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ΔΕΟ 25 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή στη Λογιστική 
Οικονομικές Καταστάσεις                                           

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

κατάσταση μιας επιχείρησης τη δεδομένη στιγμή που καταρτίζεται. 

 Ιδιότητες του Ισολογισμού  

• Σαφήνεια 

• Ειλικρίνεια  

•  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  / Καταχώρηση στοιχείων ανάλογα με τη ρευστοποίηση 

τους 
 ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

    (Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό) 

 Ενσώματα ή Υλικά Πάγια Στοιχεία 

   (π.χ. Έπιπλα , Η/Υ, φορτηγά, κ.α.) 

 Ασώματες Ακινητοποιήσεις ή Άυλα Πάγια Στοιχεία  

    (πχ. σήματα, λογισμικά προγράμματα κ.α.) 

 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

    (π.χ. Συμμετοχή σε θυγατρική, δοσμένες εγγυήσεις, Γραμμάτια  

             μακροπρόθεσμης λήξης κ.α.) 
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 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 

   (π.χ. Πελάτες, Γραμμάτια Εισπρακτέα, Επιταγές Εισπρακτέες , κ.α.) 

 Αποθέματα   

   (πχ. Εμπορεύματα, α’ & βοηθητικές ύλες , αναλώσιμα, συσκευασία, κ.α.) 

 Χρηματικά Διαθέσιμα 

    (π.χ. Ταμείο, Καταθέσεις όψεως κ.α.) 

 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού  

    (π.χ. Έσοδα Εισπρακτέα , Προπληρωμένα Έξοδα, κ.α.) 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ / Καταχώρηση στοιχείων ανάλογα με την ημερομηνία  λήξης τους 

 Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση ή Καθαρή Περιουσία 

   (π.χ. Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεματικά, Κέρδη / Ζημιές εις νέο κ.α.) 

 Προβλέψεις  

    (πχ. για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου, εξαιρετικούς  

            κινδύνους κ.α.) 

 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

    (π.χ. Δάνεια μακροπρόθεσμα, Ομολογιακά Δάνεια, Γραμμάτια πληρωτέα   

             μακροπρόθεσμης διάρκειας, κ.α.) 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

    (π.χ. Δάνεια βραχυπρόθεσμα, Προμηθευτές, Γραμμάτια πληρωτέα,  κ.α.) 

 Μεταβατικοί Λογαριασμό Παθητικού  

    (π.χ. Έξοδα Πληρωτέα, Προεισπραγμένα Έσοδα)  

 

Αναγνώριση Λογαριασμών (Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή θέση):  
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Απάντηση 

 
 

Ασκήσεις Πολλαπλών Επιλογών 

1. Τα αποθεματικά κεφάλαια ανήκουν:  

α. Στο  πάγιο ενεργητικό   

β. Στα διαθέσιμα  

γ. Στη καθαρή θέση   

δ. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό 

 

Σωστή απάντηση η γ 

 

2. Ο λογαριασμός «Αποσβεσμένα κτίρια» είναι:  

α. Αντίθετος λογαριασμός  

β. Μεταβατικός λογαριασμός  

γ. Λογαριασμός Παθητικού  

δ. Κανένα από τα παραπάνω  

 

Σωστή απάντηση η α 

 

3. Το ποσό που αναμένεται να εισπράξει μια εταιρεία από τους πελάτες της 

εμφανίζεται: 

α. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

β. Στα ίδια κεφάλαια του ισολογισμού 

γ. Στο κυκλοφορούν Ενεργητικό 

δ. Στην κατάσταση ταμειακών ροών 
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Σωστή απάντηση η γ 

 

4. Ποια από τις οικονομικές καταστάσεις καλύπτει μια χρονική περίοδο; 

α. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

β. Ο ισολογισμός 

γ. Η κατάσταση ταμειακών ροών 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

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

συγκεκριμένη στιγμή την οικονομική κατάσταση της οικονομική μονάδας. 

