ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Β’ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
Μάθημα: «Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων»
MULTIPLECHOICES
1. Στις 15/1/2017 μια οντότητα καταβάλει σε μισθωτό της 800 € έναντι μισθοδοσίας του μηνός Φεβρουαρίου 2017. Με το ποσό αυτό θα χρεωθεί ο λογαριασμός:
Α) αμοιβές έμμισθού προσωπικού
Β) προκαταβολές προσωπικού
Γ) μισθοί πληρωτέοι
Δ) έξοδα επομένων χρήσεων
2. Οι αγορές εμπορευμάτων καταχωρούνται στη χρέωση του αναλυτικού λογαριασμού:
Α) εμπορεύματα
Β) αγορές εμπορευμάτων χρήσης
Γ) κόστος πωληθέντων
Δ) προμηθευτές
Ε) κανένα από τα παραπάνω
3. Τα ειδικά έξοδα αγορών:
Α) προσαυξάνουν την τιμή κτήσεως
Β) επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται
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Γ) επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία καταβάλλονται
Δ) μειώνουν τα έσοδα από πωλήσεις
4. Πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» σημαίνει ότι:
Α) οι πληρωμές της χρήσεως είναι περισσότερες από τις εισπράξεις της χρήσεως
Β) οι εισπράξεις της χρήσεως είναι περισσότερες από τις πληρωμές της χρήσεως
Γ) ο λογαριασμός «Καταθέσεις όψεως» θα έχει υποχρεωτικά χρεωστικό υπόλοιπο
Δ) Υπάρχει ένα λογιστικό σφάλμα που πρέπει να διερευνηθεί
5. Παρακάτω δίδονται πληροφορίες για τα αποθέματα της οντότητας ΑΒΓ που εμπορεύεται μόνο το
προϊόν Χ και ακολουθεί μέθοδο FIFO: Απόθεμα Αρχής = 1.000 €, κόστος Πωληθέντων = 10.000 €, Απόθεμα Τέλους = 1.200 €. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει:
Α) συμπεραίνεται ότι μέσα στη χρήση οι τιμές αγοράς του προϊόντος Χ σημείωσαν αύξηση
Β) συμπεραίνεται ότι μέσα στη χρήση οι τιμές αγοράς του προϊόντος Χ σημείωσαν μείωση
Γ) συμπεραίνεται ότι μέσα στη χρήση οι τιμές αγοράς του προϊόντος Χ παρέμειναν σταθερές
Δ) Δεν είναι εφικτό να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με τη μεταβολή των τιμών χωρίς επιπλέον πληροφορίες
6. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της ερώτησης 5,
Α) συμπεραίνεται ότι μέσα στη χρήση πωλήθηκαν περισσότερα τεμάχια από όσα αγοράστηκαν
Β) συμπεραίνεται ότι μέσα στη χρήση πωλήθηκαν λιγότερα τεμάχια από όσα αγοράστηκαν
Γ) πωλήθηκαν τόσα τεμάχια όσα αγοράστηκαν
Δ) Δεν είναι εφικτό να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με τη μεταβολή των τιμών χωρίς επιπλέον πληροφορίες
7. H αξία των προσθηκών και βελτιώσεων των παγίων:
Α) καταλογίζεται στα έξοδα της χρήσεως
Β) καταλογίζεται στα έσοδα της χρήσεως
Γ) περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως αυτών των παγίων
Δ) περιλαμβάνονται στις ασώματες ακινητοποιήσεις
8. Στο Λογιστικό Σχέδιο των Ελληνικών λογιστικών Προτύπων, ο λογαριασμός «Κόστος Πωληθέντων»:
Α) υφίσταται ως διακριτός κωδικός της ομάδας 6
Β) υφίσταται στην αναλυτική λογιστική του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
Γ) υπολογίζεται αποκλειστικά στο τέλος της οικονομικής χρήσεως
Δ) Τα Β) και Γ)
9. Το οριστικό Ισοζύγιο:
Α) συντάσσεται ανά πάσα στιγμή μεσούσης της εκάστοτε οικονομικής χρήσεως
Β) παρουσιάζει μηδενισμένα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα
Γ) συντάσσεται μετά τη διενέργεια των εγγραφών τέλους χρήσεως
Δ) τίποτα από τα παραπάνω
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10. Στο τέλος της χρήσεως, τα έξοδα επομένων χρήσεων:
Α) αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα έξοδα της χρήσεως
Β) αντιμετωπίζονται όπως και τα υπόλοιπα κόστη αποσυναρμολόγησης παγίων
Γ) αντιμετωπίζονται όπως οι αντίθετοι λογαριασμοί
