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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 Η επιχείρηση είναι μία οικονομική μονάδα, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από το φορέα της 

(ιδιοκτήτης). 

 Ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή έχει τη δική της οικονομική κατάσταση στην οποία 

απεικονίζονται : 

➢Τα περιουσιακά της στοιχεία, 

➢Οι υποχρεώσεις της προς το φορέα της και προς τρίτους. 

 

Γενικά για τον Ισολογισμό… 
Ο ισολογισμός είναι η πρώτη και σημαντικότερη από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε 

επιχείρησης.  

 

Τι είναι ο Ισολογισμός; 
Ισολογισμός είναι μία συνοπτική λογιστική κατάσταση που παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση μιας 

επιχείρησης τη δεδομένη στιγμή που καταρτίζεται. 

 

Τι δείχνει ο Ισολογισμός : 
Δείχνει τι ανήκει στην εταιρεία, τι χρωστά η εταιρεία, και τι ανήκει στους μετόχους. 

Περιλαμβάνει: 

 Το Ενεργητικό  (Ε) 

 Το Πραγματικό Παθητικό (ΠΠ) ή Υποχρεώσεις (Υ) 

 Την Καθαρή Θέση (ΚΘ) ή Ίδια Κεφάλαιο (ΙΚ)    

                                             

 Στο ενεργητικό, απεικονίζονται    

 τα περιουσιακά στοιχεία (κυριότητα) 

 τα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα, κ.α) 

 απαιτήσεις της επιχείρησης έναντι τρίτων 

 Ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις όψεως) 

 Στο Πραγματικό Παθητικό ή απλά υποχρεώσεις, απεικονίζονται  

 το σύνολο των υποχρεώσεων  

 μακροπρόθεσμων &  

 Βραχυπρόθεσμων 

προς όλους τους τρίτους (π.χ. προμ/τες, τράπεζες, δημόσιο) 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 Στην Καθαρή Θέση ή Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Περιουσία , απεικονίζονται 

 τα κεφάλαια που προέρχονται από εισφορές των μετόχων (φορέων) της λογιστικής μονάδας  

 το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκε εσωτερικά στην επιχείρηση ως 

αποτέλεσμα της κερδοφόρας λειτουργίας της και τα οποία περιουσιακά στοιχεία δεν 

διανεμήθηκαν στους ιδιοκτήτες ή μετόχους της, αλλά κρατήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους 

σκοπούς της 

Μεταξύ των παραπάνω εννοιών ισχύει μία λογιστική ισότητα που δείχνει σε κάθε συγκεκριμένη 

στιγμή την οικονομική κατάσταση της οικονομική μονάδας. 

 

 

 

ΜΟΡΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο Ισολογισμός έχει συνήθως μορφή T, με τα στοιχεία του Ενεργητικού στην αριστερή πλευρά και 

του Παθητικού στη δεξιά 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ανάλογα με τη σχέση του Ενεργητικού (Ε) με το Πραγματικό Παθητικό (ΠΠ), ο ισολογισμός 

διακρίνεται σε :  

 Θετικό 

 Ουδέτερο 

 Αρνητικό 
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Αναλυτικότερα : 

 Θετικός Ισολογισμός, όταν Ε > ΥΠ η Καθαρή Θέση είναι Θετική       (ΚΘ > 0) 

 Ουδέτερος Ισολογισμός, όταν Ε = ΥΠ δεν υπάρχει Καθαρή Θέση    (ΚΘ = 0)                          

 Αρνητικός Ισολογισμός, όταν Ε < ΥΠ  η Καθαρή Θέση είναι αρνητική (ΚΘ < 0)  

 

Ερώτηση 

Ο Ισολογισμός λέγεται θετικός όταν: 

Α. Ενεργητικό = Παθητικό 

Β. Ενεργητικό > Παθητικό 

Γ. Παθητικό > Ενεργητικό 

Δ. Καθαρή Θέση (ΚΘ) > 0 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ενεργητικό (Ε) ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας τα οποία κατέχει και διαθέτει η 

οικονομική μονάδα για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της. 

Τα στοιχεία της περιουσίας μπορεί να είναι υλικά αγαθά (κτίρια, έπιπλα, μεταφορικά μέσα, 

εμπορεύματα), δικαιώματα (εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη και πελατεία), 

απαιτήσεις κατά τρίτων (πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα) και χρηματικά διαθέσιμα (μετρητά, 

καταθέσεις όψεως).  

