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Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 25 – [Λογιστική] 

Ακαδ. Έτος  2015-16 

 

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή…………………………..……………………… 

Τμήμα…………Καθηγητής Σύμβουλος……………..….………………… 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
(25 Ιουνίου 2016, 09:00 – 11:30) 

 Η συνεργασία και / ή αντιγραφή επισύρουν μηδενισμό των γραπτών των εμπλεκομένων. 

 Επάνω στο θρανίο, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο εκτός της 
απαραίτητης γραφικής ύλης και μιας αριθμομηχανής(calculator).  

 Να γράψετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία σας στο παρόν έντυπο. 

 Όλες οι απαντήσεις σας να δοθούν με στυλό, κατά προτίμηση μπλε χρώματος. Απαντήσεις με 
μολύβι δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 Σημειώστε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην δεύτερη σελίδα (την 
αμέσως επόμενη σελίδα) του εντύπου αναγράφοντας ευκρινώς το γράμμα που αντιστοιχεί στην 
ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Διαγράψτε το τετραγωνίδιο με ένα 
Χ, αν δεν θέλετε να δώσετε απάντηση. 

 Μόνο αυτές οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. 

 Μη ευκρινείς απαντήσεις λαμβάνονται ως λάθος απάντηση. 

 Κάθε ορθή απάντηση αντιστοιχεί σε 2 μονάδες 

 Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρούνται 0,33 μονάδες. 

Σειρά Α 
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απαντήσεις   
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  × 2 -  × 0,33 =  
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Δίδονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Προσαρμοσμένου Ισοζυγίου της 31/12/2014 της 
εμπορικής εταιρείας «ΩΜΕΓΑ», η οποία ακολουθεί το Σχέδιο Λογαριασμών του ΕΓΛΣ: 

Κωδ. ΕΓΛΣ Τίτλος Λογαριασμού Υπόλοιπα 
11.00 Κτήρια - Αποθήκη Α 250.000 
11.99 Αποσβεσμένα κτήρια (Αποθήκη Α)  31.250 
20.00 Αποθέματα εμπορευμάτων (αρχικά)  30.000 
20.01 Αγορές εμπορευμάτων 700.000 
30.00 Πελάτης Γ. Γεωργίου 5.000 
31.00 Γραμμάτια εισπρακτέα 1.250 
30.05 Προκαταβολές πελατών 8.000 
33.00 Προκαταβολές προσωπικού 15.000 
36.00 Ασφάλιστρα προπληρωμένα 3.000 
36.00 Προπληρωμένα ενοίκια 2.000 
38.00 Ταμείο 300.000 
38.03 Καταθέσεις όψεως 800.000 
40.00 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο  600.000 
41.02 Τακτικό αποθεματικό 170.000 
50.00 Προμηθευτής ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΕ 10.000 
51.00 Γραμμάτια πληρωτέα 3.000 
45.00 Ομολογιακά Δάνεια 300.000 
45.10 Δάνεια Τραπεζών 200.000 
53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 3.100 
55.00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.900 
56.00 Προεισπραχθέντα ενοίκια 2.000 
56.00 Προεισπραχθέντα έσοδα από προμήθειες 5.000 
56.01 Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωτέα 2.000 
56.01 Εργοδοτικές εισφορές πληρωτές 3.000 
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 140.000 
62.05 Ασφάλιστρα  2.000 
65.00 Τόκοι και έξοδα δανείων 2.000 
66.01 Αποσβέσεις κτηρίων 25.000 
70.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων 900.000 
75.02 Έσοδα από προμήθειες 22.000 
75.05 Έσοδα ενοικίων 8.000 
81.00.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 15.000 
81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 15.000 
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Με βάση το Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο, επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα 1-
14:  

1. Η «ΩΜΕΓΑ» κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού την 31/12/2014 είχε ήδη στην κατοχή της την 
Αποθήκη A, η οποία αποσβένεται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και συντελεστή 10%: 