Δ) Εντάσσονται στο λογαριασμό 37
Ε) Εντάσσονται στο λογαριασμό 57
11. Στις 1/10/2016, η οντότητα Χ πωλεί εμπορεύματα κόστους 1.000 € προς 1.500 € στον πελάτη Ψ. προς
εξόφληση του λογαριασμού του, ο Ψ αποδέχεται γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας και ονομαστικής αξίας
1.700 €. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συνολικά έσοδα της Χ για τη χρήση 2016 ανέρχονται σε:
Α) 1.000 €
Β) 1.500 €
Γ) 1.600 €
Δ) 1.700 €
12. Σύμφωνα με το Σχέδιο Λογαριασμών των ΕΛΠ, η απομείωση αποθεμάτων καταχωρείται σε αναλυτικό του λογαριασμού:
Α) παροχές σε εργαζομένους
Β) διάφορα έξοδα
Γ) ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
Δ) ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
13. Ο λογαριασμός 15.02 «Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού» χρεωπιστώνεται:
Α) όπως και ο λογαριασμός 12.02 «Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων»
Β) όπως και ο λογαριασμός 12.02 «Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων» και ο λογαριασμός
13.01 «Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού»
Γ) όπως και ο λογαριασμός 12.02 «Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων» και ο λογαριασμός
14.03 «Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων»
Δ) Τα Α) και Γ)
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
14. Μηχάνημα αγοράστηκε αντί 10.000 €. Τα έξοδα μεταφοράς του ανήλθαν σε 300 € και τα έξοδα συναρμολόγησης σε 100 €. Το μηχάνημα έχει ωφέλιμη ζωή 4 έτη με υπολειμματική αξία 200 €. Η ετήσια
απόσβεση του μηχανήματος, σύμφωνα με τη σταθερή (ή γραμμική) μέθοδο απόσβεσης ανέρχεται σε:
Α) 2.450 €
Β) 2.500 €
Γ) 2.550 €
Δ) 2.600 €
15.Μηχάνημα αγοράστηκε αντί 10.000 €. Τα έξοδα μεταφοράς του ανήλθαν σε 300 € και τα έξοδα συναρμολόγησης σε 100 €. Το μηχάνημα έχει ωφέλιμη ζωή 4 έτη με υπολειμματική αξία 200 €. Η απόσβε3
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ση του μηχανήματος στο 2ο έτος, σύμφωνα με τη φθίνουσα μέθοδο (άθροισμα των ετών της ωφέλιμης
ζωής) απόσβεσης ανέρχεται σε:
Α) 3.000 €
Β) 3.060 €
Γ) 3.160 €
Δ) 3.200 €
16.Μηχάνημα αγοράστηκε αντί 10.000 €. Τα έξοδα μεταφοράς του ανήλθαν σε 300 € και τα έξοδα συναρμολόγησης σε 100 €. Το μηχάνημα έχει ωφέλιμη ζωή 4 έτη με υπολειμματική αξία 200 €. Η απόσβεση του μηχανήματος στο 2ο έτος, σύμφωνα με τη φθίνουσα μέθοδο (σταθερός συντελεστής του φθίνοντος υπολοίπου) απόσβεσης ανέρχεται σε:
Α) 1.800 €
Β) 1.833 €
Γ) 1.900 €
Δ) 1.913 €
17.Μηχάνημα αγοράστηκε αντί 10.000 €. Τα έξοδα μεταφοράς του ανήλθαν σε 300 € και τα έξοδα συναρμολόγησης σε 100 €. Το μηχάνημα έχει ωφέλιμη ζωή 4 έτη με υπολειμματική αξία 200 €. Η απόσβεση του μηχανήματος στο 2ο έτος, σύμφωνα με τη αύξουσα μέθοδο απόσβεσης ανέρχεται σε:
Α) 2.000 €
Β) 2.040 €
Γ) 3.160 €
Δ) 3.200 €
18. Τα έξοδα επισκευών των παγίων:
Α) καταλογίζονται στα έξοδα της χρήσεως
Β) καταλογίζονται στην ομάδα 8 της χρήσεως
Γ) προσαυξάνουν την τιμή κτήσεως του παγίου
Δ) προσαυξάνουν την αξία του άυλου ενεργητικού
19. Στις 1/12/2017, η οντότητα Χ μισθώνει τον 3ο όροφο μιας πολυκατοικίας και καταβάλλει τα ενοίκια
3 μηνών που ανέρχονται σε 3.000 € (μηνιαίο μίσθωμα 1.000 €). Το σύνολο του ποσού καταχωρήθηκε
στο λογαριασμό 64.05 «Ενοίκια». Στις 31/12/2017, η Χ:
Α) δεν θα διενεργήσει εγγραφή προσαρμογής
Β) θα μεταφέρει το ποσό των 3.000 € στο λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια»
Γ) θα μεταφέρει το ποσό των 2.000 € στο λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια»
Δ) θα μεταφέρει το ποσό των 1.000 € στο λογαριασμό «προπληρωμένα ενοίκια»
