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ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11/20 

 
1. Στις 15 Ιανουαρίου μία επιχείρηση καταβάλει σε μισθωτό της 800 ευρώ έναντι της 

μισθοδοσίας του μηνός Φεβρουαρίου.  

Με το ποσό αυτό θα χρεωθεί ο λογαριασμός: 

 

α. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 

β. Προκαταβολές προσωπικού 

γ. Μισθοί πληρωτέοι 

δ. Έξοδα επομένων χρήσεων 

 

2. Τα ειδικά έξοδα αγορών: 

α. Προσαυξάνουν την τιμή κτήσεως 

β. Επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιούνται 

γ. Επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία καταβάλλονται 

δ. Μειώνουν τα έσοδα από πωλήσεις 

 

3. Πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» σημαίνει ότι: 

α. Οι πληρωμές της χρήσης είναι περισσότερες από τις εισπράξεις της χρήσης 

β. Οι εισπράξεις της χρήσης είναι περισσότερες από τις πληρωμές της χρήσης 

γ. Ο λογαριασμός «Καταθέσεις όψεως» θα έχει υποχρεωτικά χρεωστικό υπόλοιπο 

δ. Υπάρχει ένα λογιστικό σφάλμα που πρέπει να διερευνηθεί 

 

4. Οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές πάγιων στοιχείων: 

 

α. Αποτελούν έξοδα επόμενης χρήσης 

β. Καταχωρούνται στο λογαριασμό «προκαταβολές κτήσης πάγιων στοιχείων» 

γ. Αποτελούν οργανικό έξοδο της χρήσης 

δ. Αποτελούν έκτακτο έξοδο της χρήσης 

 

5. Η αξία των προσθηκών και βελτιώσεων των παγίων: 

α. Καταλογίζεται στο λογαριασμό «έξοδα συντήρησης» 

β. Καταλογίζεται στα έκτακτα έξοδα της χρήσης 

γ. Προσαυξάνει την τιμή κτήσης του παγίου 

δ. Καταλογίζεται στη χρέωση του λογαριασμού «αποθεματικά» 

 

6. Μετά από τις εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος οι λογαριασμοί εξόδων: 

α. Έχουν χρεωστικό υπόλοιπο 

β. Έχουν μηδενικό υπόλοιπο 

γ. Έχουν πιστωτικό υπόλοιπο 

δ. Εξακολουθούν να έχουν το υπόλοιπο που είχαν πριν από τις εγγραφές αυτές 

 

7. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων ενός μηχανήματος αρχίζει από τη στιγμή που το 

μηχάνημα: 

α. Παραγγέλνεται 

β. Παραλαμβάνεται 

γ. Εγκαθίσταται 

δ. Αρχίζει να λειτουργεί 
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8. H επιχείρηση Χ πωλεί την 1/10/2017 εμπορεύματα κόστους 1.000 ευρώ προς 1.500 ευρώ 

στον Πελάτη Κ. Προς εξόφληση του λογαριασμού του ο Κ αποδέχεται γραμμάτια εξάμηνης 

διάρκειας και ονομαστικής αξίας 1.700 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συνολικά έσοδα 

της επιχείρησης Χ για τη χρήση 2017 ανέρχονται σε: 

α. 1.000 ευρώ 

β. 1.500 ευρώ 

γ. 1.600 ευρώ 

δ. 1.700 ευρώ 

 

9. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που καταβάλει μια επιχείρηση: 

α. Αποτελεί απαίτησή της κατά του Ελληνικού Δημοσίου 

β. Μειώνει τα κέρδη προς διάθεση 

γ. Αποτελεί έξοδο της χρήσης 

δ. Αποτελεί έκτακτο έξοδο της χρήσης 

 

10. Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από εξόφληση προμηθευτή πρώτων υλών: 

α. αποτελούν έξοδο της χρήσης 

β. αποτελούν έκτακτο έξοδο της χρήσης 

γ. αποτελούν έξοδο επόμενης χρήσης 

δ. καταχωρούνται απευθείας στη χρέωση των αποτελεσμάτων εις νέο 

 

11. Τα έξοδα επισκευών των παγίων: 

α. Καταλογίζονται στα έξοδα της χρήσης  

β. Καταλογίζονται στα έκτακτα έξοδα της χρήσης 

γ. Προσαυξάνουν την τιμή κτήσης του παγίου 

δ. Καταλογίζονται στη χρέωση των αποτελεσμάτων εις νέο 

 