α. 15 μήνες  
β. 18 μήνες 
γ. 21 μήνες 
δ. 24 μήνες  

2. Τα συνολικά έξοδα αποσβέσεων παγίων της «ΩΜΕΓΑ» για τη χρήση του 2014 ανέρχονται σε 
(ποσά σε ευρώ): 

α. 20.000 

β. 25.000 

γ. 31.250 

δ. 56.250 

3. Το σύνολο όλων των εξόδων (οργανικών και μη, εκτός του κόστους πωληθέντων) που 
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2014, είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 20.000 

β. 169.000 

γ. 184.000 

δ. 77.000 

4. Ο λογαριασμός “προπληρωμένα ασφάλιστρα” απεικονίζει: 
α. Οργανικά έξοδα της τρέχουσας χρήσης (2014) της «ΩΜΕΓΑ» 

β. Οργανικά έσοδα της επόμενης χρήσης (2015) της «ΩΜΕΓΑ» 

γ. Απαιτήσεις της «ΩΜΕΓΑ» από προμηθευτή της 

δ. Υποχρεώσεις της «ΩΜΕΓΑ» έναντι προμηθευτή της 

5. Με δεδομένο ότι τα τελικά αποθέματα του εμπορεύματος Α ανερχόταν σε €40.000, το κόστος 
πωληθέντων της «ΩΜΕΓΑ» για τη χρήση 2014 είναι (ποσά σε ευρώ): 

α.  200.000  

β.  690.000 

γ.  230.000  

δ.  260.000  

6. Το σύνολο του καθαρού πάγιου ενεργητικού στον Ισολογισμό της 31/12/2014 ανέρχεται σε (ποσά 
σε ευρώ): 

α. 450.000 

β. 218.750 

γ. 360.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 
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7. Ο λογαριασμός «Ασφαλιστικοί οργανισμοί» είναι: 
α. Μεταβατικός λογαριασμός παθητικού 

β. Μεταβατικός λογαριασμός ενεργητικού 

γ. Λογαριασμός οργανικού εξόδου 

δ. Λογαριασμός υποχρεώσεων 

8. 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 

9. Το σύνολο των εσόδων της «ΩΜΕΓΑ» για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ):  
α.  30.000  

β.  22.000 

γ.  952.000  

δ.  945.000   

10. Ο λογαριασμός «Προκαταβολές πελατών» είναι λογαριασμός: 
α. Εσόδων 

β. Εξόδων 

γ. Απαίτησης 

δ. Υποχρέωσης  

11. Το μικτό κέρδος της «ΩΜΕΓΑ» για τη χρήση 2014 είναι (ποσά σε ευρώ): 
α.  200.000  

β.  210.000 

γ.  230.000  

δ.  255.000   

12. Ο λογαριασμός «Προεισπραχθέντα έσοδα από προμήθειες» είναι λογαριασμός 
α. Παθητικού 

β. Εσόδου 

γ. Ενεργητικού 

δ. Κέρδους 

13. Τα καθαρά αποτελέσματα της «ΩΜΕΓΑ» για τη χρήση 2014 είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. Κέρδη 761.000 

β. Κέρδη 71.000 

γ. Ζημίες 30.500  

δ. Ζημίες 13.000   
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14. Ο λογαριασμός «Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωτέα» είναι λογαριασμός: 
α. Ζημιών 

β. Εξόδων 

γ. Ενεργητικού 

δ. Παθητικού  

15. Μια μείωση ενός στοιχείου του παθητικού μπορεί να συνοδεύεται από ισόποση: 
α. Μείωση άλλου στοιχείου του παθητικού  

β. Αύξηση άλλου στοιχείου του παθητικού 

γ. Αύξηση στοιχείου απαίτησης 

δ Μείωση στοιχείου καθαρής θέσης 

16. Ο λογαριασμός "Γραφική ύλη" εμφανίζεται στο προσωρινό ισοζύγιο (31/12/15) με υπόλοιπο 450. 
Κατά την απογραφή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε γραφική ύλη κόστους αγοράς 150 και τρέχουσας 
αξίας 200. Η εγγραφή τακτοποίησης του λογαριασμού "Γραφική ύλη" είναι: 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
α. Αναλωθείσα γραφική ύλη 250 Γραφική ύλη 250 

