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          Θερμοπυλών 17, Περιστέρι T: 2105711484 

 

ΔΕΟ25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -  7
ο

 ΜΑΘΗΜΑ 

 

Λογιστικές Εγγραφές  / Άσκηση 1 

΄Να γίνουν οι εγγραφές προσαρμογής 31/12/2016: 

1. Η αξία της γραφικής ύλης 31/12/2016 ήταν €1.000 (Υπόλοιπο στο 

λογαριασμό Γραφική ύλη €4.000) 

 
2. Τα ενοίκια που εισπράχθηκαν 1/6/2016 αξίας €12.000 αφορούν ένα έτος 

αλλά το ποσό καταχωρήθηκε σας δεδουλευμένο έσοδο της χρήσης. 

 
3. Τον Δεκέμβριο εκδόθηκε ο λογαριασμός του τηλεφώνου αξίας €800, ο 

οποίος μέχρι 31/12/16 δεν έχει πληρωθεί. Για το έξοδο αυτό δεν έχει γίνει 

καμία λογιστική καταχώριση στο ημερολόγιο. 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016
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4. Λαμβάνεται δάνειο 1/7/2016 ύψους €60.000 με επιτόκιο 8% με πρώτη 

πληρωμή την 30.6.17 και δεύτερη πληρωμή την 31.12.17. Οι τόκοι του 

δανείου υπολογίστηκαν την 31.12.16. 

 
5. Οι αποσβέσεις των επίπλων (αξία επίπλων €8.000 - 1.4.16 ημερομηνία 

αγοράς) και των κτιρίων (αξία κτιρίων 600.000€ - αγορά 2015) 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης με συντελεστές 20% και 2% 

αντίστοιχα. 

 
6. Πληρώνονται 1/9/2016 ασφάλιστρα ενός έτους (1.9.16 – 31.8.17) αξίας 

€7.800 (Η τακτοποίηση των σχετικών λογαριασμών να γίνει τώρα, ώστε να 

μην απαιτείται εγγραφή προσαρμογής 31/12/2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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Εγγραφές Προσαρμογής 

 

1η άσκηση 

Την 31/12/2016 στο προσωρινό ισοζύγιο της επιχείρησης Κ μεταξύ των 

άλλων εμφανίζονται και οι εξής λογαριασμοί: 

 
Από την απογραφή που έγινε διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Οι αποσβέσεις των μεταφορικών μέσων υπολογίζονται με 10% 

(σταθερή μέθοδος) 

 
2. Τα ασφάλιστρα της χρήσης ανέρχονται σε 12.000€ 

 
3. Στο λογαριασμό Αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται €4.000 που 

έχουν δοθεί στο προσωπικό ως προκαταβολή για τον Ιανουάριο 2017 

 

Μεταφορικά μέσα (αγορά 2015) 50.000

Προπληρωμένα ασφάλιστρα 14.000

Αμοιβές Προσωπικού 20.000

Γραφική ύλη (απόθεμα) 7.000

Προεισπραχθείσες προμήθειες 15.000

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016
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4. Το απόθεμα της Γραφικής ύλης υπολογίστηκε σε €3.000. Το υπόλοιπο 

ποσό διαπιστώθηκε ότι έχει καταναλωθεί μέσα στη χρήση 

 

 
5. Τα έσοδα από προμήθειες ανέρχονται σε €12.000. 

 
6. Οφείλονται ενοίκια €3.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/2016
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Άσκηση 2 / εγγραφές Προσαρμογής 

 

Στο προσωρινό ισοζύγιο βρίσκονται μεταξύ άλλων και οι παρακάτω 

λογαριασμοί: 

 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Διαφημίσεις Προπληρωμένες 30.000 Γραφική ύλη (αναλωθείσα) 300

Μηχανήματα 100.000 Προεισπραγμένα έσοδα 3.000

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 10.000 Διάφορα έσοδα 7.000

Γραφική Ύλη 1.000 Ενοίκια 4.000  
 

Κατά την απογραφή διαπιστώνεται ότι: 

1. Οι διαφημίσεις της χρήσης είναι 5.000€ 

 
 

2. Τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο (ποσοστό απόσβεσης 

10%) 

 
3. Το απόθεμα της γραφικής ύλης ανέρχεται σε 400€. Το υπόλοιπο ποσό 

διαπιστώνεται ότι έχει αναλωθεί 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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4.Τα ενοίκια της χρήσης είναι 3.000€. Η διαφορά αναφέρεται στην επόμενη 

χρήση. 

 
5. Τα διάφορα έσοδα της χρήσης ανέρχονται σε 9.000€. 

 
6. Έσοδα από μισθώματα αξίας 3.000€ δεν έχουν εισπραχθεί. 