 

 
 

Ερώτηση 1: 

Με ποια από τις κατωτέρω απόψεις συμφωνείτε;  

(α). Το παθητικό είναι το σύνολο των υποχρεώσεων οικονομικής μονάδας προς τον ή 

τους φορείς της. 

(β). Η καθαρή θέση αποτελείται μόνο από τα αποθεματικά κεφάλαια 

(γ). Η καθαρή θέση είναι το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους 

τρίτους (δανειστές προμηθευτές) εκτός των φορέων της. 

(δ). Το παθητικό είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους, ενώ η καθαρή 

θέση είναι οι υποχρεώσεις της προς τους φορείς της. 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

Ερώτηση 2: 

Αν η καθαρή θέση μιας επιχείρησης είναι €200.000 τότε:  

Α. Τα αποθεματικά και τα καθαρά κέρδη εις νέο είναι 200.000€ 

Β.  Οι υποχρεώσεις είναι 200.000€ 

Γ. Η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και των υποχρεώσεων είναι €200.000 

Δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η γ 
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ΜΟΡΦΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

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

ισολογισμός διακρίνεται σε :  

 Θετικό 

 Ουδέτερο 

 Αρνητικό 

 

 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 αρνητικός όταν: 

Α. Ενεργητικό = Παθητικό 

Β. Καθαρή Θέση (ΚΘ) < 0 

Γ. Παθητικό > Ενεργητικό 

Δ. Ενεργητικό > Παθητικό 

 

Σωστή απάντηση η Β 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 
                

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) μας δείχνει ποιο ήταν το οικονομικό 

αποτέλεσμα μιας επιχείρησης σε μια λογιστική χρήση και από που προήλθε. 
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Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αν τα τελικά αποθέματα 31/12/2012 αποτιμώνται σε 30.000 ευρώ να υπολογιστεί: 
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Το μικτό κέρδος της  «ΔΕΛΤΑ για τη χρήση 2012 είναι: 

Α. €200.000 

Β. €220.000 

Γ. €230.000 

Δ. €260.000  

 

 
 

Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 

1. Αποτελεί αυτοτελές μέγεθος που σχετίζεται με το έσοδο για τον προσδιορισμό του 

αποτελέσματος χρήσης:  

α. Το κόστος  

β. Το έξοδο  

γ. Το πάγιο  

δ. Το κόστος παραγωγής 

 

Σωστή απάντηση η β 

 

2. Εάν μια εταιρεία δεν καταχωρήσει μια πώληση με πίστωση: 

α. Τα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης θα είναι υποτιμημένα 

β. Το ενεργητικό τον υπολογισμό θα είναι υποτιμημένο 

γ. Το καθαρό κέρδος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης θα παραμείνει σωστό 

δ. Τα Α και Β 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

3. Ποια χρηματοοικονομική κατάσταση απαντά στο ακόλουθο ερώτημα: Ποιο ήταν το 

μικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος; 

α. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

β. Ισολογισμός 

γ. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

δ. Κατάσταση ταμειακών ροών 
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Σωστή απάντηση η γ 

 

Τι είναι οι Μετασχηματισμοί Λογιστικής Μονάδας…                                               
 

Όταν μία συναλλαγή ή δραστηριότητα μεταβάλλει τη λογιστική ισότητα της 

επιχείρησης, δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής 

Θέσης, καλείται Λογιστικό Γεγονός. 

