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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 
Άσκηση 1  
 
Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η  
μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 
 

 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο»   
 2. Μείωση του λογαριασμού «Βραχυπρόθεσμο δάνειο» 
 3. Αύξηση του λογαριασμού « Διάφορα έξοδα»  

      4. Μείωση του λογαριασμού «Αμοιβές προσωπικού» 
 5. Αύξηση του λογαριασμού «Προμηθευτές» 

      6. Αύξηση του λογαριασμού «Ίδια κεφάλαια» 
 7. Αύξηση του λογαριασμού «Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων» 

      8. Αύξηση του λογαριασμού « Ζημιά από πυρκαγιά» 
 9. Αύξηση του λογαριασμού «Κέρδη από πώληση εξοπλισμού» 
10. Μείωση του λογαριασμού «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών»     
 
 

Άσκηση 2  
 
Ζητείται να ανοιχτούν οι σχετικοί λογαριασμοί και στην συνέχεια να 
καταχωρηθούν απευθείας στους λογαριασμούς τα παρακάτω λογιστικά 
γεγονότα: 
 
1. Ο κ. Δημητριάδης εισφέρει € 50.000 μετρητά για την ίδρυση μιας 
ατομικής επιχείρησης 
2. Αγοράζονται έπιπλα αντί  € 22.000 επί πιστώσει  (Φ.Π.Α 23%) 
3. Πραγματοποιείται δαπάνης αμοιβής δικηγόρου € 200 για υπηρεσίες 
που προσέφερε στην επιχείρηση τοις μετρητοίς 
4. Καταθέτονται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε €  7.000 
5. Αγοράζονται εμπορεύματα αντί € 30.000  το ½ επί πιστώσει το 
υπόλοιπο με έκδοση επιταγής (Φ.Π.Α 23%) 
6. Πραγματοποιούνται έσοδα από ενοίκια €  8.000  
7. Εξοφλείται η παραπάνω επιταγή ποσού € 15.000 
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Άσκηση 3 
 
Υποθέτουμε ότι για την εταιρεία «ΚΟΝΤ Α.Ε» πραγματοποιήθηκαν τα 
παρακάτω λογιστικά γεγονότα κατά το χρονικό διάστημα 10/9/2010 έως 
28/10/2010. 
 
1. 10/9: Για την σύσταση της εταιρείας «ΚΟΝΤ Α.Ε» εισφέρονται 
μετρητά αξίας € 50.000 και εμπορεύματα αξίας € 25.000 
2. 13/9: Χορηγείται  βραχυχρόνιο δάνειο ποσού € 30.000 για την αύξηση 
ρευστότητας της επιχείρησης   
3. 20/9: Αγοράζονται μηχανήματα τοις μετρητοίς αξίας  € 15.000 (Φ.Π.Α 
23%) 
4. 30/9: Πραγματοποιείται έξοδο μισθοδοσίας υπαλλήλου  € 1.200 το 
οποίο και καταβάλλεται 
5. 5/10: Η εταιρεία αγοράζει έπιπλα αξίας € 12.000 με έκδοση επιταγής 
(Φ.Π.Α 23%) 
6. 10/10: H εταιρεία πούλησε εμπορεύματα αξίας € 2.600. Το ½ τοις 
μετρητοίς , το ½ επί πιστώσει. Τα εμπορεύματα είχαν αξία € 2.200 . 
(Φ.Π.Α 23%) 
7. 19/10 : Πραγματοποιούνται έξοδα προβολής και διαφήμισης ποσού € 
2.000 τοις μετρητοίς (Φ.Π.Α 23%)  
8 . 28/ 10 :  Η εταιρεία εισπράττει έσοδα από ενοίκια € 2.500         
 
Zητείται :α) να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω 
λογιστικών γεγονότων β) να μεταφερθούν τα σχετικά ποσά στους 
λογαριασμούς του γενικού καθολικού 
 
 
 
 
Άσκηση 4 
 
Περιγράψτε τα λογιστικά γεγονότα που προκάλεσαν τις χρεώσεις και 
πιστώσεις που υποδηλώνονται με αριθμούς μέσα στην παρένθεση, των 
παρακάτω λογαριασμών της διαφημιστικής επιχείρησης «Β.Γ.Α Α.Ε» 
 
       Γενικά έξοδα                Γρ. Εισπρακτέα                Γρ.Πληρωτέα 
                                                                                                             
(7) 25.000                       * 138.000  50.000 (2)                          47.000  
                                                                                                    61.500 (3) 
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   Διαφημιστικό υλικό               Ενοίκια                      Έπιπλα & σκεύη              
                                                                        
   * 48.000                        (5) 5.000                          103.000*    
(1) 15.000                                                              (3) 50.000    
 
