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βρίσκω δουλειά
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ

Μάθημα: Λογιστική
SOS ερωτήσεις για το διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομικών
Τα 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. Για μια παραγωγική επιχείρηση ισχύουν τα ακόλουθα: Η πρότυπη τιμή είναι 10 €, η πραγματική
ανάλωση υλικών είναι 5.000 €, το
φυσικό πρότυπο της πρώτης ύλης
είναι 1 €, η παραγωγή σε εξέλιξη
τέλους είναι 400 μονάδες κατεργασμένες κατά 25% ως προς το κόστος πρώτων υλών, δεν υπήρχαν
αποθέματα αρχής, η πραγματική
παραγωγή είναι 4.400 μονάδες.
Η απόκλιση ποσότητας των πρώτων υλών είναι:
Α) 5.000 Ευμενής.
Β) 5.000 Δυσμενής.
Γ) 2.000 Δυσμενής.
Δ) 200 Ευμενής.
2. Το καθαρό αποτέλεσμα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης απεικονίζει:
Α) Το αποτέλεσμα που πέτυχε η επιχείρηση σωρευτικά από την ίδρυσή της μέχρι και εκείνη τη χρονική
στιγμή.
Β) Το αποτέλεσμα που πέτυχε η επιχείρηση με τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης.
Γ) Τα χρήματα που η επιχείρηση θα
διατηρήσει ως αποθεματικά στο Κεφάλαιό της.
Δ) Τα χρήματα που θα λάβει ο επιχειρηματίας ως αμοιβή.
3. Μια παραγωγική οικονομική
μονάδα παράγει το προϊόν Α. Για
την παραγωγή του χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα αξίας 10 € και
η μεταφορά του στους αγοραστές
στοιχίζει 20 € (ως κόστος συντήρησης των φορτηγών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη μετα-

δα προμηθειών.
Δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

φορά του). Επίσης, το ενοίκιο του
κτιρίου στο οποίο παράγεται το Α
είναι ύψους 40 €. Ποια πρόταση
αληθεύει;
Α) Το κόστος παραγωγής είναι 50 €.
Β) Το κόστος παραγωγής είναι 70 €.
Γ) Το κόστος παραγωγής είναι 30 €.
Δ) Το κόστος παραγωγής είναι 40 €.

10. Μια επιχείρηση πωλεί την
1/9/2005 εμπορεύματα αξίας (κόστους) 1.000 € αντί 1.100 € άνευ
Φ.Π.Α. 19% στον πελάτη Γεωργίου. Ο Γεωργίου προς εξόφληση
της οφειλής του καταβάλλει 500
€ και για τα υπόλοιπα αποδέχεται
γραμμάτιο διάρκειας ενός έτους
και αξίας 820 € μετά από ένα έτος.
Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις
της επιχείρησης για τη χρήση του
2005 είναι:
Α) 595 €.
Β) 1.100 €.
Γ) 1.140 €.
Δ) 1.220 €.

4. Το πραγματοποιηθέν κόστος
παραγωγής δεν λαμβάνει υπόψη:
Α) Τα ασφάλιστρα των μηχανών παραγωγής που καταβάλλονται.
Β) Το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται για να υπάρξει παραγωγή.
Γ) Το προϋπολογιστικό κόστος ενοικίασης χώρων για την παραγωγή.
Δ) α) και γ).
5. Επισημάνετε ποια από τις προτάσεις δεν είναι αληθής:
Α) Ενας λογαριασμός του καθολικού εμφανίζει σε ένα σημείο όλες
τις πληροφορίες που είναι σχετικές
με τις μεταβολές ενός στοιχείου του
ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή
των Ιδίων Κεφαλαίων.
Β) Το ημερολόγιο εμφανίζει όλες τις
πληροφορίες που είναι σχετικές με
κάθε οικονομική πράξη, σε ένα σημείο και κατά απόλυτη χρονολογική σειρά.
Γ) Το αποτέλεσμα ενός λογιστικού
κύκλου αποτελούν οι επίσημες οικονομικές καταστάσεις (για παράδειγμα, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως).
Δ) Καταχώριση είναι η διαδικασία
μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών από το καθολικό στο
ημερολόγιο.
6. Οταν ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης επενδύει κεφάλαια στην
επιχείρησή του:
Α) Αυξάνουν οι υποχρεώσεις σε τρίτους και αυξάνουν τα Ιδια Κεφάλαια.
Β) Αυξάνουν τα Ξένα Κεφάλαια και
αυξάνουν τα Ιδια Κεφάλαια.
Γ) Αυξάνει το Ενεργητικό και αυξάνει το Κεφάλαιο.
Δ) Αυξάνει το Ενεργητικό και αυξάνουν τα Ξένα Κεφάλαια.

