ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς
ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου
Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο διδασκόντων, παραθέτουν χρήσιμα θέματα
στο αυξημένης βαρύτητας μάθημα της Λογιστικής. Τα θέματα επιμελήθηκε o
επιστημονικός συνεργάτης μας κ. Μαρκίδης Γεώργιος, Λογιστής Α’ τάξεως.

1. O Ισολογισμός της 31/12/2007 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη
εικόνα: Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 60 €, Αναλώσιμα υλικά 30 €, Οικόπεδα
200 €, Φυτείες 100 €, Γραμμάτια πληρωτέα 10 €, Προβλέψεις για απόλυση
προσωπικού 20 €, Προμηθευτές (πίστωση 30 μηνών) 44 €, Ταμείο 198 €,
Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ 36 €, Κεφάλαιο Χ.
Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα της επιχείρησης είναι:
α) 106 €
β) 150 €
γ) 100 €
δ) Κανένα από τα παραπάνω
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2. Με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης επιχείρησης, αν ακολουθείται η
σταθερή μέθοδος απόσβεσης και ο συντελεστής για το σύνολο των υποκειμένων
σε απόσβεση στοιχείων είναι 20% ετησίως, τότε ποια από τις παρακάτω
προτάσεις είναι αληθής;
α) Στις 31/12/2007, οι αποσβέσεις θα είναι 60 € αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν την
1/1/2007.
β) Στις 31/12/2007, οι αποσβέσεις θα είναι 20 € αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν την
1/1/2007.
γ) Στις 31/12/2007, οι αποσβέσεις θα είναι 20 € αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν στις
30/6/2007.
δ) Καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι αληθής.

3. Το Ισοζύγιο είναι:
α) Ένας πίνακας που αναφέρει όλους τους λογαριασμούς με τα αθροίσματα της
χρέωσής τους, της πίστωσής τους καθώς και με τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά,
πιστωτικά).
β) Ό,τι και το α) με τη διαφορά πως αναφέρονται μόνο οι λογαριασμοί που
παρουσιάζουν υπόλοιπο.
γ) Ό,τι και το α) και επιπλέον ότι το σύνολο της χρέωσης και της πίστωσης δεν πρέπει
να είναι ίσα.
δ) Είναι μια οικονομική κατάσταση σε σχήμα «Τ» που περιέχει τα αθροίσματα της
χρέωσης, της πίστωσης και τα υπόλοιπά όλων των λογαριασμών.

4. Οι λογαριασμοί «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» και
«Ενοίκια (έσοδα) επομένων χρήσεων» καταχωρούνται:
α) Στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στα έξοδα χρήσης αντίστοιχα.
β) Στο παθητικό και σε μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού αντίστοιχα.
γ) Στο ενεργητικό και σε μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού αντίστοιχα.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
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5. Μια οικονομική χρήση μπορεί να οριστεί στα εξής χρονικά όρια:
α) 1η Ιανουαρίου έτους ν ως και την 31η Δεκεμβρίου έτους ν.
β) 1η Ιουλίου έτους ν‐1 ως και 1η Ιουλίου έτους ν.
γ) Τα α) και β)
δ) Οποιεσδήποτε ημερομηνίες συμπληρώνουν 12 μήνες.

6. Μια επιχείρηση πωλεί έπιπλα με τιμή κτήσεως 1.000 €, αποσβεσμένα κατά το
1/3 μέχρι και τη μέρα της πώλησης και με υπολειμματική αξία ίση με 100 €. Η
τιμή πώλησης είναι 600 € τοις μετρητοίς. Η απεικόνιση του γεγονότος είναι:
α) Το ταμείο χρεώνεται με 600 € και πιστώνονται τα έπιπλα με 600 €.
β) Το ταμείο χρεώνεται με 600 €, πιστώνονται τα κέρδη από πώληση επίπλων με 100 €
και πιστώνονται τα έπιπλα με 500 €.
γ) Το ταμείο χρεώνεται με 600 €, χρεώνονται οι ζημίες από πώληση επίπλων με 100 €
και πιστώνονται τα έπιπλα με 700 €.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

7. Η αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου παγίου είναι:
α) Μειωμένη κατά την υπολειμματική αξία.
β) Αυξημένη κατά το έσοδο από την πώλησή του.
γ) Μειωμένη κατά την υπολειμματική αξία του ακόμη και αν δεν είναι αξιόλογη.
δ) Όλα τα ανωτέρω.

8. Οι αποσβέσεις σήμερα έχουν καθιερώσει:
α) Έναν μόνο συντελεστή για όλες τις επιχειρήσεις.
β) Δύο συντελεστές απόσβεσης (υψηλός – χαμηλός).
γ) Τρεις συντελεστές για όλες τις επιχειρήσεις.
δ) Κανένα από τα ανωτέρω.
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9. Τα είδη των λογιστικών σφαλμάτων διακρίνονται με βάση:
α) Τα ποσά των λογαριασμών.
β) Τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση.
γ) Τους κωδικούς των λογαριασμών στα οποία μεταφέρθηκε το λογιστικό.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

10. Για να καταρτισθεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης πολλαπλών
βαθμίδων:
α) Ο λογαριασμός ʹ΄έκτακτα κέρδη΄΄ εξισώνεται και μεταφέρεται στο αποτέλεσμα
εκμετάλλευσης.
β) Ο λογαριασμός ΄΄φόρος εισοδήματος πληρωτέος ΄΄ εξισώνεται και μεταφέρεται στο
αποτέλεσμα χρήσης.
γ) Ο λογαριασμός ΄΄μικτό αποτέλεσμα΄΄ εξισώνεται και μεταφέρεται στο
αποτέλεσμα χρήσης.
δ) Ο λογαριασμός ΄΄λειτουργικά έσοδα΄΄ εξισώνεται και μεταφέρεται στο αποτέλεσμα
εκμετάλλευσης.

11. Μία επιχείρηση εμπορεύεται αυτοκίνητα. Ένα εξ’ αυτών αποφάσισε να το
χρησιμοποιήσει για ιδία χρήση. Το αυτοκίνητο αυτό θα καταγραφεί:
α) Στο κυκλοφορούν ενεργητικό, ως εμπόρευμα της επιχείρησης, αποτιμώμενο στην
τιμή αγοράς του.
β) Ως πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, αποτιμώμενο στην πιθανή τιμή πώλησής του.
γ) Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτιμώμενο στην τιμή αγοράς
του και θα αποσβεστεί ολόκληρο μέσα στην χρήση.
δ) Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτιμώμενο στην τιμή αγοράς
του και θα αποσβένεται κανονικά κάθε χρόνο κατά το ετήσιο ποσό της απόσβεσής
του.
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12. Οι εδαφικές εκτάσεις που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση αποτελούν
στοιχείο του παγίου ενεργητικού:
α) Που δεν υπόκειται σε απόσβεση.
β) Και αποσβένονται κανονικά.
γ) Και αποτιμώνται στην τιμή αγοράς τους.
δ) Αποτιμώνται στην τιμή αγοράς τους και μπορεί να υπόκεινται σε αποσβέσεις ή όχι,
ανάλογα με τον σκοπό και την χρήση των εδαφικών εκτάσεων που κάνει η
επιχείρηση.

Α Π Α ΝΤ Η Σ Ε ΙΣ :
1β , 2γ, 3α, 4γ , 5α, 6α, 7α, 8β, 9β, 10γ, 11δ , 12δ.
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