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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
  

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 

Η Λογιστική είναι η επιστημονική μέθοδος 

• Ποσοτικού προσδιορισμού (λεπτομερή καταγραφή κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία όλων των 

στοιχείων της περιουσίας της επιχείρησης και των πηγών προέλευσης των στοιχείων )  

• Καταγραφής/παρατήρησης (διαπίστωση λογιστικών γεγονότων με ορισμένα παραστατικά / 

δικαιολογητικά πχ. Τιμολόγια) 

• Ανάλυσης(καθορισμό λογιστικής εγγραφής και καταχώρησης της με χρονολογική σειρά στο 

Ημερολόγιο) 

• Κατάταξης (ταξινόμηση στο Καθολικό σε τάξεις)  

 

η οποία ασχολείται με την αναγνώριση, αποτίμηση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων μιας 

οικονομικής μονάδας σε ενδιαφερόμενους προκειμένου αυτοί να τις χρησιμοποιήσουν για να λάβουν 

καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. 

 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η πληροφόρηση που παρέχει η χρηματοοικονομική λογιστική αποτελεί μία απαραίτητη πηγή 

πληροφοριών και διακρίνεται σε 2 κατηγορίες:  

 Στους εσωτερικούς χρήστες, δηλαδή σ’ αυτούς που βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση, όπως 

οι διευθυντές και τα στελέχη των οικονομικών μονάδων  

 Στους εξωτερικούς χρήστες, δηλαδή σ’ αυτούς που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση, οι 

οποίοι έχουν ή σχεδιάζουν να έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από την επιχείρηση, όπως οι 

σημερινοί και οι μελλοντικοί μέτοχοι ή εταίροι, προμηθευτές, τράπεζες, πελάτες κλπ  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Διάκριση οικονομικών μονάδων ανάλογα με την ασχολία τους, το φορέα τους, το σκοπό τους & 

ανάλογα με το μέγεθος τους. 
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• Ατομική επιχ/ση : σε ένα φυσικό πρόσωπο (πλήρη ευθύνη για τις υποχρεώσεις), κατηγορία 

μικρών επιχειρήσεων. 

• Ομόρρυθμη Εταιρεία : κατηγορία προσωπικών εταιρειών, 2 ή περισσότεροι εταίροι : ευθύνονται 

εξ ολοκλήρου, προσωπικά, απεριόριστα & αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 

• Ετερόρρυθμη Εταιρεία : διαχωρισμός εταίρων σε ομόρρυθμους (διατάξεις περί εμπορικών 

προσωπικών εταιρειών) και ετερόρρυθμους (διατάξεις περί κεφαλαιουχικών εταιρειών). 

• Αφανής Εταιρεία  : εμφανείς και αφανείς εταίροι. Όλες οι πράξεις από εμφανείς εταίρους οι 

οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε εταιρείες. 

• Ανώνυμη Εταιρεία  : μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Το κεφάλαιο 

διαιρείται σε ίσα τμήματα (μετοχές) 

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : είναι εμπορική εταιρεία στην οποία οι εταίροι 

ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Το κεφάλαιο της διαιρείται σε εταιρικά μερίδια 

και ο εταιρικός της τύπος (μικτός) βρίσκεται ανάμεσα στις προσωπικές και στις κεφαλαιουχικές 

εταιρείες. Δε μπορεί να μεταβιβαστεί αν δε συμφωνούν όλοι οι εταίροι. 

• Συνεταιρισμός : Μια μορφή συλλογικής οικονομικής μονάδας είναι ο συνεταιρισμός. Κύριο 

χαρακτηριστικό του συνεταιρισμού είναι το μεταβλητό κεφάλαιο και ο αριθμός των μελών , τα 

οποία μέλη ασκούν το ίδιο επάγγελμα .Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών, η πρόοδος της 

ιδιωτικής οικονομίας κάθε μέλους (και όχι το κέρδος) και τέλος η ηθική και κοινωνική 

προαγωγή τους. Θεωρείται προσωπική εταιρεία γιατί αποτελεί ένωση προσώπων και όχι 

κεφαλαίων. 

• Συμπλοιοκτησία : είναι η εταιρεία που συνίσταται με σκοπό τη συνεκμετάλλευση κοινού πλοίου 

και διέπεται από ειδικό νομικό καθεστώς. 