β. Γραφική ύλη 150 Αναλωθείσα γραφική ύλη 150 

γ. Αναλωθείσα γραφική ύλη 300 Γραφική ύλη 300 

δ. Καμία από τις παραπάνω    

17. Η προκαταβολή πελάτη προς την επιχείρηση για μελλοντική πώληση εμπορευμάτων αποτελεί 
για την επιχείρηση: 

α. Έσοδο 

β. Έξοδο 

γ. Υποχρέωση 

δ Απαίτηση 

18. Η επιχείρηση πληρώνει μηνιαία στους υπαλλήλους της το ποσό των 45.000 ευρώ. Αν οι 
εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 25% και οι κρατήσεις ανέρχονται  σε 10% του μικτού 
μισθού, αντίστοιχα, η συνολική της μηνιαία επιβάρυνση είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 45.000 
β. 50.000 
γ. 57.500 
δ. 62.500 

19. Ο λογαριασμός "Μερίσματα πληρωτέα" ανήκει: 
α. στα έξοδα. 

β. στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 

γ. στις υποχρεώσεις. 

δ. στην καθαρή περιουσία. 
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20. Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12/2015) διαπιστώθηκε ότι: α) το υπόλοιπο του 
λογαριασμού "Έξοδα διαφήμισης" ύψους 200.000 περιλαμβάνει και ποσό 30.000 για διαφήμιση 
του Ιανουαρίου 2016 και β) το υπόλοιπο του λογαριασμού "Έσοδα ενοικίων" ύψους 11.000 δεν 
περιλαμβάνει το μη εισπραχθέν ενοίκιο ύψους 1.000 του Δεκεμβρίου. Μετά την τακτοποίηση των 
παραπάνω, ο λογαριασμός "Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού": 

α. Μειώνεται κατά 31.000 

β. Αυξάνεται κατά 31.000 

γ. Αυξάνεται κατά 29.000 

δ. Μειώνεται κατά 29.000 

21. Την 01/10/2015 η επιχείρηση πώλησε εμπορεύματα κόστους 20.000 ευρώ με υπογραφή 
συναλλαγματικής 8 μηνών ονομαστικής αξίας 31.980 ευρώ, που περιλαμβάνει ΦΠΑ 23%. Αν η 
τιμή τοις μετρητοίς ήταν 25.280 ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ), το υπόλοιπο του λογαριασμού 
’Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων’ μετά την τακτοποίησή του την 31/12/2015 
είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 300 

β. 270 

γ. 450 

δ. 720 

22. Την 01/12/2015 καταβάλλονται ενοίκια 4.000 για την περίοδο 01/10/15-31/01/16. Το ύψος του 
μηνιαίου ενοικίου είναι 1.000. Με βάση την αρχή του δεδουλευμένου (αυτοτέλεια των χρήσεων) 
καταχωρείται η εγγραφή: 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

α. Ενοίκια 4.000 Ταμείο 4.000 

β. Ενοίκια επομ. χρήσεως 4.000 Ταμείο 4.000 

γ. Ενοίκια 

Ενοίκια επόμ. χρήσεως 

1.000 

3.000 

Ταμείο 

 

4.000 

δ. Ενοίκια 

Ενοίκια επόμ. χρήσεως 

3.000 

1.000 

Ταμείο 4.000 

23. Έστω ότι η αγορά εμπορευμάτων κόστους 3.700 τοις μετρητοίς καταχωρήθηκε στα λογιστικά 
αρχεία, κατά λάθος, με ποσό 7.300. Η διορθωτική εγγραφή (μερικός αντιλογισμός) είναι: 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

α. Ταμείο 3.600 Αγορές εμπορευμάτων 3.600 

β. Αγορές εμπορευμάτων 3.600 Ταμείο 3.600 

γ. Ταμείο 3.700 Αγορές εμπορευμάτων 3.700 

δ. Ταμείο 7.300 Αγορές εμπορευμάτων 7.300 
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24. Αν την 31/12/15 υπάρχουν τα ακόλουθα υπόλοιπα λογαριασμών: Εμπορεύματα τέλους περιόδου 
200.000, Επιστροφές αγορών 40.000, Εκπτώσεις αγορών 60.000, Αγορές εμπορευμάτων 800.000, 
Κόστος Πωληθέντων 600.000, τότε τα Εμπορεύματα αρχής περιόδου ήταν:  

