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ΔΕΟ 25 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Εισαγωγή στη Λογιστική 
Εγγραφές προσαρμογής                                           
 
 Με βάση την αρχή του Δεδουλευμένου (αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων) 

 Τα έσοδα πρέπει να αναγνωριστούν βάση της Αρχής της 

Πραγματοποίησης : Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν έχουν κερδηθεί 

 Ενώ τα έξοδα με βάση την Αρχή της Συσχέτισης : Όταν 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εσόδων  

 Ανεξάρτητα από την πληρωμή / είσπραξη 

 

1. Η λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων αναφέρεται:  

α. Στο ότι η οικονομική μονάδα θα συνεχίσει την δραστηριότητα της για απροσδιόριστο 

χρονικό διάστημα  

β. Στο ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σε περιοδικά μικρότερα 

χρονικά διαστήματα  

γ. Στο ότι για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και 

τα έξοδα που αναφέρονται στην συγκεκριμένη χρήση  

δ. Κανένα από τα ανωτέρω 

 

Τα παρεάκια μου… 
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Αναγνώριση εσόδου πριν την είσπραξη του – έσοδα εισπρακτέα 

    (δεδουλευμένα  / όχι ταμείο) 
Καταχωρούμε τα έσοδα τα οποία έχει προσφέρει η επιχείρηση, αλλά δεν έχουν 

αναγνωριστεί ως το τέλος της χρήσης που ανήκουν, επειδή δεν έχουν εισπραχθεί και 

θα εισπραχθούν την επόμενη χρονιά. Τα έσοδα αυτά ονομάζονται «Εισπρακτέα». 

 

Τα δεδουλευμένα έσοδα που πραγματοποιούνται συνήθως είναι :  

 Παρεχόμενες υπηρεσίες – Ενοίκια - Τόκοι 

 

Παραδείγματα 

 Στο τέλος της χρήσης δεν έχουν εισπραχθεί ενοίκια καταστήματος αξίας 

1.000€ μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017. 

 

 Δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους, τα δίδακτρα μηνός 

Δεκεμβρίου αξίας 500€ 

 

Επίλυση 

Και στις δύο περιπτώσεις , πιστώνουμε τα έσοδα (περιγραφή λογαριασμού ανάλογα την 

περίπτωση, πχ. έσοδα ενοικίων ή έσοδα υπηρεσιών) και χρεώνουμε το λογαριασμό 

«Έσοδα Εισπρακτέα». Ομοίως ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ανάλογα 

του λογιστικού γεγονότος. π.χ. ενοίκια εισπρακτέα ή έσοδα υπηρεσιών εισπρακτέα.  

 
Άσκηση 1  

Η «ΕΨΙΛΟΝ» νοικιάζει την αποθήκη της στην εταιρία «ΔΕΛΤΑ» με μηνιαίο μίσθωμα 

1.000 ευρώ, το οποίο δεν εισέπραξε το μήνα Δεκέμβριο 2016. Για το μίσθωμα 

αποθήκης μηνός Δεκεμβρίου 2016, το οποίο δεν εισπράχθηκε, θα γίνει η εξής 

εγγραφή:  

  

a. Χρέωση λ/μού “Ενοίκια εισπρακτέα” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού     

         “Έσοδα ενοικίων”  

b. Χρέωση λ/μού “ Έσοδα ενοικίων” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού  

         “Ενοίκια εισπρακτέα”  

c. Χρέωση λ/μού “ Έξοδα ενοικίων” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού  

         “Ενοίκια πληρωτέα” 28.000  

d. Χρέωση λ/μού “Ενοίκια πληρωτέα” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού  

         “Έξοδα ενοικίων”  

 
Σωστή απάντηση η α 
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Αναγνώριση εξόδου πριν την πληρωμή του - έξοδα πληρωτέα 

    (δεδουλευμένα  / όχι ταμείο) 
Καταχωρούμε τα έξοδα τα οποία έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση, αλλά δεν έχουν 

αναγνωριστεί ως το τέλος της χρήσης που ανήκουν, επειδή δεν έχουν πληρωθεί και 

θα πληρωθούν την επόμενη χρονιά. Τα έξοδα αυτά ονομάζονται «Πληρωτέα ». 

