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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-18 

1. Επιχείρηση πωλεί την 1/10/2017 εμπορεύματα κόστους 1.000 ευρώ προς 1.500 ευρώ 

στον πελάτη «Κ». Ο πελάτης «Κ» αποδέχεται γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας και 

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

επιχείρησης για τη χρήση 2017 ανέρχονται σε (ποσά σε ευρώ): 

       α. 1.000 

       β. 1.500 

       γ. 1.600 

       δ. 1.700 

 

2. Το υπόλοιπο των «Ιδίων Κεφαλαίων» στην αρχή του έτους ήταν 65.000 ευρώ. Κατά 

τη διάρκεια του έτους η επιχ/ση είχε έσοδα ύψους 430.000 ευρώ και δημιούργησε έξοδα 

ύψους 360.000 ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης απέσυρε για προσωπική του χρήση 50.000 ευρώ. 

Το Καθαρό κέρδος και το υπόλοιπο των «Ιδίων Κεφαλαίων» αντίστοιχα, στο τέλος του 

έτους είναι αντίστοιχα (ποσά σε ευρώ): 

       α. 20.000 και 95.000 

       β. 70.000 και 95.000 

       γ. 60.000 και 75.000  

       δ. 70.000 και 85.000 

 

3. Ο υπολογισμός και η καταχώρηση των αποσβέσεων γίνεται για να ικανοποιηθεί η 

παρακάτω λογιστική αρχή: 

α. Αρχή της συνέπειας της δραστηριότητας  

β. Αρχή της συντηρητικότητας 

γ. Αρχή της σαφήνειας 

δ. Αρχή της συσχέτισης εσόδων και εξόδων 

 

4. 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 

 

5. Η Άμεση Κοστολόγηση, θεωρεί τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ως: 

α. Κόστος περιόδου 

β. Κόστος διοίκησης 

γ. Κόστος προϊόντος 

δ. Κόστος που βαρύνει τα αποθέματα 
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6. Μια προσέγγιση προσδιορισμού της διαφοράς μεταξύ του λειτουργικού αποτελέσματος 

που προσδιορίζεται με την άμεση και την πλήρη κοστολόγηση είναι: 

 

α. Με την πρόσθεση των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων στα αποθέματα 

αρχής 

β. Με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των παραχθεισών μονάδων προϊόντος με τον 

προϋπολογισμένο συντελεστή καταλογισμού των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών 

Εξόδων 

γ. Με την αφαίρεση των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων του αποθέματος 

αρχής από τα Βιομηχανικά Έξοδα του αποθέματος τέλους 

δ. Με την αφαίρεση της απόκλισης της παραγόμενης ποσότητας από τις πωλήσεις του 

προϊόντος 

 

7. Οι πληροφορίες ενός συστήματος κοστολόγησης κατά παραγγελία χρησιμοποιούνται: 

α. Για τη λήψη αποφάσεων καθορισμού των τιμών 

β. Για την ανάπτυξη στρατηγικών 

γ. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

δ. Για όλα τα παραπάνω 

 

8. Κόστος αδράνειας είναι: 

α. Το σταθερό κόστος το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που 

η επιχείρηση δεν έχει καθόλου δραστηριότητα 

β. Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους εναλλακτικών ενεργειών ή αποφάσεων 

γ. Είναι το όφελος που χάνει η επιχείρηση παίρνοντας μια συγκεκριμένη απόφαση και όχι 

μια άλλη εναλλακτική της 

δ. Είναι το αναμενόμενο μελλοντικό κόστος το οποίο διαφέρει μεταξύ εναλλακτικών 

ενεργειών ή αποφάσεων που καλείται να λάβει η διοίκηση της επιχείρησης 

 

9. Στην επιχείρηση «ΩΜΕΓΑ» έχουν υπολογίσει ότι το άμεσο ή αρχικό (πρώτο) κόστος 

είναι 450.000 ευρώ. Τα πραγματικά Γενικά Βιομηχανικά ανέρχονται στο ύψος των 

150.000 ευρώ. Το αναλωθέν απόθεμα (πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παραγωγή των προϊόντων είναι 50.000 ευρώ. Το κόστος μετατροπής της επιχείρησης 

«ΩΜΕΓΑ» είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 300.000 

β. 550.000 

γ. 650.000 

δ. 600.000 
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10. Σας δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «ΒΥΚΟΣ» για την οικονομική 

