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ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 
Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι αναλυτικών ημερολογίων που χρησιμοποιούνται 
από τις περισσότερες επιχειρήσεις: 

• Το ημερολόγιο πωλήσεων 

• Το ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων 

• Το ημερολόγιο αγορών 

• Το ημερολόγιο ταμειακών πληρωμών 

 Ανεξάρτητα από τη φύση της επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιούνται όλα ή 
μερικά από αυτά τα ημερολόγια. Το κριτήριο χρήσης ενός ή όλων των αναλυτικών 
ημερολογίων είναι ο όγκος των επιχειρηματικών συναλλαγών και η ανάγκη για 
καταμερισμό της εργασίας. 
 Η οργάνωση ενός αναλυτικού ημερολογίου προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της επιχείρησης. Για την καταγραφή των επαναλαμβανόμενων συναλ-
λαγών χρησιμοποιούνται ειδικές στήλες. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την κατα-
χώριση των συναλλαγών συνολικά (συνοπτικά) στο τέλος του μήνα και όχι σε κα-
θημερινή βάση. Για παράδειγμα, σκεφτείτε μια συναλλαγή που μπορεί να χρεια-
στεί να καταγράψετε 300 φορές κάθε μήνα, όπως η είσπραξη χρημάτων. Χρησιμο-
ποιώντας ένα αναλυτικό ημερολόγιο, μπορείτε να γλιτώσετε 299 καταχωρίσεις στο 
λογαριασμό του ταμείου. Πώς; Με την καταχώριση του λογαριασμού του ταμείου 
μόνο μία φορά, στο τέλος του μήνα, και όχι 300 φορές κατά τη διάρκεια του μήνα. 
 Εκτός από τα αναλυτικά ημερολόγια, υπάρχουν και αναλυτικά καθολικά όπου 
καταχωρίζονται ορισμένες συναλλαγές. Αυτά τα καθολικά ονομάζονται αναλυτι-
κά καθολικά (subsidiary ledgers). Ένα αναλυτικό καθολικό είναι ανεξάρτητο και 
ξεχωριστό από το γενικό καθολικό και, όπως και τα αναλυτικά ημερολόγια, περιέ-
χει συγκεκριμένους λογαριασμούς που δεν εμφανίζονται στο γενικό καθολικό. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ 

Τα τέσσερα αναλυτικά ημερολόγια που χρησιμοποιούν οι περισσότερες επι-
χειρήσεις είναι τα ημερολόγια πωλήσεων, ταμειακών εισπράξεων, αγορών, και 
ταμειακών πληρωμών. 

Οι επιχειρηματικές συναλλαγές που δεν καταγράφονται κανονικά σε κάποιο 
από τα αναλυτικά ημερολόγια καταγράφονται στο γενικό ημερολόγιο. 

Για να μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικά ημερολόγια, θα πρέπει, ε-
κτός από το γενικό καθολικό, να τηρούνται και ορισμένα αναλυτικά καθολικά. 
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• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Οι πωλήσεις αγαθών ή/και υπηρεσιών μπορεί να γίνονται τοις μετρητοίς ή επί πι-
στώσει. Όταν οι όροι μιας πώλησης απαιτούν εξόφληση σε 30, 60, ή 90 ημέρες, 
τότε συνιστάται η χρήση ενός αναλυτικού ημερολογίου. Στην πράξη, οποιαδήποτε 
πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας επί πιστώσει (ανεξάρτητα από τους όρους της πί-
στωσης) καταγράφεται στο ημερολόγιο πωλήσεων (sales journal). 
 Στο γενικό καθολικό έχει καταγραφεί η εξής πώληση επί πιστώσει: 

200- 

Ιαν. 10 Εισπρακτέοι λογαριασμοί 40.000 

   Πωλήσεις 40.000 
  Ρ. Ιωάννου, όροι α/30 

 Αυτή η πώληση επί πιστώσει απαιτεί την καταγραφή τόσο του χρεωστικού 
όσο και του πιστωτικού μέρους της εγγραφής, καθώς και την καταχώριση αυτών 
των δύο μερών σε λογαριασμούς. Η χρήση ενός ημερολογίου πωλήσεων ελαττώνει 
την εργασία που απαιτείται για την καταγραφή και την καταχώριση σε λογαρια-
σμούς. Ένα άλλο μειονέκτημα στη χρήση του γενικού ημερολογίου για εγγραφές 
τέτοιου είδους, το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, είναι ότι η προφορική υ-
πόσχεση, που αντιπροσωπεύεται από μια χρέωση των εισπρακτέων λογαριασμών, 
δεν προσδιορίζει τον οφειλέτη των χρημάτων στην περίπτωση μιας πώλησης επί 
πιστώσει. 