 

Οι μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία της λογιστικής 

ισότητας καλούνται μετασχηματισμοί. 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ  
 

 

 

 
Οι μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία της λογιστικής 

ισότητας, δηλαδή στο Ενεργητικό, Παθητικό και την Καθαρή Θέση είναι οι εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 

1. Μια μείωση ενός στοιχείου του ενεργητικού μπορεί να συνοδεύεται από ισόποση: 

Α. Μείωση άλλου στοιχείου του Ενεργητικού 

Β. Αύξηση στοιχείου υποχρέωσης 

Γ. Αύξηση στοιχείου καθαρής θέσης 

Δ. Αύξηση άλλου στοιχείου του ενεργητικού 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

+Ε +Π Ίση αύξηση Ε & Π

+Ε +ΚΘ Ίση αύξηση Ε & ΚΘ

+Ε -Ε Ίση αύξηση & μείωση του Ε

-Ε -Π Ίση μείωση Ε & Π

-Ε -ΚΘ Ίση μείωση Ε & ΚΘ

+Π -Π Ίση αύξηση & μείωση του Π

+Π -ΚΘ Ίση αύξηση Π & μείωση του ΚΘ

-Π +ΚΘ Ίση μείωση Π & αύξηση του ΚΘ

+ΚΘ -ΚΘ Ίση αύξηση & μείωση του ΚΘ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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Σωστή απάντηση η δ 

 

 

2. Η επιχείρηση Κ αγόρασε μεταφορικό μέσο αξίας 24.000 ευρώ με άμεση καταβολή 

μετρητών 10.000 ευρώ και με υπογραφή γραμματίου πληρωτέου δίμηνης λήξεως και 

ονομαστικής αξίας 14.000 ευρώ. Ποια είναι η επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης:  

α. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε 24.000 ευρώ  

β. Το συνολικό παθητικό αυξήθηκε 24.000 ευρώ  

γ. Το συνολικό ενεργητικό και οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 14.000 

ευρώ  

δ. Κανένα από τα παραπάνω  

 

Σωστή απάντηση η γ 

 

 

 
Σωστή απάντηση η Γη 

Ερώτηση 

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις παρουσιάζει ορθά τη σχέση μεταξύ στοιχείων 
ενεργητικού (Ε), Υποχρεώσεων (Υ) εσόδων (ΕΣ) εξόδων (ΕΞ) και ιδίων κεφαλαίων 
(ΙΚ): 

Α. Ε = Υ + ΙΚ – ΕΣ - ΕΞ 

Β. Ε  = ΙΚ – Υ + ΕΣ - ΕΞ 

Γ. Ε = Υ + ΙΚ + ΕΣ - ΕΞ 

Δ. Ε = ΙΚ – ΕΣ + ΕΞ – Υ 

Ποια α 

Σωστή απάντηση η γι παρακάτω εξισώσεις παρουσιάζει ορθά τη σχέση μεταξύ στ 
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Παραδείγματα μετασχηματισμών  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ερώτηση 1 

Όταν ο επιχειρηματίας εισφέρει κεφάλαια στην επιχείρηση του: 

α. Αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους και αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια  

β. Αυξάνει το ενεργητικό και αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια  

γ. Αυξάνει το ενεργητικό και αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους  

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η β 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Αγορά μεταφορικών μέσων με πίστωση

Είσπραξη προκαταβολής από πελάτη

Αγορά εμπορευμάτων με μετρητά

Είσπραξη οφειλής από πελάτη

Επισκευή κτηρίου με πίστωση

Πληρωμή οφειλόμενων μισθών

Προείσπραξη ενοικίων

Ανάληψη ποσού από καταθέσεις όψεως

Καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων

Πληρωμή ΦΠΑ

Καταβολή προκαταβολής σε προμηθευτή

Πώληση εμπορευμάτων με γραμμάτια εισπρακτέα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Αγορά μεταφορικών μέσων με πίστωση +Ε +Π

Είσπραξη προκαταβολής από πελάτη +Ε +Π

Αγορά εμπορευμάτων με μετρητά +Ε -Ε

Είσπραξη οφειλής από πελάτη +Ε -Ε

Επισκευή κτηρίου με πίστωση -ΚΘ +Π

Πληρωμή οφειλόμενων μισθών -Ε -Π

Προείσπραξη ενοικίων  (μεταβατικός) +Ε +Π

Ανάληψη ποσού από καταθέσεις όψεως +Ε -Ε

Καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων -Ε -ΚΘ

Πληρωμή ΦΠΑ -Ε -Π

Καταβολή προκαταβολής σε προμηθευτή -Ε +Ε

Πώληση εμπορευμάτων με γραμμάτια εισπρακτέα +ΚΘ +Ε

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
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Ερώτηση 2 