  
    Έσοδα από διαφημ.                       Μισθοί                    Πελάτες         
                                                                                     
                   138.000 (6)         (4) 25.000                  * 150.000                
                     15.000 (8)                                          (8)  18.450    
 
 
 
        Ταμείο                                   Φ.Π.Α Εξόδων              Φ.Π.Α Παγίων                           
                                                                                          
  *128.000   18.450 (1)              (1) 3.450                      (3) 11.500 
(2) 50.000   25.000 (4)               (7) 5.750 
(6)169.740    5.000 (5) 
                    30.750 (7) 
       
   
       Φ.Π.Α εσόδων                                    
       
                    31.740 (6)                                                     
                      3.450 (8)  
  
 
 
Άσκηση 5  
Ο ισολογισμός της 31/12/2009 της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Ξ.Ο 
Α.Ε» περιελάμβανε τους παρακάτω λογαριασμούς : 
 
Γήπεδο                               €            50.000 
Γραμμάτια πληρωτέα                       30.000 
Έπιπλα κ σκεύη                               40.000 
Ιματισμός                                         20.000 
Μετοχικό κεφάλαιο                        100.000 
Κτίριο                                               55.000 
Μηχανικός εξοπλισμός                    32.000 
Πελάτες                                            18.000 
Ταμείο                                              13.000 
Τράπεζα «Ω» λογ/σμός δανείου     129.000 
Τράπεζα «Ω» λογ/σμός κ.όψεως      24.000 
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Τρόφιμα κ ποτά                                  7.000 
 
Τον Ιανουάριο 2010 
 1. Εισπράχθηκε από πελάτες ποσό  € 3.000  
 2. Καταβλήθηκαν για ασφάλιστρα  € 1.500, μισθούς €  2.700 κ γενικά    
 έξοδα € 3.100 
 3. Αγοράστηκαν ποτά αξίας € 2.350 επί πιστώσει (Φ.Π.Α 23%)   
 4. Εξοφλήθηκε γραμμάτιο ποσού € 6.000 μέσω καταθέσεως όψεως  
 5. Πουλήθηκαν αντί ποσού €  3.200 παλιά έπιπλα αναπόσβεστης αξίας 
 € 4.000 (Φ.Π.Α 23%) 
 6. Πληρώθηκε δόση δανείου ύψους € 8.000, κατά το ½ με μετρητά από    
 το ταμείο και ½ με ανάληψη από καταθέσεις όψεως 
 7. Έγινε αύξηση κεφαλαίου με εισφορά σε μετρητά ύψους € 50.000   
 8. Αγοράστηκαν χρεόγραφα ποσού € 11.000  
9. Καταβλήθηκε ποσό € 1.200 για διαφημιστική προβολή (Φ.ΠΑ.23%)  
 
 
Ζητείται  
α) Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών 
γεγονότων 
β) Να μεταφερθούν τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς του γενικού 
καθολικού 
 
 
 
Άσκηση 6 
 
Το ισοζύγιο υπολοίπων της «Express – Μεταφορική Ε.Π.Ε» στις 
30/4/2010 είναι: 
                                                          Χρέωση            Πίστωση   
Εδαφικές εκτάσεις   €                       250.000                     -  
Κτίρια                                               400.000                     -  
Μεταφορικά μέσα                            320.000                     - 
Έπιπλα                                                15.000                    - 
Πελάτες                                               36.400                    -    
Ταμείο                                                 47.500                    - 
Κεφάλαιο                                                 -                   677.000 
Προμηθευτές                                            -                    53.800 
Γραμμάτια πληρωτέα                               -                  330.000 
Βραχυπρόθεσμο δάνειο                            -                       8.100  
                                                         1.068.900        1 .068.900          
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Κατά τον μήνα Μάιο έγιναν οι εξής συναλλαγές: 
 
1. Πληρώθηκε € 8.100 για εξόφληση δανείου  
2. Πληρώθηκαν € 3.800 στους προμηθευτές λόγω οφειλής 
3. Αγοράστηκε μηχάνημα τοις μετρητοίς αξίας € 3.000 (Φ.ΠΑ 23%) 
4. Εισπράχτηκαν από πελάτη € 12.200 
5. Αγοράστηκε φορτηγό αξίας € 30.000 το ½ τοις μετρητοίς και για το 
υπόλοιπο ½ εκδόθηκε επιταγή (Φ.Π.Α 23%) 
6. Πουλήθηκε επί πιστώσει οικόπεδο αντί € 125.000 (1/2 ανοιχτός 
λογαριασμός, ½ με γραμμάτια) 
 
Ζητείται: 
α) Να ανοίξετε τους λογαριασμούς του καθολικού στις 30/5/2010 
β) Να κάνετε τις ημερολογιακές εγγραφές του Μαΐου 
γ) Να μεταφέρετε τα ποσά  των ημερολ. εγγραφών στους λογαριασμούς 
του καθολικού 
  
 


