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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η οικονομική μονάδα στο τέλος της λογιστικής χρήσης , δηλαδή στο  τέλος κάθε
έτους συντάσσει τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις

α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Η απεικόνιση της επιχείρησης στο τέλος κάθε χρήσης .
Πρόκειται για μια «φωτογραφία» της επιχείρησης  στις 31/12 . Στον ισολογισμό
αναγράφονται ΜΟΝΟ οι λογαριασμοί ενεργητικού (αριστερή πλευρά) ,
παθητικού και καθαρής θέσης (δεξιά πλευρά).

Ενεργητικό: Είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην
επιχείρηση καθώς και οι απαιτήσεις της. Δηλαδή είναι ό,τι έχει και ό,τι απαιτεί η
επιχείρηση.

Παθητικό: Είναι το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους.

Καθαρή θέση ή Ίδια Κεφάλαια: Είναι οι υποχρεώσεις προς τον επιχειρηματία
(ατομική επιχείρηση) ή τους εταίρους (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) – μετόχους (Α.Ε.)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/ΧΧΧΧ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ KAI ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Έπιπλα 10.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο 80.000,00
Αυτοκίνητα 50.000,00 Τακτικό Αποθεματικό 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 85.000,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γραμμάτια εισπρακτέα 10.000,00 Προμηθευτές 10.000,00

Ταμείο 30.000,00
Υποχρεώσεις από φόρους-
τέλη 20.000,00

Καταθέσεις όψεως 20.000,00 Γραμμάτια πληρωτέα 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 35.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 120.000,00
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Στην ομαδοποιημένη του μορφή το κάθε στοιχείο του ισολογισμού (ενεργητικό,
παθητικό και καθαρή θέση) χωρίζεται σε δύο μικρότερες κατηγορίες .

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : Πάγιο θεωρείται οτιδήποτε αποκτά η οικονομική
μονάδα με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για παραπάνω από μια χρήσεις. Διακρίνεται
σε ασώματα πάγια , όπως για παράδειγμα τα «Δικαιώματα» και σε ενσώματα πάγια ,
όπως για παράδειγμα τα «κτίρια»  , τα «μηχανήματα» κτλ .

ΣΗΜ . Το πάγιο είναι το κομμάτι του ενεργητικού που ρευστοποιείται πιο δύσκολα .
Συγκεκριμένα αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχειά που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη
από ένα έτος.

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ : Στο Κυκλοφορούν ανήκουν όλα τα
υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού , δηλαδή οι απαιτήσεις της επιχείρησης
(«Πελάτες», «Γραμμάτια εισπρακτέα» ) , τα χρηματικά διαθέσιμα («Ταμείο» ,
«Καταθέσεις Όψεως») και τα χρεόγραφα («Μετοχές»).

ΣΗΜ . Το κυκλοφορούν είναι το κομμάτι του ενεργητικού που ρευστοποιείται
εύκολα . Συγκεκριμένα αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχειά που έχουν διάρκεια
μικρότερη από ένα έτος.

Αντίστοιχος διαχωρισμός γίνεται και για το παθητικό και την καθαρή θέση

Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : Ονομάζεται αλλιώς και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ . Εδώ
καταχωρούνται λογαριασμοί όπως το «Κεφάλαιο» , το «Τακτικό αποθεματικό» κτλ .
οι οποίοι αναφέρονται σε υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον επιχειρηματία.

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : Στις υποχρεώσεις καταχωρούνται όλα τα
ποσά που η επιχείρηση χρωστάει σε τρίτους . Διακρίνονται σε μακροπρόθεσμες , οι
οποίες λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης («Ομολογιακά δάνεια») και σε
βραχυπρόθεσμες , οι οποίες λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης
(«Προμηθευτές» , «Υποχρεώσεις από φόρους») .
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : Δείχνει το οικονομικό
αποτέλεσμα της οικονομικής μονάδας , δηλαδή το κέρδος ή τη ζημιά , για τη χρήση
που ολοκληρώθηκε . Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναγράφονται ΜΟΝΟ
οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων . Παρακάτω αναφέρεται ένα παράδειγμα
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης πολλαπλών βαθμίδων .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/ΧΧΧΧ

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 120.000,00

Μείον Κόστος πωληθέντων -35.000,00

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 85.000,00

Μείον

Αποσβέσεις -27.000,00

Ενοίκια -30.000,00

Αμοιβές προσωπικού -15.000,00

Παροχές τρίτων -8.000,00

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.000,00

Πλέον

Τόκοι & συναφή έσοδα 300,00

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.300,00

Πλέον έκτακτα αποτελέσματα

Κέρδη από εκποίηση παγίων 2.000,00

Μείον έκτακτα αποτελέσματα

Ζημία από θεομηνία -4.000,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ 3.300,00

Κόστος Πωλήσεων ή Πωληθέντων: το κόστος των εμπορευμάτων που πουλήσαμε
μέσα στη χρήση (χρονιά) = Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων + αγορές
εμπορευμάτων – τελικό απόθεμα εμπορευμάτων
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Άσκηση 1: Να συνταχθεί ο ισολογισμός με βάση τους παραπάνω
λογαριασμούς με ομαδοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού .

Έπιπλα 10.000.00
Αυτοκίνητα 50.000,00

Μετοχικό κεφάλαιο 80.000,00
Προμηθευτές 10,000,00

Ταμείο 30.000,00

Τακτικό αποθεματικό ??

Καταθέσεις όψεως 20.000,00

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 20.000,00

Γραμμάτια εισπρακτέα 10.000,00

Γραμμάτια πληρωτέα 5.000,00
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Άσκηση 2: Να συνταχθεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
πολλαπλών βαθμίδων .

Αμοιβές προσωπικού 17.000,00

Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) 8.000,00

Ζημία από θεομηνίες 2.000,00

Έσοδα από είσπραξη ενοικίων 20.000,00

Αποσβέσεις 15.000,00

Αγορές εμπορευμάτων 23.000,00

Αμοιβές τρίτων 8.000,00

Παροχές τρίτων 10.000,00
Πωλήσεις 60.000,00

Διάφορα έξοδα 6.000,00

Τόκοι & συναφή έξοδα 1.500,00

Εμπορεύματα (αρχικό απόθεμα) 12.000,00

Έσοδα από τόκους 10.000,00

E-mail: info@onlineclassroom.gr