χρήση 1/1 – 31/12/2017: 

Αρχικό απόθεμα Άμεσων Υλικών  30.000 

Αγορές Άμεσων Υλικών               316.000 

Κόστος Άμεσης Εργασίας             348.000 

Αρχικό – Πρώτο Κόστος              590.000 

 

Το κόστος του αποθέματος τέλους (31/12/2017) των Άμεσων Υλικών είναι (ποσά σε 

ευρώ): 

α. 104.000 

β. 242.000 

γ. 422.000 

δ. 346.000 

 

11. Η βιομηχανική επιχείρηση «ΧΨΩ» προϋπολογίζει τα στοιχεία κόστους ανά μονάδα 

για την παραγωγή και πώληση 20.000 μονάδων το μήνα ως εξής: 

Χρησιμοποιηθέντα άμεσα υλικά                  34 ευρώ 

Άμεση εργασία                                          22 ευρώ 

Μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα        14 ευρώ 

Σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα             8 ευρώ 

Μεταβλητό κόστος διάθεσης                       2 ευρώ 

Σταθερό κόστος διάθεσης                           3 ευρώ 

Προϋπολογιζόμενο κόστος                         83 ευρώ 

 

Τα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα ανά μονάδα για μια μηνιαία συνολική παραγωγή 

10.000 μονάδων θα είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 18 

β. 16 

γ. 14 

δ. 12 

 

12. Η επιχείρηση «Ρίζος ΑΕ» χρεώνει τους πελάτες με 40 ευρώ ανά ώρα προσφερόμενης 

εργασίας για τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Οι συνολικές ώρες που χρεώθηκαν στους 

πελάτες το 2017 ήταν 10.000 ώρες. Για την οικονομική χρήση 2017, από τα βιβλία της 

επιχείρησης, προέκυψε υποκαταλογισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων 35.000 ευρώ. 

Τα πραγματικά ΓΒΕ της επιχείρησης ήταν (ποσά σε ευρώ): 

α. 325.000 

β. 365.000 

γ. 435.000 

δ. 475.000 
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13. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας «Κόντος Α.Ε. για την οικονομική χρήση 

2017 ήταν 53.000 ευρώ και το κόστος των παραχθέντων προϊόντων ήταν 205.000 

ευρώ. Τα αρχικά αποθέματα της παραγωγής σε εξέλιξη και των ετοίμων προϊόντων ήταν 

27.500 ευρώ και 32.500 ευρώ αντίστοιχα ενώ τα τελικά αποθέματα της παραγωγής σε 

εξέλιξη και των ετοίμων προϊόντων ήταν 27.500 ευρώ και 36.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι 

πωλήσεις της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2017 ήταν (ποσά σε ευρώ): 

α. 201.500 

β. 254.500 

γ. 237.500 

δ. 108.500 

 

14. Η επιχείρηση «Ρόντος ΑΕ» προγραμματίζει να πουλήσει 10.000 μονάδες του 

προϊόντος «Β». Το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 20.000 ευρώ και το 

μεταβλητό κόστος του προϊόντος είναι το 60% της τιμής πώλησης. Προκειμένου η 

επιχείρηση να επιτύχει κέρδος της τάξεως των 5.000 ευρώ, ποια θα πρέπει να είναι η 

τιμή ανά μονάδα του προϊόντος «Β» (ποσά σε ευρώ): 

α. 3,75 

β. 4,20 

γ. 5,00 

δ. 6,25 

 

15. Δίνονται στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με το αρχικό απόθεμα και τις αγορές 

υλικών της εταιρείας «ΖΗΤΑ ΑΕ» για την οικονομική χρήση 2017 

 
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2017 αναλώθηκαν συνολικά 1.000 μονάδες 

υλικών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο FIFO για την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και παρακολουθεί το κόστος των πρώτων υλών με το σύστημα της περιοδικής 

απογραφής. Το κόστος του τελικού αποθέματος για την οικονομική χρήση 2017 θα είναι 

(ποσά σε ευρώ): 

α. 290 

β. 240 

γ. 210 

δ. 190 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Απόθεμα 1/1/2017 130 130 €

