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ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –– ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ



Χρηµατοοικονοµική : Ασχολείται µε την παροχή
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών προς τους εξωτερικούς χρήστες
(τράπεζες, µέτοχοι, πελάτες, προµηθευτές, κλπ.)

∆ιοικητική : Ασχολείται µε την παροχή λογιστικών πληροφοριών
(π.χ. κοστολόγηση) προς τη διοίκηση της επιχείρησης

Φοροτεχνική : Ασχολείται µε τη µελέτη των διατάξεων της
φορολογικής νοµοθεσίας και των επιπτώσεων που έχουν αυτές στη
δραστηριότητα της επιχείρησης

Ελεγκτική : Ασχολείται µε τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας
των λογιστικών εκθέσεων και την πρόληψη και ανακάλυψη λαθών και
ατασθαλιών. 

ΒασικοίΒασικοί ΚλάδοιΚλάδοι ΛογιστικήςΛογιστικής



Λογιστικές Εκθέσεις (Accounting Reports) : Καταρτίζονται
αποκλειστικά για τη διοίκηση της επιχείρησης.  Η κατάρτισή τους δεν
στηρίζεται υποχρεωτικά σε προκαθορισµένους λογιστικούς κανόνες ή
µεθόδους

Λογιστικές ή Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (Financial 
Statements) : Υποχρεωτική η κατάρτισή τους από τις επιχειρήσεις
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (κυρίως 12 µήνες = Λογιστική χρήση)

ΓνωστοποίησηΓνωστοποίηση ΛογιστικώνΛογιστικών
ΠληροφοριώνΠληροφοριών

• Ισολογισµός

• Αποτελέσµατα Χρήσης

• Κατάσταση Ταµειακών Ροών



ΘεµελιώδειςΘεµελιώδεις ΛογιστικέςΛογιστικές ΑρχέςΑρχές (1)(1)

ΗΗ ανάλυσηανάλυση, , ηη καταχώρησηκαταχώρηση, , ηη συγκέντρωσησυγκέντρωση καικαι ηη παρουσίασηπαρουσίαση τωντων γεγονότωνγεγονότων
πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην οικονοµικήοικονοµική κατάστασηκατάσταση µιαςµιας επιχείρησηςεπιχείρησης στηρίζονταιστηρίζονται σεσε
µιαµια σειράσειρά θεµελιωδώνθεµελιωδών λογιστικώνλογιστικών αρχώναρχών..

Αρχή της λογιστικής µονάδας : Κάθε επιχειρηµατική µονάδα θεωρείται
ότι έχει δικά της µέσα δράσεως και δικές της υποχρεώσεις, τόσο
έναντι τρίτων, όσο και έναντι των φορέων της, και ότι αποτελεί
ξεχωριστή και αυτοτελή οντότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις που
θεωρείται λογιστική οντότητα, για λόγους σκοπιµότητας, ένας όµιλος
επιχειρήσεων.

Αρχή της συνέχειας : Η λογιστική µονάδα συνεχίζει τη δραστηριότητά
της για αόριστο χρονικό διάστηµα (µέχρι να υλοποιήσει το
πρόγραµµά της και εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της).

Αρχή της νοµισµατικής µονάδας : Οι λογιστικές εκθέσεις
χρησιµοποιούν µία και µόνο µία νοµισµατική µονάδα. 



Αρχή της περιοδικότητας : Έχει επιβληθεί η συµβατική διαίρεση της
ζωής των επιχειρηµατικών µονάδων σε ίσα χρονικά διαστήµατα, και ο
περιοδικός προσδιορισµός των αποτελεσµάτων τους (λογιστική
περίοδος = τρίµηνο, εξάµηνο, έτος)

Αρχή του κόστους : Η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων µιας
λογιστικής µονάδας γίνεται πάντα µε βάση το κόστος. Το κόστος είναι
καθορισµένο, αντικειµενικό και επαληθεύσιµο. 

Αρχή της πραγµατοποίησης εσόδων : Ένα έσοδο θεωρείται ότι έχει
πραγµατοποιηθεί και µπορεί να αναγνωρισθεί, όταν έχει λάβει χώρα
συναλλαγή – ανταλλαγή. Η πώληση (αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) 
είναι το κρίσιµο γεγονός για την επίτευξη του εσόδου.

