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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 ΤΟΜΟΣ Α - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  

ΤΟΜΟΣ Β – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 

 

Γραμμάτια Εισπρακτέα  

Το γραμμάτιο εισπρακτέο είναι αξιόγραφο με το οποίο ένα πρόσωπο που λέγεται 

εκδότης υπόσχεται να πληρώσει σε ένα άλλο πρόσωπο ορισμένο χρηματικό ποσό, σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο. 

 

 Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός «Γραμμάτια εισπρακτέα» αναλύεται στους 

λογαριασμούς: 

 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο  

 Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη  

 Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση  

 Γραμμάτια σε καθυστέρηση  

 Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λογ/σμος)  

 Γραμμάτια προεξοφλημένα (αντίθετος λογ/σμος)  

 Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων (αντίθ. λογ)  

 

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο  
 

Ο Λογαριασμός Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και 

σ’ αυτόν εμφανίζονται όλα τα γραμμάτια εισπρακτέα που λαμβάνει η επιχείρηση. 

Ο λογαριασμός «Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο» χρεώνεται με την ονομαστική αξία 

κάθε συναλλαγματικής κατά την υπογραφή της και πιστώνεται με την ονομαστική αξία 

κάθε συναλλαγματικής κατά τη λήξη της ή κατά την εξόφληση της. 

 

• Τα γραμμάτια εισπρακτέα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης 

μπορούν να δοθούν : 

 Στην τράπεζα για είσπραξη 

 Να προεξοφληθούν 

 Να μεταβιβαστούν σε προμηθευτή ή τέλος 

 Να εκχωρηθούν στην τράπεζα ως εγγύηση για δάνειο που επιθυμεί να λάβει. 

 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  
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Παράδειγμα 

Την 10/1 πώληση σε πελάτη εμπορεύματα αξίας €3.000 κατά 1/3 μετρητοίς, 1/3 με 

πίστωση και 1/3 με γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας (άτοκα) 

 
Παρατηρούμε ότι για την εξόφληση του τιμολογίου αγοράς ποσού 3.000€ εκτός από 

μετρητά και την πίστωση, δόθηκαν γραμμάτια εισπρακτέα  που βρίσκονται στο 

χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης ποσού 1.000€. 

 

Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη  
 

Ο λογαριασμός Γραμμάτια στην τράπεζα για είσπραξη, είναι λογαριασμός του 

ενεργητικού, εμφανίζει πάντοτε χρεωστικό ή μηδενικό υπόλοιπο και δείχνει τα 

γραμμάτια που μεταβιβάζονται στις τράπεζες για είσπραξη για λογαριασμό της 

επιχείρησης, έναντι κάποιας προμήθειας 

 

Παράδειγμα 1 

Μεταβίβαση συναλλαγματικών στην Τράπεζα Α, ονομαστικής αξίας 4.000€ προς 

είσπραξη   

 

 
 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ταμείο 1.000

Πελάτης ΓΓ 1.000

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 1.000

               Πωλήσεις 3.000

ΣΥΝΟΛΑ 3.000 3.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

10/1

Ημ.νία

Χρέωση Πίστωση

Γραμμάτια σε τράπεζα για 

είσπραξη
4.000

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο 

Χαρτοφυλάκιο
4.000

ΠοσάΛογαριασμοί

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

4.000 € 4.000 €

Γραμμάτια στην 

Τράπεζα για Είσπραξη

Γραμμάτια στο 

χαρτοφυλάκιο
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Παράδειγμα 2 

Η Τράπεζα εισέπραξε μέρος από τις μεταβιβασθείσες συναλλαγματικές προς 

είσπραξη, ονομαστικής αξίας 1.500€, παρακρατεί 40€ για έξοδα και το υπόλοιπο ποσό 

το καταθέτει στο λογαριασμό όψεως της επιχείρησης. 

 

 
 

 
Παρατηρούμε ότι η κίνηση των καθολικών γίνεται στην ονομαστική αξία των 

γραμματίων. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πάντα η κίνηση των γραμματίων θα γίνεται στην ονομαστική 

αξία τους. 