α. 600.000 

β. 300.000 

γ. 400.000 

δ. 100.000 

25. Ο σχηματισμός "προβλέψεων" στοχεύει: 
α. στην κάλυψη ζημιών που αναμένεται να συμβούν στην επόμενη χρήση 

β. στην κάλυψη ζημιών που αναμένεται να συμβούν  στην επόμενη χρήση και στο μέλλον 
(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) 

γ. στην κάλυψη της επιχείρησης από έκτακτους κινδύνους 

δ. στη μείωση των κερδών για μικρότερη φορολογική επιβάρυνση 

26. Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους ή της τιμής κτήσεως, τα Πάγια περιουσιακά 
στοιχεία καταχωρούνται: 

α. Στην κάθε φορά αναπροσαρμοσμένη αξία τους με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή της 
προηγούμενης χρήσεως. 

β. Στην αξία που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί σε πιθανή πώλησή τους. 

γ. Στην αξία που αγοράσθηκαν ή κατασκευάσθηκαν. 

δ. Στην μικρότερη αξία μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. 

27. Η παρουσίαση ενός παγίου με αξία 0,01ευρώ στην απογραφή και στον ισολογισμό 
δικαιολογείται: 

α. Για να μην αποκρύπτεται ή για να δείχνει την ύπαρξή του. 

β. Για να δείχνει ότι έχει ήδη αποσβεσθεί   η αξία του παγίου. 

γ. Για να μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά από την τυχόν πώλησή του και το "έκτακτο αποτέλεσμα". 

δ. Για όλα τα παραπάνω. 

28. Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου, ο προσδιορισμός του αποτελέσματος χρήσης της 
επιχείρησης λαμβάνει υπόψη: 

α. Εισπράξεις και πληρωμές συγκεκριμένης χρήσης. 

β. Έσοδα και έξοδα συγκεκριμένης χρήσης. 

γ. Έσοδα και έξοδα προηγούμενων και επόμενων χρήσεων. 

δ. Έσοδα και έξοδα συγκεκριμένης χρήσης, αφού προστεθούν εκείνα της προηγούμενης και αφαιρεθούν 
εκείνα της επόμενης χρήσης. 
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29. Κατά τον προηγούμενο μήνα στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης «ΚΛΜ» δεν 
υπάρχουν αποθέματα παραγωγής σε εξέλιξη και παράγονται σε κοινή γραμμή παραγωγής δύο 
προϊόντα τα Λ και Μ. Η κίνηση των μονάδων σύμφωνα με τα δεδομένα του λογιστηρίου είναι: 

Προϊόν Πωλήσεις Απογραφή έναρξης ετοίμων Απογραφή τέλους ετοίμων 
Λ 6.000 100 300 
Μ 4.000 400 200 

Το κόστος παραχθέντων της ενιαίας παραγωγής του προηγούμενου μήνα ήταν 110.000 ευρώ και 
κατανεμήθηκε στα δύο προϊόντα βάσει του αριθμού των μονάδων που παράχθηκαν. Το κόστος 
του προϊόντος Λ τον προηγούμενο μήνα είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 41.800 

β. 40.000 

γ. 66.000 

δ. 68.200 

30. Η εταιρία Χ παράγει και κοστολογεί κατά παραγγελία. Τιμολογεί τις παραγγελίες προσθέτοντας 
20% στο συνολικό κόστος. Η παραγγελία αριθ. 24 είχε αρχικό (πρώτο) κόστος 6.840 ευρώ το 
40% του οποίου είναι η άμεση εργασία. Το μέσο ημερομίσθιο για όλο το έτος είναι 18,24 ευρώ. Ο 
συντελεστής καταλογισμού των ΓΒΕ υπολογίστηκε στη βάση των ΩΑΕ. Προϋπολογίστηκαν 
ΓΒΕ 300.000 ευρώ και 60.000 Ώρες Άμεσης Εργασίας (ΩΑΕ). Η τιμολογηθείσα αξία της 
παραγγελίας 24 είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 7.620 