Παράδειγμα: Μια τυπική εγγραφή του ημερολογίου πωλήσεων 

Ημερολόγιο πωλήσεων 

Ημερομ. Λογαριασμός που χρεώνεται Αρ. Τιμ. Όροι ΚΛΣ Ποσό 

200-      |||||| 
Ιαν. 10 Ρ. Ιωάννου 101 ο/30  |40000 

      |||||| 
      |||||| 

 Οι ίδιες βασικές πληροφορίες που είχαν προηγουμένως καταγραφεί στο γενι-
κό ημερολόγιο εμφανίζονται τώρα στο ημερολόγιο πωλήσεων. Η χρήση του ημε-
ρολογίου πωλήσεων έχει ορισμένα προφανή πλεονεκτήματα. Η συναλλαγή κατα-
γράφεται σε μία γραμμή, η χρεωστική εγγραφή αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο 
πελάτη, και το ποσό εμφανίζεται μόνο μία φορά ενώ το πιστωτικό μέρος της εγ-
γραφής θεωρείται γνωστό. Κάθε πώληση επί πιστώσει καταγράφεται στο ημερο-
λόγιο πωλήσεων και κάθε πιστωτική εγγραφή επηρεάζει το λογαριασμό πωλήσε- 
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ων. Είναι αναγκαίο να εμφανίζεται μια στήλη με ένα λογαριασμό που χρεώνεται, 
επειδή η επιχείρηση πιστώνει (πωλεί σε) πολλούς διαφορετικούς πελάτες. Κατά τη 
διάρκεια του μήνα, κάθε πώληση επί πιστώσει που είχε προηγουμένως καταγραφεί 
στο γενικό καθολικό θα έπρεπε να καταχωριστεί αμέσως και στους δύο λογαρια-
σμούς του γενικού καθολικού. 
 Η χρήση του ημερολογίου πωλήσεων δίνει στο λογιστή τη δυνατότητα να ανα-
βάλει την καταχώριση του πιστωτικού μέρους της εγγραφής σε κάποιο λογαριασμό 
μέχρι το τέλος του μήνα. Τότε, θα μπορεί να καταχωρίζει συνοπτικά το άθροισμα 
της στήλης των ποσών στην πλευρά της πίστωσης του λογαριασμού πωλήσεων. 
 Η καταχώριση των χρεώσεων πρέπει να γίνεται καθημερινά. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, πρέπει να προσαρμόσουμε τα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Οι κα-
θημερινές καταχωρίσεις των χρεωστικών εγγραφών γίνονται σε ένα αναλυτικό 
καθολικό που ονομάζεται καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών (accounts re-
ceivable ledger). 
 Το καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών είναι ένα ξεχωριστό καθολικό που 
περιέχει μεμονωμένους λογαριασμούς για κάθε πελάτη στον οποίο έχουν πωληθεί 
αγαθά επί πιστώσει. Η μορφή του λογαριασμού πελατών είναι ίδια με αυτή των 
προηγούμενων λογαριασμών του καθολικού. Το όνομα του πελάτη εμφανίζεται 
στο πάνω μέρος του λογαριασμού, οι αυξήσεις του λογαριασμού καταγράφονται 
ως χρεωστικές εγγραφές, και οι μειώσεις του ως πιστωτικές εγγραφές. Οι συναλ-
λαγές που καταγράφονται στο ημερολόγιο πωλήσεων σε καθημερινή βάση πρέπει 
να καταχωρίζονται καθημερινά στους διάφορους λογαριασμούς πελατών που πε-
ριλαμβάνονται στο καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών. 
 Πολλές επιχειρήσεις κάνουν στο λογαριασμό κάθε πελάτη μια αναφορά σε 
συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η αναφορά σε σελίδα καταγράφεται για να επισημάνει 
ότι έχει γίνει η καταχώριση. Στα παραδείγματά μας θα χρησιμοποιήσουμε ως ανα-
φορά το πρώτο γράμμα του επωνύμου του πελάτη. Έτσι, η αναφορά στον πελάτη 
Ρ. Ιωάννου στο καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών θα είναι το γράμμα "Ι", που 
είναι το αρχικό του επωνύμου του. 
 Ήδη εφαρμόζεται το Γ.Λ. Σχέδιο το οποίο χρησιμοποιεί αριθμούς αντί για 
γράμματα στους λογαριασμούς των πελατών. Με αυτή την προσέγγιση, στο γενικό 
λογαριασμό ελέγχου καταγράφεται μια αναφορά με τη μορφή ψηφίου, όπως "30". 
Έτσι, όλοι οι λογαριασμοί πελατών θα χρησιμοποιούν την αναφορά "30.00", 
"30.00.00", κ.ο.κ. (Λογιστικό Σχέδιο). Και οι δύο μέθοδοι είναι αποδεκτές και σω-
στές. 
 Όμως, η εφαρμογή πλέον του Γ.Λ. Σχεδίου και των κωδικών που χρησιμο-
ποιεί, είναι δεδομένη.  Με το άρθρο 7 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), υποχρεώνεται η επι-
χείρηση, που τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με την μέθοδο της διπλογραφίας, να 
εφαρμόζει το Γ.Λ. Σχέδιο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο 
των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λο-
γαριασμών (με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9).  Πρωτοβάθμιοι λογα-
ριασμοί κωδικοποιούνται με 2 ψηφία, ήτοι 10, 11, 30, 50, 62, 70 κοκ (συγκροτούν 
το Γενικό Καθολικό).  Δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί κωδικοποιούνται με 4 ψηφία, 
ήτοι 10.00, 30.00, 50.01 κ.ο.κ.  Οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούν ανάλυση ενός 
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πρωτοβάθμιου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις πληροφορίες που επιθυμεί να έχει η 
επιχείρηση.  Τριτοβάθμιοι λογαριασμοί κωδικοποιούνται με 6 ψηφία, ήτοι 
10.00.00 ή 30.00.01 κ.ο.κ., που αποτελούν ανάλυση ενός δευτεροβάθμιου λογα-
ριασμού.  Η χρήση των αναλυτικών καθολικών είναι υποχρεωτική αλλά και πρα-
κτικά χρήσιμη, προκειμένου η επιχείρηση να αναλύσει όσο το δυνατόν περισσότε-
ρο ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, στα επί μέρους τμήματά του. 
 Στις σελίδες 80-84 παρατίθενται οι πρωτοβάθμιοι λαγαριασμοί του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου. 
Ένα απλό σημάδι στη στήλη ΚΛΣ του ημερολογίου πωλήσεων σημαίνει ότι έχει 
γίνει η καταχώριση σε λογαριασμό, χωρίς όμως να προσδιορίζει το συγκεκριμένο 
λογαριασμό. Αυτή η μέθοδος δεν προτιμάται συνήθως. 