• Κοινοπραξία : είναι η από κοινού σύμπραξη περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων με 

σκοπό την επίτευξη ορισμένου κοινού στόχου. 

 

 

 

 

Διάκριση 
ιδιωτικών 
επιχ/σεων 

Ατομικές 
επιχ/σεις

Προσωπικές 
εταιρείες

Κεφαλαιουχικές 
εταιρείας

Συλλογικές 
εταιρείες
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες αντλούν κυρίως τις πληροφορίες τους από τις λογιστικές 

εκθέσεις. 

 

Οι λογιστικές εκθέσεις είναι εκθέσεις στις οποίες συγκεντρώνονται και γνωστοποιούνται βασικά 

οικονομικά δεδομένα και ο σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν τις πληροφορίες, οι οποίες χρειάζονται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Οι λογιστικές εκθέσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες :  

 Σε αυτές, οι οποίες αφορούν τους εσωτερικούς χρήστες και περιέχουν όχι μόνο τις λογιστικές 

καταστάσεις αλλά και άλλους τύπους λογιστικών εκθέσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την οικονομική διαδικασία. 

 Σε αυτές, οι οποίες αποβλέπουν στην πληροφόρηση εκείνων που βρίσκονται εκτός των 

οικονομικών μονάδων. Προβλέπονται από την νομοθεσία και καλούνται ειδικότερα λογιστικές 

ή χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ελληνική νομοθεσία (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) προβλέπει τις εξής λογιστικές καταστάσεις, τις 

οποίες ονομάζει οικονομικές καταστάσεις : 

 
Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν στη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, οι επιχειρήσεις 

υποχρεούνται στο τέλος της λογιστικής χρήσης να παρουσιάζουν τα οικονομικά τους στοιχεία σύμφωνα 

με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. 
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Οι κυριότεροι κλάδοι, στους οποίους διαιρείται η Λογιστική είναι :  

 
Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο είναι ο προσανατολισμός τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις προς τρίτους και την καθαρή 
θέση προς τους φορείς (εισφορές κεφαλαίου και αποθεματικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΧ)

• Παρουσιάζει τα έσοδα και τα έξοδα μιας συγκεκριμένης περιόδου , συνήθως μιας 
λογιστικής χρήσης (π.χ. 01/01/20Χ1 – 31/12/20Χ1)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Πίνακας διάθεσης 
αποτελεσμάτων)

• Παρέχει υπηρεσίες για μεταβολές που παρουσιάζουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

• Παρουσιάζει πληροφορίες ως προς τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης έτσι ώστε να 
εκτιμούν την δυνατότητά της να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

• Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Περιλαμβάνουν περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις που σχετίζονται 
με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ή ΓΕΝΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

•Ενημερώνει τους εξωτερικούς
χρήστες και το αντικείμενο της
είναι η παροχή λογιστικών
πληροφοριών, προκειμένου να
προβούν στη λήψη αποφάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

•Εξασφάλιση πληροφοριών για 
τους εσωτερικούς χρήστες 
(προϋπολογισμοί, προβλέψεις, 
προγνώσεις)
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Άσκηση από τελικές εξετάσεις 

 

1. Βασική ομοιότητα της χρηματοοικονομικής και της διοικητικής λογιστικής είναι:  

α. Οι παράγοντες προς τους οποίους απευθύνονται οι πληροφορίες  

β. Το πλαίσιο και οι κανόνες εφαρμογής  

γ.  Οι πηγές δεδομένων  

δ.  Το πληροφοριακό σύστημα για την άντληση δεδομένων 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

Άσκηση από τελικές εξετάσεις 

 

2. Στην ετερόρρυθμη εταιρία:  

α. Η εταιρεία αποτελείται από 2 ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται απεριόριστα και 

αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας  

β. Η εταιρεία ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο και κατατάσσεται συνήθως στις μικρές επιχειρήσεις  

γ. Όλοι οι εταίροι σε αυτή την εταιρεία είναι μέτοχοι και ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς 

τους  

δ. Κανένα από τα ανωτέρω 

 

Σωστή απάντηση η δ 
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