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Α. Ε 
 
 
 
Άσκηση 1 
 
Οι  Ανδρέου,  Βασιλείου  αποφασίζουν  την  σύσταση  Α.Ε  με  έκδοση  20.000  κοινών 
μετοχών με  τιμή έκδοσης € 6.  Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο είναι 60%  κ 
40% αντίστοιχα. Η καταβολή θα γίνει σε τρεις δόσεις (μετρητά). Η πρώτη κατά την 
σύσταση της εταιρείας, η δεύτερη με την παρέλευση εννέα μηνών και η τρίτη με την 
παρέλευση 18 μηνών . 
 
α) Οι δόσεις πληρώθηκαν κανονικά από τους Ανδρέου, Βασιλείου. 
 
β)  Κατά  την  καταβολή  της 3ης  δόσης  ο  Βασιλείου αδυνατούσε  να  καταβάλλει  την 
δόση του και οι μετοχές του εκποιήθηκαν αντί € 30.000 στον Γεωργίου . 
 
Ζητείται: 
Να  γίνουν  οι  σχετικές  ημερολογιακές  εγγραφές  σύστασης  της  για  τα  ανωτέρω 
εναλλακτικά σενάρια. 
  
 
 
Άσκηση 2 
 
Τα δεδομένα της επιχείρησης «ΖΗΤΑ Α.Ε» στις 31/12/2009 είχαν ως εξής 
 
Καθαρά κέρδη χρήσης                           €   90.000 
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων                 5.000 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου               11.000   
Φόροι εισοδήματος                                     18.500 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι εκτός από τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 
(ελάχιστο 5%) έχει αποφασισθεί η καταβολή ποσού € 12.000 για αμοιβές μελών Δ.Σ 
και € 15.000 για μερίσματα πληρωτέα, 
 
Ζητείται να καταρτίσετε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων στις 31/12/2009  
 
Άσκηση 3 
 
Η εταιρεία «ΟΡΑΜΑ Α.Ε» παρουσίασε για την χρήση 2009 τα εξής δεδομένα: 
 
Λογιστικά κέρδη    €                                                      70.000 
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά             1.000 
Έσοδα αυτοτελώς φορολογηθέντα                                    500    
Κέρδη προηγούμενων χρήσεων                                    15.000 
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Οι μέτοχοι έχουν αποφασίσει τον σχηματισμό του ελάχιστου νόμιμου ποσοστού για 
τακτικό  αποθεματικό,  την  παρακράτηση  10%  για  έκτακτο  αποθεματικό  και  την 
απόδοση € 5.000 ως μερίσματα πληρωτέα. 
Δεδομένου  ότι  το  καταβεβλημένο  κεφάλαιο  είναι  €  90.000  και  το  πιστωτικό 
υπόλοιπο του λογαριασμού 41.02 «Τακτικό Αποθεματικό» είναι € 12.250 
 
Ζητείται: 
 
1. Να προσδιοριστεί ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος της εταιρείας για την χρήση 
2009 (φορολογικός συντελεστής 2009 = 25%)  
2. Να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 
3.  Να  γίνουν  οι  σχετικές  ημερολογιακές  εγγραφές  (προσδιορισμού  φόρου 
εισοδήματος και διάθεσης κερδών) 
 
 
 
Άσκηση 4 
 
Η «ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε» αποφασίζει να: 
  
α) Αυξήσει το κεφάλαιο της κατά 50.000 (2.000 των € 25) με την είσοδο του εταίρου 
Γ.  Η  κάλυψη  του  κεφαλαίου  γίνεται  με  την  εισφορά  €  30.000  σε  μετρητά  και 
μηχανήματος αξίας € 20.000. 
   
β)  Αυξήσει  το  μετοχικό  της  κεφάλαιο  κατά  €  140.000  (7.000  μετοχές  των  €  20). 
Ύστερα  από  συμφωνία  με  τον  πιστωτή  της    κ.  Δημητρίου  οι  μετοχές  δίδονται  σε 
εκείνον για εξόφληση ισόποσου χρέους προς αυτόν.    
 