Παράδειγμα: Εγγραφή ημερολογίου πωλήσεων και καταχώριση  
στο αναλυτικό καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών σε καθημερινή βάση 

 Ημερολόγιο πωλήσεων Σελίδα Π-1 

Ημερομ. Λογαριασμός που χρεώνεται Αρ. Τιμ. Όροι ΚΛΣ Ποσό 

200-      |||||| 

Ιαν. 10 Ρ. Ιωάννου 101 ο/30 30 00 00 |40000 
      |||||| 

      |||||| 

 

Καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών 

Ρ. Ιωάννου 30.00.00 Σελίδα Ι 

Ημερ.  ΣΗ Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο 

200-    |||||| |||||| |||||| 

Ιαν. 10 ο/30 Π-1 |40000 |||||| |40000 
    |||||| |||||| |||||| 

    |||||| |||||| |||||| 

 Όλες οι πωλήσεις επί πιστώσει θα πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο 
πωλήσεων όπως ακριβώς η συναλλαγή στο παραπάνω παράδειγμα. Η διαδικασία 
καταχώρισης θα πρέπει να είναι ίδια για κάθε πώληση επί πιστώσει, με τη διαφορά 
ότι τώρα θα γίνεται στο λογαριασμό ενός συγκεκριμένου πελάτη. 
 Το καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών θα πρέπει να περιέχει τόσους λογα-
ριασμούς όσοι είναι οι πελάτες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν γράφετε ανα-
φορές στις στήλες ΚΛΣ στο ημερολόγιο πωλήσεων καθώς και στο λογαριασμό του 
πελάτη. Ο κώδικας 30 00 00 στη στήλη αριθμού καρτέλας του ημερολογίου πωλή-
σεων σημαίνει ότι, στο καθολικό, η καταχώριση έχει γίνει στη σελίδα λογαρια-
σμών 30 00 00. Η ένδειξη Π-1 στη στήλη ΣΗ του λογαριασμού του πελάτη δηλώ-
νει την πηγή της πληροφορίας. Προσέξτε ότι, στο λογαριασμό του πελάτη, στο 
καθολικό, εμφανίζονται και οι όροι πώλησης που έχουν προσφερθεί στον πελάτη. 
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 Δείτε τώρα πώς καταγράφονται και καταχωρίζονται στους αντίστοιχους λο-
γαριασμούς οι επόμενες πωλήσεις επί πιστώσει: 

