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ΔΕΟ 25 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 

ΠΑΓΙΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 
Π Α Γ Ι Α  Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Κ Α  Σ T Ο Ι Χ Ε Ι Α 

     Πάγια είναι το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων που αποκτώνται για 
μακρόχρονη χρήση και από τα οποία η επιχείρηση  θα έχει όφελος στις επόμενες 
λογιστικές περιόδους.  

Οι κατηγορίες των παγίων είναι: 

 Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα, τα πάγια δηλαδή κινητά ή ακίνητα που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση στις λειτουργίες της (μηχανήματα, κτίρια) ή τα πάγια (εκτός ακινήτων) που 

είναι μισθωμένα σε τρίτους και 

  Τα Επενδυτικά (μόνο) διακρατούμενα για ενοικίαση ή για επίτευξη κέρδους κατοχής. 

 

Διακρίνονται σε:  

      

 Ενσώματα Πάγια 

 Ασώματες ακινητοποιήσεις και άυλα πάγια 

 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Παραδείγματα περιγραφής λογαριασμών ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ομάδα 1)  - ΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

 Εδαφικές εκτάσεις (π.χ. οικόπεδα) 

 Κτήρια – τεχνικά έργα 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. μηχανήματα) 

 Μεταφορικά μέσα (π.χ. φορτηγά, αυτοκίνητα) 

 Λοιπός εξοπλισμός (π.χ. Έπιπλα, Η/Υ, μέσα αποθήκευσης) 

 Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 

 Άυλα στοιχεία (π.χ. Δαπάνες ανάπτυξης, Σήματα, Φήμη και πελατεία) 

 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις (π.χ. σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες) 
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Με ποιες δαπάνες επιβαρύνεται το κόστος κτήσης ενός παγίου στοιχείου 

Ο υπολογισμός της αξίας κτήσης ενός συγκεκριμένου παγίου και η οποία θα 

καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας προσδιορίζεται από: 

 Την αξία αγοράς του τοις μετρητοίς, προσαυξανόμενοι από ειδικά έξοδα αγοράς 

(ασφάλιστρα, δασμοί, ναύλοι κ.α.) μείον το ποσό έκπτωσης που χορηγεί εκ των 

υστέρων ο προμηθευτής. 

 Τα διάφορα άμεσα έξοδα όπως προμήθειες, μεταφορικά, αμοιβές τρίτων (αφορά 

συνήθως την αγορά κινητών παγίων) 

 Τα έξοδα που γίνονται προκειμένου να τεθεί αυτό σε λειτουργία 

(συναρμολόγηση, εγκατάσταση του παγίου ή έξοδα δοκιμών κ.α.) 

 Τα έξοδα που γίνονται και συμβάλλουν στην αύξηση της χρησιμότητας του 

παγίου, όπως τα έξοδα για βελτιώσεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις και γενικές 

επισκευές. 

 

Ποια η διαφορά μεταξύ εξόδων συντήρησης και βελτίωσης 

Τα έξοδα βελτίωσης αποσκοπούν στην αύξηση της ωφέλιμης ζωής ή της 

παραγωγικότητας ή μείωση του κόστους λειτουργίας του παγίου και προσαυξάνουν την 

αξία κτήσης των παγίων στοιχείων,  

   ενώ τα έξοδα συντήρησης αποσκοπούν στη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας 

του παγίου του παγίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , αποτελούν έξοδα της χρήσης 

και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 

 

 Ειδικά έξοδα απόκτησης Γηπέδων – Οικοπέδων & Κτηρίων 

    Για την απόκτηση εδαφικών εκτάσεων και κτηρίων εκτός από την αξία κτήσης τους, 

πραγματοποιούνται για την απόκτηση τους και επιπλέον ειδικά έξοδα όπως 

συμβολαιογραφικά έξοδα, μεσιτικά, αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων, φόρος 

μεταβίβασης κ.α., τα οποία  ανάλογα το έξοδο ή προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του 

παγίου (κεφαλοποίηση εξόδου) ή πηγαίνουν απευθείας τα έξοδα. 

 

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτόμενων εξόδων 

• Τα κόστη παροχών στους εργαζομένους για την κατασκευή και απόκτηση του 

παγίου 

• Το κόστος διαμόρφωσης του χώρου 

• Τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς 

• Τα κόστη συναρμολόγησης και εγκατάστασης 

• Οι επαγγελματικές αμοιβές π.χ. μηχανικών 



 
 

 

[3] 
 

• Τα κόστη των δοκιμών για τον έλεγχο λειτουργίας 

 

Παραδείγματα στοιχείων που δεν προσαυξάνουν το κόστος των ενσώματων παγίων 

• Έξοδα παρουσίασης ενός νέου προϊόντος 

• Έξοδα ανοίγματος μιας νέας εγκατάστασης 

• Έξοδα διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέα μέρη ή σε νέα 

κατηγορία πελατών 

• Διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα 

 

Άσκηση από τελικές 

Η επιχείρηση «ΠΟΛΙΣ» αγόρασε μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 120.000 ευρώ. 