γ)  Αυξήσει  το  μετοχικό  της  κεφάλαιο  κατά  €  75.000  με  την  κεφαλαιοποίηση 
έκτακτων αποθεματικών. Για το σκοπό αυτό εκδίδει 7.500 μετοχές των € 10. 
 
Δεδομένου  ότι  στην  εταιρεία  συμμετέχουν  οι  Ανδρέου,  Βασιλείου  με  ποσοστά 
συμμετοχής 70% κ 30% αντίστοιχα , να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές.  
 
 
 
Άσκηση 5 
 
Οι μέτοχοι της «ΑΝΩΣΗ Α.Ε» αποφάσισαν: 
 
α)  Την  μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  με  μείωση  της  ονομαστικής  αξίας  κάθε 
μετοχής  κατά 5%.  Πριν  την  μείωση  υπήρχαν 100.000  κοινές  μετοχές  ονομαστικής 
αξίας € 1. Το ποσό της μείωσης θα καταβληθεί στους μετόχους. 
 
β)  Την  μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  €  50.000  για  κάλυψη  ζημιών 
προηγούμενων χρήσεων. 
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Δεδομένου  ότι  στην  εταιρεία  συμμετέχουν  οι  Ανδρέου,  Βασιλείου  με  ποσοστά 
συμμετοχής 45% κ 55% αντίστοιχα , να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές.  
 
 
Άσκηση 6 
 
Η εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε» αποφάσισε απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου : 
 
α) ποσού € 40.000 κάνοντας χρήση ειδικών αποθεματικών 
β) ποσού € 55.000 κάνοντας χρήσης των κερδών   
 
Στην εταιρεία συμμετέχουν οι  Δημητρίου, Ιωάννου με ποσοστά συμμετοχής 40% κ 
60%  αντίστοιχα.  Η  καταβολή  γίνεται  σε  μετρητά,  ενώ  εκδίδονται  μετοχές 
επικαρπίας.  
 
Ζητείται να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές των ανωτέρω εναλλακτικών 
περιπτώσεων.  
 
 
Άσκηση 7 
 
Κατά την ημερομηνία λύσεώς της, τα υπόλοιπα των λογ/σμών της “COMPRESS Α.Ε’’ 
είχαν ως εξής (ποσά σε €): 
 
Mηχανήματα                                    58.000 
Έπιπλα                                                5.000 
Εμπορεύματα                                   62.500 
Πελάτες                                            15.500   
Ταμείο                                                7.000 
Μετοχικό κεφάλαιο                       100.000 
Προμηθευτές                                   48.000     
 
 
α)  Με  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  του  ο  εκκαθαριστής  έκανε  απογραφή  και 
υπολόγισε  τη  ρευστοποίηση  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  και  εξόφληση  των 
στοιχείων του παθητικού στις παρακάτω τιμές (ποσά σε €): 
 
Μηχανήματα                    61.000  
Έπιπλα                                 6.500 
Εμπορεύματα                   60.000      
Πελάτες                             17.000 (δεν είχαν καταλογισθεί τόκοι) 
Προμηθευτές                    49.000  (δεν είχαν καταλογισθεί τόκοι) 
 
       
β) Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, τα στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήθηκαν 
στις εξής αξίες (ποσά σε €): 
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Μηχανήματα                    62.000 
Έπιπλα                                6.000 
Εμπορεύματα                   58.000 
Πελάτες                            17.000 
Προμηθευτές                   49.000      
 
Τα έξοδα εκκαθάρισης ανήλθαν σε € 50.000.  
 
Η  συμμετοχή  των  εταίρων  Α,  Β  στο  κεφάλαιο  και  αποτέλεσμα  είναι  60%  κ  40% 
αντίστοιχα. 
 
Ζητείται να παραθέσετε τις ημερολογιακές εγγραφές εκκαθάρισης και διανομής του 
προϊόντος εκκαθάρισης.    
 
 
 
 
 
  
 
 