200- 

Ιαν. 12 Πώληση αγαθών στο Δ. Λένο συνολικού ποσού 300.000 € με όρους 

ο/30 

 15 Πώληση αγαθών στο Ρ. Ιωάννου συνολικού ποσού 50.000 € με ίδιους 

όρους 

 Ημερολόγιο πωλήσεων Σελίδα Π-1 

Ημερομ. Λογαριασμός που χρεώνεται Αρ. Τιμ. Όροι ΚΛΣ Ποσό 

200-      |||||| 

Ιαν. 10 Ρ. Ιωάννου 101 ο/30 30 00 00 |40000 
 12 Δ. Λένος 102 ο/30 30 00 01 300000 
 15 Ρ. Ιωάννου 103 ο/30 30 00 00 |50000 

      |||||| 

 

Καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών 

Ρ. Ιωάννου 30 00 00 Σελίδα Ι 

Ημερ.  ΣΗ Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο 

200-    |||||| |||||| |||||| 

Ιαν. 10 ο/30 Π-1 |40000 |||||| |40000 
 15 ο/30 Π-1 |50000 |||||| |90000 
    |||||| |||||| |||||| 

 

Δ. Λένος 30 00 01 Σελίδα Λ 

Ημερ.  ΣΗ Χρέωση Πίστωςη Υπόλοιπο 

200-    |||||| |||||| |||||| 

Ιαν. 12 ο/30 Π-1 300000 |||||| 300000 
    |||||| |||||| |||||| 

 Ο κωδικός που εμφανίζεται στη στήλη ΚΛΣ (η οποία ονομάζεται και στήλη 
αναφοράς καθολικού) του ημερολογίου πωλήσεων δηλώνει δύο πράγματα: (1) το 
γεγονός ότι η συναλλαγή έχει καταχωριστεί, και (2) το συγκεκριμένο λογαριασμό 
στον οποίο έχει καταχωριστεί. Η εγγραφή που έγινε στο ημερολόγιο πωλήσεων 
στις 10 Ιανουαρίου έχει καταχωριστεί στο λογαριασμό 30 00 00 που αναπαριστά 
τη συγκεκριμένη σελίδα του καθολικού εισπρακτέων λογαριασμών όπου βρίσκεται 
ο λογαριασμός του Ρ. Ιωάννου. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή της 15ης Ια-
νουαρίου. Η εγγραφή της 12ης Ιανουαρίου δηλώνει ότι η καταχώριση έχει γίνει 
στο λογαριασμό του Δ. Λένου 30 00 01 στο καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών. 
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 Το μόνο μέρος κάθε εγγραφής του ημερολογίου πωλήσεων το οποίο πρέπει 
να καταχωριστεί αμέσως είναι η χρέωση των διαφόρων λογαριασμών πελατών στο 
αναλυτικό καθολικό. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή μια επιχείρηση μπορεί να συ-
ναλλάσσεται με πολλούς διαφορετικούς πελάτες επί πιστώσει. Υπενθυμίζουμε ότι 
δεν πρέπει να χρεώνεται ο λογαριασμός Εισπρακτέοι λογαριασμοί, αλλά να κατα-
γράφονται όλες οι πωλήσεις επί πιστώσει στο ημερολόγιο πωλήσεων και να κατα-
χωρίζεται το χρεωστικό μέρος της εγγραφής στο λογαριασμό του συγκεκριμένου 
πελάτη, στο καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών. Επειδή μ' αυτόν τον τρόπο ε-
ξοικονομούμε χρόνο και κόπο, μπορούμε να καταχωρίζουμε συνοπτικά το πιστω-
τικό μέρος στο λογαριασμό πωλήσεων μόνο μία φορά, στο τέλος του μήνα. Δε 
χρειάζεται να γίνεται καταχώριση στο λογαριασμό πωλήσεων κατά τη διάρκεια 
του μήνα. Οι ξεχωριστοί λογαριασμοί πελατών που δημιουργούνται για τους πελά-
τες Ρ. Ιωάννου και Δ. Λένο προσδιορίζουν τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει στο 
ημερολόγιο πωλήσεων. Η πηγή αυτών των καταχωρίσεων υποδεικνύεται στη στή-
λη ΣΗ του καθολικού με την ένδειξη Π-1. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πλη-
ροφορία έχει προέλθει από την πρώτη σελίδα του ημερολογίου πωλήσεων. 

