ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019 ( Κλάδος ΔΕ Λογιστικού, ταμιακού )
Εξέταση στο μάθημα: «Λογιστική »
Κυριακή 26-01-2020
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά το μάθημα «Λογιστική» και αποτελείται από
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100), ενώ ως
βαθμολογία βάσης του, ορίζονται οι εξήντα (60) μονάδες. Οι ερωτήσεις είναι μεταξύ τους
βαθμολογικά ισοδύναμες.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε ερώτηση, από τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (α, β, γ, δ), μία και
μόνο μία είναι η ορθή. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΟ, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν διανεμηθεί.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1.

Να προσδιορίσετε το Πραγματικό Παθητικό αν γνωρίζουμε ότι: Η αξία των παγίων
στοιχείων είναι 70.000€, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων 100.000€ και το Κυκλοφορούν
Ενεργητικό 40.000€.
α) 15.000€.
β) 10.000€.
γ) 8.000€.
δ) 20.000€.

2.

Στα ενσώματα πάγια ενεργητικού περιλαμβάνονται:
α) Η αξία των εξόδων πολυετούς απόσβεσης.
β) Η αξία των μηχανημάτων και επίπλων της επιχείρησης.
γ) Η αξία των συμμετοχών και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.
δ) Όλα τα πιο πάνω.

3.

Οι συμμετοχές στον ισολογισμό είναι στοιχείο του:
α) Κεφαλαίου.
β) Πάγιου ενεργητικού.
γ) Μακροπρόθεσμου δανεισμού.
δ) Κυκλοφορούν ενεργητικού.

4.

Τα αποθέματα εμφανίζονται στον ισολογισμό στο:
α) Πάγιο ενεργητικό.
β) Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.
γ) Κυκλοφορούν ενεργητικό.
δ) Ασώματες ακινητοποιήσεις.

5.

Στον λογαριασμό Χρηματικά Διαθέσιμα παρακολουθούνται:
α) Οι προκαταβολές πελατών.
β) Οι πελάτες.
γ) Τα μερίσματα εισπρακτέα.
δ) Οι καταθέσεις όψεως.
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6.

Δάνειο που χορηγεί η τράπεζα στην επιχείρηση λήξεως 6 μηνών ενημερώνει τις:
α) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
β) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
γ) Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.
δ) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

7.

Τι απεικονίζει ο ισολογισμός της επιχείρησης;
α) Τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
β) Την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης.
γ) Τα πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία της επιχείρησης.
δ) Τα αποθέματα.

8.

Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί ταυτόχρονη αύξηση και μείωση ενεργητικού:
α) Πληρωμή με μετρητά σε προμηθευτή.
β) Αγορά εμπορευμάτων με πίστωση.
γ) Πληρωμή δόσης δανείου.
δ) Είσπραξη μετρητών από πελάτη.

9.

Να προσδιορίσετε τα ίδια κεφάλαια αν η αξία των πάγιων στοιχείων είναι 50.000€,
η αξία του πραγματικού παθητικού 30.000€ και η αξία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού 20.000€.
α) 30.000€.
β) 20.000€.
γ) 40.000€.
δ) 10.000€.