7. Αν οι πρότυπες ώρες άμεσης εργασίας είναι 10, τα προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. σταθερά είναι 500
€, η πρότυπη τιμή των Γ.Β.Ε. σταθερών είναι 40 €, τότε η απόκλιση
όγκου των Γ.Β.Ε. είναι:
Α) 0 €.
Β) 100 € Δυσμενής.
Γ) 300 € Δυσμενής.
Δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
8. Αν γνωρίζουμε ότι το πραγματικό ωρομίσθιο είναι 2 €, οι χρησιμοποιημένες από την Α.Ε. ώρες 11, η
απόκλιση τιμής (ωρομισθίου) της
Α.Ε. 22 € (Ευμενής), καθώς και τα
δεδομένα της παραπάνω εκφώνησης, τότε το προϋπολογισμένο
συνολικό κόστος Α.Ε. είναι:
Α) 100 €.
Β) 22 €.
Γ) 40 €.
Δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
9. Ενα πιστωτικό ίδρυμα παρείχε
υπηρεσίες στον πελάτη της (υπερέβαλλε τον ανώτατο αριθμό αναλήψεων) ο οποίος της κατέβαλε
μετρητά. Για την τράπεζα, η ορθή
εγγραφή θα είναι:
Α) Χρέωση απαιτήσεις από πελάτες
και πίστωση έσοδα προμηθειών.
Β) Χρέωση ταμείο και πίστωση προεισπραχθέντα έσοδα προμηθειών.
Γ) Χρέωση ταμείο και πίστωση έσο-

11. Σε μια επιχείρηση την 1/1/2007
το υπόλοιπο του λογαριασμού
«Πελάτες, λογαριασμός προκαταβολών» ήταν 100 €, κατά τη
διάρκεια της χρήσης οι πωλήσεις εμπορευμάτων ήταν 1.000
€ (χωρίς Φ.Π.Α. 19%) εκ των οποίων το 40% έγινε με πίστωση και
με αντίστοιχο συμψηφισμό, και
οι εισπράξεις από πελάτες ήταν το
ήμισυ των απαιτήσεων από πελάτες. Το υπόλοιπο του λογαριασμού
πελάτες την 31/12/2007 είναι:
Α) 150 €.
Β) 300 €.
Γ) 188 €.
Δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
12. Τα αποθεματικά μιας επιχείρησης χρησιμεύουν:
Α) Στην εξασφάλιση της επιχείρησης ως προς την αντιμετώπιση
έκτακτων γεγονότων.
Β) Στην εξυπηρέτηση του πελάτη
και στη διατήρηση της πελατείας
της επιχείρησης.
Γ) Στην αύξηση της πιστοληπτικής
ικανότητας της επιχείρησης.
Δ) Τα α) και γ).
13. Ο «Ατομικός Λογαριασμός Επιχειρηματία» είναι λογαριασμός:
Α) Του Παθητικού και πιστώνεται
όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και χρεώνεται όταν

δανείζει την επιχείρηση.
Β) Του Ενεργητικού και πιστώνεται
όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και χρεώνεται όταν
δανείζει την επιχείρηση.
Γ) Του Ενεργητικού και χρεώνεται
όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και πιστώνεται όταν
δανείζει την επιχείρηση.
Δ) Του Παθητικού και χρεώνεται
όταν ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί αναλήψεις και πιστώνεται όταν
δανείζει την επιχείρηση.
14. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί:
Α) Λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη
λογαριασμών.
Β) Λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη
λογαριασμών όπως και οι τάξεως.
Γ) Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις
λειτουργούν, βάσει του Λογιστικού
Σχεδίου.
Δ) Δεν λειτουργούν κατά ζεύγη λογαριασμών.
15. Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό:
Α) Περιλαμβάνονται τα σύνολα των
απαιτήσεων, των χρηματικών διαθεσίμων και των αποθεμάτων.
Β) Περιλαμβάνονται τα σύνολα των
υποχρεώσεων τρίτων προς την επιχείρηση, των χρηματικών διαθεσίμων και των αποθεμάτων.
Γ) Περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο α) καθώς και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Δ) Τα α) και β).
16. Οι λογαριασμοί μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων και Ενοίκια (έξοδα) επομένων χρήσεων καταχωρίζονται:
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.
1β, 2β, 3α, 4α, 5δ, 6γ, 7β, 8γ, 9γ,
10β, 11α, 12δ, 13γ, 14δ, 15δ, 16γ.

