δίνεται από την προκύπτουσα διαφορά. 

    

Παράδειγμα  : Ανάλωσης δευτερευόντων ειδών αποθεμάτων 

1. Αγορά γραφικής Ύλης αξίας 200€ 

 

 

 

 

 

Χρέωση Πίστωση

200

Γραφική Ύλη
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2. Απογραφή Γραφικής Ύλης 31/12/2015. Αξία Γραφικής Ύλης 

απογραφής ποσού 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 

    Η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει συνολικές αγορές γραφικής ύλης κατά 

τη διάρκεια της χρήσης 20Χ0 ποσού 1.200 ευρώ (το υπόλοιπο της γραφικής 

ύλης την 01.01.20Χ0 ήταν μηδέν). Λόγω ακαταλληλότητας, επέστρεψε στον 

προμηθευτή γραφική ύλη αξίας 50 ευρώ στο έτος 20Χ0, ενώ το υπόλοιπο 

απογραφής τέλους αποτιμήθηκε σε 250 ευρώ. 

 

Αρχική εγγραφή // 1η Εγγραφή 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Γραφική ύλη (λογ. Αποθέματα) 1.200

               Διάφοροι λογ/σμοί 1.200

ΣΥΝΟΛΑ 1.200 1.200

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αγορά γραφικής ύλης

ΧΧ/ΧΧ/20Χ

0

 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη (λογ. 64) 100

                 Γραφική Ύλη (λογ. 25) 100

ΣΥΝΟΛΑ 100 100

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αποσβέσεις κτηρίων 150.000 * 10% = 15.000€

31/12/2015

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

200 100 100

Υπόλοιπο = 100€

Γραφική Ύλη Αναλωθείσα Γραφική ύλη
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Αρχική εγγραφή  // 2η Εγγραφή // επιστροφή γραφικής ύλης  

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Προμηθευτής 50

                  Γραφική Ύλη 50

ΣΥΝΟΛΑ 50 50

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Επιστροφή Γραφικής ύλης λόγω ακαταλληλότητας

ΧΧ/ΧΧ/20Χ

0

 
 

Εγγραφή προσαρμογής 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη (έξοδο) 900

                       Γραφική Ύλη 900

ΣΥΝΟΛΑ 900 900

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη =Απόθεμα Αρχής + Αγορές - Επιστροφές - Τελικό Απόθεμα =

                                       = 0 + 1200 - 50 - 250 = 900€ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση της αναλωθείσας Γραφικής Ύλης

31/12/20Χ0

Ο υπολογισμός της Γραφικής ύλης που αναλώθηκε έγινε με τον τρόπο που 

υπολογίζουμε το κόστος πωληθέντων :

 
 

 

6. Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων 
 

Κόστος Πωληθέντων είναι το κόστος κτήσεως των εμπορευμάτων που έχουν 

πωληθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου και αποτελεί ως γνωστό έξοδο της 

λογιστικής μονάδας. 

Προσδιορισμός κόστους :  

 Μετά από κάθε πώληση (Διαρκής απογραφή)  ή 

 Στο τέλος της χρήσης (Περιοδική απογραφή) 

 

Διαρκής Απογραφή (μετά από κάθε πώληση) 

   Με το σύστημα της Διαρκούς Απογραφής ο λογαριασμός «Κόστος 

Πωληθέντων» ενημερώνεται στη διάρκεια της χρήσης με τις μειώσεις των 

αποθεμάτων λόγω πωλήσεων. 
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Περιοδική Απογραφή (στο τέλος της χρήσης) 

Το σύστημα της περιοδικής απογραφής στηρίζεται στη βασική εξίσωση των 

αποθεμάτων 

 

Περιοδική Απογραφή (στο τέλος της χρήσης) 

Ο προσδιορισμός του Κόστους Πωληθέντων γίνεται στο τέλος της χρήσης και 

αφού πρώτα διενεργηθεί απογραφή των εμπορευμάτων που παραμένουν στην 

αποθήκη  (δεν έχουν ακόμα πωληθεί). 

Το σύστημα της περιοδικής απογραφής στηρίζεται στη βασική εξίσωση των 

αποθεμάτων 

 

 
Ενημέρωση… 

Αρχικό Απόθεμα : Από τους Λογαριασμούς  

Αγορές Χρήσης : Από τους Λογαριασμούς  

Τελικό Απόθεμα : Από την απογραφή σε φυσικές μονάδες (στο τέλος της 

χρήσης). 

 

 

 

 

 