β. 8.208 

γ. 9.108 

δ. 9.149 

31. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2015 η επιχείρηση ΑΣΤΡΙΣ πραγματοποίησε Γ.Β.Ε. ύψους 200 
ευρώ. Τα Γ.Β.Ε. καταλογίζονται με συντελεστή 2 ευρώ/ΩΑΕ, οι ΩΑΕ του Ιουνίου 2015  ανήλθαν 
σε 150 και οι προϋπολογισμένες ΩΑΕ είναι 160. H διαφορά καταλογισμού που εντοπίστηκε στο 
τέλος του μήνα ήταν (ποσά σε ευρώ): 

α. 100, υπερκαταλογισμός  

β. 100, υποκαταλογισμός 

γ. 130, υπερκαταλογισμός 

δ. 130, υποκαταλογισμός 



 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Θέματα Εξετάσεων 10

32. Επιχείρηση χρησιμοποιεί κοστολόγηση κατά παραγγελία και καταλογίζει τα ΓΒΕ βάσει της 
Άμεσης Εργασίας. Την περίοδο του Μαρτίου τρεις παραγγελίες ήταν σε εξέλιξη και τα σχετικά 
στοιχεία (σε ευρώ) παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα: 

 Παραγγελία 1 Παραγγελία 2 Παραγγελία 3
Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής 8.500 0 46.000
Άμεσα Υλικά περιόδου 17.150 29.025 0
Άμεση Εργασία περιόδου 12.500 23.000 4.500

Τα συνολικά καταλογισμένα ΓΒΕ της περιόδου ήταν 140.000 ευρώ. Οι παραγγελίες 1 και 2 δεν 
είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος της περιόδου. Τα καταλογισμένα ΓΒΕ που περιλαμβάνονται στην 
Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 124.250 

β. 132.525 

γ. 170.425 

δ. 214.425 

33. Τα υπόλοιπα μερικών από τους λογαριασμούς της βιομηχανικής επιχείρησης “ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΘΥΕΛΑ”, της 31/12/2015 έχουν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 

Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 160.000 
Απόθεμα Ημικατεργασμένων αρχής 42.000 
Απόθεμα Ημικατεργασμένων τέλους 35.000 
Απόθεμα ετοίμων προϊόντων αρχής 50.000 
Απόθεμα ετοίμων προϊόντων τέλους 80.000 
Κόστος παραγωγής  περιόδου 683.000 

Το κόστος πωληθέντων είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 690.000 

β. 960.000 

γ. 660.000 

δ. 740.000 

34. Σας δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία της βιομηχανίας ΛΑΜΔΑ για την οικονομική χρήση 1/1-
31/12/2015: 

Κόστος Άμεσης Εργασίας 174.000
Αγορές Άμεσων Υλικών 158.000
Αρχικό Απόθεμα Άμεσων Υλικών 15.000
Αρχικό - Πρώτο Κόστος  295.000

Το κόστος του αποθέματος τέλους (31/12/2015) των Άμεσων Υλικών είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 52.000 

β. 121.000 

γ. 211.000 

δ. 173.000 
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35. Τα στοιχεία κόστους της βιομηχανίας «ΕΨΙΛΟΝ» για το προηγούμενο έτος είναι (ποσά σε 
ευρώ): 

Πωλήσεις 500.000 
Κόστος Άμεσης Εργασίας 174.000 
Αρχικό Απόθεμα Παραγωγής σε εξέλιξη  35.000 
Αρχικό Απόθεμα Ετοίμων Προϊόντων 28.000 
Αρχικό - Πρώτο Κόστος  295.000 
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 116.000 
Μικτό Κέρδος  73.600 
Κόστος Ετοίμων Διαθεσίμων προς Πώληση 455.000 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία τα αποθέματα τέλους χρήσεως της παραγωγής σε εξέλιξη 
(ημικατεργασμένα)  είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 19.000 