Προκειμένου να είναι εφικτή η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στην 

μονάδα παραγωγής της εταιρείας καταβλήθηκαν 1.400 ευρώ για τη κατάλληλη 

διαμόρφωση του χώρου, καθώς επίσης και 420 ευρώ για τη συναρμολόγηση και 

εγκατάσταση του. Τέλος καταβλήθηκαν 2.500 ευρώ σε διαφημιστική καμπάνια για τη 

νέα παραγωγική μονάδα. Να προσδιοριστεί η αξία (κόστος) κτήσης του νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 «ενσώματα πάγια» (ποσά σε ευρώ):  

α. 120.000  

β. 121.820  

γ. 121.400  

δ. 124.320 

 

 
 Απόσβεση : Είναι η φθορά, η ανάλωση και γενικότερα η μείωση της αξίας ενός 

παγίου εντός μιας χρήσης λόγω : 

 Λειτουργικής φθοράς 

 Χρονικής φθοράς 

 Οικονομικής απαξίωσης (μείωση της αξίας τους, γιατί έπαψαν πλέον να 

ζητούνται οι υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν) 

 Αποσβεστέα αξία : Είναι το κόστος του παγίου περιουσιακού στοιχείου ή άλλο 

ποσό που υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική του αξία.   
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Παρατήρηση : Η αποσβεστέα αξία χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων. 

 

 Υπολειμματική αξία : Το εκτιμώμενο ποσό που η οντότητα θα αποκτούσε από 

την διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου στο παρόν, αφού αφαιρεθεί το 

εκτιμώμενο κόστος διάθεσης, εάν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία 

και κατάσταση που αναμένεται να είναι κατά το αναμενόμενο τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του. 

 Ωφέλιμη οικονομική ζωή : Η εκτιμώμενη περίοδος στην οποία ένα περιουσιακό 

στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιείται οικονομικά ή ο αριθμός των 

παραγόμενων ή παρόμοιων μονάδων που αναμένεται να αποκτηθούν από το εν 

λόγω περιουσιακό στοιχείο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! 

Τα πάγια που σχετίζονται με τις εδαφικές εκτάσεις ΔΕΝ ΑΠΟΣΒΕΝΟΝΤΑΙ. 

Δηλαδή στο τέλος της χρήσης και με τις εγγραφές τακτοποίησης, δεν υπολογίζουμε γι΄ 

αυτά, αποσβέσεις. 

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Εάν έχουμε συντελεστή % απόσβεσης : 

Για παράδειγμα, μηχάνημα αξίας 10.000€ αποσβένεται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 

20%. Να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις : 

 

Απόσβεση χρήσης  = αποσβεστέα αξία Χ συντελεστής απόσβεσης 

 

Ακολουθώντας τον τύπο έχουμε :  

10.000 * 20% = 2.000€ ετήσιες αποσβέσεις 

 

Εάν έχουμε «Ωφέλιμη Ζωή» : 

Απόσβεση Χρήσης = αποσβεστέα αξία /  Ωφέλιμη Ζωή 

                             Ή 

Συντελεστής απόσβεσης = 1 /  Ωφέλιμη Ζωή 

ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ = ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ – ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
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Για παράδειγμα, μηχάνημα αξίας 10.000€  έχει ωφέλιμη ζωή 5 έτη.     

Να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις : 

Ακολουθώντας τον τύπο έχουμε :  

10.000 / 5 έτη = 2.000€ ετήσιες αποσβέσεις ή εναλλακτικά μπορούμε ως εξής: 

10.000 * 1/5 = 10.000 * 20%  = 2.000€ ετήσιες αποσβέσεις 

 

Άσκηση 1 

Η εταιρεία «Ποσειδώνας ΑΕ» αγοράζει εξοπλισμό γραφείου για 240.000 ευρώ την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 

Εκτιμά ότι ο εξοπλισμός αυτός θα έχει ωφέλιμη ζωή 12 χρόνων, μετά την πάροδο των 

οποίων θα πωληθεί για 60.000 ευρώ. Σε ποια αξία θα εμφανιστεί ο εξοπλισμός στον 

Ισολογισμό της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009; 

α. 150.000 ευρώ 

β. 165.000 ευρώ 

γ. 210.000 ευρώ 

δ. 225.000 ευρώ 

 

Σωστή απάντηση η γ ( 240.000 – 60.000 = 180.000 / 12έτη = 15.000 ετήσιες 

αποσβέσεις. 240.000 – 15.000 (αποσβέσεις 2008) – 15.000 (αποσβέσεις 2009) = 

210.000 ευρώ) 

 

Άσκηση 2 

Την 1η Μαρτίου μια επιχείρηση αγοράζει ακίνητα 1.200.000€ (Οικόπεδο 400.000€ και 

κτίριο 800.000€) με πίστωση για τη στέγαση των γραφείων της. Επίσης καταβάλλει 

μέσω όψεως φόρο μεταβίβασης 45.000€ και αμοιβή συμβολαιογράφου 15.000€. Η 

ωφέλιμη ζωή του κτιρίου εκτιμήθηκε σε 20 έτη. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις της 

χρήσης (ποσά σε €): 

α. 35.000 

β. 50.000 

γ. 17.500 

δ. 42.000 

 