 

Τα δεδουλευμένα έξοδα συνήθως πραγματοποιούνται για : 

 Μισθούς – Τόκους – Φόρους - Ενοίκια 

 

Παραδείγματα 

 Στο τέλος της χρήσης δεν έχουν πληρωθεί ενοίκια καταστήματος αξίας 1.000€ 

μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017. 

 

 

 Δεν έχουν πληρωθεί  μέχρι το τέλος του έτους, οι δεδουλευμένοι λογαριασμοί 

ΔΕΗ και ΟΤΕ αξίας 500€ 

 

 

Επίλυση 

Και στις δύο περιπτώσεις , χρεώνουμε τα έξοδα (περιγραφή λογαριασμού ανάλογα την 

περίπτωση, πχ. ενοίκια ή παροχές τρίτων ή τηλεφωνικά κ.α.) και πιστώνουμε το 

λογαριασμό «Έξοδα Πληρωτέα». Ομοίως ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιήσουμε 

είναι ανάλογα του λογιστικού γεγονότος. π.χ. ενοίκια πληρωτέα ή παροχές τρίτων 

πληρωτέες.  

 

Παράδειγμα τόκων 

   Την 1η Οκτωβρίου 20Χ0 η επιχείρηση έλαβε διετές δάνειο 2.000 ευρώ με ετήσιο 

επιτόκιο 10%. Κεφάλαιο και τόκοι είναι πληρωτέα στη λήξη της δανειακής σύμβασης. 
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Άσκηση 1  

Κατά την απογραφή της 31/12/2016 διαπιστώθηκε ότι την 4/12/2016, η «Δέλτα 

οφείλει ενοίκια αποθήκης 1.000 ευρώ τα οποία θα καταβάλλει την επόμενη χρήση. Για 

το γεγονός αυτό, με τις εγγραφές προσαρμογής η «Δέλτα»  

  

a.  Θα χρεώσει το λογαριασμό «οφειλόμενα ενοίκια» με 1.000  

b.  Θα πιστώσει το λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια» με 1.000  

c.  Θα χρεώσει το λογαριασμό «ενοίκια» με 1.000  

d.  Θα πιστώσει το λογαριασμό «ενοίκια» με 1.000  

 

Σωστή απάντηση  c 

 

Άσκηση 2  

    Την 1/10/2016 η επιχείρηση έλαβε τριετές δάνειο συνολικού ποσού 5.000 ευρώ με 

ετήσιο επιτόκιο 10%. Οι τόκοι υπολογίζονται πάντοτε επί του αρχικού κεφαλαίου 

χωρίς να γίνεται κεφαλαιοποίηση. Με βάση του όρους της σχετικής σύμβασης, το 

σύνολο των τόκων και του κεφαλαίου είναι πληρωτέα στην λήξη του δανείου. Το 

συνολικό ποσό των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω 

σύμβαση και που θα πρέπει να εμφανισθούν στον ισολογισμό της 31/12/2017 είναι ( 

ποσά σε ευρώ):  

α. 5.000 

β. 5.625 

γ. 6.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η β 

5.000 + (5.000*10%*3/12) τόκοι 2016 + (5.000*10%*12/12) τόκοι 2017 =  

5.000 + 125 + 500 = 5.625€ 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Τόκοι Χρεωστικοί (έξοδο λ.65) 50

           Τόκοι Πληρωτέοι (μεταβ.παθ) 50

ΣΥΝΟΛΑ 50 50

Δάνειο * επιτόκιο = 2.000€ *10% = 200€ ετησίως

Χρήση 20Χ0 : 200€ * 3/12 = 50€

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση δεδουλευμένων τόκων δανείων

31/12/20Χ0
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Προπληρωμή για έξοδα πριν τη χρήση ή παροχή υπηρεσίας 
Η περίπτωση αυτή αφορά καταχώρηση εξόδου τρέχουσας χρήσης στο λογαριασμό 

εξόδων επόμενης χρήσης δηλαδή στα «προπληρωμένα έξοδα». 