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
Κατά τη διάρκεια του μήνα, μόνο οι χρεωστικές εγγραφές του ημερολογίου πωλή-
σεων καταχωρίζονται σε λογαριασμούς. Στο τέλος του μήνα, η συνοπτική εγγραφή 
μάς δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την καταχώριση, έτσι ώστε να ικανο-
ποιηθούν οι αρχές του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Παρατηρήστε στο 
ημερολόγιο πωλήσεων (στη σελίδα 119) ότι το σύνολο υπολογίζεται στο τέλος του 
μήνα. Αυτό το σύνολο αναπαριστά το ποσό της πιστωτικής εγγραφής που θα κα-
ταχωριστεί στο ημερολόγιο πωλήσεων. 
 Ο λογαριασμός Εισπρακτέοι λογαριασμοί που περιλαμβάνεται στο γενικό 
καθολικό ονομάζεται λογαριασμός ελέγχου (control account). Σκοπός του λογα-
ριασμού ελέγχου των εισπρακτέων λογαριασμών είναι να συνοψίζει τις δραστη-
ριότητες που καταχωρίζονται στο αναλυτικό καθολικό. Αυτός ο λογαριασμός είναι 
απαραίτητος για να μπορεί ο λογιστής να συντάξει το ισοζύγιο στο τέλος του μή-
να. Επειδή στο γενικό καθολικό δεν εμφανίζονται οι λογαριασμοί των μεμονωμέ-
νων πελατών (που είναι η πηγή για τη σύνταξη του ισοζυγίου), είναι απαραίτητο 
στο καθολικό να υπάρχει ένα ποσό "ελέγχου". Ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος 
για την τήρηση του αναλυτικού καθολικού συντάσσει έναν πίνακα εισπρακτέων 
λογαριασμών (schedule of accounts receivable) για να επαληθεύσει ότι ο λογα-
ριασμός ελέγχου συμφωνεί με το αναλυτικό καθολικό. Η καταχώριση στο λογα-
ριασμό ελέγχου των εισπρακτέων λογαριασμών, στο γενικό καθολικό, είναι άμεση 
συνέπεια της καταχώρισης του χρεωστικού μέρους της συνοπτικής εγγραφής που 
φαίνεται παρακάτω. 
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 Ημερολόγιο πωλήσεων Σελίδα Π-1 

 

Ημερομ. 

 

Λογαριασμός που χρεώνεται 

Αρ. 

Τιμ. 

 

Όροι 

 

ΚΑ 

 

Ποσό 

200-      |||||| 

Ιαν. 10 Ρ. Ιωάννου 101 ο/30 30 00 00 |40000 
 12 Δ. Λένος 102 ο/30 30 00 01 300000 
 15 Ρ. Ιωάννου 103 ο/30 30 00 00 |50000 

 31 ΧΡ Εισπρακτέων λογαριασμών, ΠΙ Πωλήσεων    390000 

       

 

Γενικό καθολικό 

Εισπρακτέοι λογαριασμοί (λογαριασμός ελέγχου) 120 

     Υπόλοιπο 

Ημερ.  ΣΗ Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 

200-    ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| 

Ιαν. 31  Π-1 |390000 ||||||| |390000 ||||||| 

    ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| 

 

Πωλήσεις 400 

     Υπόλοιπο 

Ημερ.  ΣΗ Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 

200-    ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| 

Ιαν. 31  Π-1 ||||||| |390000 ||||||| |390000 
    ||||||| ||||||| ||||||| ||||||| 

 Για την επαλήθευση του υπολοίπου του λογαριασμού ελέγχου θα πρέπει να 
συνταχτεί ο ακόλουθος πίνακας των εισπρακτέων λογαριασμών:  

Επιχείρηση Α 

Πίνακας Εισπρακτέων  

Λογαριασμών 

31 Ιανουαρίου 200- 
 

Ρ. Ιωάννου 90.000 

Δ. Λένος  300.000 

 Σύνολο  390.000 

 Μετά την επαλήθευση του υπολοίπου του λογαριασμού ελέγχου μπορεί να 
γίνει η σύνταξη του ισοζυγίου. Λύστε τώρα το πρόβλημα υπολογισμού 1 του 
Μέρους Α (σελίδα 135). 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ 

Όλες οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών επί πιστώσει καταγράφονται στο 
ημερολόγιο πωλήσεων. 

Οι χρεωστικές εγγραφές καταχωρίζονται καθημερινά σε μεμονωμένους λο-
γαριασμούς πελατών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό καθολικό εισπρακτέ-
ων λογαριασμών. 

Στο τέλος του μήνα γίνεται μια συνοπτική εγγραφή, η οποία δημιουργεί μια 
χρεωστική εγγραφή ("Σύνολο") στο γενικό λογαριασμό ελέγχου (εισπρακτέοι λο-
γαριασμοί), στο γενικό καθολικό, καθώς και μια αντίστοιχη πιστωτική εγγραφή 
στο λογαριασμό πωλήσεων. 

