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Εισαγωγή στη Λογιστική / Επανάληψη 
Οικονομικές Καταστάσεις                                           

 
Χρήστες Λογιστικών Πληροφοριών… 

 

 

 

 

 

 

 
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  
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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 λοιπές επιχειρήσεις και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

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

             μακροπρόθεσμης λήξης κ.α.) 

 
➢ 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.) 
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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):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Απάντηση 
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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 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Σωστή απάντηση η γ 

 

 

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. 
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Αν τα τελικά αποθέματα 31/12/2012 αποτιμώνται σε 30.000 ευρώ να υπολογιστεί: 

Το μικτό κέρδος της  «ΔΕΛΤΑ για τη χρήση 2012 είναι: 

Α. €200.000 

Β. €220.000 

Γ. €230.000 

Δ. €260.000  
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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 

 

Σωστή απάντηση η γ 
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