Σωστή απάντηση η α 

Οικόπεδο : 60.000 * 400.000/1.200.000 = 20.000 + 400.000 αξία κτήσης = 420.000 

Κτίριο :  60.000 * 800.000/1.200.000 = 40.000 + 800.000 αξία κτήσης = 840.000 

Αποσβέσεις κτηρίου = 840.000 /20 έτη = 42.000€ * 10/12 = 35.000€ 
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Άσκηση 3 

 
 

Σωστή απάντηση δ 

Αποσβεστέα αξία = αξία κτήσης – υπολειμματική αξία = 88.400 – 4.000 = 84.400 

Αποσβέσεις χρήσης = 84.400 / 8 έτη ΩΖ = 10.550€ 

 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Η μέθοδος αυτή διαφέρει από τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο ότι χρησιμοποιεί 

διπλάσιο ρυθμό απόσβεσης. 

  

Είναι κατάλληλη όταν το περιουσιακό στοιχείο που υπόκεινται σε απόσβεση συνεισφέρει 

στην παραγωγή κερδών σε μεγαλύτερο βαθμό τα πρώτα χρόνια χρήσης του από ό,τι τη 

μεταγενέστερη ζωή του.  

  

Βάση της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα  

Έσοδα (επιτεύξεις) – Έξοδα (θυσίες) 

τα πρώτα χρόνια επωφελούνται περισσότερο γι’ αυτό και το κατανεμημένο κόστος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο αυτές τις χρονιές. 
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Άσκηση 1 

Έπιπλα αξίας κτήσης 30.000€ και ημερομηνία αγοράς 1/7/2015 αποσβένονται με τη 

φθίνουσα μέθοδο (με το διπλάσιο συντελεστή της σταθερής), η ωφέλιμη ζωή τους έχει 

εκτιμηθεί από τη διοίκηση σε 10 έτη και η υπολειμματική αξία είναι 5.000€. Να 

υπολογιστούν οι αποσβέσεις 31/12/2016. 

α. 3.000 

β. 5.400 

γ. 27.000 

δ. 21.600  

 

Σωστή απάντηση η β 
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Αποσβέσεις παγίων με το άθροισμα των ψηφίων της ωφέλιμης ζωής 

Σύμφωνα με τη μέθοδο ΑΨΕ η ετήσια απόσβεση μειώνεται σταθερά κατά τη διάρκεια 

της εκτιμώμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου, επειδή για 

κάθε νέο έτος το αρχικό κόστος μείον την υπολειμματική του αξία πολλαπλασιάζεται με 

ένα σταδιακά μειούμενο κλάσμα. Το κλάσμα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ΑΨΕ προσδιορίζεται με την άθροιση των ψηφίων των ετών.  

 

Μέθοδος Άθροισης των ψηφίων των ετών  

Βήμα 1: Υπολογισμός της αποσβεστέας αξίας   

              (αξία κτήσης – υπολειμματική αξία)  

Βήμα 2: Υπολογίζουμε το άθροισμα των ψηφίων της ωφέλιμης ζωής π.χ. 5έτη  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 ή από τον τύπο Σ=Ν(Ν+1)/2   

                                           5(5+1)/2 = 5*6/2 = 30/2 = 15  

Βήμα 3: ο αριθμός 15 γίνεται παρονομαστής του κλάσματος και ο αριθμητής είναι ο 

μεγαλύτερος αριθμός των ετών και αλλάζει ανά έτος πχ. Το πρώτο έτος 5/15, το 

δεύτερο έτος 4/15 κ.ο.κ.   

 

Παράδειγμα 1  

Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αγοράστηκε την 1/1/2014 με αξία 3.000€ και με 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής 5 έτη και υπολειμματική αξία 100€. Να υπολογιστεί η απόσβεση 

με τη μέθοδο της άθροισης των ψηφίων των ετών.  

 

Λύση παραδείγματος  

Βήμα 1: Βρίσκουμε την αποσβεστέα αξία  = 3.000-100=2.900  

Βήμα 2: Υπολογίζουμε το άθροισμα των ψηφίων της ωφέλιμης ζωής 5έτη  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 ή από τον τύπο Σ=Ν(Ν+1)/2   

                                           5(5+1)/2 = 5*6/2 = 30/2 = 15  
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Βήμα 3: Φτιάχνουμε έναν πίνακα  

 
 

Απόσυρση παγίων 
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Πώληση Παγίων 

Από 1η Εργασία 

   Πωλήθηκαν έπιπλα αξίας κτήσης 800 ευρώ αντί 500 ευρώ τοις μετρητοίς. Τα έπιπλα 

αυτά είχαν αποσβεστεί κατά το ½ της αξίας κτήσης στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 

και οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσης μέχρι την ημέρα της πώλησης ήταν 50 ευρώ. 