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα στοιχεία του Ενεργητικού ταξινομούνται με κριτήριο τη ρευστότητα τους, δηλαδή την ταχύτητα 

μετατροπής τους σε χρήμα στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. 

Η ομαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού γίνεται ως εξής :  

 Κυκλοφοριακό ή κυκλοφορούν Ενεργητικό: Είναι τα στοιχεία του ενεργητικού που η επιχείρηση 

επιθυμεί να μετατρέψει σε χρήμα μέσα στη διάρκεια της επόμενης χρήσης, καθώς και το ταμείο 

(μετρητά) & τις καταθέσεις. 
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Διακρίνεται : 

I. Αποθέματα : Τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα έτοιμα & ημικατεργασμένα προϊόντα, πρώτες 

ύλες, υλικά συσκευασίας κ.α. 

II. Απαιτήσεις : περιλαμβάνει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , δηλαδή εκείνες που είναι 

απαιτητές μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Στοιχεία απαιτήσεων αποτελούν οι Πελάτες, 

τα Γραμμάτια Εισπρακτέα, οι προκαταβολές προσωπικού και προμηθευτών κ.α. 

III. Χρεόγραφα : περιλαμβάνονται προσωρινές επενδύσεις σε μετοχές ή ομολογίες, οι οποίες είναι 

προς πώληση και τις οποίες η επιχείρηση  τις κατέχει για κερδοσκοπικούς λόγους. 

IV. Διαθέσιμα : Περιλαμβάνονται όλα τα μετρητά που είναι άμεσα διαθέσιμα στην επιχείρηση όπως 

Ταμείο, καταθέσεις όψεως, τοκομερίδια, ξένο συνάλλαγμα. 

 

 Πάγιο Ενεργητικό: Περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, τα οποία 

προορίζονται όχι για μεταπώληση αλλά για τη λειτουργία της. Και αυτός είναι ο σκοπός της αγοράς 

τους. Τέτοια στοιχεία είναι τα κτίρια όπου χρησιμοποιεί για τα γραφεία της, τα αυτοκίνητα που έχει 

για τη λειτουργία της, τους Η/Υ, κ.α. Στην ίδια ομάδα κατατάσσονται τα έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης(λ.16), καθώς και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λ.18). 

 

Διακρίνεται : 

I. Ενσώματα πάγια Ενεργητικά στοιχεία (λογαριασμοί 10-15) :  

     Περιλαμβάνει τα υλικά αγαθά που αποκτά η επιχείρηση και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους 

σκοπούς της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, π.χ. Οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός 

μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα, μεταφορικά μέσα κ.α.) 

 

ΙΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασμοί 16.00 – 16.19) : Είναι τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική υπόσταση, τα οποία αποκτούνται με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος. π.χ. έξοδα ερευνών και 

ανάπτυξης, εμπορικά σήματα, φήμη και πελατεία κ.α. 

ΙΙΙ. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογαριασμός 18): Οι συμμετοχές είναι 

αξιόγραφα τα οποία έχουν ενσωματωμένο δικαίωμα συμμετοχής του δικαιούχου στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων και οι οποίες αποκτώνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δημιουργούμε όταν πουλάμε αγαθά ή παρέχουμε υπηρεσίες με πολυετή 

πίστωση (λήξη μετά το τέλος της επόμενης χρήσης) ή χορηγούμε μακροπρόθεσμα δάνεια σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή αυξάνουμε το κεφάλαιο της εταιρείας και η κάλυψη του γίνεται σε δόσεις. 

Π.χ. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης. 

 

 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού (περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις): Περιλαμβάνονται 

βραχυχρόνιες προπληρωμές, όπως προπληρωμένα ενοίκια ή ασφάλιστρα, δηλαδή δαπάνες που 

έχουν προπληρωθεί στην τρέχουσα χρήση αλλά αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις.  