Αρχή της συσχετίσεως των εξόδων µε τα έσοδα : Τα έξοδα
θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται κατά την ίδια λογιστική χρήση
που πραγµατοποιούνται και τα έσοδα που συνδέονται µε αυτά. 
Εποµένως, η αναγνώριση των εσόδων προηγείται και έπεται αυτή
των εξόδων.

ΘεµελιώδειςΘεµελιώδεις ΛογιστικέςΛογιστικές ΑρχέςΑρχές (2)(2)



ΘεµελιώδειςΘεµελιώδεις ΛογιστικέςΛογιστικές ΑρχέςΑρχές (3)(3)

Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων : Το λογιστικό αποτέλεσµα της
χρήσεως προκύπτει ως διαφορά µεταξύ των εσόδων και των εξόδων
µε βάση την αρχή της συσχετίσεως. Έσοδα ή έξοδα προηγουµένων ή
εποµένων χρήσεων δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Κάθε χρήση
θεωρείται ανεξάρτητη. 

Αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων : Οι επιχειρηµατικές
µονάδες οφείλουν να χρησιµοποιούν τις ίδιες λογιστικές µεθόδους και
διαδικασίες από περίοδο σε περίοδο, ώστε να αποκλείονται οι
αλλοιώσεις των λογιστικών µεγεθών από τις λογιστικές αλλαγές.

Αρχή της αντικειµενικότητας : Οι λογιστικές µετρήσεις και τα
αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτές πρέπει να είναι
αµερόληπτα και επαληθεύσιµα (αποδεικτικά έγγραφα, δικαιολογητικά). 

Αρχή της επαρκούς αποκαλύψεως : Οι λογιστικές καταστάσεις µιας
επιχείρησης πρέπει να περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες
που θεωρούνται αναγκαίες, ώστε να µην είναι παραπλανητικές.



ΒασικέςΒασικές ΛογιστικέςΛογιστικές ΈννοιεςΈννοιες (1)(1)

Ενεργητικό (Assets) : Το σύνολο των οικονοµικών αγαθών (κτίρια, 
εµπορεύµατα, µεταφορικά µέσα, µετρητά, καταθέσεις, απαιτήσεις
έναντι πελατών, κ.α) που ανήκουν κατά κυριότητα σε µία επιχείρηση
και των οποίων η τιµή µπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειµενικό
τρόπο.

Παθητικό (Liabilities) : Το σύνολο των υποχρεώσεων (οφειλές, 
γραµµάτια, κ.α) µιας επιχείρησης προς τρίτους και των οποίων το
ποσό µπορεί να προσδιορισθεί κατά αντικειµενικό τρόπο.

Ίδια Κεφάλαια (Capital) : Το σύνολο των υποχρεώσεων της
επιχείρησης προς τον φορέα (ή ιδιοκτήτη).



ΒασικέςΒασικές ΛογιστικέςΛογιστικές ΈννοιεςΈννοιες (2)(2)

Έσοδο (Revenue) : Κάθε αύξηση της καθαρής θέσης µιας
επιχείρησης, η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητές της
(πώληση εµπορευµάτων, παροχή υπηρεσιών, εκµίσθωση στοιχείων
ενεργητικού, κ.α). Λειτουργικά και µή.

Έξοδο (Expense) : Κάθε µείωση της καθαρής θέσης µιας
επιχείρησης, η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητές της
(χρησιµοποίηση υπηρεσιών τρίτων, προσωπικού, µίσθωση ξένων
περιουσιακών στοιχείων). Λειτουργικά και µή.



ΘεµελιώδειςΘεµελιώδεις ΕξισώσειςΕξισώσεις ΛογιστικήςΛογιστικής

1η Θεµελιώδης Εξίσωση

ΊδιαΊδια ΚεφάλαιαΚεφάλαια + + ΠαθητικόΠαθητικό = = ΕνεργητικόΕνεργητικό

2η Θεµελιώδης Εξίσωση

ΚέρδοςΚέρδος = = ΈσοδαΈσοδα -- ΈξοδαΈξοδα



ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΙσολογισµόςΙσολογισµός : Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση η οποία εµφανίζει τα
στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσεως µιας
επιχείρησης σε δεδοµένη χρονική στιγµή και σε ενιαίο νόµισµα.

ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα ΧρήσηςΧρήσης : Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση η οποία
εµφανίζει το αποτέλεσµα το οποίο πέτυχε µία οικονοµική µονάδα κατά
τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, καθώς και τους
προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού του αποτελέσµατος. 
Το θετικό αποτέλεσµα καλείται κέρδος, ενώ το αρνητικό ζηµία.

ΛογιστικέςΛογιστικές –– ΧρηµατοοικονοµικέςΧρηµατοοικονοµικές
ΚαταστάσειςΚαταστάσεις



ΛογιστικέςΛογιστικές καταστάσειςκαταστάσεις

Ισολογισµός
31/12/2001

Ισολογισµός
31/12/2002Α.Χ. έτους 2002



Πάγιο ενεργητικό : Τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να
ρευστοποιηθούν εντός µιας λογιστικής χρήσης (π.χ. Ακίνητα, 
µηχανήµατα, γραφεία, µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, συµµετοχές σε
επιχειρήσεις)

Κυκλοφορούν ενεργητικό : Τα στοιχεία εκείνα τα οποία προβλέπεται
ότι θα ρευστοποιηθούν εντός µιας λογιστικής χρήσης (π.χ. 
εµπορεύµατα, απαιτήσεις έναντι πελατών, γραµµάτια εισπρακτέα, 
επιταγές εισπρακτέες)

∆ιαθέσιµο ενεργητικό : Τα µετρητά που βρίσκονται στο ταµείο, καθώς
και κάθε στοιχείο που µπορεί να ρευστοποιηθεί αµέσως (π.χ. 
καταθέσεις όψεως)

ΕνεργητικόΕνεργητικό

Τα στοιχεία του ενεργητικού ταξινοµούνται σε οµάδες µε βάση το κριτήριο της
ρευστότητας (δηλ. κατά πόσο γρήγορα µπορούν να ρευστοποιηθούν κάποια
στοιχεία).



ΠάγιοΠάγιο ΕνεργητικόΕνεργητικό



ΚυκλοφορούνΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΕνεργητικό



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΣτοιχείωνΣτοιχείων ΕνεργητικούΕνεργητικού
((ΚυκλοφορούνΚυκλοφορούν))



ΠαθητικόΠαθητικό

Τα στοιχεία του ενεργητικού ταξινοµούνται σε οµάδες µε βάση το κριτήριο της
ληκτότητας των υποχρεώσεων (δηλ. κατά πόσο γρήγορα πρέπει να
εξοφληθούν οι υποχρεώσεις).

Βραχυπρόθεσµο παθητικό : Οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν εντός
µίας λογιστικής χρήσης (π.χ. υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές, 
γραµµάτια πληρωτέα, υποχρεώσεις για βραχυπρόθεσµα δάνεια, 
οφειλόµενοι φόροι)

Μακροπρόθεσµο παθητικό : Οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν µετά
την πάροδο µίας λογιστικής χρήσης (π.χ. οµολογιακά δάνεια, 
υποχρεώσεις για µακροπρόθεσµα δάνεια)

Κεφάλαιο : Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στους µετόχους
της (το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί από τους µετόχους στην
επιχείρηση).  



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : ΙδιαΙδια ΚεφάλαιαΚεφάλαια



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : ΒραχυπρόθεσµεςΒραχυπρόθεσµες
ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις



ΗΗ αξίααξία τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης

• Λογιστική αξία: Κεφάλαιο + Κέρδη + Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
• Αξία στην Αγορά: Σύνολο αξίας µετοχών ή Εκτιµώµενη αξία

µεταπώλησης



Οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται στον Ισολογισµό είναι εκφρασµένοι
σε Χρηµατικές Μονάδες

Ο ισολογισµός εκφράζει τη θέση της επιχείρησης που είναι
ανεξάρτητη οντότητα από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης

Ο ισολογισµός προετοιµάζεται µε την παραδοχή ότι η επιχείρηση
συνεχίζει τη λειτουργία της

Τα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού) εµφανίζονται στην
τιµή κόστους – µείον τις αποσβέσεις

ΣύνταξηΣύνταξη ΙσολογισµούΙσολογισµού



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : ΙσολογισµόςΙσολογισµός (1)(1)



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα : : ΙσολογισµόςΙσολογισµός (2)(2)



ΜετασχηµατισµοίΜετασχηµατισµοί

Μετασχηµατισµοί : Ονοµάζονται οι µεταβολές που επιφέρουν τα
λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία της πρώτης λογιστικής εξίσωσης. 
Κάθε λογιστικό γεγονός επιφέρει, αύξηση ή µείωση, σε 2 
τουλάχιστον στοιχεία της πρώτης λογιστικής εξίσωσης. 