10. Η επιχείρηση πληρώνει με μετρητά προμηθευτή της. Θα προκληθεί:
α) Αύξηση ενεργητικού και ισόποση αύξηση παθητικού.
β) Αύξηση ενεργητικού και ισόποση μείωση παθητικού.
γ) Μείωση ενεργητικού και ισόποση αύξηση παθητικού.
δ) Μείωση ενεργητικού και ισόποση μείωση παθητικού.
11. Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί ταυτόχρονη αύξηση και μείωση Παθητικού:
α) Πληρωμή με επιταγές σε προμηθευτή.
β) Πληρωμή με μετρητά σε προμηθευτή.
γ) Αγορά εμπορευμάτων με πίστωση.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
12. Το Τακτικό αποθεματικό είναι λογαριασμός:
α) Εσόδων.
β) Καθαρής περιουσίας.
γ) Πάγιου Ενεργητικού.
δ) Πραγματικού Παθητικού.
13. Ο λογαριασμός Καταθέσεις Όψεως τηρείται στο:
α) Γενικό καθολικό.
β) Αναλυτικό Καθολικό β΄ σειράς.
γ) Αναλυτικό Καθολικό α΄ σειράς.
δ) Σε κανένα από τα πιο πάνω.
14. Στις ατομικές επιχειρήσεις το κεφάλαιο:
α) Αντιπροσωπεύει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
β) Αντιπροσωπεύει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων.
γ) Ταυτίζεται με το ίδιο κεφάλαιο.
δ) Ταυτίζεται με τα αποθεματικά κεφάλαια.
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15. Την 01/01 ο πελάτης Χ οφείλει στην επιχείρηση 10.000€, την 10/02 καταβάλει
3.000€ έναντι και του χορηγείται έκπτωση 500€. Το υπόλοιπο του είναι:
α) Χρεωστικό 7.500€.
β) Πιστωτικό 7.500€.
γ) Πιστωτικό 6.500€.
δ) Χρεωστικό 6.500€.
16. Με κριτήριο τον χρόνο η απογραφή διακρίνεται σε :
α) Γενική.
β) Πραγματική.
γ) Τακτική.
δ) Εσωλογιστική.
17. Σε ποια κατηγορία ανήκουν οι λογαριασμοί αξιών;
α) Εξόδων.
β) Πραγματικού Παθητικού.
γ) Ενεργητικού.
δ) Ίδια κεφάλαια.
18. Αγορά Εμπορευμάτων αξίας 10.000€ με πίστωση και έκπτωση αξίας 3.000€. Το
υπόλοιπο του λογαριασμού Αγορές Χρήσης Εμπορευμάτων είναι:
α) Χρεωστικό 7.000 €.
β) Χρεωστικό 13.000€.
γ) Πιστωτικό 7.000€.
δ) Πιστωτικό 13.000€.
19. Η επιχείρηση αγοράζει έπιπλα αξίας 1.000€ με επιπλέον ΦΠΑ 24% με πίστωση. Ο
λογαριασμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός θα:
α) Πιστωθεί με αξία 1.240€.
β) Πιστωθεί με αξία 1.000€.
γ) Χρεωθεί με αξία 1.000€.
δ) Χρεωθεί με αξία 1.240€.
20. Η επιχείρηση αγοράζει Φορτηγό αυτοκίνητο αξίας 10.000€ επιπλέον ΦΠΑ 24% με
πίστωση. Ο Λογαριασμός Φ.Π.Α. θα:
α) Χρεωθεί με αξία 2.400€.
β) Χρεωθεί με αξία 12.400€.
γ) Πιστωθεί με αξία 2.400€.
δ) Πιστωθεί με αξία 12.400€.
21. Ο Λογαριασμός Γραμμάτια Πληρωτέα είναι:
α) Εξόδων.
β) Προσώπων.
γ) Αξιών.
δ) Εσόδων.
22. Η επιχείρηση καταβάλει πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής
δήλωσης Φ.Π.Α. Το συγκεκριμένο έξοδο είναι:
α) Δουλευμένο.
β) Έμμεσο.
γ) Ανόργανο.
δ) Οργανικό.
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23. Τα έσοδα διακρίνονται ανάλογα με την προέλευση τους σε:
α) Οργανικά ή Ανόργανα.
β) Δουλευμένα ή Μη Δουλευμένα.
γ) Ομαλά ή Ανώμαλα.
δ) Πραγματικά ή Τεκμαρτά.
24. Τα πάγια στοιχεία που έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής αποσβένονται:
α) Με την αύξουσα μέθοδο απόσβεσης.
β) Με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης.
γ) Με την φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
25. Η απόσβεση υπολογίζεται για τα περιουσιακά στοιχεία:
α) Του Διαθέσιμου Ενεργητικού της επιχείρησης.
β) Του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της επιχείρησης.
γ) Του Πάγιου Ενεργητικού της επιχείρησης.
δ) Της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηματία.
26. Οι πληροφορίες που µας δίνει η Απογραφή είναι:
α) πιο συνοπτικές από αυτές που µας δίνει ο Ισολογισμός.
