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Λογιστική Ι – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022  
  

1o θέμα (4 μονάδες)  

1. Να σημειώσετε την ημερολογιακή εγγραφή του ακόλουθου λογιστικού γεγονότος: 

«Καταβλήθηκαν με μετρητά, για αμοιβές προσωπικού, 30.000 €, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές 

ύψους 8.000 € και οι κρατήσεις ύψους 5.000 € οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των 

εργαζομένων.». 2. Το ενυπόθηκο οικόπεδο έχει αξία 50.100 €, τα κτήρια έχουν αξία κτήσης 125.000 

€, τα μηχανήματα έχουν αξία κτήσης 18.700 €, τα αποσβεσμένα μηχανήματα είναι ύψους 6.700 €, 

τα αποσβεσμένα κτήρια είναι ύψους 39.800 €, ενώ τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων έχουν 

κόστος κτήσης ύψους 2.200 €. Ποια είναι η λογιστική αξία του παγίου ενεργητικού;   

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα με όχι περισσότερες από 40 λέξεις ανά ερώτημα: 3. 

Ποιο είναι το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής; 4. Πότε ένα γεγονός χαρακτηρίζεται 

ως λογιστικό; 5. Τι είναι το καθολικό και τι πληροφορίες παρέχει; 6. Ποια είναι η έννοια του 

αντιλογισμού και σε τι διαφέρει ο ολικός από τον μερικό αντιλογισμό;  

  

2ο θέμα (4 μονάδες)  

Να πραγματοποιήσετε τις ημερολογιακές εγγραφές για τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:   

1. Η επιχείρηση αγόρασε τοις μετρητοίς πρώτες ύλες αξίας 2.000 €. 2. Η επιχείρηση πούλησε με 

ανοιχτή πίστωση εμπορεύματα αξίας 2.000 €. 3. Η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας 30.000 

€. Κατέβαλε με μετρητά το 40% του ποσού, ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπογράφηκαν έντοκα 

γραμμάτια ονομαστικής αξίας 18.500 €. 4. Η επιχείρηση προχώρησε στη σύναψη βραχυπρόθεσμου 

δανείου ύψους 10.000 €. Το ποσό κατατέθηκε στο λογαριασμό όψεως που διατηρεί η εταιρία στη 

συγκεκριμένη τράπεζα. 5. Η επιχείρηση έλαβε προσφορά για εμπορεύματα κόστους 8.000 € στην 

οποία δεν έχει απαντήσει ακόμα. 6. Προσφέρθηκαν υπηρεσίες αξίας 10.000 €, με συμψηφισμό 

προκαταβολών πελατών ύψους 4.000 € και με υπογραφή γραμματίων στα οποία προστέθηκαν 

τόκοι ύψους 500 €. 7. Την 1η Οκτωβρίου, προπληρώθηκαν μέσω e-banking ασφάλιστρα ύψους 

6.000 € που αφορούν τους επόμενους 12 μήνες (εκτός από την συγκεκριμένη ημερολογιακή 

εγγραφή, να προσδιορισθεί με ημερολογιακή εγγραφή και το έξοδο της χρήσης).  

  

3ο θέμα (2 μονάδες)  

Να πραγματοποιήσετε τις ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του μικτού αποτελέσματος 

εμπορικής επιχείρησης. Τα παρακάτω υπόλοιπα που αντλήθηκαν από το προσαρμοσμένο ισοζύγιο 

της επιχείρησης: Πωλήσεις (8.300) – Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων (3.200) - Αγορές 

εμπορευμάτων (2.500) – Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων (1.700) – Αμοιβές προσωπικού (1.200).  

  

  

Καλή επιτυχία!  