Αγορά 5/2/2017 140 168 €

Αγορά 20/4/2017 170 272 €

Αγορά 15/07/2017 180 324 €

Αγορά 16/09/2017 210 420 €

Αγορά 20/11/2017 290 580 €

1.120 1.894
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Από τα βιβλία της βιομηχανικής επιχείρησης «Γεωργίου Α.Ε.» για την οικονομική 

χρήση 31/12/2017 συγκεντρώθηκαν οι πιο κάτω πληροφορίες: 

 
 

Το πραγματοποιηθέν κόστος κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσεως ήταν: 

 

Συνολικό κόστος κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσεως ήταν: 

Συνολικό κόστος παραγωγής      41.250 ευρώ 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα          11.000 ευρώ 

Αναλωθείσες πρώτες ύλες         14.000 ευρώ 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα να απαντηθούν τα παρακάτω δύο ερωτήματα: 

 

16. Το πραγματοποιηθέν κόστος της άμεσης εργασίας για την οικονομική χρήση 2017 

ήταν (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 16.250 

β. 11.500 

γ. 13.500 

δ. 17.750 

 

17. Το κόστος των πωληθέντων ετοίμων προϊόντων της επιχείρησης «Γεωργίου Α.Ε» 

για την οικονομική χρήση 1/1 – 31/12/2017 ήταν (ποσά σε ευρώ): 

α. 33.750 

β. 36.500 

γ. 41.750 

δ. 42.750 

 

18. Η «Λακόρ Α.Ε.» είναι μια μικρή εισαγωγική εταιρεία. Την 1η Νοεμβρίου 2017, είχε 

ένα αρχικό υπόλοιπο 50 μονάδων του προϊόντος «Χ», αξίας 900 ευρώ. Στις 12 

Νοεμβρίου, αγόρασε 250 επιπλέον μονάδες του προϊόντος «Χ» αξίας 5.000 ευρώ. Για 

την αγορά αυτή πέτυχε μια έκπτωση χονδρικής ύψους 5%. Στις 29 Νοεμβρίου, πώλησε 

200 μονάδες του προϊόντος «Χ» αξίας 6.600 ευρώ. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

αποτίμησης του κόστους κτήσης των αποθεμάτων FIFO, το μικτό κέρδος της εταιρείας 

για το μήνα Νοέμβριο από την πώληση του προϊόντος «Χ» ήταν (ποσά σε ευρώ): 

α. 2.700 

β. 2.790 

γ. 2.850 

δ. 2.940 

 

Αρχικά Τελικά

Έτοιμα Προϊόντα 8.000 7.000

Ημικατεργασμένα 6.000 6.500

Πρώτες ΄Υλες 6.500 6.750

Αποθέματα (ποσά σε ευρώ)
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Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12) βρέθηκαν οι παρακάτω αξίες των 

αποθεμάτων (ποσά σε ευρώ). 

 
 

Με βάση τα παραπάνω να απαντηθούν τα παρακάτω δύο ερωτήματα: 

19. Ποια είναι η αξία στην οποία θα εμφανιστεί το σύνολο των αποθεμάτων με βάση τα 

ΔΛΠ (ποσά σε ευρώ): 

α. 3.600 

β. 3.950 

γ. 2.400 

δ. 3.250 

 

20. Η επίπτωση της ανωτέρω αποτίμησης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα 

με τα ΔΛΠ εμφανίζεται ως εξής : 

α. Ζημιά απομείωσης αποθεμάτων 1.550 ευρώ 

β. Ζημιά απομείωσης αποθεμάτων 500 ευρώ 

γ. Κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων 300 ευρώ 

δ. Έσοδα από επιστροφή εμπορευμάτων 500 ευρώ 

 

21. Η επιχείρηση «ΟΥΣΙΑ ΑΕ» πουλά την 1/6/2017 εμπορεύματα με πίστωση 18 μηνών 

22.160 ευρώ. Η αξία των εμπορευμάτων αυτών με μετρητά είναι 20.000 ευρώ. Από το 

ανωτέρω λογιστικό γεγονός μέσα στην οικονομική χρήση του 2017 θα αναγνωριστούν: 

 

α. Πωλήσεις 20.000 ευρώ και έσοδα από τόκους 1.080 ευρώ 

β. Πωλήσεις 21.080 ευρώ και αύξηση υποχρέωσης 1.080 ευρώ 

γ. Πωλήσεις 22.160 ευρώ 

δ. Πωλήσεις 20.000 ευρώ και έσοδα από τόκους 840 ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος Ποσότητα
Κόστος ανά 