β) πιο αναλυτικές από αυτές που µας δίνει ο Ισολογισμός.
γ) εμφανίζει μόνο ποσότητες, ενώ στον Ισολογισμό εμφανίζονται µόνο αξίες.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
27. Ο ισολογισμός μίας επιχείρησης είναι αρνητικός όταν:
α) Το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό παθητικό.
β) Το ενεργητικό είναι μικρότερο από την καθαρή θέση.
γ) Δεν υπάρχει καθόλου ενεργητικό.
δ) Το ενεργητικό είναι ίσο με το πραγματικό παθητικό.
28. Ο Φ.Π.Α. (φόρος προστιθέμενης αξίας):
α) Αποτελεί προσαύξηση της τιμής κτήσης των αγοραζόμενων αγαθών.
β) Μειώνει την τιμή κτήσης των αγοραζόμενων αγαθών.
γ) Επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
29. Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης εισφέρει μεταφορικό μέσο στην επιχείρησή:
α) Αυξάνονται οι υποχρεώσεις σε τρίτους και αυξάνονται τα Ίδια Κεφάλαια.
β) Αυξάνεται το πραγματικό παθητικό και αυξάνονται τα Ίδια Κεφάλαια.
γ) Αυξάνει το Ενεργητικό και αυξάνονται τα Ίδια Κεφάλαια.
δ) Αυξάνει το Ενεργητικό και αυξάνεται το πραγματικό παθητικό .
30. Ποια από τις παρακάτω φράσεις δεν είναι σωστή.
α) Οι αντίθετοι λογαριασμοί είναι αυτοτελείς.
β) Οι αντίθετοι λογαριασμοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τους κυρίους τους.
γ) Οι αντίθετοι λογαριασμοί κλείνουν όταν παύει να λειτουργεί ο κύριος τους.
δ) Οι αντίθετοι λογαριασμοί καλούνται και αρνητικοί λογαριασμοί.
31. Ποια από τις παρακάτω φράσεις δεν είναι σωστή.
α) Στους λογαριασμούς εξόδων παρακολουθούνται αποσβέσεις παγίων.
β) Στους λογαριασμούς εξόδων παρακολουθούνται παροχές τρίτων.
γ) Στους λογαριασμούς εξόδων παρακολουθούνται χρεωστικοί τόκοι.
δ) Στους λογαριασμούς εξόδων παρακολουθούνται αγορές αποθεμάτων.
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32. Τι παρακολουθούμε με τους λογαριασμούς Καθαρής Περιουσίας;
α) Τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων.
β) Τα κυκλοφορόντα στοιχεία.
γ) Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.
δ) Τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους.
33. Σε ποια ομάδα ανήκουν οι Αποσβέσεις παγίων στοιχείων;
α) Στους λογαριασμούς Ενεργητικού.
β) Στους λογαριασμούς του Κυκλοφορούν Ενεργητικού.
γ) Στους λογαριασμούς Πραγματικού Παθητικού.
δ) Σε καμιά από τις παραπάνω.
34. Ο λογαριασμός Φόροι και Τέλη Αμοιβών τρίτων είναι αναλυτικός του:
α) Ασφαλιστικοί οργανισμοί.
β) Προμηθευτές.
γ) Πιστωτές διάφοροι.
δ) Υποχρεώσεις από φόροι τέλη.
35. Οι λογαριασμοί των αποθεμάτων στην έναρξη της νέας χρήσης:
α) Χρεώνονται με την αξία των αναλώσεων της προηγούμενης χρήσης.
β) Χρεώνονται με την αξία των αποθεμάτων της απογραφής λήξης της προηγούμενης
χρήσης.
γ) Πιστώνονται με την αξία των αναλώσεων της προηγούμενης χρήσης.
δ) Πιστώνονται με την αξία των αποθεμάτων της απογραφής λήξης της προηγούμενης
χρήσης.
36. Η συνολική αξία τιμολογίου αγοράς εμπορευμάτων για την επιχείρηση στην χρήση
είναι 1.240€ Συντελεστής ΦΠΑ 24%. Ο λογαριασμός εμπορευμάτων θα:
α) Χρεωθεί με 1.240€.
β) Χρεωθεί με 1.000€.
γ) Πιστωθεί με 1.000€.
δ) Πιστωθεί με 1.240€.
37. Η επιχείρηση αγοράζει Ά Ύλες αξίας 2.000€ όπου υπολογίζεται έκπτωση ύψους
10% . Ο λογαριασμός Ά Υλών θα:
α) Πιστωθεί με αξία 1.800€.
β) Πιστωθεί με αξία 2.000€.
γ) Χρεωθεί με αξία 2.000€.
δ) Χρεωθεί με αξία 1.800€.
38. Οι λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων είναι:
α) Εξόδων.
β) Αξιών.
γ) Προσωπικοί.
δ) Εσόδων.
39. Οι Προσωπικοί Λογαριασμοί ανήκουν:
α) Στο ενεργητικό.
β) Στο παθητικό.
γ) Στο ενεργητικό και στο παθητικό.
δ) Στα ίδια κεφάλαια.