 

Λογιστικά Γεγονότα 

1η εγγραφή / καταχώρηση αποσβέσεων τρέχουσας χρήσης 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις επίπλων 50

           Αποσβεσμένα έπιπλα 50

ΣΥΝΟΛΑ 50 50

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αποσβέσεις επίπλων λόγω πώλησης

 
 
2η εγγραφή / καταχώρηση πώλησης 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ταμείο 500

Αποσβεσμένα Έπιπλα 450

                        Κέρδη από Πώληση Επίπλων 150

                        Έπιπλα 800

ΣΥΝΟΛΑ 950 950

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Πώληση επίπλων

ΧΧ/ΧΧ/20Χ0

 
Παράδειγμα 1  
Εξοπλισμός αξίας κτήσης 40.000 ευρώ με λογιστική αξία 18.000 ευρώ πωλείται αντί 20.000 

ευρώ τοις μετρητοίς. Με ποια λογιστική εγγραφή θα καταχωρηθεί η πώληση του παγίου? 

α. Χρέωση: Ταμείο 18.000, Χρέωση: Συσσωρευμένες αποσβέσεις   22.000 και   

     Πίστωση: Εξοπλισμός 40.000 

β. Χρέωση: Ταμείο 20.000 και Πίστωση: Εξοπλισμός 20.000 

γ. Χρέωση: Ταμείο 20.000, Χρέωση: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 22.000 και  

   Πίστωση: Εξοπλισμός 40.000, Πίστωση: Κέρδος πώλησης εξοπλισμού 2.000 

δ. Χρέωση: Ταμείο 18.000, Χρέωση: Ζημιά πώλησης εξοπλισμού 2.000 και  

   Πίστωση: Εξοπλισμός 20.000 

 

Σωστή απάντηση η γ 
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Παράδειγμα 2  

 
 

Σωστή απάντηση η δ 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τι είναι τα αποθέματα;  

   Ως απόθεμα θεωρείται κάθε υλικό, εξάρτημα ή τελικό προϊόν που κατέχει η 

επιχείρηση και προορίζονται : 

 Πώληση στο πλαίσιο του κύκλου εργασιών 

 Ανάλωση με στόχο την παραγωγή ετοίμων, τη διάθεση εμπορευμάτων ή την 

παροχή υπηρεσιών (πρώτες & βοηθητικές ύλες) 

 Ανάλωση με σκοπό την καλή λειτουργία, τη συντήρηση ή επισκευή παγίων 

(ανταλλακτικά παγίων) 

 Βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν όταν 

πάρουν τη μορφή των ετοίμων προϊόντων (ημικατεργασμένα) 

 Χρήση για την συσκευασία των εμπορευμάτων ή των προϊόντων που 

παράγονται (Υλικά & είδη συσκευασίας) 

 Αναλώσιμα είδη για ιδία χρήση (Γραφική ύλη, καύσιμα, υλικά καθαριότητας) 

 

Πως δημιουργούνται τα αποθέματα;  

     Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών, εξαρτημάτων, προϊόντων κ.α. σε ένα 

σύστημα (εργοστάσιο, αποθήκη κλπ) ξεπερνούν τις ποσότητες εξαγωγής τους από το 

σύστημα. 

 

 



 
 

 

[12] 
 

Αγορές 
Οι αγορές των αποθεμάτων καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 

2 με την τιμή κτήσης τους, δηλαδή με την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα 

ειδικά έξοδα αγοράς. 

 Τιμολογιακή αξία είναι η αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια αγοράς, μειωμένη 

με τις πιθανές εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προμηθευτές. 

Λαμβάνουμε πάντα τις αξίες μετρητοίς. 

 Ειδικά έξοδα αγορών είναι αυτά που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο 

μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών (π.χ. δασμοί εισαγωγής, 

έξοδα μεταφοράς και παραλαβής αγαθών, ασφάλιστρα) 

 

 
Δεν αποτελούν στοιχεία του κόστους αγοράς των αποθεμάτων: 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τον οποίο μας επιβαρύνει ο 

προμηθευτής 

 Οι τόκοι αγοράς των αποθεμάτων, οι οποίοι δεν αυξάνουν την τιμή κτήσης αλλά 

τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 Τόκοι (χρεωστικοί) που αφορούν την τρέχουσα χρήση καταχωρούνται 

στον λογαριασμό «Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων» 

 Τόκοι (χρεωστικοί) που αφορούν την επόμενη χρήση (π.χ. η ημερομηνία 

της συναλλαγματικής λήγει την επόμενη χρονιά) καταχωρούνται στον 

λογαριασμό « Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων».   

       

Άσκηση 1 

Ο λογαριασμός «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων» είναι λογαριασμός: 

α. Εξόδου 

β. Εσόδου 

γ. Αντίθετος λογαριασμός παθητικού 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση γ 
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Πωλήσεις 

 
 

Δεν αποτελούν στοιχεία εσόδων των αποθεμάτων: 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τον οποίο επιβαρύνεται ο πελάτης 

 Οι τόκοι πώλησης των αποθεμάτων δεν αυξάνουν την τιμή πώλησης αλλά τα 

χρηματοοικονομικά έσοδα. 

 Τόκοι (πιστωτικοί) που αφορούν την τρέχουσα χρήση καταχωρούνται 

στον λογαριασμό «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» 

 Τόκοι (πιστωτικοί) που αφορούν την επόμενη χρήση (π.χ. η ημερομηνία 

της συναλλαγματικής λήγει την επόμενη χρονιά) καταχωρούνται στον 

λογαριασμό « Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων».   