Το σύνολο των υπολοίπων των μεμονωμένων πελατών του αναλυτικού κα-
θολικού εισπρακτέων λογαριασμών (το οποίο ονομάζεται "πίνακας εισπρακτέων 
λογαριασμών") πρέπει να συμφωνεί με το υπόλοιπο του (γενικού) λογαριασμού 
ελέγχου Εισπρακτέοι λογαριασμοί του γενικού καθολικού, έτσι ώστε να είναι δυ-
νατή η σύνταξη του ισοζυγίου. 

• ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Ο λογιστής δικαιολογεί τη χρήση του ημερολογίου πωλήσεων με βάση το σημα-
ντικό όγκο των πωλήσεων επί πιστώσει που πρέπει να καταγράψει κατά τη διάρ-
κεια του μήνα. Αν οι όροι μιας πώλησης επί πιστώσει απαιτούν εξόφληση από τον 
πελάτη εντός 30 ημερών, τότε και ο όγκος των ταμειακών εισπράξεων μπορεί να 
υπερβαίνει σημαντικά το πλήθος των εγγραφών των επί πιστώσει πωλήσεων. Δι-
καιολογείται λοιπόν η χρήση ενός πολύστηλου ημερολογίου ταμειακών εισπρά-
ξεων (cash receipts journal). Όλες οι συναλλαγές που έχουν αποτέλεσμα την εί-
σπραξη μετρητών, ανεξάρτητα από την πηγή τους, καταγράφονται στο ημερολόγιο 
ταμειακών εισπράξεων. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι οι υποχρεώσεις που 
οφείλονται σε μια επιχείρηση ως αποτέλεσμα προγενέστερων πωλήσεων επί πι-
στώσει καταγράφονται στο ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων. Παράλληλα, ό-
μως, η ίδια επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί ισάριθμες, αν όχι περισσότερες, 
ταμειακές πωλήσεις (δηλαδή, με είσπραξη μετρητών). Αυτές οι πωλήσεις, όπως 
και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή προκαλεί εισροή μετρητών, καταγράφονται στο 
ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων. 
 Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας τυπικής μορφής ημερολογίου ταμειακών ει-
σπράξεων που χρησιμοποιείται σε μια επιχείρηση: 



  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 123 

Παράδειγμα: Η τυπική μορφή του ημερολογίου ταμειακών εισπράξεων 

 Ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων ΤΕ-1 

Ημερ. Λογαριασμός  Γενικοί Πωλήσεις Εισπρακτέοι Εκπτώσεις Ταμείο 

200- που πιστώνεται ΚΑ λογ/σμοί ΠΙ ΠΙ λογ/σμοί ΠΙ πωλήσεων 

ΧΡ 

ΧΡ 

Φεβ. 9 Ρ. Ιωάννου 30 00 00 |||||| |||||| |40000 |||||| |40000 
 10 Δ. Λένος 30 00 01 |||||| |||||| 300000 |||||| 300000 
 15 Ρ. Ιωάννου 30 00 00 |||||| |||||| |50000 |||500 |49500 
 17 Πωλήσεις 70 |||||| |70000 |||||| |||||| |70000 
 21 Εισπρ.γραμμάτια 31 |45000 |||||| |||||| |||||| |45000 
 28   |45000 |70000 390000 |||500 504500 