Σελίδα 5 από 12

40. Το ισοζύγιο που αφορά τις κινήσεις του μηνός Δεκεμβρίου είναι:
α) Ανακεφαλαιωτικό ισοζύγιο.
β) Οριστικό ισοζύγιο.
γ) Ισοζύγιο περιόδου.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
41. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την εργασία είναι:
α) Λογαριασμός εξόδων.
β) Λογαριασμός προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους.
γ) Λογαριασμός προβλέψεων για κινδύνους εκμετάλλευσης.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
42. Απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι:
α) Η φυσική φθορά του παγίου.
β) Η λογιστική αξία που θα έχει το πάγιο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
γ) Ο Προσδιορισμός της μείωσης της αξίας του και η λογιστική της αποτύπωση.
δ) Η εμπορική αξία που θα έχει το πάγιο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του .
43. Η επιχείρηση αποκτά Γήπεδο αξίας 50.000€. Η μέθοδος απόσβεσης που θα
ακολουθήσει είναι:
α) Φθίνουσα.
β) Αύξουσα.
γ) Σταθερή.
δ) Καμία από τις παραπάνω .
44. Το κόστος κτήσης μηχανήματος είναι 10.000€, η υπολειµµατική του αξία 1.000€ και
υπολογίζεται ότι θα έχει 5 έτη ωφέλιμης ζωής. Η ετήσια σταθερή απόσβεση είναι:
α) 2.000€.
β) 1.800€.
γ) 5.000€.
δ) κανένα από τα παραπάνω.
45. Στον ισολογισμό ο λογαριασμός Ενοίκια παρουσιάζεται:
α) Στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
β) Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
γ) Δεν παρουσιάζεται.
δ) Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
46. Με λογαριασμούς τάξεως γίνεται η παρακολούθηση:
α) Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων.
β) Εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.
γ) Απαιτήσεων και υποχρεώσεων από συμβάσεις.
δ) Όλα τα παραπάνω.
47. Στις 30/10 η επιχείρηση πλήρωσε Φ.Π.Α. περιόδου 15.000€ θα:
α) Πιστωθεί το ταμείο και θα χρεωθεί η καθαρή θέση.
β) Πιστωθεί το ταμείο και θα χρεωθούν οι λογαριασμοί εξόδων.
γ) Πιστωθεί το ταμείο και θα χρεωθεί το πραγματικό παθητικό.
δ) Πιστωθεί το ταμείο και θα χρεωθούν οι λογαριασμοί εσόδων.
48. Η ύπαρξη πιστωτικών υπολοίπων στους λογαριασμούς των προμηθευτών
προέρχονται:
α) Προκαταβολές πελατών.
β) Προκαταβολές προμηθευτών.
γ) Εγγυήσεις υπέρ των προμηθευτών.
δ) Υποχρεώσεις από αγορές παγίων - αποθεμάτων είτε από λήψη υπηρεσιών.
Σελίδα 6 από 12