       

Αποτίμηση Αποθεμάτων… 
Τα αποθέματα αποτιμώνται (επιμετρώνται) στη χαμηλότερη μεταξύ: 

 Της Τιμής Κτήσης και 

 Της Τρέχουσας Τιμής Πώλησης (Καθαρή Ρευστοποιήσιμη αξία) 

 

Η τιμή κτήσης βρίσκεται: 

  Υπάρχουν οι εξής τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης της τιμής κτήσεως : 

Α. Μέθοδος της σειράς εξάντλησης F.I.F.O. (First In – First Out , ότι εισάγεται 

πρώτο, βγάνει και πρώτο) 

 Ότι αγοράσαμε πρώτο θεωρούμε ότι πουλήθηκε πρώτα 

 Ότι αγοράσαμε τελευταίο θεωρούμε ότι δεν έχει ακόμα πουληθεί 

Β. Μέθοδος της σειράς εξάντλησης L.I.F.O. (Last In – First Out, ότι εισάγεται 

τελευταίο, βγαίνει και πρώτο)  (έχει καταργηθεί) 

 Ότι αγοράσαμε τελευταίο θεωρούμε ότι πουλήθηκε πρώτα 

 Ότι αγοράσαμε πρώτα θεωρούμε ότι δεν έχει ακόμα πουληθεί 

Γ. Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους (μέση σταθμική τιμή κόστους) 
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Μέθοδος της σειράς εξάντλησης F.I.F.O 

First In – First Out       Ότι εισάγεται στην αποθήκη πρώτο θα βγει   

                                                                                            πρώτο 

Υπολογισμός : 

 
 

Υπολογισμός Κόστος Πωληθέντων: 

 
*Συνολική αξία αγαθών = αξία αρχικού αποθέματος + αξία καθαρών αγορών   

                                                                                            χρήσης 

 

Μέθοδος της σειράς εξάντλησης L.I.F.O 

Last In – First Out       Ότι εισάγεται στην αποθήκη τελευταίο θα βγει   

                                                                                            πρώτο 

Υπολογισμός : 

 
 

Υπολογισμός Κόστος Πωληθέντων: 

 
*Συνολική αξία αγαθών = αξία αρχικού αποθέματος + αξία καθαρών αγορών   

                                                                                            χρήσης 

Μέθοδος του Μέσου Σταθμικού Κόστους 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το τελικό απόθεμα και το κόστος πωληθέντων 

προσδιορίζεται από τη μέση σταθμική τιμή κτήσεως. Η μέση σταθμική τιμή κτήσεως 

είναι το πηλίκο της συνολικής αξίας του αρχικού αποθέματος και των αγορών προς 

τις συνολικές μονάδες αυτών 
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Υπολογισμός Μέσου σταθμικού κόστους: 

 
 

Υπολογισμός κόστους τελικών αποθεμάτων: 

 
Υπολογισμός Κόστος Πωληθέντων: 

 
Άσκηση 1 
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Άσκηση 2 

Δίνονται στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με το αρχικό απόθεμα και τις αγορές 

υλικών της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΑΕ» για την οικονομική χρήση 2017  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Απόθεμα 1/1/2017 130 130 € 

Αγορά 5/2/2017 140 168 € 

Αγορά 20/4/2017 170 272 € 

Αγορά 15/07/2017 180 324 € 

Αγορά 16/09/2017 210 420 € 

Αγορά 20/11/2017 290 580 € 

  1.120 1.894 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2017 αναλώθηκαν συνολικά 1.000 μονάδες 

υλικών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο FIFO για την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και παρακολουθεί το κόστος των πρώτων υλών με το σύστημα της περιοδικής 

απογραφής. Το κόστος του τελικού αποθέματος για την οικονομική χρήση 2017 θα 

είναι (ποσά σε ευρώ):  

α. 290  

β. 240  

γ. 210  

δ. 190  

 

Σωστή απάντηση η β (Υπολογισμός τελικού αποθέματος = 1.120 αρχική εισαγωγή – 

1.000 ανάλωση = 120 μονάδες τελικού αποθέματος. Η αποτίμηση του τελικού 

αποθέματος με τη fifo θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες αγορές. Επομένως 

120 μονάδες * 2€ (580€/290) = 240€  

 

Άσκηση 3 

Η «Λακόρ Α.Ε.» είναι μια μικρή εισαγωγική εταιρεία. Την 1η Νοεμβρίου 2017, είχε 

ένα αρχικό υπόλοιπο 50 μονάδων του προϊόντος «Χ», αξίας 900 ευρώ. Στις 12 

Νοεμβρίου, αγόρασε 250 επιπλέον μονάδες του προϊόντος «Χ» αξίας 5.000 ευρώ. Για 

την αγορά αυτή πέτυχε μια έκπτωση χονδρικής ύψους 5%. Στις 29 Νοεμβρίου, 

πώλησε 200 μονάδες του προϊόντος «Χ» αξίας 6.600 ευρώ. Χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο αποτίμησης του κόστους κτήσης των αποθεμάτων FIFO, το μικτό κέρδος της 

εταιρείας για το μήνα Νοέμβριο από την πώληση του προϊόντος «Χ» ήταν (ποσά σε 

ευρώ):  

