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ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Αντίθετοι ή Αρνητικοί είναι οι λογαριασμοί που δημιουργούνται για να 

δεχτούν τις χρεώσεις ή τις πιστώσεις άλλων λογαριασμών, οι οποίοι για 

διάφορους λόγους πρέπει να παρουσιάσουν το αρχικό τους υπόλοιπο. 

 Δεν λειτουργούν αυτόνομα και συνεξετάζονται πάντα σε συνδυασμό με 

τους κύριους 

 Χρησιμοποιούνται πάντα για πληροφοριακούς λόγους. 

 

Συνηθέστερες περιπτώσεις αντίθετων λογαριασμών αποτελούν :  

 

 
 

Στο τέλος της χρήσεως, οι αντίθετοι λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 

δεν εξισώνονται και εμφανίζονται αφαιρετικά των κυρίων λογαριασμών τους, 

ενώ οι αντίθετοι αποτελεσματικοί λογαριασμοί (ΚΑΧ) εξισώνονται 

μεταφερόμενοι στους κυρίους τους. 

 

Παράδειγμα χρήσης αντίθετων Λογαριασμών Ενεργητικού 

Στις 10/3/16 η εταιρεία ΒΓΑ αγόρασε μηχάνημα αξίας 100.000€ με μετρητά. 
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Στο τέλος της χρήσης πραγματοποιούνται αποσβέσεις αξίας 20.000€. Για να 

δείξει τη μείωση της αξίας του μηχανήματος από τη χρησιμοποίηση τους, χωρίς 

να μεταβάλλει την αρχική τους αξία, η εταιρεία χρησιμοποιεί τον αντίθετο 

λογαριασμό «Αποσβεσμένα Μηχανήματα».  

Η ημερολογιακή εγγραφή έχει ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα καθολικά των λογαριασμών θα έχουν ως εξής : 

 

 

 

 

Ο λογαριασμός Αποσβεσμένα Μηχανήματα δείχνει το ποσό της μείωσης του 

λογαριασμού Μηχανήματα, χωρίς να μεταβάλλει την αρχική του αξία. 

Στον Ισολογισμό θα εμφανιστεί αφαιρετικά του κύριου λογαριασμού. 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

Αποσβέσεις Μηχανημάτων 20.000

            Αποσβεσμένα Μηχανήματα 20.000

ΣΥΝΟΛΑ 20.000 20.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Υπολογισμός αποσβέσεων μηχανημάτων

31/12/2016

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

100.000 20.000

Μηχανήματα Αποσβεσμένα Μηχ/τα

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕ- 

ΣΜΕΝΑ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 100.000 20.000 80.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Παράδειγμα χρήσης αντίθετων Αποτελεσματικών Λογαριασμών 

Στο τέλος της χρήσης 31/12, απεικονίζεται στα αναλυτικά καθολικά 

(καρτέλες λογαριασμών) της εταιρείας η παρακάτω εικόνα στην αγορά των 

εμπορευμάτων. 

 

 

 

Στο τέλος της χρήσης  

   Μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών «Εκπτώσεις αγορών» και 

των «Επιστροφών Αγορών» (αντίθετοι λογαριασμοί – τα υπόλοιπα τους είναι 

πιστωτικά) στο λογαριασμό «Αγορές Χρήσης» έτσι ώστε να προσδιοριστεί το 

κόστος των αγορών λογιστικά. 

 

 

Η εικόνα που θα έχουν τα αναλυτικά καθολικά 31/12 θα είναι ως εξής: 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Επιστροφές Αγορών 20.000

Εκπτώσεις Αγορών 20.000

                   Αγορές Εμπορευμάτων 40.000

ΣΎΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Μεταφορά αντίθετων λογαριασμών στον κύριο λογαριασμό

31/12/ΧΧΧΧ

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

20.000 20.000 40.000

Επιστροφές Αγορών Εκπτώσεις Αγορών Αγορές Εμπ/των

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

100.000 20.000 20.000

Αγορές 

εμπορευμάτων

Επιστροφές Αγορών 

εμπορευμάτων

Εκπτώσεις Αγορών 

εμπορευμάτων

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

100.000 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Χ.Υ. 60.000 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΔΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΔΕΝ

Αγορές 

εμπορευμάτων

Επιστροφές Αγορών 

εμπορευμάτων

Εκπτώσεις Αγορών 

εμπορευμάτων
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Διάμεσοι Λογαριασμοί 

Διάμεσοι είναι οι λογαριασμοί που παρεμβάλλονται μεταξύ δύο λογαριασμών 

για λόγους οργανωτικούς χωρίς να επιφέρει μεταβολές σε αυτούς. 

 Διάμεσοι λογαριασμοί ενεργητικού είναι αυτοί που απορρέουν από την 

«Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων» ( έξοδα επομένων χρήσεων, 

προπληρωμένα έξοδα). 

 Διάμεσοι λογαριασμοί παθητικού είναι τα έσοδα επομένων χρήσεων και 

προ εισπραχθέντα έσοδα 

 Επιπλέον Διάμεσοι λογαριασμοί στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης 

είναι οι επιστροφές και εκπτώσεις αγορών και πωλήσεων, οι οποίοι κατά 

το κλείσιμο τους ονομάζονται Αντίθετοι Λογαριασμοί. 

Ποιο αναλυτικά θα αναφερθούμε στους διάμεσους στην ενότητα «Εγγραφές 

Προσαρμογής των Λογαριασμών»  

 