τεμάχιο

Εκτιμώμενη τιμή 

πώλησης ανά 

τεμάχιο

Έξοδα 

πώληση ανά 

τεμάχιο

Εμπόρευμα Χ 50 10 9 4

Εμπόρευμα Υ 100 12 13 2

Εμπόρευμα Ζ 150 15 10 3
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Δίνονται οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «Δράση ΑΕ» για την 

οικονομική χρήση 2016 σε ευρώ: 

 
 

 
Δίνονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα: 

Στην οικονομική χρήση 2016 έγινε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 

από τους μετόχους συνολικού ποσού 2.700 ευρώ και αγορές παγίων αξίας κτήσεων 

2.700 ευρώ τοις μετρητοίς. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν αφορούν 

τραπεζικές υποχρεώσεις. 

 

Με βάση τα παραπάνω να απαντηθούν τα παρακάτω δύο ερωτήματα 22 και 23 

22. Το σύνολο των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες είναι (ποσά σε 

ευρώ): 

 

α. 270 

β. 1.200 

γ. 1.400 

δ. 1.000 

 
 
 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις στο κόστος 8.100 10.800

Σωρευμένες αποσβέσεις -2.700 -4.050

5.400 6.750

Αποθέματα 2.700 2.160

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.050 5.400

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.160 2.430

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.310 16.740

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.100 10.800

Κέρδη εις νέον 810 1.080

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8.910 11.880

Μακροπρόθεσμα δάνεια 4.050 4.050

Προμηθευτές και λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 1.350 810

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.400 4.860

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14.310 16.740

2016

Πωλήσεις 5.400

Μείον Κόστος πωληθέντων -4.050

Μικτό Κέρδος 1.350

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 270

Αποσβέσεις -1.350

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΙΣ ΝΈΟ) 270

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
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23. Το σύνολο των ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες είναι (ποσά σε 

ευρώ): 

α. -1.350 

β.  - 540 

γ.  -2.700 

δ.  -1.500 

 

24. Η φαρμακευτική εταιρεία «ΙΑΣΗ ΑΕ» κατέβαλλε ποσό 12.000 ευρώ για την 

έρευνα/μελέτη επιπτώσεων φαρμακευτικής ουσίας η οποία λόγω της θεραπευτικής της 

ιδιότητας στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη συγκεκριμένου θεραπευτικού 

σκευάσματος με κόστος 23.000 ευρώ. Από το νέο προϊόν αναμένονται σημαντικά έσοδα 

για την εταιρεία για τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ θα πρέπει: 

α. Όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν να επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως 

έξοδα 

β. Τα έξοδα έρευνας 12.000 ευρώ να επιβαρύνουν τα έξοδα της χρήσης ενώ τα έξοδα 

ανάπτυξης του θεραπευτικού σκευάσματος 23.000 τα άυλα πάγια 

γ.  Όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν θα πρέπει να καταχωρηθούν στα άυλα πάγια 

δ.  Δεν διενεργείται κανένας λογιστικός χειρισμός για τα ανωτέρω γεγονότα 

 

25. Η εταιρεία «Α» (μισθωτής) συμφωνεί με την εταιρεία «Β» (εκμισθωτής) να της 

παρέχει το δικαίωμα χρήσης μηχανήματος με αντάλλαγμα την καταβολή ποσού 13.000 

ευρώ ετησίως για 12 έτη, όση και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Με τη λήξη 

της σύμβασης ο εξοπλισμός θα παραμείνει στην εταιρεία «Α». Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η 

ανωτέρω συναλλαγή είναι: 

 

α. Λειτουργική μίσθωση 

β. Πώληση και επανεκμίσθωση 

γ.  Χρηματοδοτική Μίσθωση 

δ.  Δάνειο για αγορά πάγιου εξοπλισμού 

 

26. Ποιο από τα παρακάτω εντάσσεται στις ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΛΠ 7: 

 

α. Πληρωμές για απόκτηση μηχανήματος 

β. Πληρωμές στους προμηθευτές 

γ.  Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

δ.  Εισπράξεις από την πώληση εμπορευμάτων 
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Δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Προσωρινού Ισοζυγίου της 31/12/2017 της 

εταιρείας «ΑΛΦΑ», η οποία ακολουθεί το Σχέδιο Λογαριασμών του ΕΓΛΣ: 

 

 
 

Κατά την απογραφή της 31/12/2017 διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Τα τελικά αποθέματα της 31/12/2017 αποτιμήθηκαν σε 20.000 ευρώ 

Η «ΑΛΦΑ» νοικιάζει μια αποθήκη στην «ΜΕΓΑ» ΟΕ με μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ. 

