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ΔΕΟ25 - 3ο Επαναληπτικό Μάθημα – Ασκήσεις Ισοζυγίου από τελικές 

εξετάσεις 2016-17 

 
Δίδονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ισοζυγίου Νοεμβρίου 2016 (30/11/2016 της εμπορικής 

εταιρείας "ΕΨΙΛΟΝ": 

  Τίτλος Λογαριασμού Χρ. Υπόλοιπο Πιστ. Υπόλοιπο 

13.00.00 Αυτοκίνητο ΑΕΒ 4321 20.000   

13.99.00 Αποσβεσμένο αυτοκίνητο   4.000 

11.00.00 Κτήριο - Αποθήκη 50.000   

11.99.00 Αποσβεσμένο Κτήριο - Αποθήκη   20.000 

20.00.00 Απόθεμα εμπορεύματος Α (αρχικό) 30.000   

20.01.01 Αγορές χρήσεως εμπορεύματος Α 1.276.500   

25.07.00 Απόθεμα γραφικής ύλης (αρχικό) 700   

30.00.00 Πελάτης "Π" ΟΕ 250.000   

31.00.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 80.000   

36.00.14 Προπληρωμένα ασφάλιστρα 12.000   

38.00.00 Ταμείο 220.000   

40.00.00 Κεφάλαιο   300.000 

41.02.00 Τακτικό αποθεματικό   40.000 

50.00.00 Προμηθευτής "Ρ" ΑΕ   14.000 

51.00.00 Γραμμάτια Πληρωτέα   10.600 

51.03.00 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 600   

55.00.00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί - ΙΚΑ   6.200 

60.00.00 Τακτικές αποδοχές 70.000   

60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 20.000   

62.03.00 Τηλεφωνικά έξοδα 5.000   

53.00.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   29.000 

70.00.04 Πωλήσεις εμπορεύματος Α   1.600.000 

75.05.00 Έσοδα ενοικίων   11.000 
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Κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν οι 

εξής συναλλαγές: 

1/12/2016: Επιστροφή εμπορεύματος «Α» στον προμηθευτή «Ρ» ΑΕ, 

καθαρής αξίας 1.000 ευρώ, υποκείμενο σε ΦΠΑ 24%, λόγω 

ακαταλληλότητας 

10/12/2016: Καταβολή με μετρητά αμοιβής λογιστή 500 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24%, υποκείμενης σε παρακράτηση φόρου 20%. 

20/12/2016: Καταβλήθηκαν οφειλόμενες αποδοχές 9.000 ευρώ στους 

εργαζομένους με μετρητά. 

 

Κατά την απογραφή της 31/12/2016 διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Το υπόλοιπο της γραφικής ύλης αποτιμήθηκε σε 100€ 

2. Το ποσό 10.600 ευρώ του λογαριασμού “γραμμάτια πληρωτέα” 

αναφέρεται σε συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε την 1/4/2016, 

κατά την οποία η 

«ΕΨΙΛΟΝ» αγόρασε με ετήσια πίστωση εμπορεύματα αξίας 10.000 

ευρώ με υπογραφή γραμματίων ονομαστικής αξίας 10.600 ευρώ. 

3. Η «ΕΨΙΛΟΝ» έχει στην κατοχή της από την αρχή της τρέχουσας 

χρήσης το αυτοκίνητο και το κτήριο, τα οποία αποσβένονται με 

συντελεστή 10% και 4%, αντιστοίχως. 

4. Η «ΕΨΙΛΟΝ» νοικιάζει την αποθήκη της στην εταιρεία «ΔΕΛΤΑ» 

με μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ, το οποίο δεν εισέπραξε το μήνα 

Δεκέμβριο 2016. 