β. 21.000 

γ. 28.000 

δ. 91.000 

36. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ΒΙΟΜΕΤΑΛ ήταν 106.000 ευρώ. Το κόστος των 
παραχθέντων εμπορευμάτων ήταν 410.000 ευρώ. Τα αρχικά αποθέματά των έτοιμων προϊόντων 
ήταν 65.000 ευρώ και τα τελικά αποθέματα έτοιμων προϊόντων ήταν 72.000 ευρώ. Οι πωλήσεις 
της εταιρείας ανήλθαν σε (ποσά σε ευρώ): 

α. 905.000 

β. 509.000 

γ. 475.000 

δ. 403.000 

37. Τα στοιχεία κόστους της βιομηχανίας «ΚΑΠΑ» για το προηγούμενο έτος είναι (ποσά σε ευρώ): 
Αρχικό Απόθεμα Παραγωγής σε εξέλιξη   35.000 
Αρχικό Απόθεμα Ετοίμων Προϊόντων 28.000 
Αρχικό - Πρώτο Κόστος  295.000 
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 116.000 
Κόστος Ετοίμων Διαθεσίμων προς Πώληση 455.000 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το κόστος παραχθέντων είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 391.000 

β. 419.000 

γ. 421.000 

δ. 427.000 
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38. Δίδονται τα πιο κάτω στοιχεία της βιοτεχνίας «ΑΛΦΑ» για το 2015 (ποσά σε ευρώ): 
Αποθέματα αρχής  

Παραγωγή σε εξέλιξη 
Έτοιμα προϊόντα 

 
390.000 
260.000 

Κόστος παραγωγής περιόδου 3.300.000 
Κόστος παραχθέντων προϊόντων 3.400.000 
Κόστος πωληθέντων 3.500.000 

 
Τα αποθέματα τέλους Παραγωγής σε εξέλιξη  (ημικατεργασμένα) είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 370.000 

β. 290.000 

γ. 245.000 

δ. 145.000 

39. Δίδονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Κρήτη Α.Ε.Β.Ε.» για το έτος 2015 (ποσά σε 
ευρώ). 

 Έτοιμα Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη 
Αρχικά Αποθέματα 60.000 88.000 
Τελικά Αποθέματα 80.000 112.000 

Με δεδομένο ότι το κόστος Παραχθέντων Προϊόντων ανήλθε σε 1.140.000 και ότι το Κόστος 
Πωληθέντων αποτέλεσε το 80% των Πωλήσεων οι Πωλήσεις για το 2015 ήταν (ποσά σε ευρώ): 

α. 1.120.000 

β. 1.200.000 

γ. 1.320.000 

δ. 1.400.000 

40. Η βιοτεχνική επιχείρηση ΚΕΝΤΡΙΚΗ διαθέτει δύο βοηθητικά τµήµατα, το Β1 και το Β2 και δύο 
κύρια παραγωγικά τμήματα, το Π1 και το Π2. Η επιχείρηση έχει ως πάγια κοστολογική πολιτική 
να επανεπιμερίζει το κόστος των βοηθητικών παραγωγικών τμημάτων στα κύρια ακολουθώντας 
την άμεση μέθοδο επανεπιµερισµού. Βάσει στατιστικών αναλύσεων και μετρήσεων έχει 
εκτιμηθεί ότι το Τμήμα Π1 απορροφά το 70% του κόστους του Τμήματος Β1 και το 25% του 
Τμήματος Β2. Το Τμήμα Π2 απορροφά τα υπόλοιπο κόστος των δύο βοηθητικών τμημάτων. Το 
κόστος των τμημάτων Β1 και Β2 έχει προϋπολογιστεί σε 30.000 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Το 
κόστος του Τμήματος Π1 και του Τμήματος Π2 πριν τον επανεπιμερισμό του κόστους των 
βοηθητικών τμημάτων έχει προϋπολογιστεί σε 10.000 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Το κόστος 
του Τμήματος Π1 μετά τον επανεπιμερισμό του κόστους των βοηθητικών τμημάτων ανέρχεται 
σε (ποσά σε ευρώ):  

α. 15.000 

β. 16.000 

γ. 36.000 

δ. 44.000 
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41. Η επιχείρηση ΖΗΤΑ στην παρελθούσα χρήση καταλογίζει τα Γ.Β.Ε. με βάση τις Ωρες Άμεσης 
Εργασίας (ΩΑΕ) και ολοκλήρωσε την παραγωγή τριών παραγγελιών για τις οποίες είναι 
διαθέσιμα τα ακόλουθα δεδομένα: 

Παραγγελία Α Β Γ

Καταλογισθέντα Γ. Β. Ε. (σε ευρώ) 1.650.000 2.100.000 2.250.000

Συνολικό κόστος Παραγωγής (σε ευρώ) 7.350.000 8.250.000 9.400.000

Πραγματικές ΩΑΕ  2.750 3.500 3.750

Με δεδομένο ότι οι πραγματικές ΩΑΕ ήταν λιγότερες από τις προϋπολογισμένες κατά 5.000, τα 
προϋπολογισμένα ΓΒΕ είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 2.000.000 

β. 3.000.000 

γ. 6.000.000 

δ. 9.000.000 

42. Η βιομηχανία «ΚΑΡΕΤΑ» παράγει μηχανήματα κατόπιν παραγγελίας και καταλογίζει τα ΓΒΕ 
με βάση τις Ώρες Λειτουργίας Μηχανημάτων (ΩΛΜ). Τον Μάρτιο παρήγαγε ένα μηχάνημα για 
το οποίο απαιτήθηκαν 800 ΩΛΜ και τα κοστολογικά στοιχεία του οποίου είναι (ποσά σε ευρώ): 

Αρχικό κόστος 125.000 
Κόστος μετατροπής  60.000
Κόστος παραγωγής 150.000

Με δεδομένο ότι για τη χρήση συνολικά προϋπολογίσθηκαν 440.000 ΩΛΜ, τα προϋπολογισθέντα 
ΓΒΕ είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 12.750.000 

β. 12.850.000 

γ. 13.750.000 

δ. 15.000.000 

43. Οι πραγματικές εισπράξεις μιας επιχείρησης από την πραγματοποίηση πωλήσεων σε πελάτες της 
προκύπτουν από: 

α. Το ποσό των πωλήσεων όπως απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
β. Το υπόλοιπο πελατών τέλους χρήσης όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό. 

γ. Το ποσό εισπράξεις από πελάτες  όπως απεικονίζεται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

δ. Το μικτό κέρδος όπως απεικονίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
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44. Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12) βρέθηκαν οι παρακάτω αξίες των αποθεμάτων (ποσά 
σε ευρώ).  

Είδος Κόστος Κτήσης Τρέχουσα Αξία Πρόσθετο κόστος 
πώλησης 

Εμπόρευμα Α 22 15 2 
Εμπόρευμα Β 27 32 4 
Εμπόρευμα Γ 25 20 8 

Ποιά είναι η αξία στην οποία θα εμφανιστεί το σύνολο των αποθεμάτων με βάση τα ΔΛΠ (ποσά 
σε ευρώ);  

α. 52 

β. 62 

γ. 64 

δ. 72 

45.  Ποιο από τα παρακάτω εντάσσεται στις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
σύμφωνα με το ΔΛΠ7 

α. Εισπράξεις από την πώληση εμπορευμάτων . 
β. Πληρωμές στους προμηθευτές. 

γ. Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

δ. Πληρωμές για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού. 

46. Μία επιχείρηση που εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα διαπιστώνει ότι ο συντελεστής 
απόσβεσης ενός μηχανήματός της θα πρέπει να αυξηθεί λόγω τεχνολογικών εξελίξεων από 10% 
σε 20%. Ποιό από τα ακόλουθα ισχύει; 

α. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης δεν επιφέρει καμία λογιστική μεταβολή. 

β. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης θα επιφέρει αλλαγή στις επενδυτικές δραστηριότητες της 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών. 

γ. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης θα επιφέρει αλλαγή στην αξία κτήσης του παγίου. 

δ. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης επιφέρει αλλαγή στα ενσώματα πάγια στον Ισολογισμό και 
στο ύψος των αποσβέσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Η εταιρεία K συμφωνεί με την εταιρεία Ω να της παρέχει το δικαίωμα χρήσης εξοπλισμού 
εύλογης αξίας 150.000 ευρώ με αντάλλαγμα την καταβολή ποσού 35.000 ευρώ ετησίως για 5 έτη, 
όση και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, ενώ μετά την συμπλήρωση της 5ετίας ο 
εξοπλισμός θα παραμείνει στην εταιρεία Κ με αντάλλαγμα ύψους 1.000 ευρώ. Η παρούσα αξία 
των μελλοντικών πληρωμών ισούται με την εύλογη αξία του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω να απαντηθούν οι ερωτήσεις 47 και 48. 

47. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η ανωτέρω συναλλαγή είναι 
α. Χρηματοδοτική μίσθωση  
β. Πώληση και επανεκμίσθωση  

γ. Λειτουργική Μίσθωση  

δ. Δάνειο για αγορά πάγιου εξοπλισμού 
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48. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 ο μισθωτής θα εμφανίσει στις οικονομικές του καταστάσεις κατά την 
έναρξη της μίσθωσης 

α. Μία υποχρέωση ίση με 175.000 ευρώ και πάγιο αξίας 135.000 ευρώ 

β. Ένα πάγιο αξίας 134.000 ευρώ.  

γ. Μία υποχρέωση ίση με 150.000 και ισόποση αξία μισθωμένου εξοπλισμού.  

δ. Μία υποχρέωση ίση με 149.000 ευρώ και ισόποση αξία μισθωμένου εξοπλισμού. 

49. Κατά την επανεκτίμηση των παγίων περιουσιακών μιας επιχείρησης με διάρκεια ωφέλιμης ζωής 
πέντε έτη, διαπιστώνεται η αύξηση της αξίας του παγίου κατά 42.000 ευρώ. Με βάση τα ΔΛΠ, η 
επιχείρηση πρέπει να: 

α. Να διενεργήσει πρόσθετες αποσβέσεις κατά 20% 

β. Να χρεώσει το κόστος κτήσης του παγίου με 42.000 και να πιστώσει τα αποθεματικά 
αναπροσαρμογής (επανεκτίμησης) ισόποσα. 

γ. Να εμφανίσει ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ίσες με 42.000 ευρώ. 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

50. Το νοσοκομείο ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΕ σκοπεύει να επεκτείνει την επιχείρηση δημιουργώντας νέες 
μονάδες υγείας. η επιχείρηση βρίσκει έναν αριθμό νέων κτιρίων, ετοιμάζει σχέδια, συζητάει με 
τους ιδιοκτήτες και επιλέγει ένα κτίριο όπου στη συνέχεια μορφοποιεί. Με βάση τα ΔΛΠ, ποιός 
είναι ο λογιστικός χειρισμός για τα έξοδα μελέτης και αναζήτησης κτηρίου και για τα έξοδα 
διαμόρφωσης του κτηρίου που επιλέγεται;  

α. Όλα τα έξοδα μελέτης, αναζήτησης, επιλογής και διαμόρφωσης κτηρίου επιβαρύνουν τα άυλα 
πάγια Ενεργητικού 

β. Όλα τα έξοδα μελέτης, αναζήτησης, επιλογής και διαμόρφωσης κτηρίου επιβαρύνουν τα έξοδα 
της χρήσης 

γ. Τα έξοδα μελέτης και αναζήτησης κτηρίου επιβαρύνουν τα έξοδα ενώ τα έξοδα διαμόρφωσης 
κτηρίου τα ενσώματα πάγια του Ενεργητικού 

δ. Δεν διενεργείται κανένας λογιστικός χειρισμός για τα ανωτέρω γεγονότα. 
 
 
 
 
 
 