 Αύξηση λογαριασμού εξόδου και μείωση λογαριασμού  Ενεργητικού 

(προπληρωμένα έξοδα) 

 

Οι προκαταβολές συνήθως γίνονται για : 

 Ενοίκια   - Ασφάλιστρα – Αναλώσιμα Υλικά - Διαφήμιση    

 

Από 1η εργασία  

1. Την 1η Ιουνίου 20Χ7 είχαν πληρωθεί για ασφάλιστρα κτηρίων των επόμενων 

δώδεκα μηνών 12.000 ευρώ, ποσό που είχα καταχωρηθεί στο σχετικό μεταβατικό 

λογαριασμό στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 
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2. Την 31 Μαρτίου 20Χ0 η επιχείρηση είχε πληρώσει τα ασφάλιστρα των επόμενων 

δώδεκα μηνών αξίας 600 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί σε χρέωση σχετικού 

λογαριασμού απαίτησης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ασφάλιστρα Κτηρίων 7.000

         Προπληρωμένα Ασφάλιστρα Κτηρίων 7.000

ΣΥΝΟΛΑ 7.000 7.000

Αξία  Ασφαλίστρων / σύνολο των μηνών = 12.000€ / 12μήνες που πληρώθηκαν = 1.000 μηνιαίως

Μήνες 20Χ7 = 7 * 1.000€  = 7.000€ για την τρέχουσα χρήση

Μήνες 20Χ8 = 5 * 1.000€  = 5.000€ για την επόμενη χρήση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Λογισμός δεδουλευμένων ασφαλίστρων ως απογραφή 31/12

31/12/20Χ7

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ασφάλιστρα 450

          Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα (μεταβ.ενεργ) 450

ΣΥΝΟΛΑ 450 450

Λογισμός δεδουλευμένων ασφαλίστρων ως απογραφή 31/12

Αξία ασφαλίστρων / διάρκεια = 600€ / 12μήνες  = 50 μηνιαίως

Μήνες 20Χ0 = 9 άρα έχουμε 50€ * 9μήνες = 450€ για την τρέχουσα χρήση

Μήνες 20Χ1 = 3        

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

31/12/20Χ0
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3. Τα έξοδα επόμενων χρήσεων, στο τέλος της χρήσεως: 

α. Αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα οργανικά έξοδα της χρήσης 

β. Αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα ανόργανα έξοδα της χρήσης 

γ. Αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

δ. Ομαδοποιούνται στους λογαριασμούς του ενεργητικού 

 
Σωστή απάντηση δ 

 
4. Η εμπορική εταιρεία ΔΕΛΤΑ στις 1/9/20Χ6 προπλήρωσε τα ετήσια ασφάλιστρα 

συνολικού ποσού 48.000 ευρώ και αφορούν το διάστημα από 1/9/20Χ6 έως και 

31/8/20Χ7. Κατά την πληρωμή χρεώθηκε ο λογαριασμός προπληρωμένα ασφάλιστρα. 