20. Η οντότητα Χ πωλεί ένα μηχάνημα τιμής κτήσεως 1.000 €, αποσβεσμένο κατά 60%, αντί 500 € τοις
μετρητοίς. Με ποιον τρόπο η Χ θα απεικονίσει τη συναλλαγή της πώλησης;
Α) χρέωση ταμείο (500 €) και ζημιά από πώληση μηχανήματος (500 €), πίστωση μηχάνημα (1.000 €)
Β) χρέωση ταμείο (500 €), πίστωση μηχάνημα (500 €)
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Γ) χρέωση ταμείο (500 €), πίστωση μηχάνημα (400 €) και κέρδη από πώληση μηχανήματος (100 €)
Δ) χρέωση ταμείο (500 €) και αποσβέσεις μηχανήματος (600 €), πίστωση μηχάνημα (1.000 €) και κέρδη από
πώληση μηχανήματος (100 €)
21. Η οντότητα Χ εξοφλεί προμηθευτή της με έκδοση επιταγής όψεως. Ποιον λογαριασμό θα πιστώσει
η Χ;
Α) Ταμείο
Β) Καταθέσεις όψεως
Γ) επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Γ) επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
22. Ο προμηθευτής πρώτων υλών της οντότητας Χ χρεώνει με τόκους επειδή καθυστέρησε η Χ την εξόφλησή του. Με το ποσό των τόκων θα χρεωθεί ο λογαριασμός:
Α) αγορές πρώτων υλών
Β) ειδικά έξοδα αγορών
Γ) τόκοι χρεωστικοί
Δ) τόκοι πιστωτικοί
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
23. Σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου, τα συμβολαιογραφικά έξοδα:
Α) αποτελούν έξοδο της χρήσεως
Β) προσαυξάνουν την τιμή κτήσεως του οικοπέδου
Γ) αποτελούν ξεχωριστό πάγιο στοιχείο
Δ) αποσβένονται στην ωφέλιμη οικονομική ζωή τους
24. Τα έξοδα διοίκησης (ή κόστος διοικητικής λειτουργίας) αποτελούν:
Α) κονδύλι εξόδου της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως
Β) κονδύλι εξόδου της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία μόνο
Γ) μέρος του κόστους πωληθέντων
Δ) έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
25. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τα τιμολόγια είναι αληθής;
Α) τα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας
Β) το χρεωστικό τιμολόγιο εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών
Γ) κάθε έγγραφο που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο
Δ) τα Α) και Γ)
26. Αναφορικά με το χρόνο ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων:
Α) η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 30/6 εκάστου έτους
Β) η ενημέρωση για τα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου
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Γ) το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η μέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής
αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση
Δ) μπορούν να διακρατώνται μόνο ηλεκτρονικά
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
27. Όταν η οντότητα αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο την τήρηση του λογιστικού της συστήματος:
Α) δεν θα ήταν νόμιμο εάν το έκανε
Β) σε ορισμένες περιπτώσεις, απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει
για τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Γ) δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει για τα λογιστικά αρχεία
και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Δ) δεν έχει η διοίκηση της οντότητας υποχρέωση να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα του κράτους, αλλά
μόνο το τρίτο πρόσωπο
Ε) τα Γ) και Δ)
28. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία:
Α) εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους
Β) το Α) δεν απαιτείται, αλλά τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4308/14, ως ισχύει
Γ) κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά μια οντότητα τεκμηριώνεται με τεκμήρια.