49. Διαπιστώθηκε ότι η πληρωμή σε προμηθευτή αντί του σωστού ποσού 2.000€
καταχωρήθηκε 200€. Ποια είναι η διόρθωση της εσφαλμένης καταχώρησης;
α) Χρέωση Προμηθευτή 1.800€ - Πίστωση Ταμείο 1.800€.
β) Χρέωση Προμηθευτή 2.000€ - Πίστωση Ταμείο 2.000€.
γ) Πίστωση Προμηθευτή 1.800€ - Χρέωση Ταμείο 1.800€.
δ) Πίστωση Προμηθευτή 200€ - Χρέωση Ταμείο 200€.
50. Στο Α΄ Προσωρινό Ισοζύγιο τέλους χρήσης ο λογαριασμός εμπορεύματα έχει
λογιστικό υπόλοιπο 50.000€ ενώ η απογραφή δείχνει 47.500€. Στον ισολογισμό τα
Εμπορεύματα θα εμφανίζονται με:
α) 50.000€.
β) 47.500€.
γ) 52.500€.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
51. Στο τέλος της χρήσης διαπιστώθηκε έλλειμμα στο ταμείο της επιχείρησης 100€. Η
εγγραφή που θα γίνει είναι:
α) Χρέωση ταμείο 100€ - Πίστωση Έκτακτα κέρδη 100€.
β) Χρέωση Έκτακτα κέρδη 100€ - Πίστωση ταμείο 100€.
γ) Χρέωση Έκτακτες ζημιές 100€ - Πίστωση ταμείο 100€.
δ) Χρέωση ταμείο 100€ - Πίστωση Έκτακτες ζημιές 100€.
52. Το αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 10.000€ οι Αγορές χρήσης 5.000€. Στην
απογραφή τα εμπορεύματα 3.000€. Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων είναι :
α) 15.000€.
β) 5.000€.
γ) 8.000€.
δ) 12.000€.
53.

Ποια από τα παρακάτω δεν προσδιορίζουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης:
α) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
β) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
γ) Πρόστιμα και προσαυξήσεις.
δ) Κόστος πωληθέντων.