 

Γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση (ενέχυρο)  
 

Ο λογαριασμός Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση είναι λογαριασμός ενεργητικού, 

εμφανίζει πάντοτε χρεωστικό ή μηδενικό υπόλοιπο και δείχνει τα γραμμάτια που 

εκχωρεί η επιχείρηση στην τράπεζα ως εγγύηση (ενέχυρο) για βραχυπρόθεσμο δάνειο 

που έλαβε. 

 

Παράδειγμα 1 

Μεταβίβαση συναλλαγματικών ονομαστικής αξίας €20.000  στην Τράπεζα Α, ως 

ενέχυρο για τη λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου €15.000  

 

1η ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

 

Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

38.03 Καταθέσεις όψεως 1.460

65.05 Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχ. τραπ. χρηματοδοτήσεων 40

31.01 Γραμμάτια σε τράπεζα για είσπραξη 1.500

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΑ

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

4.000 € 1.500 € 4.000 € 40 €

Γραμμάτια στην 

Τράπεζα για Είσπραξη
Καταθέσεις όψεως Τόκοι & έξοδα

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.02 Γραμμάτια σε τράπεζα για εγγύηση 20.000

31.00     Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 20.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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2η ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
 

 
 

Παράδειγμα 2 

Από τις μεταβιβασθείσες στην Τράπεζα ως ενέχυρο συναλλαγματικές, η Τράπεζα 

εισπράττει συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 20.000€. Κράτησε το ποσό της 

αναλογεί, παρακρατεί και το ποσό των 1.000€ για τόκους και έξοδα και το υπόλοιπο 

το καταθέτει στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 

 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

20.000 € 20.000 €

Γραμμάτια στην 

Τράπεζα για Εγγύηση

Γραμμάτια στο 

χαρτοφυλάκιο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

38.03 Καταθέσεις όψεως 15.000

52.00     Τράπεζα Α - Δάνειο με ενέχυρο συναλ/κές  15.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

15.000 € 15.000 €

Καταθέσεις όψεως

Τράπεζα Α - 

Δάνειο με ενέχυρο 

συν/κές

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

52.00 Δάνειο με ενέχυρο συν/κες 15.000

65.03
Τόκοι και έξοδα χρημ. Τραπεζών εγγυημένων με 

αξιόγραφα
1.000

38.03 Καταθέσεις όψεως 4.000

31.02 Γραμμάτια σε Τράπεζα ως εγγύηση 20.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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Από την ενημέρωση ότι τα Γραμμάτια στην τράπεζα για εγγύηση εξοφλήθηκαν, 

παρατηρούμε ότι οι λογαριασμοί μας κλείνουν. Το δάνειο γιατί εξοφλείται από το 

γραμμάτιο και τα γραμμάτια στην τράπεζα για εγγύηση καθώς η συναλλαγματική έπαψε 

να υφίσταται καθώς εξοφλήθηκε. Παρατηρούμε επίσης ότι το ποσό του δανείου που 

χρησιμοποιήσαμε είναι τα 15.000 εφόσον αυτό είναι και το ποσό του δανεισμού. Και τα 

γραμμάτια στην Τράπεζα για εγγύηση, χρησιμοποιήσαμε το ποσό των 20.000€ αφού 

αυτό το ποσό ήταν η ονομαστική αξία των γραμματίων  

 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση  
 

Ο λογαριασμός Γραμμάτια σε καθυστέρηση είναι λογαριασμός του ενεργητικού, 

εμφανίζει πάντοτε χρεωστικό ή μηδενικό υπόλοιπο και δείχνει τα γραμμάτια που είναι 

σε καθυστέρηση επειδή δεν εξοφλήθηκαν. Ο κομιστής έχει το δικαίωμα να 

διαμαρτυρήσει τα γραμμάτια. Η επιχείρηση μεταφέρει το ποσό από το λογαριασμό 

«Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο», στον λογαριασμό «Γραμμάτια σε καθυστέρηση». 