α. 2.700  

β. 2.790  

γ. 2.850  

δ. 2.940  
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Άσκηση 3 

Μια εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο LIFO σε μια διαχειριστική χρήση, στη συνέχεια 

μεταβαίνει στη μέθοδο FIFO και έπειτα στη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 

Αυτή η πρακτική παραβιάζει την: 

α. αρχή της αποκάλυψης  

β. αρχή του ιστορικού κόστους 

γ. αρχή της συνέπειας 

δ. αρχή της συντηρητικότητας 

  

Σωστή απάντηση η γ    

 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
 Πελάτες 

 Απαιτήσεις που προέρχονται από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, επί 

πιστώσει, στο εσωτερικό 

 Πελάτες εξωτερικού 

 Απαιτήσεις που προέρχονται από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, επί 

πιστώσει, στο εξωτερικό  

 Προκαταβολές Πελατών 

 προκαταβολές που λαμβάνονται από πελάτες για παραγγελίες αγαθών ή 

για κάλυψη υπηρεσιών. Καταχωρούνται ξεχωριστά στον ισολογισμό στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Παθητικού με τίτλο «Προκαταβολές 

Πελατών». 
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 Επισφαλείς Πελάτες 

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξη τους γίνεται 

επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως) οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό 

από τους λογαριασμούς των πελατών. 

 

Αντιμετώπιση Επισφαλών Απαιτήσεων 

• Όταν ένας πελάτης κρίνεται ως επισφαλής σχηματίζεται πρόβλεψη για το ποσό 

που κρίνεται ότι δε θα εισπραχθεί (επισφάλεια) 

o Λογίζεται ως έξοδο (Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ή έξοδα 

απομείωσης πελατών ή ζημιά επισφαλών απαιτήσεων) 

o Με πίστωση του αντίθετου λογαριασμού των Επισφαλών Πελατών 

(Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις για απομείωση 

πελατών ή σωρευμένη απομείωση πελατών) 

 

Σκοπός της πρόβλεψης είναι το εμφανιζόμενο στον Ισολογισμό ποσό να είναι 

ανακτήσιμο 

 

Παράδειγμα 

 
Αποτύπωση Επισφαλών Απαιτήσεων στον Ισολογισμό 

. . . . . . . . . . .

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Απαιτήσεις

Επισφαλείς Πελάτες 4.000

Μείον : Προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων
1.000

3.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΘ

 
Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται αρνητικά στο Ενεργητικό του Ισολογισμού, καθώς 

μειώνει το λογαριασμό Επισφαλείς πελάτες καθώς έχει προβλεφθεί ότι δε θα 

εισπραχθεί το ποσό της πρόβλεψης. 
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Άσκηση από ΟΣΣ   

Άσκηση 1/ είναι ίδια και για τις 3 (3,4,5) παρακάτω ασκήσεις  

Την 1/11/Χ1 έγινε πώληση στον πελάτη Α αντί ποσού 500 με εξάμηνη πίστωση. Κατά 

πάγια πολιτική η επιχείρηση δεν λογίζει τόκους, λόγω και του σχετικά μικρού 

διαστήματος της πίστωσης.  

 
 

Άσκηση 2.α/ είναι ίδια και για της 3 (3,4,5) παρακάτω ασκήσεις 

 Στις 31/12/Χ1 προκύπτει ότι, εξαιτίας γεγονότων του τελευταίου μήνα, θα 

εισπραχθεί τελικά το ποσό των 400€.  

 
 

Διαγραφή πελάτη για 3 περιπτώσεις 

α/ Στις 30/04/20Χ2 εισπράττεται από τον πελάτη 350€  

β/ Στις 30/04/20Χ2 εισπράττεται από τον πελάτη 450€  

γ/ Στις 30/04/20Χ2 δεν εισπράττεται τίποτα από τον πελάτη   
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 Χρεώστες Διάφοροι 

Παρακολουθούνται απαιτήσεις όπως:  

 Προκαταβολές Προσωπικού 

 Χρηματικές Διευκολύνσεις 

 Δάνεια Προσωπικού 

 Δοσοληπτικός λογαριασμός εταίρων 

 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 
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Ασκήσεις 
 

Άσκηση 1 

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 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

Άσκηση 2 

Η προκαταβολή πελάτη προς την επιχείρηση για μελλοντική πώληση εμπορευμάτων 

αποτελεί για την επιχείρηση 

        α. Έσοδο 

        β. Έξοδο 

        γ. Υποχρέωση 

        δ. Απαίτηση 

  

Σωστή απάντηση η γ 

 

Άσκηση 3 

Κατά την απογραφή του 2015 τα μετρητά στο «Ταμείο» ήταν 5.000, ενώ με βάση τα 

βιβλία της επιχείρησης το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» ήταν 

8.000. Το έλλειμμα των 3.000 επιβάρυνε κατά 1.000 τον ταμία και κατά 2.000 την 

επιχείρηση. Η σχετική εγγραφή τακτοποίησης του ήταν: 

 
 

Σωστή απάντηση η δ 
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Άσκηση 4 