54. Επιχείρηση που υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ 20% μέσα στη χρήση είχε Πωλήσεις
400.000€, Έξοδα 300.000€, Προκαταβολές πωλήσεων 50.000€. Ο καταβληθείς ΦΠΑ στη
ΔΟΥ ήταν:
α) 80.000€.
β) 30.000€.
γ) 20.000€.
δ) 40.000€.
55. Στο τέλος της χρήσης κατά την σύνταξη του Οριστικού Ισοζυγίου:
α) Όλοι οι λογαριασμοί είναι εξισωμένοι.
β) Όλοι οι λογαριασμοί έχουν υπόλοιπο.
γ) Όλοι οι λογαριασμοί είναι εξισωμένοι εκτός από τους λογαριασμούς του
Ισολογισμού.
δ) Όλοι οι λογαριασμοί του Ισολογισμού είναι εξισωμένοι.
56. O προσδιορισμός των αποτελεσμάτων και η διανομή τους γίνεται:
α) Έπειτα από την Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
β) Έπειτα από την σύνταξη του Οριστικού Ισοζυγίου.
γ) Πριν την σύνταξη του Β' προσωρινού Ισοζυγίου.
δ) Πριν από την Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
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57. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που:
α) Εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης που έκλεισε.
β) Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού είναι εισπρακτέες στην χρήση που ακολουθεί.
γ) Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού είναι πληρωτέες στην χρήση που ακολουθεί.
δ) Κανένα από τα πιο πάνω.
58. Αν η αξία αγοράς εμπορεύματος είναι 1.000€, πληρώθηκαν ειδικά έξοδα 100€,
χορηγήθηκε έκπτωση 50€ και πραγματοποιήθηκαν επιστροφές 80€, τότε η καθαρή
αξία του εμπορεύματος είναι:
α) 1.000€.
β) 970€.
γ) 1.030€.
δ) Κανένα από τα παραπάνω.
59. Στους λογαριασμούς των οργανικών εσόδων δεν παρακολουθούνται:
α) Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών.
β) Έσοδα κεφαλαίων.
γ) Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές.
δ) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων.
60. Ποια από τις παρακάτω φράσεις δεν είναι σωστή:
α) Οι λογαριασμοί των εσόδων αυξάνουν την καθαρή περιουσία.
β) Οι λογαριασμοί των εσόδων πιστώνονται.
γ) Οι λογαριασμοί των εσόδων μειώνουν την καθαρή περιουσία.
δ) Οι λογαριασμοί των εσόδων λειτουργούν μόνο κατά την διάρκεια της χρήσης.
61. Ένα εμπόρευμα αγοράστηκε 500€. Αναμένεται να πωληθεί με παροχή προμήθειας
20% στην τιμή πώλησης. Ποια η τιμή πώλησης για μικτό κέρδος 100€;
α) 500€.
β) 750€.
γ) 950€.
δ) 650€.
62. Την 1η Ιανουαρίου 20Χ7, αγοράστηκαν 1.000 μετοχές με τιμή 48€ ανά μετοχή
συνολικής αξίας 48.000€ και στις 30/11/20Χ7 είχαν αξία 40€ ανά μετοχή. Στις
30/12/20Χ7 πουλήθηκαν έναντι 50€ ανά μετοχή. Το κέρδος που θα γράψει η
επιχείρηση το 20Χ7 θα είναι:
α) 2.000€.
β) 5.000€.
γ) 1.000€.
δ)
500€.
63. Κινήσεις διαθεσίμων Ιουνίου: Αρχικό υπόλοιπο ταμείου 1.780€, πώληση
εμπορευμάτων αξίας 600€ μετρητοίς με παροχή έκπτωση 30€, είσπραξη 400€ από
πελάτη, ανάληψη επιχειρηματία 200€ την εβδομάδα. Το υπόλοιπο 30/6 είναι:
α) 1.750€.
β) 1.950€.
γ) 2.180€.
δ) 1.580€.
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64. Ένα πάγιο αγοράστηκε στην αρχή του έτους 1 για 2.400€ και αποσβέσθηκε κατά
20% ετησίως χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου. Στην αρχή
του έτους 4 πωλήθηκε για 1.200€. Το αποτέλεσμα ήταν:
α) Ζημία 240,00€.
β) Ζημία 28,80€.
γ) Κέρδος 28,80€.