Στις 31/12/20Χ6 η λογιστική τακτοποίηση των προπληρωμένων ασφαλίστρων είναι η 

εξής (ποσά σε ευρώ):  

α. Χρέωση του λ/σμου «Ασφάλιστρα» με 32.000 σε πίστωση του λ/σμου 

«Προπληρωμένα ασφάλιστρα»  

β. Χρέωση του λ/σμου «Ασφάλιστρα» με 16.000 σε πίστωση του λ/σμου 

«Προπληρωμένα ασφάλιστρα»  

γ. Χρέωση του λ/σμου «Προπληρωμένα ασφάλιστρα» με 32.000 σε πίστωση του 

λ/σμου «Ασφάλιστρα»  

δ. Χρέωση του λ/σμου «Προπληρωμένα ασφάλιστρα» με 16.000 σε πίστωση του 

λ/σμου «Ασφάλιστρα»  

 
Σωστή απάντηση η β 

 

Μείωση εξόδου μετά την πληρωμή του ποσού 
Η περίπτωση αυτή αφορά έξοδα που πληρώθηκαν στην τρέχουσα χρήση, 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό εξόδων,  αλλά αφορούν την επόμενη. Τα έξοδα αυτά 

ονομάζονται «Προπληρωμένα Έξοδα ». 

 

 Μείωση λογαριασμού εξόδου και αύξηση λογαριασμού  Ενεργητικού 

(προπληρωμένα έξοδα) 

 

Από 1η εργασία  

1. Την 1η Οκτωβρίου 20Χ7 η επιχείρηση πλήρωσε τα ενοίκια των επόμενων τεσσάρων 

μηνών αξίας 4.000 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί σε χρέωση του σχετικού 

εξόδου. 
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Άσκηση 2 / από τελικές εξετάσεις 

Η «ΑΛΦΑ» κατέβαλε την 1/10/2015 στην ασφαλιστική εταιρεία ΣΕΚ ΑΕ 1.200 ευρώ 

μετρητά για πληρωμή εξαμηνιαίων ασφαλίστρων των μεταφορικών της μέσων και 

χρέωσε με 1.200 ευρώ το λογαριασμό «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Την 

31/12/2015, η «ΑΛΦΑ» : 

a. Θα χρεώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» και θα 

πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 600 ευρώ. 

b. Θα χρεώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» και θα 

πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 1.200 ευρώ 

c. Θα πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» και θα 

χρεώσει τα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 600 ευρώ 

d. Θα πιστώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων επομένων χρήσεων» και θα 

χρεώσει τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με 1.200 ευρώ 

 

Σωστή απάντηση η α 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Προπληρωμένα Ενοίκια 1.000

                   Ενοίκια Κτηρίων 1.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.000 1.000

Αξία ενοικίου / σύνολο ενοικίων = 4.000€ / 4μήνες ενοίκια που πληρώθηκαν = 1.000 μηνιαίως

Μήνες 20Χ7 = 3

Μήνες 20Χ8 = 1    άρα έχουμε 1.000€ * 1μήνα = 1.000€ για την επόμενη χρήση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Τακτοποίηση εγγραφής προσαρμογής / Πληρωμή ενοικίων επόμενης χρήσης

31/12/20Χ7
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3. Η εταιρία  ACE πλήρωσε την 1/11/201Χ για έξοδα συντήρησης των συστημάτων 

πληροφορικής για το επόμενο εξάμηνο 12.000€ και χρέωσε με το ποσό αυτό τον 

λογαριασμό «Έξοδα Συντήρησης». Ποια εγγραφή προσαρμογής θα πρέπει να γίνει στις 

31/12/201Χ:  

α. Χρέωση: Προπληρωμένα Έξοδα συντήρησης 4.000 € και Πίστωση: Ταμείο 4.000 €  

β. Χρέωση: Προμηθευτές 8.000 € και Πίστωση: Προπληρωμένα Έξοδα συντήρησης 

8.000 €  

γ. Χρέωση: Έξοδα συντήρησης 4.000 € και Πίστωση: Αμοιβές τρίτων 4.000€  

δ. Χρέωση: Προπληρωμένα Έξοδα συντήρησης 8.000 € και Πίστωση: Έξοδα 

συντήρησης 8.000 €.  