Διαπιστώθηκα ότι δεν εισπράχθηκε και δεν καταχωρίστηκε το ενοίκιο αποθήκης των 

μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017 

Τα υποκείμενα σε απόσβεση πάγια στοιχεία, αποσβένονται με συντελεστής 10% ετησίως 

Ο φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 17.000 ευρώ 

Τα τελικά αποτελέσματα μεταφέρονται στο λογαριασμό «Κέρδη ή ζημιές εις νέον» 

Οι λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης απορροφούν το 40% και το 60% των εξόδων 

(εκτός των χρηματοοικονομικών και έκτακτων) αντιστοίχως. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα 

27-40: 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017

α/α Κωδικός Λογαριασμοί Χρέωση Πίστωση

1 10.03.01 Οικόπεδα 185.500

2 11.00.00 Κτήρια (Αποθήκη) 100.000

3 11.99.00 Αποσβεσμένα κτήρια 20.000

4 14.03.00 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 20.000

5 14.99.03 Αποσβεσμένα έπιπλα 3.000

6 20.01.00 Αγορές εμπορευμάτων Α 320.000

7 20.01.00 Αποθέματα εμπορεύματος Α 10.000

8 20.98.00 Εκπτώσεις αγορών Α 10.000

9 30.00.01 Πελάτης Αντωνίου ΟΕ 30.000

10 30.05.00 Προκαταβολές Αντωνίου ΟΕ 10.000

11 30.00.03 Πελάτης ΔΕΛΤΑ ΑΕ 20.000

12 36.00.14 Προπληρωμένες διαφημίσεις 10.000

13 38.00.00 Ταμείο 50.000

14 38.03.00 Καταθέσεις όψεως Εθνική 81.500

15 40.00.00 Κεφάλαιο 300.000

16 41.02.00 Τακτικό αποθεματικό 15.000

17 42.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 5.000

18 45.10.00 Τράπεζες - Λ/σμοί μακρ/σμων υποχρεώσεων 45.500

19 50.00.00 Προμηθευτές Γ. Γεωργίου ΟΕ 20.000

20 51.00.03 Γραμμάτια πληρωτέα 5.000

21 54.03.00 Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 1.900

22 55.00.00 ΙΚΑ (Υποχρεώσεις) 4.600

23 60.00.00 Τακτικές αποδοχές 30.000

24 60.03.00 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 6.000

25 62.03.00 Τηλεφωνικά έξοδα 10.000

26 62.05.00 Ασφάλιστρα 4.000

27 65.01.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών υποχρεώσεων 8.000

28 70.00.04 Πωλήσεις εμπορευμάτων 450.000

29 70.95.00 Επιστροφές πωλήσεων 5.000

30 75.05.00 Έσοδα από ενοίκια κτηρίων 10.000

31 81.00.000 Φορολογικά πρόστιμα 10.000

ΣΥΝΟΛΟ 900.000 900.000

Υπόλοιπα
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27. Το σύνολο των καθαρών παγίων της «ΑΛΦΑ» κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 

31/12/2017 ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 305.500 

β. 293.500 

γ.  270.500 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

28. Τα συνολικά έξοδα των αποσβέσεων παγίων της «ΑΛΦΑ» για την οικονομική χρήση 

του 2017 ανέρχονται σε (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 10.000 

β. 12.000 

γ.  30.550 

δ.  35.000 

 

29. Το σύνολο των εξόδων διοίκησης, τα οποία επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της 

οικονομικής χρήσης 2017, είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 20.000 

β. 28.000 

γ. 25.200 

δ. 24.800 

 

30. Ο λογαριασμός «Προπληρωμένες διαφημίσεις» απεικονίζει: 

α. Οργανικά έξοδα της τρέχουσας χρήσης (2017) της «ΑΛΦΑ» 

β. Οργανικά έσοδα της επόμενης χρήσης (2018) της «ΑΛΦΑ» 