Όταν καταβάλλονται 2.000 για ενοίκια:  

α. Αυξάνεται το ενεργητικό και αυξάνονται τα ίδια κεφάλαια  

β. Μειώνεται το ενεργητικό και μειώνονται τα ίδια κεφάλαια  

γ. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις σε τρίτους και μειώνονται τα ίδια κεφάλαια  

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η β  

 
Ερώτηση 3 

Αγορά εμπορευμάτων αξίας 1.000€, 300€ μετρητοίς, 300€ με επιταγή πληρωτέα και 

400€ με πίστωση. Ποια είναι η επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας  

α. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1.000€  

β. Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν με 700€  

γ. Το ενεργητικό αυξήθηκε με 1.000€ και το Παθητικό μειώθηκε με 1.000€  

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η β 

 
Τι είναι Λογαριασμός…                                               
 

Οι λογαριασμοί διακρίνονται βασικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  

 Πραγματικοί ή Ουσιαστικοί (Λογαριασμοί Ισολογισμού). Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι παραμένουν ανοιχτοί και μετά το τέλος της 

λογιστικής χρήσης οι λογαριασμοί που παρουσιάζουν υπόλοιπο. 

 Ενεργητικό 

 Παθητικό 

 Καθαρή Θέση 

 Λογαριασμοί Αποτελεσματικοί (είναι οι λογαριασμοί της Κατάστασης 

αποτελεσμάτων). Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στο τέλος της 

χρήσης κλείνουν (μηδενίζουν) και ξεκινούν στην επόμενη χρήση με υπόλοιπο 

μηδέν 

 Έσοδα 

 Έξοδα 

 Έκτακτα Κέρδη 

 Έκτακτες Ζημιές 
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Λειτουργία Λογαριασμών…                                               

 
 

Άσκηση 1 για εξάσκηση 

 

Για κάθε λογαριασμό που δίνεται παρακάτω, να προσδιοριστεί εάν αυξάνεται με 

χρέωση (Χ) ή με πίστωση (Π):  

 
 

 

Λογαριασμοί Αυξάνονται με Χρέωση ή Πίστωση

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη

Αποσβέσεις επίπλων

Ασφάλιστρα

Γραμμάτια Πληρωτέα

Γραφική Ύλη  (αρχικό απόθεμα)

Δάνειο από Τράπεζα

ΔΕΗ Πληρωτέα

Έκτακτο αποθεματικό

Εμπορεύματα (Αποθέματα)