δ) Κέρδος 240,00€.
65. Δίδονται τα παρακάτω επιλεγμένα στοιχεία της Εταιρίας «ΑΛΦΑ» στις 31/12/20Χ5
Αμοιβές Προσωπικού
700
Αποσβέσεις
1.500
Προκαταβολές Πελατών
1.100
Έσοδα εισπρακτέα
1.000
Γραμμάτια Πληρωτέα
900
Ταμείο
500
Τόκοι Πιστωτικοί
800
Έσοδα Επομένων Χρήσεων
200
Η διαφορά του συνόλου των πιστωτικών από το σύνολο των χρεωστικών
υπολοίπων του πιο πάνω πίνακα είναι:
α) 200€.
β) -700€.
γ) 700€.
δ) -200€.
66. Εμπορική επιχείρηση αγόρασε ένα ακίνητο αντί 850.000€ (το κτίριο 80% της αξίας
και το οικόπεδο 20%). Η επιχείρηση με την αγορά του ακινήτου κατέβαλε έξοδα
εργασιών βελτίωσης του κτιρίου 92.000€. Ο λογαριασμός Κτίρια θα έχει ως
υπόλοιπο:
α) 872.000€.
β) 800.000€.
γ) 772.000€.
δ) 942.000€.
67. Την 31-12-20Χ4 η αναπόσβεστη αξία ενός μηχανήματος παρουσίαζε υπόλοιπο
600.000€. Την 01-07-20Χ5 η επιχείρηση πούλησε τα μηχανήματα αυτά αντί
800.000€ τοις μετρητοίς με κέρδος 500.000€. Με συντελεστή απόσβεσης 20% η αξία
αγοράς είναι:
α) 6.000.000€.
β) 3.000.000€.
γ) 2.000.000€.
δ) 4.000.000€.
68. Στο τέλος της πρώτης χρήσης της εταιρίας ΑΛΦΑ προσδιορίστηκαν, Καθαρά
Κέρδη 2.000€, Πωλήσεις Εμπορευμάτων 70.000€, Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων
25.000€, Γενικά Έξοδα Χρήσεως 8.000€. Πόσες ήταν οι καθαρές αγορές
εμπορευμάτων το έτος;
α) 55.000€.
β) 75.000€.
γ) 65.000€.
δ) 85.000€.
69. Κατά τον υπολογισμό μικτού κέρδους ύψους 36.600€ δεν υπολογίστηκαν,
μεταφορικά αγορών ύψους 2.300€, εκπτώσεις αγορών αξίας 3.900€ και εκπτώσεις
πωλήσεων αξίας 1.950€. Μετά τις διορθώσεις το καθαρό κέρδος είναι:
α) 38.200€.
β) 34.300€.
γ) 28.450€.
δ) 36.250€.
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70. 31-12-20Χ5 πουλήθηκε ακίνητο, αξίας κτήσης 600.000€ (αξία οικοπέδου 150.000€
και κτιρίου 450.000€), έναντι 520.000€ με κέρδος 55.000€. Ο συντελεστής
απόσβεσης είναι 5% με μηδενική υπολειμματική αξία. Ποια ήταν η αναπόσβεστη
αξία του ακινήτου στις 31/12/20Χ4;
α) 487.500€.
β) 465.000€.
γ) 315.000€.
δ) 355.500€.
71. Στο τέλος του 5ου έτους χρήσης του, πουλήθηκε ακίνητο αξίας κτήσης 600.000€
(αξία οικοπέδου 200.000€ και κτιρίου 400.000€). Ο συντελεστής απόσβεσης είναι
5% με μηδενική υπολειμματική αξία. Η τιμή πώλησης του κτιρίου με κέρδος
50.000€ είναι:
α) 550.000€.
β) 500.000€.
γ) 470.000€.
δ) 570.500€.
72. Η συνολική χρέωση του λογαριασμού "Εμπορεύματα" ήταν στις 31/12 60.000€. Το
πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού "Πωλήσεις εμπορευμάτων" ήταν 50.000€.
Αν τα εμπορεύματα πωλούνται με μικτό κέρδος επί των πωλήσεων 20%, τότε η
απογραφή στις 31/12, αναμένεται να δείξει αξία αποθεμάτων:
α) 20.000€.
β) 40.000€.
γ) 30.000€.
δ) 50.000€.
73. 31-12-20Χ4 πουλήθηκε ακίνητο, αξίας κτήσης 600.000€ (αξία οικοπέδου 150.000€
και κτιρίου 450.000€), αντί 520.000€, με μετρητά. Την 31-12-20Χ3 η αναπόσβεστη
αξία του ακινήτου ήταν 465.000€. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 5% με μηδενική
υπολειμματική αξία. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα από την πώληση του ακινήτου;
α) Ζημιά 80.000€.
β) Κέρδος 55.000€.
γ) Ζημιά 77.500€.
δ) Κέρδος 77.500€.
74. Στις 31/12 στην καρτέλα του προϊόντος Π υπήρχαν 1.000 μονάδες με τιμή 30€ ανά