    |||||| |||||| |||||| |||||| |||||| 

 Το ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων αποτελείται από πολλές στήλες οι οποί-
ες αναπαριστούν τους λογαριασμούς που εμπλέκονται συχνότερα κατά την κατα-
γραφή των ταμειακών εισπράξεων. Το κριτήριο για τη χρήση μιας ειδικής στήλης 
είναι ο όγκος των μηνιαίων συναλλαγών που πρέπει να καταχωρίζονται σε αυτόν το 
λογαριασμό. Είναι προφανές ότι η πλέον απαραίτητη στήλη είναι η στήλη χρέωσης 
του Ταμείου. Κάθε συναλλαγή που καταγράφεται σε αυτό το ημερολόγιο θα έχει 
αποτέλεσμα την καταγραφή μιας χρέωσης στο Ταμείο. Όπως αναφέρθηκε παραπά-
νω, το πλεονέκτημα αυτής της στήλης είναι ότι η καταχώρισή της στο λογαριασμό 
Ταμείο του καθολικού θα γίνεται μόνο μία φορά, στο τέλος του μήνα. Κατά τη διάρ-
κεια του μήνα δε θα γίνονται καταχωρίσεις στο λογαριασμό Ταμείο του γενικού κα-
θολικού.  
 Οι ταμειακές εισπράξεις μπορεί να προέρχονται από διάφορες καθημερινές 
επιχειρηματικές συναλλαγές. Οι πιο συνηθισμένες, όμως, συναλλαγές που έχουν 
αποτέλεσμα τη χρέωση του Ταμείου είναι οι πωλήσεις τοις μετρητοίς και η εί-
σπραξη απαιτήσεων πελατών. Κατά συνέπεια, οι δύο βασικές ειδικές στήλες είναι 
αυτές που έχουν τίτλο "Πωλήσεις ΠΙ" και "Εισπρακτέοι λογαριασμοί ΠΙ" (ΠΙ = 
πίστωση, ΧΡ = χρέωση). 
 Κάθε φορά που γίνεται μια πώληση κατά την οποία ο πελάτης πληρώνει τοις 
μετρητοίς, η συναλλαγή καταγράφεται στο ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων. 
Προσέξτε στο παραπάνω παράδειγμα του ημερολογίου ταμειακών εισπράξεων τη 
συναλλαγή της 17ης Φεβρουαρίου. Επειδή και τα δύο μέρη αυτής της συναλλαγής 
καταγράφηκαν σε ειδικές στήλες, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται καθημερινές κα-
ταχωρίσεις σε λογαριασμούς. Στη πράξη, ο λογιστής τοποθετεί τον κωδικό του 
Γ.Λ.Σ. στη στήλη για να επισημάνει την μελλοντική καταχώριση σε λογαριασμό. 
Από την άποψη της εξοικονόμησης χρόνου και κόπου, ο λογιστής έχει καταργήσει 
με αυτόν τον τρόπο την καταχώριση όσων καθημερινών συναλλαγών περιλαμβά-
νουν ταμειακές πωλήσεις, και απλώς καταχωρεί τα σύνολα των δύο στηλών στο 
τέλος του μήνα. 
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 Οι συναλλαγές της 9ης, της 10ης, και της 15ης Φεβρουαρίου αναπαριστούν 
την εξόφληση υποχρεώσεων από πελάτες. Παρατηρήστε ότι σε κάθε περίπτωση η 
πιστωτική εγγραφή καταγράφεται στην πιστωτική στήλη των εισπρακτέων λογα-
ριασμών. Αντίθετα με τις στήλες των πωλήσεων και του ταμείου, αυτή η στήλη 
των εισπρακτέων λογαριασμών πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά, επειδή ο λο-
γαριασμός κάθε πελάτη που καταβάλλει μετρητά πρέπει να μειώνεται ανάλογα με 
το ποσό που καταβάλλει. Παρατηρήστε ότι η στήλη του κωδικού αναφοράς καρτέ-
λας αντανακλά τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει στους διάφορους λογαριασμούς 
των πελατών που περιλαμβάνονται στο καθολικό των εισπρακτέων λογαριασμών. 
Στο τέλος του μήνα, το σύνολο της πιστωτικής στήλης των εισπρακτέων λογαρια-
σμών καταχωρίζεται στο λογαριασμό ελέγχου των εισπρακτέων λογαριασμών, στο 
γενικό καθολικό. 
 Η εγγραφή της 15ης Φεβρουαρίου δηλώνει μια έκπτωση που έγινε σε έναν 
πελάτη. Προφανώς, αυτός ο πελάτης εξόφλησε την υποχρέωσή του πριν λήξει η 
περίοδος έκπτωσης με αποτέλεσμα να αποκτήσει το δικαίωμα έκπτωσης 1%. Αυτή 
η έκπτωση προκαλεί μια μείωση στο ποσό των μετρητών που καταβάλλει ο πελά-
της, την αναγνώριση μειωμένων πωλήσεων από την πλευρά του πωλητή, και την 
πλήρη εξάλειψη της υποχρέωσης, όπως φαίνεται από την πίστωση του λογαρια-
σμού του πελάτη. Η καταχώριση της έκπτωσης επί των πωλήσεων γίνεται στο τέ-
λος του μήνα, επειδή σε αυτή τη συγκεκριμένη στήλη καταγράφονται μόνο οι εγ-
γραφές που περιλαμβάνουν εκπτώσεις πωλήσεων. 
 Κάθε φορά που ένας λογαριασμός πιστώνεται στο ημερολόγιο ταμειακών ει-
σπράξεων και δεν υπάρχει ειδική στήλη για το λογαριασμό αυτόν, η εγγραφή πρέ-
πει να καταγραφεί στη στήλη πιστώσεων των γενικών λογαριασμών. Αυτοί οι λο-
γαριασμοί ανήκουν στο γενικό καθολικό, και επειδή μπορεί να είναι διαφόρων 
τύπων, είναι απαραίτητο να καταχωρίζονται καθημερινά στο γενικό καθολικό. Η 
εγγραφή του ημερολογίου ταμειακών εισπράξεων με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 
δείχνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η στήλη πιστώσεων των γενικών 
λογαριασμών.  