Έπιπλα

Επιταγές Πληρωτέες

Έσοδα από ενοίκια

Καταθέσεις όψεως

Κτίρια

Μερίσματα Πληρωτέα

Μετοχικό Κεφάλαιο

Πελάτης 

Πιστωτικοί Τόκοι πωλήσεων

Προεισπραχθέντα Ενοίκια

Προμηθευτής 

Προπληρωμένα Ασφάλιστρα

Πωλήσεις εμπορευμάτων

Σωρευμένες Αποσβέσεις Επίπλων

Τηλεφωνικά

Τηλεφωνικά πληρωτέα

Τόκοι χρεωστικοί

Τόκοι πληρωτέοι
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Απάντηση 

 
Λογαριασμοί Αυξάνονται με Χρέωση ή Πίστωση 

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη   Χ     

Αποσβέσεις επίπλων   Χ     

Ασφάλιστρα   Χ     

Γραμμάτια Πληρωτέα       Χ 

Γραφική Ύλη (αρχικό απόθεμα)   Χ     

Δάνειο από Τράπεζα       Χ 

ΔΕΗ Πληρωτέα       Χ 

Έκτακτο Αποθεματικό       Χ 

Εμπορεύματα (Αποθέματα)   Χ     

Έπιπλα   Χ     

Επιταγές Πληρωτέες       Χ 

Έσοδα από ενοίκια       Χ 

Καταθέσεις όψεως   Χ     

Κτίρια   Χ     

Μερίσματα Πληρωτέα       Χ 

Μετοχικό Κεφάλαιο       Χ 

Πελάτης   Χ     

Πιστωτικοί Τόκοι Πωλήσεων       Χ 

Προεισπραχθέντα Ενοίκια       Χ 

Προμηθευτής       Χ 

Προπληρωμένα Ασφάλιστρα   Χ     

Πωλήσεις εμπορευμάτων       Χ 

Τηλεφωνικά   Χ     

Τηλεφωνικά Πληρωτέα       Χ 

Τόκοι Χρεωστικοί   Χ     

Τόκοι Πληρωτέοι       Χ 

 

1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει  

α. Οι λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας όταν αυξάνονται χρεώνονται  

β. Οι λογαριασμοί του Παθητικού όταν αυξάνονται πιστώνονται  

γ. Οι λογαριασμοί Εσόδων όταν αυξάνονται χρεώνονται  

δ. Οι λογαριασμοί Εξόδων όταν αυξάνονται πιστώνονται  

 

Σωστή απάντηση η β 
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Τι είναι το Ημερολόγιο 
 

Ημερολόγιο είναι το βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, οι 

λογαριασμοί που επηρεάζονται από τα λογιστικά γεγονότα τη μορφή χρεώσεων και 

πιστώσεων. 

 

Η μορφή που μπορεί να πάρει το ημερολόγιο έχει πολλές παραλλαγές, με μικρές 

διαφορές μεταξύ τους. Στην πιο απλή περίπτωση μπορεί να πάρει την ακόλουθη 

μορφή :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσέχουμε σε κάθε ημερολογιακή εγγραφή η Χρέωση πρέπει να είναι ίση με την 

Πίστωση 

 

1. Την 2/12/201Χ η ΝΙΚΟΛΑΟΥ πουλάει εμπορεύματα αξίας 4.000 € με ΦΠΑ 24% 

με πίστωση στον πελάτη ΠΕΤΡΟΥ (τιμ. 781). Κατά την εγγραφή στο ημερολόγιο, 

μεταξύ άλλων:  

α. Θα χρεώσει τον λογαριασμό «Γραμμάτια Εισπρακτέα» με 4.000€ και το 

λογαριασμό «ΦΠΑ» με 960€  

β. Θα χρεώσει τον λογαριασμό «Πελάτες» με 4.960€   

γ. Θα πιστώσει το λογαριασμό «Προμηθευτές» με 4.960€  

δ. Θα πιστώσει τον λογαριασμό «Εμπορεύματα» με 4.000€  

 

Σωστή απάντηση η β 

 

2. Την 8/12/201Χ η ΝΙΚΟΛΑΟΥ εξοφλεί τον αντιπρόσωπο ΓΕΩΡΓΙΟΥ για αμοιβές 

προμηθειών 1.500 € με Φ.Π.Α. 24%. Για την αμοιβή αυτή παρακρατείτε φόρος 20% 

(ΤΠΥ 64). Κατά την εγγραφή στο ημερολόγιο, μεταξύ άλλων:  

α. Θα χρεώσει το λογαριασμό: «Αμοιβές προσωπικού» με 1.500€  

β. Θα πιστώσει το λογαριασμό: «ΦΠΑ» με 360€  

γ. Θα πιστώσει το λογαριασμό: «Φόρος αμοιβών τρίτων» με 300€  

δ. Θα πιστώσει το λογαριασμό: «Προμηθευτές» με 1.500€  

 

Σωστή απάντηση η γ 

1.500 20% = 300 φόρος αμοιβών τρίτων  

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ
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3.  Για την ίδια συναλλαγή ο λογαριασμός «Ταμείο» θα κινηθεί ως εξής: 