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

Προείσπραξη για έσοδα πριν την χρήση ή παροχή υπηρεσίας 
Η περίπτωση αυτή αφορά καταχώρηση εσόδου τρέχουσας χρήσης στο λογαριασμό 

που αφορά έσοδα επόμενης χρήσης δηλαδή «προεισπραγμένα έσοδα» 

 Αύξηση λογαριασμού εσόδου και μείωση λογαριασμού  «Προεισπραγμένα έσοδα, 

όταν κατά την καταχώρηση πιστώθηκε ο μεταβατικός λογαριασμός Παθητικού 

 Τα μη δεδουλευμένα έσοδα πραγματοποιούνται συνήθως για : 

 Αεροπορικά εισιτήρια – Συνδρομές στον τύπο – Ενοίκια - υπηρεσίες 

 

Από 1η Εργασία 

Την 30 Απριλίου 20Χ7 η επιχείρηση είχε εισπράξει τα ενοίκια των επόμενων δώδεκα 

μηνών αξίας 1.200 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί σε πίστωση σχετικού 

λογαριασμού υποχρέωσης.  
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Σωστή απάντηση η γ 

 

Μείωση εσόδου μετά την είσπραξη του ποσού 
Η περίπτωση αυτή αφορά έσοδα που εισπράχθηκαν στην τρέχουσα χρήση, 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό εσόδων,  αλλά αφορούν την επόμενη. Τα έσοδα 

αυτά ονομάζονται «Προεισπραχθέντα ». 

 

 Μείωση λογαριασμού εσόδου και αύξηση μεταβατικού λογαριασμού 

Παθητικού 

 

Από 1η Εργασία 

Την 1η Μαρτίου 20Χ7 είχαν εισπραχθεί ενοίκια αποθήκης των επόμενων δώδεκα 

μηνών 12.000 ευρώ, ποσό που είχε καταχωρηθεί σε σχετικό λογαριασμό εσόδου. 
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Άσκηση 1 

Ο λογαριασμός «Προεισπραχθέντα έσοδα προμηθειών» είναι λογαριασμός:  

α. Εσόδου  

β. Εξόδου  

γ. Ενεργητικού  

δ. Παθητικού  

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

Γραφική ύλη…                                               
 Λογαριασμός Ενεργητικού «Αποθέματα» 

Κατά την αγορά της: εισαγωγή στην αποθήκη μας, στα αναλώσιμα είδη. 

 

Χρεώνουμε τη Γραφική Ύλη και  

                          πιστώνουμε τον τρόπο που την αγοράσαμε 

 

 Χειρισμός γραφικής ύλης στο τέλος της χρήσης 

Φυσική απογραφή και ότι διαφορά προκύψει καταχωρείται στα έξοδα στο λογαριασμό 

«αναλωθείσα Γραφική ύλη». 

Χρεώνουμε την Αναλωθείσα Γραφική ύλη και  πιστώνουμε την Γραφική ύλη 

 

Τρόπος Υπολογισμού…                                               
Ο τρόπος υπολογισμού Γραφικής ύλης…  

Ο κανόνας των αποθεμάτων  

Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και 

τρέχουσας αξίας 

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη =  

Αρχικό απόθεμα + αγορές – επιστροφές – εκπτώσεις – τελικό Απόθεμα  

Παραδείγματα…                                               

1. Η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει συνολικές αγορές γραφικής ύλης κατά τη 
διάρκεια της χρήσης 20Χ0 ποσού 1.200 ευρώ (το υπόλοιπο της γραφικής ύλης την 
01.01.20Χ0 ήταν μηδέν). Λόγω ακαταλληλότητας, επέστρεψε στον προμηθευτή 
γραφική ύλη αξίας 50 ευρώ στο έτος 20Χ0, ενώ το υπόλοιπο απογραφής τέλους 
αποτιμήθηκε σε 250 ευρώ. 
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Σωστή απάντηση η α 