12.Την 1/12/2017 η επιχείρηση ΑΒΓ μισθώνει τον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας και 

καταβάλλει τα ενοίκια 3 μηνών που ανέρχονται σε 3.000 ευρώ (μηνιαίο μίσθωμα 1.000 

ευρώ). Ο λογιστής της ΑΒΓ καταχωρεί το ποσό στο λογαριασμό « Ενοίκια». Στην απογραφή 

της 31/12/2017 ο λογιστής της ΑΒΓ: 

α. Δεν θα διενεργήσει καμία εγγραφή προσαρμογής 

β. Θα μεταφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ στο λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια» 

γ. Θα μεταφέρει το ποσό των 2.000 ευρώ στο λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια» 

δ. Θα μεταφέρει το ποσό των 1.000 ευρώ στο λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια»  

 

13. Στην κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης εμφανίζονται: 

α. Τα κέρδη προς διάθεση 

β. Τα κέρδη χρήσης μετά την αφαίρεση των φόρων εισοδήματος και των αμοιβών από 

ποσοστά των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

γ. Τα κέρδη εκμετάλλευσης μετά την αφαίρεση των φόρων εισοδήματος 

δ. Τα κέρδη χρήσης πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 

 

14. Τα έσοδα από μερίσματα καταχωρούνται στην πίστωση : 

α. Του λογαριασμού μετοχές 

β. Αντίστοιχου λογαριασμού οργανικών εσόδων 

γ. Αντίστοιχου λογαριασμού εκτάκτων εσόδων 

δ. Του λογαριασμού «Κέρδη εις νέον» 

 

15. Σε περίπτωση αγοράς ενός οικοπέδου τα συμβολαιογραφικά έξοδα: 

α. Αποτελούν έξοδο της χρήσης 

β. Αποτελούν έκτακτο έξοδο της χρήσης 

γ. Προσαυξάνουν την τιμή κτήσης του οικοπέδου 

δ. Αποτελούν έξοδα επόμενης χρήσης 

 

 

mailto:grammateia@eclass4U.gr


3 
 

    ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ.210-5711484 
Email: grammateia@eclass4U.gr 

 
 

 

16. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς αυξάνεται Χρεούμενος 

α. Αμοιβές Δικηγόρων 

β. Αποσβεσμένα κτίρια 

γ. Προκαταβολές σε Πελάτες 

δ. Προμηθευτές 

 

17. Οι εκπτώσεις αγορών: 

α. Μειώνουν την τιμή κτήσης των αποθεμάτων 

β. Μειώνουν την τιμή αγοράς συγκεκριμένης παρτίδας αποθεμάτων 

γ. Εμφανίζονται στον ισολογισμό σε αντίθετο λογαριασμό του Ενεργητικού 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

18. .Ποια από τις παρακάτω λογιστικές καταστάσεις απεικονίζει την χρηματοοικονομική 

κατάσταση μιας λογιστικής μονάδας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή: 

α. Ισολογισμός 

β. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

γ. Κατάσταση ταμειακών ροών 

δ. Όλες οι παραπάνω λογιστικές καταστάσεις 

 

 

19. Η λογιστική της κτήσης και αποτίμησης των ενσώματων παγίων, διέπεται (κυρίως) από τη 

(ις) λογιστικής (ές) αρχή (ές): 

α. Της αυτοτέλειας των χρήσεων 

β. Του δεδουλευμένου των εσόδων και εξόδων 

γ. Της συσχέτισης εσόδων και εξόδων 

δ. Του ιστορικού κόστους και της συσχέτισης εσόδων και εξόδων 

 

20. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού της επιχείρησης «ΖΗΤΑ» στις 31/12/2017 

είναι τα εξής: Μηχανήματα €1.250, Αποσβεσμένα μηχανήματα €250, Αποθέματα €200, 

Απαιτήσεις €300, Προμηθευτές €400, Διαθέσιμα €100, Ίδια κεφάλαια €400, Βραχυπρόθεσμο 

δάνειο €800. Το σύνολο του κυκλοφορούντος Ενεργητικού ισούται με: 

 

α. €600 

β. €850 

γ. €1.000  

δ. €1.250 

 

21.  Στις 31/12/2017 για την επιχείρηση «ΑΛΦΑ» ισχύουν τα ακόλουθα: Πάγιο Ενεργητικό 

€12.000, Κυκλοφορούν ενεργητικό € 8.000, Ίδια κεφάλαια €5.000 και Υποχρεώσεις €15.000. 

