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Άσκηση 1 

Πώληση εμπορευμάτων αντί 150.000€ πλέον ΦΠΑ 24% ως εξής: μετρητά 

50.000€, με συμψηφισμό πελατών 50.000€  και με πίστωση το υπόλοιπο 

ποσό. 

 

 
Άσκηση 2 

22/11/2013 η επιχείρηση ΑΒΓ χαρακτηρίζει τον πελάτη εσωτερικού ‘ΝΝ’ με 

οφειλή 42.000€ ως επισφαλή και προβλέπει ότι δε θα εισπράξει το 20% της 

απαίτησης του. Για το λόγο αυτό, σχηματίζει ισόποση πρόβλεψη 

 

1η Εγγραφή / Αλλαγή status 
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2η Εγγραφή / Σχηματισμός πρόβλεψης 

 
 

 

Άσκηση 3 

 
 

Άσκηση 4 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., οι ανεπίδεκτες εισπράξεων απαιτήσεις, στη χρήση 

που κατέστησαν ανεπίδεκτες: 

a. Μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού «Διάφορα έξοδα» 

b. Μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» 

c. Μεταφέρονται στο λογαριασμό «Έκτακτα και ανόργανα Αποτελέσματα» 

d. Μεταφέρονται στο λογαριασμό «Έξοδα χρήσεως πληρωτέα» 

 

Άσκηση 5 

Η παρουσίαση του λογαριασμού ενός επισφαλούς πελάτη με χρεωστικό 

υπόλοιπο 0,01 ευρώ στον ισολογισμό εμφανίζει: 

a. Ότι έχει πραγματοποιηθεί ζημιά από τον επισφαλή πελάτη 

b. Μια «αξία μνήμης» για να μην πραγματοποιηθεί νέα πιστωτική πώληση 

στον επισφαλή πελάτη 

c. Τη δυνατότητα καταχώρησης των ποσών από την τυχόν είσπραξη της 

απαίτησης και το δημιουργούμενο αποτέλεσμα 

d. Όλα τα παραπάνω 
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Άσκηση 6 

Οι προκαταβολές μισθοδοσίας της ΕΨΙΛΟΝ προς το προσωπικό 

καταχωρίζονται από λογαριασμό 

A. Χρεόγραφα 

B. Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 

C. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

D. Χρεώστες διάφοροι 

 

Άσκηση 7 

Η προκαταβολή πελάτη προς την επιχείρηση για μελλοντική πώληση 

εμπορευμάτων αποτελεί για την επιχείρηση 

        α. Έσοδο 

        β. Έξοδο 

        γ. Υποχρέωση 

        δ. Απαίτηση 

 

Άσκηση 8 

Την 31/12/2012, η ΒΗΤΑ ΑΕ χαρακτηρίζει επισφαλή την απαίτησή της 

έναντι του πελάτη Β ύψους 15.000€ και σχηματίζει πρόβλεψη ίση με το 30% 

της απαίτησης. Η εγγραφή προσαρμογής είναι (ποσά σε €): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 9 

Στο τέλος της χρήσης 20Χ2, η επιχείρηση ΖΗΤΑ ΑΕ χαρακτήρισε επισφαλή 

μία απαίτηση της ύψους €20.000 και σχημάτισε πρόβλεψη για 8.000€. Στην 

επόμενη χρήση, εισέπραξε €14.000 από την επισφαλή απαίτηση των €20.000. 

Με απόφαση του δικαστηρίου το υπόλοιπο ποσό κατέστη ανεπίδεκτο 

είσπραξης. Με βάση τα παραπάνω, τα κέρδη της χρήσης 20Χ3: 

 

(α) Θα μειωθούν με ζημιές από επισφαλείς πελάτες ύψους €2.000 

(β) Θα αυξηθούν με έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων ποσού €2.000 

(γ) Θα μειωθούν με ζημιές από επισφαλείς πελάτες ύψους €6.000 

(δ) Θα μειωθούν με ζημιές από επισφαλείς πελάτες ποσού €8.000 
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Άσκηση 10 

Η επιχείρηση ΔΙΑΣ είχε χαρακτηρίσει στη χρήση 2007 τον πελάτη ΕΨΙΛΟΝ 

ως επισφαλή για απαίτηση ύψους €18.000, με σχηματισμό πρόβλεψης ύψους 

€3.600. Ο πελάτης κατέβαλε στην επιχείρηση εντός της χρήσης 2007 το ποσό 

των €14.000 και το υπόλοιπο κρίθηκε οριστικά ανεπίδεκτο είσπραξης. Στη 

χρήση 2008 ο πελάτης ΕΨΙΛΟΝ κατέβαλε 2.000€, έναντι του ποσού που είχε 

χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης. Ποιος από τους παρακάτω 

λογαριασμούς πρέπει να πιστωθεί; 

 

(α) Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων 

(β) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 

(γ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

(δ) Πελάτες επισφαλείς 

   

Άσκηση 11 

Ο σχηματισμός Προβλέψεων στοχεύει: 

(α) Στην κάλυψη ζημιών που αναμένεται να συμβούν στην επόμενη χρήση 

(β) Στην κάλυψη ζημιών που αναμένεται να συμβούν στην επόμενη χρήση και 

στο μέλλον (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) 

(γ) Στην κάλυψη της επιχείρησης από έκτακτους κινδύνους 

(δ) Στη μείωση των κερδών για μικρότερη φορολογική επιβάρυνση   

 

Άσκηση 12 / Ε.Δ.Υ. 
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Άσκηση 13 

Την 31/12/2012 η «Χ» η οποία εφαρμόζει το ΕΓΛΣ, κατέχει στο χαρτοφυλάκιο 

της 10.000 μετοχές της Τράπεζας «Β» με αξία κτήσης 20 ευρώ / μετοχή. Για 

τις μετοχές αυτές έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης 50.000 ευρώ. Αν η 

μέση τιμή της 31/12/2013 είναι 18 ευρώ, η «Χ» ευρώ θα πρέπει να : 

 

(α) Χρεώσει το λ/σμο «Συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις» με 

20.000 ευρώ 

(β) Πιστώσει το λ/σμο «’Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις» με 30.000 

ευρώ 

(γ) Χρεώσει το λ/σμο «Προβλέψεις για υποτίμηση χρεογράφων» με 50.000 

ευρώ 

(δ) Πιστώσει το λ/σμο «Συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις» με 

30.000 ευρώ 

 

Άσκηση 14 / Ε.Δ.Υ. 

 
 

Άσκηση 15 

Πώληση στον πελάτη ΞΞ  εμπορεύματα με εξάμηνη πίστωση αντί €12.800 

συν ΦΠΑ 24%. Η τιμή πώλησης τοις μετρητοίς είναι €12.000 συν ΦΠΑ 24%.  

Να γίνει η σχετική εγγραφή. 
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Άσκηση 16 
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