Ποιο από τα πιο κάτω ισχύει για το λογαριασμό «προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις»: 
α. Έχει πιστωτικό υπόλοιπο, επομένως εμφανίζεται στην κατηγορία των στοιχείων του 

παθητικού 

β. Παρ΄ όλο που έχει πιστωτικό υπόλοιπο, αποτελεί λογαριασμό ενεργητικού 

γ. Έχει πιστωτικό υπόλοιπο, αλλά εμφανίζεται στον ισολογισμό ως προσθετικός του 

λογαριασμού «Πελάτες» 

δ. Κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει 

 

Σωστή απάντηση η β 

 

Άσκηση 5 

Στο τέλος της χρήσης 20Χ9, η επιχείρηση ΖΗΤΑ ΑΕ χαρακτήρισε επισφαλή μία 

απαίτησή 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 20Χ9: 
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 

 

Σωστή απάντηση η β 

 

Άσκηση 6 
Στις 27/3 ο επισφαλής πελάτης κ. Ξαπλόπουλος που χρωστούσε 300€ και για τον οποίο είχε 

σχηματιστεί πρόβλεψη 100€ διακανόνισε την οφειλή του καταβάλλοντας 250€. Το υπόλοιπο 

ποσό θεωρείται οριστικά απολεσθέν. Σε ποια από τις παρακάτω εγγραφές θα προβεί ο 

λογιστής της επιχείρησης; 
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Σωστή απάντηση η α 

 

Άσκηση 7 

Στη χρήση 20Χ8 οι απαιτήσεις έναντι πελατών την 1η Ιανουαρίου 20Χ8 ανήλθαν σε 

7.500 ευρώ, οι συνολικές πωλήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 28.000 ευρώ και οι 

απαιτήσεις έναντι πελατών την 31η Δεκεμβρίου 20Χ8 ανέρχονταν σε 5.600 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εισπράξεις από πελάτες στη χρήση 20Χ8 ανήλθαν στο 

ποσό των (ποσά σε ευρώ): 

α. 28.000 

β. 33.600 

γ. 35.500 

δ. 29.900 

 

Σωστή απάντηση η δ 

7.500 + 28.000 – 5.600 = 29.900 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
Το γραμμάτιο εισπρακτέο είναι αξιόγραφο με το οποίο ένα πρόσωπο που λέγεται 

εκδότης υπόσχεται να πληρώσει σε ένα άλλο πρόσωπο ορισμένο χρηματικό ποσό, σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο. 

• Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός «Γραμμάτια εισπρακτέα» αναλύεται στους 

λογαριασμούς: 

 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο  

 Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη  

 Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση  

 Γραμμάτια σε καθυστέρηση  

 Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λογ/σμος)  

 Γραμμάτια προεξοφλημένα (αντίθετος λογ/σμος)  

 Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων (αντίθ. λογ) 

 

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο 

Ο Λογαριασμός Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και σ’ 

αυτόν εμφανίζονται όλα τα γραμμάτια εισπρακτέα που λαμβάνει η επιχείρηση. 

Ο λογαριασμός «Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο» χρεώνεται με την ονομαστική αξία κάθε 

συναλλαγματικής κατά την υπογραφή της και πιστώνεται με την ονομαστική αξία κάθε 

συναλλαγματικής κατά τη λήξη της ή κατά την εξόφληση της. 

 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 

Ο λογαριασμός Γραμμάτια σε καθυστέρηση είναι λογαριασμός του ενεργητικού, 

εμφανίζει πάντοτε χρεωστικό ή μηδενικό υπόλοιπο και δείχνει τα γραμμάτια που είναι 

σε καθυστέρηση επειδή δεν εξοφλήθηκαν. Ο κομιστής έχει το δικαίωμα να 
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διαμαρτυρήσει τα γραμμάτια. Η επιχείρηση μεταφέρει το ποσό από το λογαριασμό 

«Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο», στον λογαριασμό «Γραμμάτια σε καθυστέρηση». 

 

Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους (αντίθετος λογ/σμος) 

• Ο λογαριασμός Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους είναι αντίθετος 

λογαριασμός των λογαριασμών:  

 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 

 Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση 

 Γραμμάτια σε καθυστέρηση 

• Ανάλογα με την περίπτωση που ισχύει κάθε φορά. 

Και δείχνει τη συνολική ονομαστική αξία των γραμματίων που έχουν μεταβιβαστεί από 

την επιχείρηση σε τρίτους, όπως προμηθευτές ή τράπεζες, για την κάλυψη της 

οφειλής της. 

 

Γραμμάτια Προεξοφλημένα (αντίθετος λογ/σμος) 

Ο λογαριασμός Γραμμάτια προεξοφλημένα είναι αντίθετος λογαριασμός του 

λογαριασμού Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο, εμφανίζει πάντοτε πιστωτικό υπόλοιπο 

και μας δείχνει τα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία προεξοφλούνται με χρέωση του 

λογαριασμού (38) «Χρηματικά διαθέσιμα» για το προϊόν της προεξοφλήσεως και του 

λογαριασμού «προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών» για τους τόκους και τα 

έξοδα προεξοφλήσεως. 