μονάδα. Η φυσική απογραφή έδειξε 950 μονάδες και η τρέχουσα τιμή λόγω
απαξίωσης είναι πλέον 15€. Η αξία αποθέματος στον Ισολογισμό θα είναι:
α) 15.000€.
β) 14.250€.
γ) 30.000€.
δ) 28.500€.
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75. Στις 5/5/20Χ5 πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 10.000€ αντί 15.000€. Από την
πώληση αυτή παρελήφθησαν το 1/3 της αξίας με συναλλαγματικές έκδοσής του
πελάτη, το 1/3 της αξίας με παραλαβή από τον πελάτη συναλλαγματικών δικών
του πελατών και 2.000€ μετρητά. Στην αξία των συναλλαγματικών έκδοσης του
πελάτη προστέθηκαν τόκοι 500€. Για τα αποθέματα τηρείται η διαδικασία της
περιοδικής απογραφής. Οι εγγραφές καταχώρησης είναι:
α) Ταμείο
2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα
10.500
Πελάτες
3.000
Πωλήσεις
15.000
Τόκοι πιστωτικοί
500
β) Ταμείο
2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα
10.000
Πελάτες
3.000
Τόκοι Χρεωστικοί
500
Πωλήσεις
15.500
γ) Πελάτες
15.000
Ταμείο
3.000
Γραμμάτια πληρωτέα
10.000
Πωλήσεις
5.500
δ) Ταμείο
2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα
10.500
Πελάτες
3.000
Εμπορεύματα
10.000
Κέρδος
5.500
76. Δίδονται τα παρακάτω επιλεγμένα στοιχεία της Εταιρίας «ΔΕΛΤΑ» στις 31/12/20Χ5
Έξοδα Επομένων Χρήσεων
200
Εμπορεύματα
6.000
Έξοδα πληρωτέα
230
Πελάτες
6.500
Προκαταβολές Πελατών
300
Προμηθευτές
2.850
Χρηματικά Διαθέσιμα (Ταμείο)
500
Έσοδα Προεισπραγμένα
2.000
Το σύνολο των λογαριασμών της ομάδας του Ενεργητικού είναι:
α) 13.200€.
β) 12.300€.
γ) 13.530€.
δ) 15.200€.
77. Στις 15/3/20Χ5 η εταιρία Ι. Ιωάννου αγόρασε από τον προμηθευτή της Π. Πέτρου
εμπορεύματα αξίας 100.000€ με πίστωση. Στις 20/3/20Χ5 πουλήθηκαν στον πελάτη
Χ. Χρήστου αντί 200.000€ μετρητοίς. Στις 28/3/20Χ5 ο προμηθευτής του
εμπορεύματος παρείχε έκπτωση 20.000€ και η Ι. Ιωάννου έδωσε αντίστοιχα
έκπτωση στον πελάτη της Χ. Χρήστου 60.000€. Οι συναλλαγές υπόκεινται σε ΦΠΑ
20%. Η υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ από αυτές τις συναλλαγές θα είναι:
α) 12.000€.
β) 16.000€.
γ) 28.000€.
δ) 20.000€.
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78. Πάγιο, αξίας κτήσης 400.000€, υπολειμματικής αξίας 40.000€ και ωφέλιμης ζωής 5
ετών στις 31/12 του 3ου έτους λειτουργίας πουλήθηκε με κέρδος 50.000€. Η τιμή
πώλησης ήταν:
α) 234.000€.
β) 284.000€.
γ) 204.000€.
δ) 216.000€.
79. Σε Πάγιο αξίας κτήσης 400.000€ και ωφέλιμης ζωής 5 ετών, την 1η Ιουλίου του 3ου
έτους λειτουργίας του προστέθηκε εξάρτημα βελτίωσης αξίας 100.000€ χωρίς
αύξηση της ωφέλιμης ζωής. Στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους πουλήθηκε
300.000€. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πώλησης;
α) 40.000€.
β) 60.000€.
γ) 30.000€.
δ) 50.000€.
80. Σε Πάγιο αξίας κτήσης 400.000€ και ωφέλιμης ζωής 5 ετών, την 1η Ιουλίου του 3ου
έτους λειτουργίας του προστέθηκε εξάρτημα βελτίωσης αξίας 100.000€ χωρίς
αύξηση της ωφέλιμης ζωής. Στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους πουλήθηκε με
ζημία 80.000€. Ποια η τιμή πώλησης;
α) 140.000€.
β) 160.000€.
γ) 130.000€.
δ) 150.000€.
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