 

• Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του λογαριασμού (31.03) μετατρέπονται σε 

επισφαλείς ή επίδικες μεταφέρονται στους λογαριασμούς: 

– (30.97) Πελάτες επισφαλείς 

– (30.99) Πελάτες επίδικοι  

– (33.97) Χρεώστες επισφαλείς 

– (33.99) Λοιποί χρεώστες επίδικοι 

 

Παράδειγμα 1 / χρήση παραδείγματος από γραμμάτια σε τράπεζα ως εγγύηση 

Μεταβίβαση συναλλαγματικών ονομαστικής αξίας €20.000  στην Τράπεζα Α, ως 

ενέχυρο για τη λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου €15.000 

 

1η ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

20.000 € 20.000 € 15.000 € 15.000 €

Γραμμάτια στην 

Τράπεζα για Εγγύηση

Τράπεζα Α - 

Δάνειο με εγγύηση 

συν/κών

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.02 Γραμμάτια σε τράπεζα για εγγύηση 20.000

31.00     Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 20.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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Παρατηρούμε ότι από το λογαριασμό γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο μεταφέρεται στο 

λογαριασμό Γραμμάτια στην τράπεζα για εγγύηση. 

 
 

2η ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

 
 

 
 

Παράδειγμα 1 / συνέχεια παραδείγματος για συναλλαγματικές σε καθυστέρηση 

 

1η ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

20.000 € 20.000 €

Γραμμάτια στην 

Τράπεζα για Εγγύηση

Γραμμάτια στο 

χαρτοφυλάκιο

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

38.03 Καταθέσεις όψεως 15.000

52.00     Τράπεζα Α - Δάνειο με ενέχυρο συναλ/κές  15.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

15.000 € 15.000 €

Καταθέσεις όψεως

Τράπεζα Α - 

Δάνειο με ενέχυρο 

συν/κές

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.03 Γραμμάτια Εισπρακτέα σε Καθυστέρηση 3.500

31.02           Γραμμάτια σε τράπεζα για εγγύηση 3.500

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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2η ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

 
 

Άσκηση από Ε.Δ.Υ. 

 

 
 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

20.000 € 3.500 € 3.500 €

Γραμμάτια στην 

Τράπεζα για Εγγύηση

Γραμμάτια σε 

καθυστέρηση

ΗΜΕΡ

/ΝIA
Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

65.03
Τόκοι και έξοδα χρημ. Τραπεζών εγγυημένων με 

αξιόγραφα
60

38.00          Ταμείο 60

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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Απάντηση / παρατηρήστε τη θεωρία της άσκησης 

 

 
 

Αντίθετοι λογαριασμοί Γραμματίων…                                               
Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λογ/σμος)  
 

• Ο λογαριασμός Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους είναι αντίθετος 

λογαριασμός των λογαριασμών:  

 

 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 

 Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση 

 Γραμμάτια σε καθυστέρηση 

(Ανάλογα με την περίπτωση που ισχύει κάθε φορά). 

 

Και δείχνει τη συνολική ονομαστική αξία των γραμματίων που έχουν μεταβιβαστεί από 

την επιχείρηση σε τρίτους, όπως προμηθευτές ή τράπεζες, για την κάλυψη της 

οφειλής της. 

 

Για παράδειγμα : 

Εξόφληση ενός προμηθευτή με γραμμάτια εισπρακτέα 

 Η επιχείρηση μεταβιβάζει γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο ποσού 

1.000€, στον προμηθευτή για την εξόφληση της οφειλής της 
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Περίπτωση 1 
 

Ο προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι τα γραμμάτια πληρώθηκαν κανονικά 

 Τότε ο λογαριασμός «Γραμμάτια Εισπρακτέα στο Χαρτοφυλάκιο» θα κλείσει 

κανονικά και θα κλείσει και ο λογαριασμός Γραμμάτια σε τρίτους 

 

 
 