 Τα γραμμάτια που λήγουν και δεν εισπράττονται, πληρώνονται στην τράπεζα 

και  επιστρέφουν στην εταιρεία όπου καταχωρούνται στο λογαριασμό γραμμάτια 

σε καθυστέρηση. 

 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων (αντίθετος λογ/σμος) 

Ο λογαριασμός Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων είναι αντίθετος 

λογαριασμός στον οποίον καταχωρούνται οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια 

που δεν έχουν λήξει στο τέλος της χρήσης.  

 

Για τους τόκους των γραμματίων που εκδίδονται μέσα στην χρήση αλλά λήγουν στην 

επόμενη χρήση :  

– το ποσό των τόκων που αφορά την τρέχουσα χρήση καταχωρείται στον 

λογαριασμό «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων»  

– το ποσό των τόκων που αναλογούν στην επόμενη χρήση καταχωρούνται στους 

αντίθετους λογαριασμούς «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων».  
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Ασκήσεις 
 

Άσκηση 1 

Ποιο από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της ΔΔ Α.Ε. προκάλεσε την ακόλουθη 

χρέωση και πίστωση του λογαριασμού: 

 

Χ Π

25.000 30.000

Γραμμάτια Εισπρακτέα Μεταβιβασμένα

 
 

a. Μεταβίβαση από την ΔΔ γραμματίων έκδοσης πελατών της αξίας € 5.000 σε 

τρίτους προς κάλυψη ισόποσης υποχρέωσής της 

b. Μεταβίβαση από την ΔΔ γραμματίων έκδοσης πελατών της αξίας € 30.000 σε 

τρίτους προς κάλυψη ισόποσης υποχρέωσής της και εξόφληση (αργότερα) από τους 

πελάτες της ορισμένων από τα γραμμάτια αυτά ποσού € 25.000 

c. Μεταβίβαση από την ΔΔ γραμματίων έκδοσης πελατών της αξίας € 30.000 σε 

τρίτους και πληρωμή μέρους υποχρέωσης ποσού € 25.000 

d. Κανένα από τα παραπάνω γεγονότα. 

 

Σωστή απάντηση η β 

 

Άσκηση 2 

Την 01/11/2015 η επιχείρηση πώλησε εμπορεύματα κόστους 10.000€ με υπογραφή 

συναλλαγματικής 6 μηνών ονομαστικής αξίας 16.120€, που περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%. 

Αν η τιμή τοις μετρητοίς ήταν 12.760 ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ),  το υπόλοιπο 

του λογαριασμού «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» μετά την 

τακτοποίηση του την 31/12/2015 είναι (ποσά σε ευρώ): 

α.  80 

β. 120 

γ. 160 

δ. 240 

 

Απάντηση 

Αρχικά θα αποφορολογήσουμε το ποσό την ονομαστικής αξίας των γραμματίων 

16.120€ καθώς το ποσό αυτό αφορά το σύνολο του τιμολογίου και εμείς χρειαζόμαστε 

την καθαρή αξία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την αφαιρέσουμε από την αξία 

μετρητοίς 12.760€ και να βρούμε τους συνολικούς τόκους. 

Επομένως: 16.120€ / 1,24 = 13.000€ η αξία του τιμολογίου μαζί με τους τόκους 

χωρίς το ΦΠΑ 24%. 
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Από τη διαφορά 13.000€ - 12.760€ = 240€ οι τόκοι. 

Η διάρκεια της συναλλαγματικής είναι 6μήνη και εμείς την παραλάβαμε στις 

1/11/2015. Δηλαδή η συναλλαγματική αφορά διάστημα 2 μηνών για την τρέχουσα 

χρήση και 4 μήνες για την επόμενη. Και εφόσον η άσκηση μας , ζητά τους μη 

δεδουλευμένους τόκους, δηλαδή το διάστημα των 4μηνών της επόμενης χρήσης θα 

τους υπολογίσουμε ως εξής: 

240€ * 4/6 = 160€ 

Η σωστή απάντηση είναι η γ. 

 

Άσκηση 3 
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Άσκηση 4 

Η εταιρεία «ΧΥΖ» έχει στο χαρτοφυλάκιο της ένα γραμμάτιο εισπρακτέο ετήσιας 

διάρκειας, ονομαστικής αξίας 37.100 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης της 1/9/2019. Το 

γραμμάτιο εκδόθηκε από της «ΧΥΖ» για την πώληση εμπορευμάτων με τιμή πώλησης 

τοις μετρητοίς 35.000 ευρώ. Ποια εγγραφή προσαρμογής θα πρέπει να διενεργηθεί 

την 31/12/2019; 

α. Χρέωση: Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρακτέων 1.400 ευρώ και Πίστωση: 

Τόκοι πιστωτικοί 1.400 ευρώ 

β. Χρέωση: Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρακτέων 700 ευρώ και Πίστωση: 

Τόκοι πιστωτικοί 700 ευρώ 

γ. Χρέωση: Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρακτέων 2.100 ευρώ και Πίστωση: 

Τόκοι πιστωτικοί 2.100 ευρώ 

δ. Δεν απαιτείται εγγραφή 

 

Σωστή απάντηση η β 

37.100 – 35.000 = 2.100 οι ετήσιοι τόκοι // 2.100 * 4/12 = 700€ 

 