 

Το τελικό απόθεμα του εμπορεύματος «Α» αποτιμήθηκε σε 20.000 ευρώ 

 

Σύμφωνα με το Ισοζύγιο της 31/11/2016, τις παραπάνω συναλλαγές 

που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Δεκέμβριο και την απογραφή της 

31/12/2016, επιλέξετε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα 

1-13: 
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1. Για τη συναλλαγή της 1/12/2016, η «ΕΨΙΛΟΝ», μεταξύ άλλων κινήσεων 

λογαριασμών: 

 

a. Θα χρεώσει το λογαριασμό “ΦΠΑ” με 240 ευρώ και θα πιστώσει τις 

αγορές εμπορευμάτων με 1.000 ευρώ 

b. Θα χρεώσει τον προμηθευτή με 1.000 ευρώ 

c. Θα χρεώσει το λογαριασμό “αγορές εμπορευμάτων” με 1.240 ευρώ 

d. Θα χρεώσει τον προμηθευτή με 1.240 ευρώ και θα πιστώσει το 

λογαριασμό ΦΠΑ με 240 ευρώ 

 

Σωστή απάντηση η δ 

 

2. Για τη συναλλαγή της 10/12/2016, ο λογαριασμός «Ταμείο» θα : 

 

b. Χρεωθεί με 500 ευρώ 

c. Πιστωθεί με 520 ευρώ 

d. Πιστωθεί με 400 ευρώ 

e. Πιστωθεί με 496 ευρώ 

 

Σωστή απάντηση η β 

500€ * 120€ (24%φπα) – 100€ (φόρος 20%) = 520€ 

 

3. Για τη συναλλαγή της 20/12/2016, η «ΕΨΙΛΟΝ», μεταξύ άλλων κινήσεων 

λογαριασμών: 

 

a. Θα πιστώσει το λογαριασμό “Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες” με 

9.000 ευρώ 

b. Θα χρεώσει το λογαριασμό “Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες” με 

9.000 ευρώ 

c. Θα χρεώσει το λογαριασμό “Αποδοχές προσωπικού” με 9.000 ευρώ 

d. Θα πιστώσει το λογαριασμό “Αποδοχές προσωπικού” με 9.000 ευρώ 

Σωστή απάντηση η β 

4. Η λογιστική τακτοποίηση της γραφικής ύλης κατά την απογραφή είναι η εξής: 

 

a. Χρέωση του λ/μού “Έξοδα γραφικής ύλης” με 100 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “Απόθεμα γραφικής ύλης” 

b. Χρέωση του λ/μού “Έξοδα γραφικής ύλης” με 600 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “Απόθεμα γραφικής ύλης” 



4 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ.210-5711484 
Email: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

 

c. Χρέωση του λ/μού “Απόθεμα γραφικής ύλης” με 100 ευρώ σε πίστωση 

του λ/μού “Έξοδα γραφικής ύλης” 

d. Χρέωση του λ/μού “ Απόθεμα γραφικής ύλης” με 600 ευρώ σε πίστωση 

του λ/μού “Έξοδα γραφικής ύλης” 

 

Σωστή απάντηση η β 

 

5. Η λογιστική τακτοποίηση των δεδουλευμένων τόκων των γραμματίων 

πληρωτέων είναι η εξής: 

 

a. Χρέωση του λ/μού “χρεωστικοί τόκοι” με 600 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων” 

b. Χρέωση του λ/μού “χρεωστικοί τόκοι” με 150 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων” 

c. Χρέωση του λ/μού “χρεωστικοί τόκοι” με 450 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων” 

d. Χρέωση του λ/μού “χρεωστικοί τόκοι” με 480 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων” 

 

Σωστή απάντηση η γ 

10600 – 10000 = 600 * 9/12 = 450 

 

6. Το σύνολο των αποσβέσεων για τη χρήση 2016 της «ΕΨΙΛΟΝ» ανέρχεται 

στις (ποσά σε ευρώ): 

 

a.  2.000 

b.  4.000 

c.  24.000 

d.  28.000 

 