Ο Ισολογισμός της επιχείρησης «ΑΛΦΑ» την 31/12/2017 είναι: 

α. Αρνητικός 

β. Ουδέτερος 

γ. Θετικός 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

22. Σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας: 

α. τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι 

υποχρεώσεις και τα έξοδα δεν πρέπει να υποεκτιμώνται 

β. τα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να υποεκτιμώνται και τα έξοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται 

γ. οι λογιστές επιτρέπεται να υποεκτιμούν εσκεμμένα τα στοιχεία του ενεργητικού ή τα έσοδα 

και να υπερεκτιμούν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις ή τα έξοδα 

δ. τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα δεν πρέπει να υποεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι 

υποχρεώσεις και τα έξοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται/ 
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23.  Τι συμβαίνει όταν παρέχονται υπηρεσίες με πίστωση; 

α. Μειώνονται και τα δύο, και το ταμείο και τα έσοδα παροχής υπηρεσιών 

β. Αυξάνονται και τα δύο, και το ταμείο και τα έσοδα παροχής υπηρεσιών 

γ. Αυξάνονται και τα δύο, και οι απαιτήσεις από πελάτες και τα έσοδα παροχής υπηρεσιών 

δ. Αυξάνονται οι πιστωτές και μειώνονται τα έσοδα παροχής υπηρεσιών 

 

24. Στις 31 Μαρτίου το γενικό καθολικό της επιχείρησης Χ περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

λογαριασμού με το υπόλοιπό τους: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΑ 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 27.800 

Προμηθευτές 15.700 

Κεφάλαιο 20.000 

Έπιπλα Γραφείου 2.000 

Μεταφορικά Μέσα 7.500 

Πελάτες 21.000 

Ταμείο 6.900 

Αμοιβές προσωπικού Πληρωτέες 9.600 

Γραμμάτια Πληρωτέα 22.500 

Αναλώσιμα 2.600 

 

Σε ένα ισοζύγιο που θα συνταχθεί στις 31 Μαρτίου, το σύνολο της στήλης της πίστωσης είναι: 

α. 67.800 

β. 93.100 

γ. 25.300 

δ. 65.300 

 

25. Όταν καταβάλλονται ασφάλιστρα σε μετρητά τα οποία καλύπτουν περίοδο τριών ετών, η 

εγγραφή που θα γίνει είναι: 

α. Χρέωση «Ασφάλιστρα» και πίστωση «Ταμείο» 

β. Χρέωση «Προπληρωμένα Ασφάλιστρα» και πίστωση «Ταμείο» 

γ. Χρέωση «Ταμείο» και πίστωση «Ασφάλιστρα» 

δ. Χρέωση «Ταμείο» και πίστωση «Προπληρωμένα Ασφάλιστρα» 

 

26. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς κλείνει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου; 

α. Αμοιβές τρίτων πληρωτέες 

β. Αποσβεσμένα πάγια 

γ. Πελάτες 

δ. Αποσβέσεις παγίων 

 

27. Ποιος λογαριασμός πιστώνεται στα βιβλία μιας επιχείρησης για τα μερίσματα που 

αποφασίστηκε η διανομή τους; 

α. Χρηματικά διαθέσιμα 

β. Έξοδα χρήσης 

γ. Μερίσματα πληρωτέα 

δ. Κέρδη προς διάθεση 

 

28. Την 1/02/20Χ7 μια επιχείρηση πλήρωσε 4.200 ευρώ για ασφάλιστρα για το χρονικό 

διάστημα από 01/02/20Χ7 έως 31/01/20Χ8. Τα έξοδα των ασφαλίστρων που αφορούν τη 

χρήση 20Χ7 είναι: 

α. €350 

β. €700 

γ. €3.500 

δ. € 3.850 
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29. Ένα ισοζύγιο είναι 

α. φύλλο επιμερισμού 

β. λογαριασμός 

γ. πίνακας ελέγχου 

δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

30. Λογιστικό γεγονός είναι αυτό:  

α)  το οποίο επηρεάζει οικονομικά την λογιστική μονάδα. 

β)  το οποίο δημιουργεί απαιτήσεις και υποχρεώσεις στην οικονομική μονάδα.  

γ) το οποίο από τα οικονομικά γεγονότα της επιχείρησης έχει πραγματοποιηθεί και δεν είναι 

αναμενόμενο.  

δ)  το οποίο επιφέρει μεταβολή στα στοιχεία της λογιστικής ισότητας. 
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