 
Άσκηση μισθοδοσίας 3 
Την 28/02/2017 λογίστηκαν Αμοιβές Προσωπικού €10.000 μηνός Φεβρουαρίου. Η 

εταιρεία παρακρατεί 15% επί του ποσού υπέρ ΙΚΑ για ασφαλιστικές κρατήσεις των 

εργαζομένων και 5% επί του ποσού για φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Επίσης 

λογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές που ανέρχονται στο 25% των (μικτών) αμοιβών 

προσωπικού. Η εταιρεία κατέβαλλε σε μετρητά την καθαρή αμοιβή στους 

εργαζόμενους. 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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Ασκήσεις από τελικές εξετάσεις  

1η άσκηση 

Η «ΑΛΦΑ» κατέβαλε την 1/10/2015 στην ασφαλιστική εταιρεία ΣΕΚ ΑΕ 1.200 

ευρώ μετρητά για πληρωμή εξαμηνιαίων ασφαλίστρων των μεταφορικών της 

μέσων και χρέωσε με 1.200 ευρώ το λογαριασμό «Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων». Την 31/12/2015, η «ΑΛΦΑ» : 

a. Θα χρεώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» 

και θα πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 600 ευρώ. 

b. Θα χρεώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» 

και θα πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 1.200 ευρώ 

c. Θα πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» 

και θα χρεώσει τα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 600 ευρώ 

d. Θα πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» 

και θα χρεώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 1.200 ευρώ 

2η άσκηση 

Ο λογαριασμός «Γραφική ύλη» εμφανίζεται στο προσωρινό ισοζύγιο 

(31/12/2015) με υπόλοιπο 300€. Κατά την απογραφή διαπιστώθηκε ότι 

υπήρχε γραφική ύλη κόστους αγοράς 200€ και τρέχουσας αξίας 250€. Η 

εγγραφή τακτοποίησης του λογαριασμού «Γραφική ύλη» είναι :  

           ΧΡΕΩΣΗ                                  ΠΙΣΤΩΣΗ 

a. Αναλωθείσα γραφική ύλη 100         Γραφική ύλη 100 

b. Γραφική ύλη 100                            Αναλωθείσα γραφική ύλη 100 

c. Γραφική ύλη (αρχής) 300               Γραφική ύλη (τέλους) 200 

                                                          Αναλωθείσα γραφική ύλη 100 

d. Καμία από τις παραπάνω 

 

3η άσκηση 

Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12/15) διαπιστώθηκε ότι: α) το 

υπόλοιπο του λογαριασμού «Προεισπραχθέντα έσοδα ενοικίων» περιλαμβάνει 

και το ποσό των 5.000 ευρώ για ενοίκιο του Δεκεμβρίου 2015 και β) το 

υπόλοιπο του λογαριασμού «Έξοδα (δουλευμένα) πληρωτέα» δεν περιλαμβάνει 

τη μη εξοφληθείσα απόδειξη της ΔΕΗ Δεκεμβρίου ύψους 2.000 ευρώ. Μετά 

την εγγραφή τακτοποίησης των παραπάνω, ο λογαριασμός «Μεταβατικοί 

λογαριασμοί παθητικού» : 

Α. μειώνεται κατά 7.000€ 

Β. αυξάνεται κατά 7.000€ 

Γ. Αυξάνεται κατά 3.000€ 

Δ. Μειώνεται κατά 3.000€ 
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4η άσκηση 

Αν την 31/12/15 υπάρχουν τα ακόλουθα υπόλοιπα λογαριασμών: Εμπορεύματα 

αρχής περιόδου 100.000, επιστροφές αγορών 20.000, Εκπτώσεις αγορών 

30.000, Αγορές εμπορευμάτων 400.000, Κόστος πωληθέντων 300.000, τότε 

τα εμπορεύματα τέλους περιόδους ήταν : 

a. 100.000 

b. 150.000 

c. 200.000 

d. 250.000 

 

5η άσκηση 

Το οριστικό ισοζύγιο στο τέλος της χρήσης 31/12 εμφανίζει: 

a. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών κίνησης Δεκεμβρίου 

b. Τα υπόλοιπα των αποτελεσματικών λογαριασμών 

c. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού 

d. Τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών 

 

6η άσκηση 

Μια αύξηση ενός στοιχείου του παθητικού μπορεί να συνοδεύεται από 

ισόποση: 

Α. μείωση άλλου στοιχείου του παθητικού 

Β. Αύξηση άλλου στοιχείου του παθητικού 

Γ. Μείωση στοιχείου απαίτησης 

Δ. Αύξηση στοιχείου καθαρής θέσης 

 

7η άσκηση 

Την 2 Μαϊου μια εταιρεία παρείχε νομικές υπηρεσίες αξίας 2.200 ευρώ σε έναν 

πελάτη. Ο πελάτης υποσχέθηκε να πληρώσει την εταιρεία σε μια εβδομάδα. 