Σωστή απάντηση η β 

20.000 * 10% + 50.000*4% = 4.000 
 

7. Για το μίσθωμα  αποθήκης μηνός  Δεκεμβρίου 2016,  το οποίο δεν 

εισπράχθηκε, θα γίνει η εξής εγγραφή: 

 

a. Χρέωση λ/μού “Ενοίκια εισπρακτέα” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του 

λ/μού “Έσοδα ενοικίων” 

b. Χρέωση λ/μού “ Έσοδα ενοικίων” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού 

“Ενοίκια εισπρακτέα” 
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c. Χρέωση λ/μού “ Έξοδα ενοικίων” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού 

“Ενοίκια πληρωτέα” 28.000 

d. Χρέωση λ/μού “Ενοίκια πληρωτέα” με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/μού 

“Έξοδα ενοικίων” 

 

Σωστή απάντηση η α 

 

8. Το κόστος πωληθέντων της «ΕΨΙΛΟΝ» για τη χρήση 2016 είναι (ποσά σε 

ευρώ): 

 

a.  1.286.500 

b.  1.286.000 

c.  1.285.500 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η γ 
 

Αρχικό απόθεμα 30.000 

Αγορές 1.276.500 

Επιστροφές αγορών 1/6 -1.000 

Τελικό Απόθεμα -20.000 

Κόστος Πωληθέντων 1.285.500 

 

9. Το σύνολο του καθαρού πάγιου ενεργητικού στον Ισολογισμό της 31/12/2016 

ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

 

a.  70.000 

b.  38.000 

c.  42.000 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η γ 

Αυτοκίνητο 20.000 

Αποσβεσμένο αυτοκίνητο ( 4.000 + 2.000 (2016) ) -6.000 

Κτήριο - αποθήκη 50.000 

Αποσβεσμένο κτήριο -αποθήκη ( 20.000 + 2.000 (2016) -22.000 

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων 31.12.2016 42.000 
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10. Το σύνολο των εξόδων (εκτός του κόστους πωληθέντων) της «ΕΨΙΛΟΝ» για 

τη χρήση 2016 ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

 

a.  100.550 

b.  100.100 

c. 96.100 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η α 

Τακτικές αποδοχές 70.000 

Εργοδοτικές εισφορές ικα 20.000 

Τηλεφωνικά έξοδα 5.000 

Αποσβέσεις 4.000 

Αμοιβή λογιστική 500 

Αναλωθείσα Γραφ. Ύλη 600 

Δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων πληρωτέων παρατ. 3 450 
  

 100.550 

 

11. Αν το μικτό κέρδος της «ΕΨΙΛΟΝ» για τη χρήση 2016 είναι 314.500, τα 

καθαρά αποτελέσματα είναι (ποσά σε ευρώ): 

 

a. Κέρδη 225.500 

b. Κέρδη 225.950 

c. Κέρδη 225.450 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η β 

Μικτό Κέρδος 314.500 

Έσοδα ενοικίων 11.000 

Έσοδα ενοικίων παρατ.4 1.000 

Έξοδα (από ερώτ. 21) -100.550 
  

 225.950 
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12. Το σύνολο των συσσωρευμένων αποσβέσεων στον Ισολογισμό της 

31/12/2016 ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

 

a.  28.000 

b.  24.000 

c. 4.000 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η α 

 

 

 
13. Τα αποθέματα εμπορεύματος «Α» στον Ισολογισμό της 31/12/2016 είναι 

(ποσά σε ευρώ): 

 

a. 20.000 

b. 30.000 

c. 50.000 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Σωστή απάντηση η α 

Στο ισολογισμό καταχωρίζονται τα τελικά αποθέματα της χρήσης όπως αυτά 

αναφέρονται στην εκφώνηση της άσκησης. 

 

Αποσβεσμένο αυτοκίνητο ( 4.000 + 2.000 (2016) ) 6.000 

Αποσβεσμένο κτήριο -αποθήκη ( 20.000 + 2.000 (2016) 22.000 

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων 31.12.2016 28.000 

 