Παραδείγµατα

1. + Ε,     - Ε : Αγορά Παγίου µε Μετρητά
2. + Ε,    + Π : Αγορά Παγίου µε Πίστωση
3. + Ε,    + ΙΚ : Αύξηση Κεφαλαίου
4. - Ε,      - Π : Εξόφληση Χρέους µε Μετρητά
5. - Ε,      - ΙΚ : Επιστροφή Κεφαλαίου µε Μετρητά
6. + Π,    - Π : Εξόφληση Χρέους µε ∆ανεισµό
7. + Π,    - ΙΚ : Επιστροφή Κεφαλαίου µε ∆ανεισµό
8. - Π,     + ΙΚ : Οµολογιακό Μετατρέψιµο ∆άνειο
9. + ΙΚ,    - ΙΚ : Αύξηση Κεφαλαίου – Αποπληρωµή ∆ανείου



ΧρηµατοοικονοµικέςΧρηµατοοικονοµικές ΚαταστάσειςΚαταστάσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
+ Κύκλος εργασιών

- Κόστος Πωληθέντων

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
+ Άλλα λειτουργικά Έσοδα

- Άλλα λειτουργικά Έξοδα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
+ Μη λειτουργικά Έσοδα

- Μη λειτουργικά Έξοδα

+ Έκτακτα Έσοδα

- Έκτακτα Έξοδα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ



ΧρηµατοοικονοµικέςΧρηµατοοικονοµικές ΚαταστάσειςΚαταστάσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ = Κ.Θ. τέλους χρήσεως
- Κ.Θ. αρχής χρήσεως
- Εισφορές
+ Αναλήψεις

Πολλοί οι παράγοντες που διαµορφώνουν το
αποτέλεσµα

Εύκολος - ντετερµινιστικός προσδιορισµός
αποτελέσµατος



ΧρηµατοοικονοµικέςΧρηµατοοικονοµικές ΚαταστάσειςΚαταστάσεις

Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων

Τόκοι

Κέρδη Προ Φόρων

Φόροι

ΚΜΦ
Μερίσµατα

∆
αν
ει
στ
ές Μακροπρόθεσµες

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

Κυβέρνηση

Μέτοχοι

ΠΡΚ Ι∆ΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΠιστωθέντα στο

λογαριασµό
των µετόχων



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα –– ΑπΑπ. . ΧρήσηςΧρήσης



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα –– ΑπΑπ. . ΧρήσηςΧρήσης



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα –– ΑπΑπ. . ΧρήσηςΧρήσης



ΑΣΚΗΣΕΙΣΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ

∆ίνονται τα στοιχεία (σε €) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν την 31-12-2005:

200.000Ενυπόθηκα δάνεια250.000Ενυπόθηκα ακίνητα

4.000Καύσιµα (αποθέµατα)210.000Γραµµάτια εισπρακτέα

389.000Ίδια κεφάλαια26.000Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες

50.000Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις19.000Επιταγές εισπρακτέες

360.000Εµπορεύµατα4.000Ασφάλιστρα πληρωτέα

16.000Εξοπλισµός γραφείων15.000Καταθέσεις όψεως

7.000Προµήθειες εισπρακτέες172.000Γραµµάτια πληρωτέα

30.000Οχήµατα30.000Ταµείο

90.000Πελάτες290.000Προµηθευτές

Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός της εταιρείας.
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ΜελετήστεΜελετήστε τοντον ΙσολογισµόΙσολογισµό

Τι έχετε να πείτε για τα στοιχεία Ενεργητικού ?
Σχολιάστε το Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σε ποια φάση βρίσκεται η επιχείρηση ?

Τι έχετε να πείτε για το Παθητικό ?
Σχολιάστε τις Υποχρεώσεις



ΜελετήστεΜελετήστε τατα ΑπΑπ..ΧρήσηςΧρήσης

Σχολιάστε:  Τον κύκλο εργασιών
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα καθαρά αποτελέσµατα
Την κατάσταση της επιχείρησης
Τη φάση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ


