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Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 25 – [Λογιστική] 

Ακαδ. Έτος  2016-17 

 

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

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

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
(17 Ιουνίου 2017, 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 0,40 μονάδες. 

Σειρά Α 
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Σωστές 

απαντήσεις   
Λάθος 

απαντήσεις   Βαθμός

  × 2 -  × 0,40 =  
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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

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. 

10/12/20126:  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:  
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1. Το υπόλοιπο της γραφικής ύλης αποτιμήθηκε σε 100 ευρώ. 
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 εταιρία «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, επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω 
ερωτήματα 1-13:  

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

α. 
Θα χρεώσει το λογαριασμό "ΦΠΑ" με 240 ευρώ και θα πιστώσει τις αγορές εμπορευμάτων με 1.000 
ευρώ 

β. Θα χρεώσει τον προμηθευτή με 1.000 ευρώ 

γ. Θα χρεώσει το λογαριασμό "αγορές εμπορευμάτων" με 1.240 ευρώ 

δ. Θα χρεώσει τον προμηθευτή με 1.240 ευρώ και θα πιστώσει το λογαριασμό ΦΠΑ με 240 ευρώ  

2. Για τη συναλλαγή της 10/12/2016, ο λογαριασμός «Ταμείο» θα: 
α. Χρεωθεί με 500 ευρώ 

β. Πιστωθεί με 520 ευρώ 

γ. Πιστωθεί με 400 ευρώ 

δ. Πιστωθεί με 496 ευρώ  

3. Για τη συναλλαγή της 20/12/2016, η «ΕΨΙΛΟΝ», μεταξύ άλλων κινήσεων λογαριασμών: 
α. Θα πιστώσει το λογαριασμό "Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες" με 9.000 ευρώ  

β. Θα χρεώσει το λογαριασμό "Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες" με 9.000 ευρώ 

γ. Θα χρεώσει το λογαριασμό "Αποδοχές προσωπικού" με 9.000 ευρώ 

δ. Θα πιστώσει το λογαριασμό "Αποδοχές προσωπικού" με 9.000 ευρώ 

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

α. 
Χρέωση του λ/μού "Έξοδα γραφικής ύλης" με 100 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Απόθεμα 
γραφικής ύλης"  

β. 
Χρέωση του λ/μού "Έξοδα γραφικής ύλης" με 600 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Απόθεμα 
γραφικής ύλης"  

γ. 
Χρέωση του λ/μού "Απόθεμα γραφικής ύλης" με 100 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Έξοδα 
γραφικής ύλης"  

δ. 
Χρέωση του λ/μού "Απόθεμα γραφικής ύλης" με 600 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Έξοδα 
γραφικής ύλης"  
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5. Η λογιστική τακτοποίηση των δεδουλευμένων τόκων των γραμματίων πληρωτέων είναι η εξής: 

α. 
Χρέωση λ/σμού "χρεωστικοί τόκοι" με 600 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "μη δεδουλευμένοι 
τόκοι γραμματίων πληρωτέων" 

β. 
Χρέωση λ/σμού "χρεωστικοί τόκοι" με 150 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "μη δεδουλευμένοι 
τόκοι γραμματίων πληρωτέων" 

γ. 
Χρέωση λ/σμού "χρεωστικοί τόκοι" με 450 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "μη δεδουλευμένοι 
τόκοι γραμματίων πληρωτέων" 

δ. 
Χρέωση λ/σμού "χρεωστικοί τόκοι" με 480 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "μη δεδουλευμένοι 
τόκοι γραμματίων πληρωτέων" 

6. Το σύνολο των αποσβέσεων για τη χρήση 2016 της «ΕΨΙΛΟΝ» ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 
α.  2.000 

β.  4.000 

γ. 24.000 

δ. 28.000 

7. Για το μίσθωμα αποθήκης μηνός Δεκεμβρίου 2016, το οποίο δεν εισπράχθηκε, θα γίνει η εξής 
εγγραφή: 

α. Χρέωση λ/σμού "Ενοίκια εισπρακτέα " με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Έσοδα ενοικίων" 

β. Χρέωση λ/σμού "Έσοδα ενοικίων" με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού «Ενοίκια εισπρακτέα" 

γ. Χρέωση λ/σμού "Έξοδα ενοικίων" με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Ενοίκια πληρωτέα" 

δ. Χρέωση λ/σμού "Ενοίκια πληρωτέα" με 1.000 ευρώ σε πίστωση του λ/σμού "Έξοδα ενοικίων" 

8. Το κόστος πωληθέντων της «ΕΨΙΛΟΝ» για τη χρήση 2016 είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 1.286.500  

β. 1.286.000 

γ. 1.285.500  

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

9. Το σύνολο του καθαρού πάγιου ενεργητικού στον Ισολογισμό της 31/12/2016 ανέρχεται σε (ποσά 
σε ευρώ): 

α. 70.000 

β. 38.000 

γ. 42.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

10. Το σύνολο των εξόδων (εκτός του κόστους πωληθέντων) της «ΕΨΙΛΟΝ» για τη χρήση 2016 
ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ):  

α. 100.550  

β. 100.100 

γ. 96.100  

δ. Κανένα από τα παραπάνω 
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11. Αν το μικτό κέρδος της «ΕΨΙΛΟΝ» για τη χρήση 2016 είναι 314.500, τα καθαρά αποτελέσματα 
είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. Κέρδη 225.500 

β. Κέρδη 225.950 

γ. Κέρδη 225.450  

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

12. Το σύνολο των συσσωρευμένων αποσβέσεων στον Ισολογισμό της 31/12/2016 ανέρχεται σε (ποσά 
σε ευρώ): 

α. 28.000 

β. 24.000 

γ.  4.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

13. Τα αποθέματα εμπορεύματος «Α» στον Ισολογισμό της 31/12/2016 είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 20.000 

β. 30.000  

γ. 50.000  

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

14. Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις παρουσιάζει ορθά τη σχέση μεταξύ στοιχείων ενεργητικού 
(Ε), υποχρεώσεων (Υ), εσόδων (ΕΣ), εξόδων (ΕΞ) και ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ); 

α. Ε = Υ + ΕΣ + ΕΞ + ΙΚ 

β. Ε = ΙΚ + (ΕΣ – ΕΞ) + Υ 

γ. Ε = ΙΚ – (ΕΣ – ΕΞ) + Υ 

δ. Ε = (Υ – ΙΚ) + (ΕΣ – ΕΞ)

15. Όταν ο επιχειρηματίας εισφέρει κεφάλαιο στην επιχείρησή του: 
α. Αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους και αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια

β. Αυξάνει το ενεργητικό και αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια 

γ. Αυξάνει το ενεργητικό και αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

16. Εάν ένας επενδυτής επιθυμεί να μάθει το υπόλοιπο των μετρητών που διαθέτει μια επιχείρηση 
στο τέλος του έτους, αυτό δημοσιεύεται: 

α. Στον ισολογισμό. 

β. Στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

γ. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

δ. Τα A και B. 
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17. Σύμφωνα με τις αρχές της διπλογραφικής λογιστικής το έσοδο από πώληση εμπορευμάτων 
εμφανίζεται: 

α. Όταν ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης 

β. Όταν ολοκληρώνεται η πώληση και παραδίδονται τα αγαθά

γ. Όταν εισπράττεται το αντίτιμο της πώλησης 
δ. Όταν η διοίκηση της επιχείρησης το κρίνει σκόπιμο 

18. Την 2 Μαΐου μια εταιρία παρείχε νομικές υπηρεσίες αξίας 2.200 ευρώ σε έναν πελάτη. Ο πελάτης 
υποσχέθηκε να πληρώσει την εταιρία σε μια εβδομάδα. Ποια εγγραφή θα καταχωρήσει η εταιρία 
στις 2 Μαΐου; 

α. Χρέωση: Ταμείο 2.200 και Πίστωση: Έσοδα παροχής υπηρεσιών 2.200 

β. Χρέωση: Ταμείο 2.200 και Πίστωση: Μη διανεμηθέντα κέρδη 2.200 
γ. Χρέωση: Λογαριασμοί εισπρακτέοι (πελάτες) 2.200 και Πίστωση: Έσοδα παροχής υπηρεσιών 2.200
δ. Χρέωση: Λογαριασμοί πληρωτέοι 2.200 και Πίστωση: Ταμείο 2.200 

19. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς αυξάνεται πιστούµενος: 
α. Αποσβέσεις 
β. Πελάτες  
γ. Προκαταβολές σε προµηθευτές 
δ. Προκαταβολές πελατών  

20. Ο «Χ» απασχολείται με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 1.000 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές 
του «Χ» υπολογίζονται με συντελεστή 15% και οι εργοδοτικές εισφορές με συντελεστή 25%. Στο 
τέλος κάθε μήνα, με την λογιστικοποίηση της μισθοδοσίας ο λογαριασμός "Υποχρεώσεις προς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς": 

α. Πιστώνεται με 400 ευρώ 
β. Πιστώνεται με 1.000 ευρώ
γ. Πιστώνεται με 150 ευρώ 
δ. Πιστώνεται με 250 ευρώ 

21. Στη χρήση που έκλεισε την 31/12/2016 διαπιστώθηκε ότι οι απαιτήσεις έναντι πελατών την 
1/1/2016 ανήλθαν σε 300 ευρώ, οι συνολικές πωλήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 2.000 ευρώ και οι 
απαιτήσεις έναντι πελατών της 31/12/2016 ανέρχονταν σε 400 ευρώ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
οι εισπράξεις από πελάτες ανήλθαν στο ποσό (σε ευρώ) των: 

α. 1.900 
β. 2.000 
γ. 2.300 
δ. 2.400 



 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Θέματα Εξετάσεων 8

22. Η εταιρεία «ΖΩΗ ΑΕ» πλήρωσε 24.000 ευρώ για ενοικίαση κτιρίου μέσα στο έτος 2016. Στον 
Ισολογισμό την 31/12/2015 εμφάνισε προπληρωμένο ενοίκιο ύψους 9.000 ευρώ. Το πληρωτέο 
ενοίκιο σύμφωνα με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο είναι 3.000 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το ποσό 
που πρέπει να παρουσιαστεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) για το οικονομικό 
έτος που λήγει την 31/12/2016, καθώς και στον Ισολογισμό που θα ετοιμαστεί την τελευταία 
μέρα της ίδιας χρήσης; 

α. ΚΑΧ: 33.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Πληρωτέο 
β. ΚΑΧ: 36.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Πληρωτέο 
γ. ΚΑΧ: 24.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Προπληρωμένο
δ. ΚΑΧ: 36.000, Ισολογισμός: 3.000 Ενοίκιο Προπληρωμένο

23. Η εταιρία «Success» έχει στο χαρτοφυλάκιο της ένα γραμμάτιο εισπρακτέο ετήσιας διάρκειας, 
ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 1/7/2016 και επιτόκιο 10%. Ποια 
εγγραφή προσαρμογής θα πρέπει να διενεργηθεί την 31/12/2016; 

α. Δεν απαιτείται εγγραφή 
β. Χρέωση: Μη δουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρακτέων 100 και Πίστωση: Τόκοι πιστωτικοί 100 
γ. Χρέωση: Μη δουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρακτέων 500 και Πίστωση: Τόκοι πιστωτικοί 500 
δ. Χρέωση: Μη δουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρακτέων 1.000 και Πίστωση: Τόκοι πιστωτικοί 1.000 

24. Την 1/10/2016, η εταιρία «Global» πλήρωσε 12.000 ευρώ για ασφάλιστρα ενός έτους για την 
περίοδο 1η Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ο λογιστής της καταχώρησε το 
συνολικό ποσό ως έξοδο της τρέχουσας χρήσης, η οποία λήγει την 31/12/2016. Ποιο από τα 
ακόλουθα θα αποτελέσει μέρος της εγγραφής προσαρμογής την 31/12/2016 (ποσά σε ευρώ); 

α. Χρέωση: Προπληρωμένα Ασφάλιστρα 3.000  

β. Πίστωση: Προπληρωμένα Ασφάλιστρα 9.000  

γ. Χρέωση: Ασφάλιστρα 3.000  

δ. Πίστωση: Ασφάλιστρα 9.000  

25. Η χρησιμοποίηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις επιβάλλεται από τη λογιστική αρχή: 
α. Του ιστορικού κόστους 
β. Της συνέχισης της δραστηριότητας  
γ. Του δεδουλευμένου των εσόδων και εξόδων 
δ. Της συσχέτισης εσόδων και εξόδων  

26. Ο Γεωργίου, µεγαλοµέτοχος της πολυεθνικής εταιρίας «ΔΙΑΣ» πάντρεψε την µοναχοκόρη του 
την 31/12/2016 (τελευταία ηµέρα της χρήσεως της «ΔΙΑΣ»). Το τιµολόγιο για τη γαµήλια 
δεξίωση καταχωρήθηκε στα βιβλία της «ΔΙΑΣ» ύστερα από εντολή του Γεωργίου και 
ειδικότερα στον λογαριασµό "Έξοδα προβολής και διαφηµίσεων". Η παραπάνω ενέργεια: 

α. Παραβιάζει πρωτίστως την λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 
β. Παραβιάζει πρωτίστως την λογιστική αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας 
γ. Παραβιάζει πρωτίστως την λογιστική αρχή της συντηρητικότητας 
δ. Δεν παραβιάζει καµία λογιστική αρχή. Πρέπει όµως να ελεχθεί αν είναι επιτρεπτή από τη φορολογική 

νοµοθεσία 
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27. Στη χρήση 2014 η επιχείρηση «ΑΒΓ» καταβάλλει στον δικηγόρο «Κ» 1.000 ευρώ για την παροχή 
νομικών συμβουλών. Ο λογιστής της, εκ παραδρομής, δεν διενεργεί καμία εγγραφή στα βιβλία 
της «ΑΒΓ». Το λάθος ανακαλύπτεται στη χρήση 2016 και διορθώνεται. Στη διορθωτική 
εγγραφή ο λογιστής της «ΑΒΓ» θα χρεώσει το λογαριασμό: 

α. Αμοιβές τρίτων 
β. Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων 
γ. Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 
δ. Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 

28. 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 Χ 3.400 3.000 200 
Εμπόρευμα Ψ 1.200 1.500 250 
Εμπόρευμα Ω 2.500 3.000 600 

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

α. 6.900 
β. 6.400 

γ. 7.150 

δ. 7.100 

29. Ποιο από τα παρακάτω εντάσσεται στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
σύμφωνα με το ΔΛΠ7; 

α. Πληρωμές για απόκτηση μηχανήματος 
β. Πληρωμές στους προμηθευτές 

γ. Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

δ. Εισπράξεις από την πώληση εμπορευμάτων 

30. Νεότερη τεχνολογική έρευνα διαπιστώνει ότι ο κατάλληλος συντελεστής απόσβεσης για το 
μηχάνημα συσκευασίας που διαθέτει η εταιρεία «ΔΩΡΟ» ΑΕ, και η οποία εφαρμόζει τα ΔΛΠ, θα 
πρέπει να μειωθεί από 15% σε 10%. Ποιό από τα ακόλουθα ισχύει;  

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

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

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

δ. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης θα επιφέρει αλλαγή στις επενδυτικές δραστηριότητες της 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
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31. Το εστιατόρια «ΦΑΓΑΚΙ» σκοπεύει να ανοίξει νέο εστιατόριο στην περιοχή του Χαλανδρίου. 
Για το λόγο αυτό κάνει έρευνα αγοράς στην περιοχή, ετοιμάζει σχέδια, και προχωράει στην 
εγκατάσταση της νέας κουζίνας. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός για 
ανωτέρω έξοδα;  

α. Όλα τα έξοδα έρευνας αγοράς, σχεδίων και εγκατάστασης εξοπλισμού επιβαρύνουν τα άυλα πάγια 
Ενεργητικού 

β. Όλα τα έξοδα έρευνας αγοράς, σχεδίων και εγκατάστασης εξοπλισμού επιβαρύνουν τα έξοδα της 
χρήσης  

γ. Τα έξοδα έρευνας αγοράς και σχεδίων επιβαρύνουν τα έξοδα της χρήσης ενώ τα έξοδα 
εγκατάστασης εξοπλισμού τα ενσώματα πάγια του Ενεργητικού 

δ. Δεν διενεργείται κανένας λογιστικός χειρισμός για τα ανωτέρω γεγονότα  

Δίνονται οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης Τροχαλία ΑΕ για τη χρήση 
2016 σε ευρώ. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2015  2016
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις στο κόστος  6.000  8.000
Σωρευμένες αποσβέσεις  (2.000) 

 4.000 
(3.000) 
 5.000

Αποθέµατα   2.000  1.600
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  3.000  4.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.600  1.800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.600 12.400

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.000 8.000
Κέρδη εις νέον 600 800
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.600 8.800
Προµηθευτές  1.000 1.200

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.000 2.400
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

4.000 3.600

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.600 12.400

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 

Πωλήσεις 4.000 
Μείον Κόστος πωληθέντων (3.000) 
Μικτό Κέρδος 1.000 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 200 
Αποσβέσεις (1.000) 

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΙΣ ΝΕΟ) 200 
Δίνονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα: 
Κατά τη χρήση 2016 έγινε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών από τους 
μετόχους συνολικού ποσού 2.000 ευρώ και αγορές παγίων αξίας κτήσεως 2.000 ευρώ τοις 
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μετρητοίς. Επιπλέον αποπληρώθηκαν λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 600 
ευρώ.  
Με βάση τα παραπάνω να απαντηθούν οι ερωτήσεις 32-34 

32. Το σύνολο των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες είναι: 
α. 200 

β. 1.200 

γ. 1.400 

δ. 1.000 

33. Το σύνολο των ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες είναι: 
α. -1.000 

β. -2.000 

γ. 400 

δ. 1.500 

34. Το σύνολο των ταμειακών ροών και από τις τρεις δραστηριότητες (λειτουργικές, επενδυτικές 
και χρηματοοικονομικές) για τη χρήση είναι: 

α. 400 

β. 200 

γ. 1.000 

δ. 4.000 

35. Η επιχείρηση «ΩΜΕΓΑ» πουλά την 1/7/2016 εμπορεύματα με πίστωση 12 μηνών 12.000 ευρώ. Η 
αξία των εμπορευμάτων αυτών της μετρητοίς είναι 10.000 ευρώ. Από το ανωτέρω λογιστικό 
γεγονός μέσα στη χρήση του 2016 θα αναγνωρισθούν: 

α. Πωλήσεις 10.000 ευρώ και έσοδα από τόκους 1.000 ευρώ 

β. Πωλήσεις 11.000 ευρώ και αύξηση υποχρέωσης 2.000 ευρώ 

γ. Πωλήσεις 12.000 ευρώ 

δ. Πωλήσεις 10.000 ευρώ και έσοδα από τόκους 2.000 ευρώ 

 
Η επιχείρηση «ΛΑΜΔΑ» για το έτος 2016 πούλησε 20.000 τεμάχια προϊόντος «Π» στην τιμή των 8 
ευρώ ανά τεμάχιο. Για την παραγωγή των προϊόντων που πούλησε η εταιρεία, απαιτήθηκαν 10.000 
εργατοώρες με κόστος εργατοώρας τα 2 ευρώ. Επίσης ανάλωσε 1.500 κιλά πρώτης ύλης «Δ» με τιμή 
ανά κιλό 10 ευρώ. Επιπλέον η «ΛΑΜΔΑ» δαπάνησε προκειμένου να παράγει τα προϊόντα που 
πούλησε:  
 για Ηλεκτρικό ρεύμα 15.000 ευρώ,  

 για νερό 5.000 ευρώ ,  

 για λοιπά έξοδα παραγωγής 10.000 ευρώ  
(τα παραπάνω έξοδα αυξάνονται αναλογικά όταν αυξάνεται το επίπεδο δραστηριότητας – όγκος 
παραγωγής της).  

Η επιχείρηση δαπάνησε 5.000 ευρώ για την παραγωγική διαδικασία, για έξοδα ανεξάρτητα από το 
επίπεδο δραστηριότητας (όγκο παραγωγής). Για τη λειτουργία της εταιρείας δαπανήθηκαν λοιπά 
σταθερά έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης, για μισθούς Διοικητικού προσωπικού 7.000 ευρώ και για 
έξοδα διαφημίσεων 3.000 ευρώ. Επιπροσθέτως οι αγορές πρώτης ύλης «Δ» της χρήσης 2016 της 
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εταιρείας ήταν 7.000 ευρώ και η αξία του αρχικού αποθέματος της πρώτης ύλης «Δ», ήταν 10.000 
ευρώ.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα να απαντηθούν οι επόμενες ερωτήσεις36-39:  

36. Η αξία του τελικού αποθέματος της πρώτης ύλης «Δ» είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 32.000 

β. 2.000 

γ. 160.000 

δ. 135.000 

37. Προσδιορίστε το Συνολικό Άμεσο Κόστος (ποσά σε ευρώ): 
α. 70.000 

β. 22.000 

γ. 45.000 

δ. 35.000  
 

38. Σύμφωνα με την απορροφητική κοστολόγηση, το Κόστος παραγωγής - πωληθέντων της 
εταιρείας είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 80.000  

β. 35.000 

γ. 70.000 

δ. 57.000  
 

39. Σύμφωνα με την Οριακή Κοστολόγηση το Περιθώριο Συμμετοχής είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 70.000  

β. 65.000  

γ. 35.000 

δ. 95.000 

40. Πως συμπεριφέρονται τα σταθερά και μεταβλητά κόστη παραγωγής ανά παραγόμενη μονάδα, 
όταν αυξάνεται αναλογικά η παραγωγική δραστηριότητα – όγκος παραγωγής: 

α. Το μεταβλητό ανά μονάδα κόστος παραμένει σταθερό, το σταθερό ανά μονάδα κόστος μειώνονται 

β. Το μεταβλητό ανά μονάδα κόστος αυξάνεται , το σταθερό ανά μονάδα κόστος μειώνεται  

γ. Τόσο το μεταβλητό όσο και το σταθερό αυξάνονται 

δ. Το μεταβλητό ανά μονάδα κόστος αυξάνεται το σταθερό ανά μονάδα κόστος παραμένει σταθερό 

41. Σύμφωνα με το κριτήριο της σχέσης της εργασίας με τη μονάδα κόστους σε ποιες κατηγορίες 
διακρίνεται η εργασία:  

α. Στην εξαρτημένη και την μη εξαρτημένη εργασία 

β. Στη παροχή υπηρεσίας και την άμεση εργασία 

γ. Στην άμεση και έμμεση εργασία 

δ. Στην εργασία Διοικητικών και των παραγωγικών εργαζομένων 
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42. Η επιχείρηση «ΚΑΠΑ Α.Ε.» παρουσίασε τα παρακάτω δεδομένα κόστους (ποσά σε ευρώ): 

  Προϋπολογισμένα Πραγματικά  
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε) 8.190 7.532  
Άμεσα Εργατικά  2.500 2.350 
Αμοιβές Προσωπικού Παραγωγής 1.950 1.875  

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. βασίζεται στα Άμεσα Εργατικά και είναι( ποσά σε ευρώ): 
α. 3,276 

β. 4,200 

γ. 1,282 

δ. 3,205 

43. Η επιχείρηση «Τραφάλγκαρ Α.Ε.» πραγματοποίησε για το Μάιο 2016 Γενικά Βιομηχανικά 
Έξοδα (Γ.Β.Ε.), 4.000 ευρώ. Η υπηρεσία κοστολόγησης είχε προϋπολογίσει για τον ίδιο μήνα 
Γ.Β.Ε., 6.000 ευρώ. Ποια είναι η διαφορά καταλογισμού στο τέλος του μήνα:  

α. Υπέρ καταλογισμός 1.500 ευρώ 

β. Υπέρ καταλογισμός 2.000 ευρώ 

γ. Υπό καταλογισμός 6.000 ευρώ 

δ. Υπέρ καταλογισμός 4.000 ευρώ 

44. Το Άμεσο Κόστος (Α.Κ.) προκύπτει αν: 
α. Προσθέσουμε τα Άμεσα Υλικά (Α.Υ.) τα Άμεσα Εργατικά (Α.Ε.) και τα Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

β. Προσθέσουμε τα Άμεσα Υλικά (Α.Υ.) και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

γ. Προσθέσουμε τα Άμεσα Υλικά (Α.Υ.) και τα Άμεσα Εργατικά (Α.Ε.) 

δ. Προσθέσουμε τα Άμεσα Υλικά (Α.Υ.) και τα Άμεσα Εργατικά (Α.Ε.) και αφαιρέσουμε τα Γενικά 
Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

45. Μια από τις διαφορές της κοστολόγησης κατά παραγγελία και της κοστολόγησης κατά φάση 
παραγωγής είναι ότι: 

α. Η κοστολόγηση κατά παραγγελία προσδιορίζει το κόστος ενός προϊόντος μιας υπηρεσίας/ ενός 
έργου ή μιας δραστηριότητας με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ η κοστολόγηση κατά 
φάση παραγωγής προσδιορίζει το κόστος ενός προϊόντος μιας υπηρεσίας / ενός έργου ή μιας 
δραστηριότητας με ομοειδή χαρακτηριστικά. 

β. Η κοστολόγηση κατά παραγγελία προσδιορίζει το κόστος των παραγγελιών βάσει του αθροίσματος 
του μοναδιαίου ανά τμήμα παραγωγής κόστους όλων των παραγωγικών και διοικητικών τμημάτων, 
ενώ στην κοστολόγηση κατά φάση, το ανά μονάδα κόστος των έτοιμων προϊόντων είναι το 
άθροισμα του συνολικού κόστους όλων των τμημάτων που μετέχουν στην παραγωγή και των 
τμημάτων Διοίκησης. 

γ. Η κοστολόγηση κατά παραγγελία χαρακτηρίζεται από την ομοιομορφία των προδιαγραφών στα 
παραγόμενα προϊόντα, ενώ η κοστολόγηση κατά φάση χαρακτηρίζεται από την διαφορετικότητα 
των προδιαγραφών ανά παραγόμενο προϊόν. 

δ. Η κοστολόγηση κατά παραγγελία συνήθως αφορά την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ομοειδών 
προϊόντων, ενώ η κοστολόγηση κατά φάση παραγωγής συνήθως αφορά την παραγωγή μικρών 
ποσοτήτων με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
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46. Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Α.Ε.» έχει δύο παραγωγικά τμήματα (το «Α» και το «Β») και δύο 
τμήματα υποστήριξης, το τμήμα της αποθήκης και το τμήμα των Διοικητικών Υπηρεσιών. Τα 
Τμήματα Υποστήριξης έχουν κοινό μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος για το προηγούμενο 
μήνα κατέγραψε κατανάλωση 350.000 Kwh (κιλοβατώρες). Η κατανομή του ηλεκτρικού 
ρεύματος στα βοηθητικά τμήματα, γίνεται βάσει των τετραγωνικών που καταλαμβάνει το κάθε 
τμήμα. Τα στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων και η κατανάλωση ηλεκτρικού 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Τμήμα Τετραγωνικά 
Kwh 

(κιλοβατώρες) 

Τμήμα A  220 250.000,00 

Τμήμα B  250 450.000,00 

Αποθήκη  75
350.000,00 

Τμήμα Διοίκησης 125

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 2 ευρώ η κιλοβατώρα (Kwh) (σε όλους τους 
υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί η άμεση μέθοδος). 

Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που αναλογεί στο τμήμα της αποθήκης είναι (ποσά σε 
ευρώ): 

α. 131.250 

β. 218.750 

γ. 437.500 

δ. 262.500 

47. Η επιχείρηση «Σαραντόπουλος Α.Ε.» εφαρμόζει σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία. Για 
να υπολογίσει το ύψος των Γ.Β.Ε. που πρέπει να καταλογίσει στην κάθε παραγγελία, 
χρησιμοποιεί ως βάση το κόστος της Άμεσης Εργασίας. Το Σεπτέμβριο είχε στη παραγωγή της 
τέσσερεις παραγγελίες (τα δεδομένα των παραγγελιών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα- 
ποσά σε ευρώ): 
 

Παραγγελία  ΚΑΠΑ ΑΡΕΤΗ ΜΗΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ 
Κόστος Άμεσων εργατικών  11.500 12.800 13.700 12.000

Σύμφωνα με τα βιβλία της η επιχείρηση το Σεπτέμβριο καταλόγισε συνολικά Γ.Β.Ε. 150.000 
ευρώ. Όπως προέκυψε από τη μελέτη των βιβλίων παραγωγής, η «Σαραντόπουλος Α.Ε.» δεν είχε 
ολοκληρώσει τις παραγγελίες των «ΚΑΠΑ» και «ΝΕΑΡΧΟΥ». Το ποσό των Γ.Β.Ε. που πρέπει 
να καταλογίσει – καταγράψει, η επιχείρηση στο λογαριασμό Παραγωγή σε Εξέλιξη για το μήνα 
Σεπτέμβριο είναι (ποσά σε ευρώ): 

α.  70.500  

β.  79.500 

γ.  50.000 

δ. 150.000 
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48. Η επιχείρηση «Αναπτήρες» κατέγραψε τα παρακάτω δεδομένα στα λογιστικά της βιβλία για την 
περίοδο από 01/01/16 έως και 31/12/16:  

Αρχικό απόθεμα α’ υλών 320.000 
Αγορές α’ υλών περιόδου 2016 150.000 
Τελικό απόθεμα α΄ υλών  85.000 
Κόστος α’ υλών περιόδου 2016 385.000 
Συνολικό κόστος παραγωγής περιόδου 2016 720.000 

 

Η παραγωγή σε εξέλιξη στην αρχή της περιόδου (01/01/2016) ήταν 35.000 ευρώ και το Κόστος 
Παραχθέντων για την περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016 ήταν 730.000 ευρώ. Να προσδιορίσετε την 
παραγωγή σε εξέλιξη που καταγράφεται στα βιβλία της εταιρείας την 31/12/16 (ποσά σε ευρώ): 

α. 75.000  

β. 10.000 

γ. 25.000 

δ. 85.000 

49. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα βιβλία της «Ηριδανός Α.Ε.» για το έτος 
2016, οι πωλήσεις της ανήρθαν στο ποσό των 250.000 ευρώ. Το 20% της αξίας των πωλήσεων 
αποτελεί κέρδος (μικτό αποτέλεσμα) της εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς 
επίσης ότι για την ίδια χρονική περίοδο στην απογραφή λήξης (την 31/12/16) παρουσιάστηκαν 
αποθέματα ετοίμων αξίας 80.000,00 ευρώ και στην απογραφή έναρξης (την 01/01/2016) 
παρουσιάστηκαν αποθέματα ετοίμων αξίας 75.000,00 ευρώ, να υπολογιστεί το κόστος 
παραχθέντων προϊόντων για την περίοδο από 01/01/2016 – 31/12/2016 (ποσά σε ευρώ): 

α. 5.000 

β. 195.000 

γ. 245.000 

δ. 205.000 
 

50. Από τα βιβλία της επιχείρησης «Ύψιλον» προκύπτει ότι για το έτος 2016 αναλώθηκαν για την 
παραγωγή του προϊόντος «GX1», 350.000 ευρώ για άμεσα υλικά. Για το ίδιο διάστημα 
δαπανήθηκαν 150.000 ευρώ για αμοιβές στην παραγωγή (άμεσα εργατικά) και 150.000 ευρώ για 
Γ.Β.Ε. παραγωγής. Όλα τα παραπάνω αφορούν την παραγωγή του προϊόντος «GX1». 
Επιπροσθέτως όλα τα προϊόντα που παρήχθησαν, πουλήθηκαν, ενώ δεν υπάρχει απόθεμα 
έναρξης και τέλους (απόθεμα έναρξης 01/01/2016 = 0 και απόθεμα 31/12/2016 = 0). Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η επιχείρηση πούλησε 65.000 τεμάχια του προϊόντος «GX1»,να υπολογίσετε το ανά 
μονάδα κόστος παραγωγής του προϊόντος (ποσά σε ευρώ):  

α. 10,00 

β.  7,69 

γ.  5,38 

δ.  2,30 
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