Περίπτωση 2 
 

Ο προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι τα γραμμάτια δεν πληρώθηκαν και τα 

επιστρέφει στην επιχείρηση 

 

Τότε τα γραμμάτια αλλάζουν status γιατί είναι πλέον σε καθυστέρηση και λογίζεται η 

υποχρέωση έναντι του προμηθευτή 

 

1η εγγραφή 

 
 

Ανάλυση στα αναλυτικά καθολικά 

 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 0

Γραμμάτια 

μεταβιβασμένα σε 

τρίτους (αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.04 Γραμμάτια Μεταβιβασμένα σε Τρίτους 1.000

31.00              Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 1.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΑ

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 0

Γραμμάτια 

μεταβιβασμένα σε 

τρίτους (αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

mailto:grammateia@eclass4U.gr
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Περίπτωση 2 

 

Ο προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι τα γραμμάτια δεν πληρώθηκαν και τα 

επιστρέφει στην επιχείρηση 

 Τότε τα γραμμάτια αλλάζουν status γιατί είναι πλέον σε καθυστέρηση και 

λογίζεται η υποχρέωση έναντι του προμηθευτή 

 

2η εγγραφή 

 

 
 

Ανάλυση στα αναλυτικά καθολικά 

 
 

Γραμμάτια Προεξοφλημένα (αντίθετος λογ/σμος)  
 

Ο λογαριασμός Γραμμάτια προεξοφλημένα είναι αντίθετος λογαριασμός του 

λογαριασμού Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο, εμφανίζει πάντοτε πιστωτικό υπόλοιπο 

και μας δείχνει τα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία προεξοφλούνται με χρέωση του 

λογαριασμού (38) «Χρηματικά διαθέσιμα» για το προϊόν της προεξοφλήσεως και του 

λογαριασμού «προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών» για τους τόκους και τα 

έξοδα προεξοφλήσεως. 

 

 

Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.03 Γραμμάτια σε Καθυστέρηση 1.000

50.00             Προμηθευτής 1.000

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΑ

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = Χ.Υ. 1.000

Χρέωση Πίστωση

1.000 €

Γραμμάτια 

μεταβιβασμένα σε 

τρίτους (αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

Γραμμάτια σε 

Καθυστέρηση

Προμηθευτής

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

mailto:grammateia@eclass4U.gr
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Παράδειγμα 1  
Προεξόφληση συναλλαγματικών στην Τράπεζα, ονομαστικής αξίας 5.000€ αντί 

4.800€ 

 
 

Ανάλυση στα αναλυτικά καθολικά 

 
 

Παράδειγμα 1 / είσπραξη προεξοφλημένων γραμματίων από τράπεζα 
 

Η Τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε μία από τις προεξοφλημένες συναλλαγματικές που 

έληξε, ονομαστικής αξίας 400€. 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIAΕΓΛΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

38.03 Καταθέσεις όψεως 4.800

65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι & έξ. τραπεζών 200

31.05               Γραμμάτια Προεξοφλημένα 5.000

ΣΥΝΟΛΑ 5.000 5.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Προεξόφληση συναλλαγματικών

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

5.000 € 5.000 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 0

Γραμμάτια 

Προεξοφλημένα 

(αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΗΜΕΡ/ΝIAΕΓΛΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.03 Γραμμάτια Προεξοφλημένα 400

31.00            Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο 400

ΣΥΝΟΛΑ 400 400

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Τακτοποίηση προεξοφλημένων συναλλαγματικών

mailto:grammateia@eclass4U.gr


12 
 

  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ.210-5711484 
Email: grammateia@eclass4U.gr 

 
 

Ανάλυση στα αναλυτικά καθολικά 

 
 

Παράδειγμα 1 / επιστροφή ανείσπρακτων γραμματίων από την τράπεζα 

Από τις προεξοφλημένες συναλλαγματικές η Τράπεζα επιστρέφει ανείσπρακτες 

συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 500€. Η επιχείρηση πληρώνει στην Τράπεζα, 

εκτός από την αξία των συναλλαγματικών καθώς και 30€ για έξοδα και τόκους 

καθυστέρησης. 