Άσκηση 3 / από τελικές εξετάσεις 

.   Μια εταιρεία στην αρχή της χρήσης διέθετε απόθεμα γραφικής ύλης αξίας 400 

ευρώ. Κατά τη διάρκεια του έτους η εταιρεία αγόρασε γραφική ύλη αξίας 1.200 

ευρώ. Κατά την απογραφή της 31/12 διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απόθεμα γραφικής 

ύλης κόστους 700 ευρώ. Η εγγραφή προσαρμογής που θα διενεργηθεί στο τέλος 

της διαχειριστικής περιόδου θα περιλαμβάνει:  

α. Χρέωση: Γραφική ύλη 800 ευρώ  

β. Χρέωση: Γραφική ύλη 700 ευρώ  

γ. Χρέωση: Αναλωθείσα Γραφική ύλη 900 ευρώ  

δ. Χρέωση: Αναλωθείσα Γραφική ύλη 600 ευρώ  

Σωστή απάντηση η γ 

Αναλωθείσα γραφική ύλη = Γραφική ύλη αρχής + Αγορές γραφικής ύλης – Γραφική 
ύλη 31/12 = 400 + 1.200 – 700 = 900   

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη (έξοδο) 900

                       Γραφική Ύλη 900

ΣΥΝΟΛΑ 900 900

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη =Απόθεμα Αρχής + Αγορές - Επιστροφές - Τελικό Απόθεμα =

                                       = 0 + 1200 - 50 - 250 = 900€ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση της αναλωθείσας Γραφικής Ύλης

31/12/20Χ0

Ο υπολογισμός της Γραφικής ύλης που αναλώθηκε έγινε με τον τρόπο που 

υπολογίζουμε το κόστος πωληθέντων :
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                Επιπλέον Ασκήσεις 

 

 

 
 

Σωστή απάντηση η α 

 
 

Σωστή απάντηση η α 
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Σωστή απάντηση η γ 

 
Σωστή απάντηση η γ 
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Να γίνουν οι απαραίτητες ημερολογιακές εγγραφές 

1. Οι διαφημίσεις της χρήσης είναι 5.000€ 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαφημίσεις 5.000

                  Διαφημίσεις προπληρωμένες 5.000

ΣΥΝΟΛΑ 5.000 5.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση εξόδων χρήσης

31/12/2016

 
2. Τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο (ποσοστό απόσβεσης 10%) 
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ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις μηχανημάτων 10.000

            Αποσβεσμένα μηχανήματα 10.000

ΣΥΝΟΛΑ 10.000 10.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Υπολογισμός αποσβέσεων // 100.000 *10%

31/12/2016

 
3. Το απόθεμα της γραφικής ύλης ανέρχεται σε 400€. Το υπόλοιπο ποσό 

διαπιστώνεται ότι έχει αναλωθεί 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αναλωθείσα Γραφική Ύλη 600

         Γραφική ύλη 600

ΣΥΝΟΛΑ 600 600

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση εξόδων χρήσης // 1.000 - 400 = 600

31/12/2016

 
 

4.Τα ενοίκια της χρήσης είναι 3.000€. Η διαφορά αναφέρεται στην επόμενη χρήση. 
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ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Προπληρωμένα ενοίκια 1.000

               Ενοίκια 1.000

ΣΥΝΟΛΑ 1.000 1.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση εξόδων χρήσης // 

31/12/2016

 
5. Τα διάφορα έσοδα της χρήσης ανέρχονται σε 9.000€. 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Έσοδα Εισπρακτέα 2.000

               Διάφορα Έσοδα χρήσης 2.000

ΣΥΝΟΛΑ 2.000 2.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση εσόδων χρήσης // 

31/12/2016

 
6. Έσοδα από μισθώματα αξίας 3.000€ δεν έχουν εισπραχθεί. 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ενοίκια Εισπρακτέα 3.000

             Έσοδα από ενοίκια 3.000

ΣΥΝΟΛΑ 3.000 3.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αναγνώριση εσόδων χρήσης // 

31/12/2016

 