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
Στο τέλος του μήνα, οι στήλες του ημερολογίου ταμειακών εισπράξεων αθροίζο-
νται με μολύβι. Μετά, τα σύνολα των χρεωστικών στηλών (των εκπτώσεων επί 
των πωλήσεων και του ταμείου) συγκρίνονται με τα σύνολα των πιστωτικών στη-
λών (των γενικών λογαριασμών, των πωλήσεων, και των εισπρακτέων λογαρια-
σμών). Αν τα αθροίσματα των συνόλων των χρεωστικών και των πιστωτικών στη-
λών συμφωνούν, το ημερολόγιο θεωρείται ότι είναι ισοσκελισμένο. Στη συνέχεια, 
τα σύνολα καταγράφονται επίσημα, καταγράφεται η ημερομηνία (συνήθως η τε-
λευταία ημέρα του μήνα), τα σύνολα υπογραμμίζονται με μια διπλή γραμμή, και 
γίνεται η καταχώριση των συνόλων στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Η συνοπτι-
κή εγγραφή στο ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων συνεπάγεται την καταχώριση 
των συνόλων όλων των στηλών του ημερολογίου. Η πιστωτική στήλη των γενικών 
λογαριασμών δεν καταχωρίζεται στο τέλος του μήνα, επειδή η καταχώρισή της 
γινόταν καθημερινά στο γενικό καθολικό κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι στήλες 
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των πωλήσεων, των εισπρακτέων λογαριασμών, των εκπτώσεων επί των πωλήσε-
ων, και του ταμείου καταχωρίζονται όλες στο τέλος του μήνα στους αντίστοιχους 
λογαριασμούς του γενικού καθολικού. Η πιστωτική στήλη των εισπρακτέων λογα-
ριασμών έχει ήδη καταχωριστεί στους λογαριασμούς των μεμονωμένων πελατών, 
στο αναλυτικό καθολικό, κατά τη διάρκεια του μήνα. Η συνοπτική εγγραφή εξα-
σφαλίζει ότι ο γενικός λογαριασμός ελέγχου των εισπρακτέων λογαριασμών στο 
γενικό καθολικό θα είναι ενημερωμένος με όλα όσα εμφανίζονται στους λογαρια-
σμούς των πελατών κατά τη διάρκεια του μήνα. Λύστε τώρα τα προβλήματα υ-
πολογισμού 2 και 3 του Μέρους Α (σελίδες 135-137). 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ 

Κάθε ταμειακή είσπραξη, ανεξάρτητα από την προέλευσή της, καταγράφεται 
στο ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων. 

Καθημερινές καταχωρίσεις γίνονται στους λογαριασμούς των μεμονωμένων 
πελατών (στο αναλυτικό καθολικό των εισπρακτέων λογαριασμών) και στους 
λογαριασμούς του γενικού καθολικού. 

Οι υπόλοιπες ειδικές στήλες καταχωρίζονται μία φορά, στο τέλος του μήνα, 
με μια συνοπτική εγγραφή. 

Το ξεχωριστό αναλυτικό καθολικό των εισπρακτέων λογαριασμών περιλαμ-
βάνει μεμονωμένους λογαριασμούς οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί για κάθε πελά-
τη που αγοράζει από την επιχείρηση επί πιστώσει. 

Η πώληση καταγράφεται καταρχάς στο ημερολόγιο πωλήσεων. Μετά, η χρέ-
ωση καταχωρίζεται στο λογαριασμό του πελάτη, στο αναλυτικό καθολικό. 

Όταν, σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία, ο πελάτης καταβάλει μετρητά 
για να εξοφλήσει ένα μέρος της υποχρέωσής του, καταγράφεται πρώτα η εγγρα-
φή στο ημερολόγιο ταμειακών εισπράξεων και μετά πιστώνεται ο λογαριασμός 
του πελάτη. 

Οι συνοπτικές εγγραφές του ημερολογίου πωλήσεων και του ημερολογίου 
τα-μειακών εισπράξεων καταχωρίζονται στο τέλος του μήνα στο γενικό λογαρια-
σμό ελέγχου των εισπρακτέων λογαριασμών, στο γενικό καθολικό. 

Το υπόλοιπο αυτού του γενικού λογαριασμού ελέγχου πρέπει να συμφωνεί 
με το άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών των μεμονωμένων πελατών 
που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό καθολικό των εισπρακτέων λογαριασμών. 
Αυτό θα το διαπιστώσετε στην πράξη αν λύσετε σωστά τα προβλήματα υπολο-
γισμού 2 και 3 του Μέρους Α. 