Επίσης, περιλαμβάνονται τα έσοδα που ανήκουν στη χρήση που κλείνει αλλά δεν έχουν εισπραχθεί 

μέσα σε αυτή, όπως προμήθειες εισπρακτέες, έσοδα από ενοίκια εισπρακτέα.  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
Παθητικό (Π) ονομάζονται οι πηγές από τις οποίες άντλησε τα κεφάλαια της η επιχείρηση. Είναι 

δηλαδή το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι παντός τρίτου (δανειστών & 

επιχειρηματία). Το παθητικό αποτελείται από : 

I. Την καθαρή θέση, ή καθαρή περιουσία ή ίδια  κεφάλαια που είναι οι υποχρεώσεις της 

επιχείρησης προς τους φορείς της. Η καθαρή περιουσία προέρχεται από τις εισφορές του φορέα 

, αρχική και συμπληρωματικές, καθώς και τα αποθεματικά κεφάλαια (τακτικά, έκτακτα, ειδικά) 

που είναι κέρδη, τα οποία παρέμειναν στην επιχείρηση. 

II. Το πραγματικό παθητικό ή υποχρεώσεις προς τους τρίτους  πλην του επιχειρηματία (πχ 

τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές) 

 

Η καθαρή θέση μπορεί να βρεθεί αν από το Ενεργητικό αφαιρεθεί το πραγματικό παθητικό. 

 

 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Τα στοιχεία του Παθητικού ταξινομούνται με κριτήριο την ημερομηνία λήξης τους, δηλαδή κατά πόσο 

γρήγορα πρέπει να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις. 

 

 

Καθαρή Θέση = Ενεργητικό - 
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Η ομαδοποίηση των στοιχείων του Παθητικού γίνεται ως εξής :  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν μέχρι το 

τέλος της επόμενης χρήσης. (πχ υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα, 

υποχρεώσεις για βραχυπρόθεσμα δάνεια, υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, προκαταβολές 

πελατών κ.α.). 

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (λογαριασμός 45) : Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις οι 

οποίες λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. (πχ Ομολογιακά δάνεια, μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις προς τράπεζες) 

 Προβλέψεις (Λογαριασμός 44):                                                   

    Είναι οι υποχρεώσεις από πιθανούς κινδύνους (προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, πρόβλεψη 

για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από  την υπηρεσία, η μη είσπραξη απαιτήσεων κ.α.) στο 

τέλος της χρήσεως, χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθος τους ή ο χρόνος 

πραγματοποίησης τους ή και τα δύο (δεν αφορά προβλέψεις λογαριασμών του Ενεργητικού. Οι 

προβλέψεις των αυτών των λογαριασμών εμφανίζονται ως αντίθετοι (αρνητικά) στο Ενεργητικό). 

 Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού (λογαριασμός 56) Θεωρούνται Υποχρεώσεις: 

Καταχωρούνται τα έσοδα της επόμενης χρήσης που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της 

τρέχουσας χρήσης, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα 

σ’ αυτή, ούτε είναι δυνατή η πίστωση τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά 

κατά το τέλος της χρήσεως. 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία στις επιχειρήσεις ονομάζεται το ποσό του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων το οποίο ανήκει στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, μετά την εξόφληση του 

παθητικού (δηλ. των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης).  

 

Σύμφωνα με τη βασική εξίσωση που ακολουθεί ο Ισολογισμός όπου  

Ενεργητικό (Ε) = Παθητικό (Π) + Καθαρή Θέση (ΚΘ),  

η καθαρή θέση αποτελεί τη διαφορά ενεργητικού και παθητικού. 

 

Η καθαρή θέση δείχνει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που οι φορείς της επιχείρησης 

συνείσφεραν και το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκε εσωτερικά στην επιχείρηση 

ως αποτέλεσμα της κερδοφόρας λειτουργίας της και τα οποία περιουσιακά στοιχεία δε διανεμήθηκαν 

στους ιδιοκτήτες ή μετόχους της, αλλά κρατήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της. 

 

Η Καθαρή Θέση διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:  

 Κεφάλαιο (λογαριασμός 40): 

   Περιλαμβάνονται τα ποσά που αποτελούν το κεφάλαιο της επιχείρησης, το οποίο στις ατομικές 

επιχειρήσεις αντιστοιχεί στην καθαρή περιουσία τους, ενώ στις εταιρείες αντιπροσωπεύει την 

ονομαστική αξία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων ή κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων. 

 

mailto:eclass4u.deo25@gmail.com


 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ eclass4u.deo25@gmail.com  

Σελίδα 7 από 9 
 

 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (λογαριασμός 41.00):  

   Περιλαμβάνονται τα ποσά που δημιουργούνται από το πλεόνασμα που προκύπτει κατά την έκδοση 

των μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους αξία.  

 Διαφορές αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων (λογαριασμός 41.07):  

   Στο λογαριασμό αυτόν παρακολουθείται η διαφορά που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή της 

αξίας του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης (εδαφικές εκτάσεις, κτίρια). Η αναπροσαρμογή αυτή 

γίνεται με βάση ειδικό νόμο. 

    Η θετική διαφορά (υπεραξία) που προκύπτει καταχωρείται στη χρέωση του οικείου παγίου 

στοιχείου και πίστωση του λογαριασμού 41.07. 

    Το σύνολο ή μέρος της υπεραξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συμψηφισμό ζημιών και αν 

υπάρχει κάποιο υπόλοιπο θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί και να διανεμηθούν δωρεάν μετοχές στους 

μετόχους. 

 Αποθεματικά Κεφάλαια (λογαριασμός 41): 

  Αποθεματικά είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί, ούτε έχουν 

ενσωματωθεί στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Στην κατηγορία των αποθεματικών κατατάσσεται και 

η διαφορά από έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο (λογ.41.00). 

   Στοιχεία αποθεματικών κεφαλαίων αποτελούν το τακτικό αποθεματικό, που προβλέπεται από το 

νόμο, τα αποθεματικά καταστατικού, που προβλέπεται από τα διάφορα καταστατικά, κ.α. 

 Αποτελέσματα εις νέο(λογαριασμός 42): 

    Περιλαμβάνουν υπόλοιπα ζημιών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων που δεν ενσωματώθηκαν σε 

αποθεματικά ή στο κεφάλαιο.  

 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (λογαριασμός 43):  Περιλαμβάνουν ποσά που 

προορίζονται για τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου. Μπορεί να προέρχονται από καταθέσεις 

μετόχων, καταθέσεις εταίρων, διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κ.α.  
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Ερώτημα εξετάσεων 

 

Ο ισολογισμός μιας εταιρείας απεικονίζει: 

a. Τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή 

b. Τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μιας περιόδου 

c. Τα κέρδη της περιόδου 

d. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση είναι η α. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ενσώματα πάγια Μετοχικό κεφάλαιο 41.160

Έπιπλα 1.200 Έκτακτο Αποθεματικό 10.000

Μείον: Αποσβεσμένα έπιπλα 250 950 Αποτελέσματα εις νέον (-500 + 3.000) 2.500

Μεταφορικά μέσα 20.500 Σύνολο Καθαρής Θέσης 53.660

Μείον: Απ/σμένα μεταφορικά μέσα 1.200 19.300

Προκαταβολές για αγορά παγίων 1.000

21.250 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμο δάνειο 30.000

Ασώματα πάγια

Δαπάνες ανάπτυξης 12.000

Αγορασμένα εμπορικά σήματα 4.800 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

16.800 Προμηθευτές 4.500

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αμοιβές τρίτων πληρωτέες 6.200

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 26.000 Βραχυπρόθεσμο δάνειο 2.000

Μισθοί πληρωτέοι 500

Προεισπραγμένα έσοδα 800

Προκαταβολές πελατών 600

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 64.050 Γραμμάτια πληρωτέα 8.500

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Μείον: Μη δεδ τόκοι γραμματίων πληρωτέων -500 8.000

Αποθέματα Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικους οργανισμούς 400

Εμπορεύματα 5.000 Φόροι πληρωτέοι (500 + 1.500) 2.000

Προκαταβολές σε προμηθευτές 860 25.000

Υλικά συσκευασίας 3.000

8.860 Σύνολο υποχρεώσεων 55.000

Απαιτήσεις

Πελάτες 3.500

Προπλ αμοιβές προσωπικού 1.300

Χρεώστες 2.000

Γραμμάτια εισπρακτέα 6.000

Μείον: Μη δεδ τόκοι γραμ εισπρακτέων -700 5.300

Προπληρωμένα ασφάλιστρα 300

Προπλ έξοδα διαφημίσεων 150

12.550

Χρεόγραφα

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 4.200

Διαθέσιμα

Ταμείο 9.000

Καταθέσεις όψεως 10.000

19.000

Σύνολο κυκλοφορούντων 44.610

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 108.660 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 108.660

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΕΛΤΑ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης  Δεκεμβρίου 20Χ1
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