γ. Απαιτήσεις της «ΑΛΦΑ» από προμηθευτή της 

δ. Υποχρεώσεις της «ΑΛΦΑ» έναντι προμηθευτή της 

 

31. Το κόστος πωληθέντων της «ΑΛΦΑ» για την οικονομική χρήση 2017 είναι (ποσά σε 

ευρώ): 

α. 290.000 

β. 300.000 

γ. 310.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

32. Το σύνολο των εξόδων διάθεσης, τα οποία επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της 

οικονομικής χρήσης 2017, είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 37.200 

β. 28.000 

γ. 42.000 

δ. 37.440 
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33. Ο λογαριασμός «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» αναφέρεται: 

α. στο σύνολο των εξόδων μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης 

β. στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων 

γ. στις μικτές αποδοχές των εργαζομένων 

δ. στο ποσό που η επιχείρηση καταβάλλει στους εργαζόμενους 

 

34. Το σύνολο των απαιτήσεων της «ΑΛΦΑ» στον Ισολογισμό της 31/12/2017 (σύμφωνα 

με το ΕΓΛΣ) ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

α. 81.000 

β. 71.000 

γ. 61.000 

δ. 52.000 

 

35. Ο λογαριασμός «Προκαταβολές πελατών» είναι λογαριασμός: 

α. Εσόδων 

β. Εξόδων 

γ. Απαίτησης 

δ. Υποχρέωσης 

 

36. Το μικτό κέρδος της «ΑΛΦΑ» για την οικονομική χρήση 2017 είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 152.000 

β. 142.000 

γ. 145.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

37. Ο λογαριασμός «Ενοίκια εισπρακτέα» είναι λογαριασμός: 

α. Παθητικού 

β. Εσόδων 

γ. Ενεργητικού 

δ. Κέρδους 

 

38. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων της «ΑΛΦΑ» για την οικονομική χρήση 2017 

είναι (ποσά σε ευρώ):  

α. 76.000 

β. 92.000 

γ. 85.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

39. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της «ΑΛΦΑ» για την οικονομική χρήση 

2017 είναι (ποσά σε ευρώ):  

 

α. Κέρδη 60.000 

β. Κέρδη 76.000 

γ. Ζημιές 30.500 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

mailto:grammateia@eclass4U.gr


12 
 

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

 

 

40. Το σύνολο του λογαριασμού «Κέρδη εις νέον» στον Ισολογισμό της 31/12/2017 

ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ):  

 

α. 54.000 

β.   5.000 

γ. 59.000 

δ. 65.000 

 

41. Ο ισολογισμός περιλαμβάνει: 

 

α. Το ποσό του καθαρού κέρδους ή της καθαρής ζημιάς 

β. Το αρχικό υπόλοιπο του αποτελέσματος σε νέο 

γ.  Το τελικό υπόλοιπο του αποτελέσματος σε νέο 

δ. Το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους 

 

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

 

α. Έχουν γίνει μόνο πληρωμές μέσα στη χρήση 

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

γ.  Έχουν γίνει μόνο εισπράξεις μέσα στη χρήση 

δ. Υπάρχει ένα λογιστικό σφάλμα που πρέπει να διερευνηθεί 

 

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

μηχάνημα: 

 

α. Παραγγέλλεται 

β. Παραλαμβάνεται 

γ.  Εγκαθίσταται 

δ. Αρχίζει να λειτουργεί 

 

44. Η εταιρεία «Ερμής ΑΕ» αγοράζει εξοπλισμό εργοστασίου για 120.000 ευρώ την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 

Εκτιμά ότι ο εξοπλισμός αυτός θα έχει ωφέλιμη ζωή 6 χρόνων, μετά την πάροδο των 

οποίων θα πωληθεί για 30.000 ευρώ. Ποια είναι η λογιστική αξία που θα εμφανιστεί ο 

εξοπλισμός στον Ισολογισμό της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 105.000 

β. 100.000 

γ.  90.000 

δ.  60.000 
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45. Τα έξοδα επισκευών των παγίων: 

α. Καταλογίζονται στα οργανικά έξοδα της χρήσεως 

β. Καταλογίζονται στα ανόργανα έξοδα (έκτακτα) της χρήσεως 

γ.  Προσαυξάνουν την τιμή κτήσεως του παγίου 

δ.  Καταλογίζονται στη χρέωση των αποτελεσμάτων εις νέο 

 

