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Λογιστική Ι – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 
1o θέμα (3 μονάδες) 

1. Πώς ονομάζουμε την μείωση της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου και που αυτή οφείλεται; 2. 

Να σημειώσετε την ημερολογιακή εγγραφή του ακόλουθου λογιστικού γεγονότος: «Καταβλήθηκαν με 

μετρητά, για αμοιβές προσωπικού, 20.000 €, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές ύψους 5.000 € και οι κρατήσεις 

ύψους 4.000 € οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που 

παρακρατήθηκε ανέρχεται σε 4.400 €». 3. Πότε τα εμπορεύματα έχουν μεγαλύτερη αξία από τα αποθέματα 

και γιατί; 4. Το ενυπόθηκο οικόπεδο έχει αξία 50.354 €, τα κτήρια έχουν αξία κτήσης 125.398 €, τα 

μηχανήματα έχουν αξία κτήσης 18.914 €, τα αποσβεσμένα μηχανήματα είναι ύψους 6.784 €, τα 

αποσβεσμένα κτήρια είναι ύψους 39.856 €, ενώ τα ανταλλακτικά έχουν κόστος κτήσης ύψους 2.258 €. Ποια 

είναι η λογιστική αξία του παγίου ενεργητικού; 5. Φτιάξτε ένα πλήρες οριστικό ισοζύγιο το οποίο θα 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους λογαριασμούς: Κεφάλαιο, Κτήρια, Καταθέσεις όψεως, Προκαταβολές 

πελατών, Αποσβεσμένα κτήρια, Αποθεματικό. Συμπληρώστε τα ποσά των λογαριασμών όπως εσείς κρίνετε. 

 

 
2ο θέμα (4 μονάδες) 

Να συντάξετε τον ισολογισμό της επιχείρησης «Λήξη ΑΕ» με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες. Η 

επιχείρηση Λήξη ΑΕ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 με τους μετόχους της να εισφέρουν 10.850 €. 

Αντικείμενο της είναι η πώληση διαφόρων εμπορευμάτων. Στις 31.12.2021 οι πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες για την επιχείρηση είναι οι ακόλουθες: Η Λήξη ΑΕ είχε μία ζημιογόνο χρήση καθώς τα έσοδα 

ανήλθαν σε 7.000 €, με το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων να ανέρχεται σε 7.300 € και τα λειτουργικά 

της έξοδα σε 1.200 € (εκ των οποίων τα 200 € αφορούν αποσβέσεις κτηρίων). Στις 31.12.2021 η επιχείρηση 

είχε στις αποθήκες της εμπορεύματα αξίας 1.100 € και πρώτες ύλες αξίας 300 €. Τα ιδιόκτητα κτήρια της 

εταιρείας αποκτήθηκαν την αρχή του 2021 αντί 12.000 €. Την τελευταία μέρα του χρόνου η επιχείρηση  

αγόρασε και παρέλαβε μηχανήματα αξίας 600 €. Η επιχείρηση χρωστάει στους προμηθευτές της με ανοιχτή 

πίστωση 1.200 €, ενώ σε γραμμάτια άλλα 500 €. Έλαβε από την τράπεζα μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 

4.000 € για το οποίο όχι μόνο δεν έχει πληρώσει καμία δόση, αλλά χρωστάει και τόκους ύψους 300 €. Η  

επιχείρηση ακολούθησε αυστηρή πιστωτική πολιτική. Οι πελάτες της, που αγόρασαν με ανοιχτή πίστωση, 

της χρωστούν 350 €, ενώ με γραμμάτια άλλα 400 €. Πάντα στις 31.12, η επιχείρηση διατηρούσε ρευστά  

διαθέσιμα ύψους 2.800 €, εκ των οποίων τα 1.650 € σε τραπεζικό λογαριασμό. Τέλος, σημειώνεται ότι η 

επιχείρηση έχει δώσει προκαταβολή για αγορά υπολογιστών ύψους 350 € και οφείλει κρατήσεις και 

εισφορές ύψους ΧΧΧ € (καλείστε να υπολογίσετε τις κρατήσεις και εισφορές που οφείλει η επιχείρηση). 

 

 
3ο θέμα (3 μονάδες) 

Να πραγματοποιήσετε τις ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του μικτού αποτελέσματος εμπορικής 

επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω υπόλοιπα που αντλήθηκαν από το προσαρμοσμένο ισοζύγιο 

της επιχείρησης: Διάφορα λειτουργικά έσοδα (3.159) – Ταμείο (9.285) – Ζημία από ανταλλαγή φορτηγού 

(512) - Κτήρια (100.000) - Τόκοι πιστωτικοί (312) – Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (7.285) – 

Εμπορεύματα αρχής (1.555) - Γραμμάτια πληρωτέα (2.851) – Αναλώσεις πρώτων υλών (213) – Αμοιβές 

προσωπικού (1.580) – Αγορές εμπορευμάτων (8.756) – Αποσβέσεις κτηρίων (2.850) – Εμπορεύματα τέλους 

(2.387). 

 

 
Καλή επιτυχία! 
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