   

α. Θα χρεωθεί με 1.500€  

β. Θα πιστωθεί με 1.200€  

γ. Θα χρεωθεί με 760€  

δ. Θα πιστωθεί με 1.560€  

 

Σωστή απάντηση η δ  

1.500 + 24% = 1.500 + 360 = 1.860 – 300 φόρος = 1.560  

 

4. Την 15/12/201Χ καταλογίζει έκπτωση λόγω κύκλου εργασιών  1.000€ με ΦΠΑ 

24% στον πελάτη ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤ 309). Οι καταχωρήσεις θα είναι ως εξής:  

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

β. Χρέωση: «Εκπτώσεις αγορών» και Πίστωση: «Ταμείο»  

γ. Χρέωση: «Εκπτώσεις πωλήσεων» και «ΦΠΑ» και Πίστωση: «Πελάτες»  

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η γ 

 

5. 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»  

 

Σωστή απάντηση η α  

 

6. Την 25/12/201Χ η ΝΙΚΟΛΑΟΥ εξοφλεί επιταγή 1.500€ στον προμηθευτή 

ΠΕΤΡΟΥ με μετρητά (Γραμμάτιο είσπραξης  45).  Κατά την εγγραφή στο 

ημερολόγιο, θα χρεωθεί:  

α. Ο λογαριασμός «Προμηθευτές»  

β. Ο λογαριασμός «Καταθέσεις όψεως»  

γ. Ο λογαριασμός «Γραμμάτια πληρωτέα»  

δ. Κανένα από τα παραπάνω  

 

Σωστή απάντηση η δ  
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7. 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  

 

Σωστή απάντηση η γ  

 

8. 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  

 

Σωστή απάντηση η γ 

 

9. 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  

   

Σωστή απάντηση η α 

 

Τι είναι το Ισοζύγιο… 
Το Ισοζύγιο αποτελεί έναν πίνακα που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του Γενικού 

Καθολικού με τα αθροίσματα των στηλών των Χρεώσεων και των Πιστώσεων, που 

παρουσιάζει καθένας από αυτούς και τα υπόλοιπα τους (χρεωστικό ή πιστωτικό). 

ΧΡΕΩΣΗ  = ΠΙΣΤΩΣΗ 
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 Η σύνταξη του Ισοζυγίου έχει την έννοια του ελέγχου της μεταφοράς των 

ποσών από το ημερολόγιο στο Γενικό Καθολικό 

 

Είδη Ισοζυγίων 

 

 Προσωρινό Ισοζύγιο: καταρτίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης και 

περιλαμβάνει το σύνολο όλων των ποσών της χρέωσης και της πίστωσης .    

   

 Το ισοζύγιο που καταρτίζεται μετά τις εγγραφές προσαρμογής καλείται 

προσαρμοσμένο ισοζύγιο.  Το προσαρμοσμένο κατασκευάζεται με τον ίδιο 

τρόπο με το προσωρινό ισοζύγιο, αλλά διαφέρει από αυτό στο ότι περιλαμβάνει 

και τις εγγραφές προσαρμογής στο τέλος της χρήσης (π.χ. αποσβέσεις χρήσης). 

 Το ισοζύγιο όπου εμφανίζονται οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και 

Καθαρής Θέσης , με τα υπόλοιπα τους , ενώ οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί 

έχουν κλείσει, πλην του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο» καλείται 

Οριστικό ισοζύγιο. 

 

1. Το ισοζύγιο είναι η λογιστική κατάσταση που απεικονίζει:  

α. Τις ταμειακές ροές της επιχείρησης  

β. Τους λογαριασμούς του καθολικού με τα ποσά χρέωσης και πίστωσης καθώς και τα 

υπόλοιπα τους  

γ. Την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης  

δ. Τις κεφαλαιακές ροές της επιχείρησης  

 

Σωστή απάντηση η β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