46. Ο μηνιαίος μισθός του «Χ» ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό 

καταβάλλεται στον «Χ» μόνο το 80% ενώ το 20%, που αφορά φόρο εισοδήματος και 

ασφαλιστικές εισφορές παρακρατείται από την επιχείρηση. Επιπλέον ο «Χ» δικαιούται 

μισό μισθό ως δώρο Πάσχα, μισό μισθό ως επίδομα αδείας και ένα μισθό ως δώρο 

Χριστουγέννων. Το μηνιαίο κόστος της εργασίας του «Χ» για την επιχείρηση 

 

α. Ισούται με τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του «Χ» (δηλ. 1.000 ευρώ) 

β. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του «Χ» με το κλάσμα 

14/12, λαμβάνοντας υπόψη και τις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές 

γ. Ισούται με τον καθαρό μηνιαίο μισθό που εισπράττει ο «Χ» του «Χ» (δηλ. 800 ευρώ) 

δ. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον καθαρό μηνιαίο μισθό που εισπράττει ο «Χ» με 

το κλάσμα 14/12 

 

47. Ο προμηθευτής πρώτων υλών «Υ» μας χρεώνει με τόκους επειδή καθυστερήσαμε 

την εξόφληση της οφειλής μας προς αυτόν. Με το ποσό των τόκων θα χρεωθεί ο 

λογαριασμός: 

α. Τόκοι Χρεωστικοί 

β. Τόκοι Πιστωτικοί 

γ. Αγορές πρώτων υλών 

δ. Ειδικά Έξοδα Αγορών 

 

48. Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12/2017) διαπιστώθηκε ότι: α) το υπόλοιπο 

του λογαριασμού «Έξοδα διαφήμισης» ύψους 100.000 ευρώ περιλαμβάνει και ποσό 

3.000 ευρώ για διαφήμιση Ιανουαρίου και β) το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έσοδα 

ενοικίων» ύψους 22.000 ευρώ δεν περιλαμβάνει το μη εισπραχθέν και μη καταχωρηθέν 

στα βιβλία ενοίκιο ύψους 2.000 ευρώ του Δεκεμβρίου. Μετά την τακτοποίηση των 

παραπάνω, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις : 

 

α. Αυξάνονται κατά 1.000 ευρώ 

β. Μειώνονται κατά 1.000 ευρώ 

γ. Μειώνονται κατά 5.000 ευρώ 

δ. Αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ 

Σωστή απάντηση η δ 
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49. Μια εταιρεία στην αρχή της χρήσης διέθετε γραφική ύλη αξίας 800 ευρώ και στη 

διάρκεια  της χρήσης αγόρασε γραφική ύλη αξίας 2.400 ευρώ. Κατά την απογραφή 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απόθεμα γραφικής ύλης αξίας 700 ευρώ. Η εγγραφή 

προσαρμογής που θα διενεργηθεί στο τέλος της χρήσης θα περιλαμβάνει: 

 

α. Χρέωση του λογαριασμού «Γραφική ύλη» με το ποσό των 1.600 ευρώ 

β. Χρέωση του λογαριασμού «Γραφική ύλη» με το ποσό των 1.400 ευρώ 

γ. Χρέωση του λογαριασμού «Αναλωθείσα Γραφική ύλη» με το ποσό των 2.500 ευρώ 

δ. Χρέωση του λογαριασμού «Αναλωθείσα Γραφική ύλη» με το ποσό των 1.200 ευρώ 

 

50. Την 1/12/2017 η επιχείρηση «Ω» μισθώνει τον τρίτο όροφο μίας πολυκατοικίας και 

καταβάλλει ενοίκια 3 μηνών που ανέρχονται σε 6.000 ευρώ (μηναίο μίσθωμα 2.000 

ευρώ). Ο λογιστής της «Ω» καταχωρεί το ποσό στον λογαριασμό «Ενοίκια έσοδα» Στην 

απογραφή 31/12/2017 ο λογιστής της «Ω»: 

 

a. Θα μεταφέρει το ποσό των 6.000 ευρώ στο λογαριασμό «Προπληρωμένα ενοίκια» 

β. Θα μεταφέρει το ποσό των 4.000 ευρώ στο λογαριασμό «Προπληρωμένα ενοίκια» 

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

δ. Δεν θα διενεργήσει εγγραφή προσαρμογής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grammateia@eclass4U.gr