 

1η Εγγραφή 

 
 

Ανάλυση στα αναλυτικά καθολικά 

 
 

 

 

 

 

 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

(1) 400 € 5.000 € 5.000 € 400 € (1)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 0

Γραμμάτια 

Προεξοφλημένα 

(αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΗΜΕΡ/ΝIAΕΓΛΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.05 Γραμμάτια προεξοφλημένα 500

31.00              Γραμμάτια Εισπρακτέα 500

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Τακτοποίηση προεξοφλημένων συναλλαγματικών

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

(1) 400 € 5.000 € 5.000 € 400 € (1)

(2) 500 € 500 € (2)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 0

Γραμμάτια 

Προεξοφλημένα 

(αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

mailto:grammateia@eclass4U.gr
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2η Εγγραφή 

 

 
 

Ανάλυση στα αναλυτικά καθολικά 

 
 

Τα γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους καθώς και τα προεξοφλημένα γραμμάτια 

εισπρακτέα έπειτα από την πληρωμή τους ή αν δεν υπάρχουν στοιχεία, αφού περάσει 

εύλογος χρόνος από την λήξη τους μεταφέρονται από τους λογαριασμούς (31.04) και 

(31.05) στην πίστωση του λογαριασμού (31.00) «Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο» για να 

κλείσουν τα υπόλοιπα τους. 

 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων (αντίθετος 

λογ/σμος)  
 

Ο λογαριασμός Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων είναι αντίθετος 

λογαριασμός στον οποίον καταχωρούνται οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια 

που δεν έχουν λήξει στο τέλος της χρήσης.  

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIAΕΓΛΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.03 Γραμμάτια σε Καθυστέρηση 500

65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι & έξ. τραπεζών 30

38.00              Ταμείο 530

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Πληρωμή Ανείσπρακτων συναλλαγματικών

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

(1) 400 € 5.000 € 5.000 € 400 € (1)

(2) 500 € 500 € (2)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = Χ.Υ.500€

Χρέωση Πίστωση

(3) 500 €

Γραμμάτια 

Προεξοφλημένα 

(αντίθετος)

Γραμμάτια στο 

Χαρτοφυλάκιο 

(κύριος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Γραμμάτια σε 

Καθυστέρηση

mailto:grammateia@eclass4U.gr
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Για τους τόκους των γραμματίων που εκδίδονται μέσα στην χρήση αλλά λήγουν στην 

επόμενη χρήση :  

– το ποσό των τόκων που αφορά την τρέχουσα χρήση καταχωρείται στον 

λογαριασμό «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων»  

– το ποσό των τόκων που αναλογούν στην επόμενη χρήση καταχωρούνται στους 

αντίθετους λογαριασμούς «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων».  

 

Παράδειγμα 1  

Την 01/11/20χ5, πουλήθηκαν εμπορεύματα στον πελάτη Βασιλείου, αντί 10.000€ 

πλέον ΦΠΑ 24%. Ο πελάτης για τη συναλλαγή αυτή υπογράφει ετήσιο γραμμάτιο. (Η 

τιμή με μετρητά είναι 9.000€) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝIAΕΓΛΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

31.00 Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφ. 12.400

70.00              Πωλήσεις Εμπορ/των 9.000

31.06 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι γραμμ. Εισπρακτέων 833,33

76.02 Δεδουλευμένοι Τόκοι γραμμ. Εισπρακτέων 166,67

54.00
ΦΠΑ 24%     (Αξία + τόκοι =                      

9.000+833.33+166.67=10.000)
2.400

ΣΥΝΟΛΑ 12.400 12.400

10.000 - 9.000 = 1.000 τόκοι

1.000 * 2/12 = 166,67 δεδουλευμένοι 20Χ5

1.000 * 10/12 = 833,33 μη δεδουλευμένοι 20Χ6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

mailto:grammateia@eclass4U.gr