Ποια εγγραφή θα καταχωρήσει η εταιρεία στις 2 Μαΐου; 

 

α. Χρέωση: Ταμείο 2.200 και Πίστωση: Έσοδα παροχής υπηρεσιών 2.200 

β. Χρέωση: Ταμείο 2.200 και Πίστωση: Μη διανεμηθέντα κέρδη 2.200 

γ. Χρέωση: Λογαριασμοί εισπρακτέοι (πελάτες) 2.200 και Πίστωση: Έσοδα 

παροχής υπηρεσιών 2.200 

δ. Χρέωση: Λογαριασμοί πληρωτέοι 2.200 και Πίστωση: Ταμείο 2.200 

 

 

 

 

 

 



[9] 
 

          Θερμοπυλών 17, Περιστέρι T: 2105711484 

 

8η άσκηση 

Η εταιρεία «Ζωή ΑΕ» πλήρωσε 24.000 ευρώ για ενοικίαση κτιρίου μέσα στο 

έτος 2016. Στον Ισολογισμό την 31/12/2015 εμφάνισε προπληρωμένο ενοίκιο 

ύψους 9.000€. Το πληρωτέο ενοίκιο σύμφωνα με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο 

είναι 3.000 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να παρουσιαστεί στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) για το οικονομικό έτος που λήγει 

την 31/12/2016, καθώς και στον Ισολογισμό που θα ετοιμαστεί την τελευταία 

μέρα της ίδιας χρήσης: 

α. ΚΑΧ: 33.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Πληρωτέο 

β. ΚΑΧ: 36.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Πληρωτέο 

γ. ΚΑΧ: 24.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Προπληρωμένο  

δ. ΚΑΧ: 36.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Προπληρωμένο 

 

9. Την 1/10/2018, μια εταιρεία προπλήρωσε τα ενοίκια για τους επόμενους 7 

μήνες συνολικού ποσού 12.600 ευρώ (από 1/10/2018 έως και 30/4/2019). 

Τι ενοίκια έξοδα θα πρέπει να καταλογιστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης που συντάχθηκε στις 31/12/2018 (ποσά σε ευρώ): 

  

α. 7.200 

β. 12.600 

γ. 3.600 

δ. 5.400 

 

10. Την 22/12/201Χ η ΝΙΚΟΛΑΟΥ καταβάλλει 2.500€ στον προμηθευτή 

ΑΛΦΑ ως προκαταβολή αγοράς εμπορευμάτων με τραπεζικό έμβασμα. Κατά 

την εγγραφή στο ημερολόγιο, μεταξύ άλλων:  

 

α. Θα χρεώσει τον λογαριασμό «Προκαταβολές αγορών»  

β. Θα χρεώσει τον λογαριασμό «Προμηθευτές»  

γ. Θα πιστώσει  τον λογαριασμό «Ταμείο»  

δ. Θα πιστώσει τον λογαριασμό «Αγορές εμπορευμάτων» 

 

11. Το ξενοδοχείο ΑΛΜΥΡΑ λαμβάνει ως προκαταβολή για διαμονή το ποσό 

των 15.000€ τραπεζική κατάθεση. Ποια εγγραφή θα καταχωρηθεί στα βιβλία 

του ξενοδοχείου:  

 

α. Χρέωση: «Ταμείο» και Πίστωση «Πελάτες»  

β.  Χρέωση: «Καταθέσεις όψεως» και Πίστωση: «πωλήσεις υπηρεσιών»  

γ. Χρέωση: «Καταθέσεις όψεως» και Πίστωση «Προκαταβολές πελατών»  

δ. Κανένα από τα παραπάνω 
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12. Η επιχείρηση ΑΜΑΡΥΛΙΣ προβαίνει στην αγορά εμπορευμάτων από τον 

προμηθευτή ΑΝΤΩΝΙΟΥ αξίας 2.000€ μεταβιβάζοντας σε αυτόν ισόποση 

μεταχρονολογημένη επιταγή του πελάτη της ΙΩΝ. Οι λογιστικές εγγραφές θα 

περιλαμβάνουν τα εξής:  

 

α. Χρέωση του λογαριασμού: Αγορές εμπορευμάτων και Πίστωση του 

λογαριασμού: Προμηθευτές  

β. Χρέωση του λογαριασμού: Επιταγές πληρωτέες και Πίστωση του 

λογαριασμού: Ταμείο  

γ. Χρέωση του λογαριασμού: Αγορές εμπορευμάτων και Πίστωση του 

λογαριασμού: Επιταγές εισπρακτέες  

δ. Χρέωση του λογαριασμού: Επιταγές εισπρακτέες και Πίστωση του 

λογαριασμού: Έσοδα προεισπραχθέντα 

 

13.  Ο προμηθευτής πρώτων υλών «Υ» μας χρεώνει με τόκους επειδή 

καθυστερήσαμε την εξόφληση της οφειλής μας προς αυτόν. Με το ποσό των 

τόκων θα χρεωθεί ο λογαριασμός:  

α. Τόκοι Χρεωστικοί  

β. Τόκοι Πιστωτικοί  

γ. Αγορές πρώτων υλών  

δ. Ειδικά Έξοδα Αγορών  

 

14. Έστω ότι την 31 Ιανουαρίου οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές 

ανέρχονται σε 72.500 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου αγοράστηκαν 

εμπορεύματα συνολικής αξίας 32.750 ευρώ επί πιστώσει. Έναντι των 

οφειλών προς τους προμηθευτές καταβλήθηκαν μετρητά 45.000 ευρώ. Το 

υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 

είναι (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 60.250 

β. 80.250 

γ. 105.250 

δ. 72.500 

 

 

 

 

Καλό διάβασμα 
 

 