Δ) διακρατούνται αποκλειστικά σε έγχαρτη μορφή
29. Μεταξύ άλλων, στα υποχρεωτικώς διακρατούμενα λογιστικά αρχεία, εάν υφίσταται σχετική ανάγκη, περιλαμβάνονται:
Α) το αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων, το αρχείο αποθήκης και το αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων
Β) το αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και το αρχείο θυγατρικών
Γ) το αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης και το αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Δ) τα Α) και Γ)
30. Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» ενός παραστατικού νοείται ότι:
Α) το περιεχόμενο αυτού δεν έχει αλλοιωθεί, σε ό,τι προδιαγράφει ο Ν. 4308/14 ή με ό,τι καθορίσθηκε από
τον εκδότη του εν λόγω παραστατικού
Β) περιέχεται το σύνολο των πληροφοριών που κατονομάζονται στο Ν. 4308/14
Γ) οι συνιδιοκτήτες της οντότητας οφείλουν να είναι ακέραιοι στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
Δ) τίποτα από τα παραπάνω
31. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retailmethod) χρησιμοποιείται στην εξαγωγή του τελικού αποθέματος. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής:
Α) προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων, χωρίς να
προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέματος
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Β) προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων, αφού προσδιορισθεί η ποσότητα του τελικού αποθέματος
Γ) η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται από οντότητες που εμπορεύονται μικρές ποσότητες ειδών που συνήθως απαιτούν μεγάλο χρόνο κατασκευής
Δ) τα Α) και Γ)
32. Η οντότητα Χ ακολουθεί τη μέθοδο της λιανικής τιμής. Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: αρχικό απόθεμα (1/1/2016) = 100 € με περιθώριο κέρδους 30%, αγορές χρήσεως 2016 = 1.230 € με περιθώριο
κέρδους 29%, πωλήσεις χρήσεως 2016 = 1.200 €. Η αξία του αποθέματος τέλους σε τιμές λιανικής, το
ποσοστό κέρδους και το απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσεως είναι αντίστοιχα:
Α) 516,70 €, 12,18% και 450 €
Β) 516,70 €, 22,53% και 400,29 €
Γ) 1.010 €, 15% και 151,50 €
Δ) 386,70 €, 22,53% και 299,58 €
33. Η οντότητα Χ έχει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία (υπόλοιπα κονδυλίων) στον ισολογισμό
της: «Κτήρια – τεχνικά έργα» 10.000 €, «Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων» 1.000 €, «Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες – ονομαστικό ποσό» 5.000 €, «Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών» 2.000 €,
«Συμμετοχές» 5.000 €, «Διαφορές εύλογης αξίας» 3.000 €, «Κεφάλαιο» 10.000 €, «Προμηθευτές – μη
συνδεδεμένες οντότητες» 6.000 €, «Προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες» 3.000
€. Το συνολικό Ενεργητικό ισούται με:
Α) 35.000 €
Β) 18.000 €
Γ) 17.000 €
Δ) 19.000 €
Ε) 21.000 €
34. Οι αγορές αναλώσιμων υλικών:
Α) καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Ενεργητικό
Β) μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα περιόδου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η αξία τους δεν
είναι σημαντική
Γ) λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή του κόστους πωληθέντων στο τέλος της χρήσεως
Δ) παρακολουθούνται στο αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων
Ε) τα Β) και Δ)
35. Για μια κατασκευαστική εταιρία, τα ιδιοκατασκευασμένα ακίνητα που διαθέτει προς πώληση είναι:
Α) ενσώματα πάγια
Β) αποθέματα, το κόστος των οποίων μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους
Γ) αποθέματα
Δ) έξοδα
36. Το κόστος αγοράς εμπορευμάτων ΔΕΝ περιλαμβάνει:
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Α) δαπάνες που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους
Β) τους εισαγωγικούς δασμούς και λοιπά τέλη
Γ) μεταφορικά και κόστη παράδοσης
Δ) εκπτώσεις τιμών
Ε) όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται
37. Στις 31/12/2016, η οντότητα Χ είχε στην κατοχή της αποθέματα για τα οποία δίδονται τα ακόλουθα:
αξία κτήσεως αρχικού αποθέματος 100 €, αγορές περιόδου 1.200 €, αξία κτήσεως τελικού αποθέματος
150 €, απαιτούμενο κόστος για την πώληση του τελικού αποθέματος 20 €, εκτιμώμενη αξία πώλησης
τελικού αποθέματος 160 €. Η αξία επιμέτρησης, το κόστος πωληθέντων και η αξία απομείωσης είναι
αντίστοιχα:
Α) 140 €, 1.160 € και 10 €
Β) 140 €, 1.150 € και 0 €
Β) 160 €, 1.000 € και 10 €
Δ) τίποτα από τα παραπάνω
38. Η «καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία» ορίζεται ως:
Α) η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης του αποθέματος στην κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Β) η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης του αποθέματος στην κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του και για την πραγματοποίηση της
διάθεσης
Γ) τιμή κτήσεως πλέον προμήθειες πώλησης, έξοδα συσκευασίας και μεταφορικά
Δ) η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής κτήσεως του αποθέματος εμπορευμάτων και της κατ’ εκτίμηση
τιμής πώλησης.
39. Το κόστος κτήσεως του αποθέματος προσδιορίζεται:
Α) με τις μεθόδους FIFO ή ΜΣΟ αποκλειστικά
Β) με FIFO, LIFO ή ΜΣΟ
Γ) βάσει των αναγκών της διοίκησης της οντότητας
Δ) με μια γενικά αποδεκτή μέθοδο
40. Ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, που σχετίζεται/σχετίζονται με τα αποθέματα, είναι ορθή/ορθές;
Α) ο προσδιορισμός του κόστους κτήσεως για αποθέματα που έχουν την ίδια φύση ή χρήση γίνεται με την
ίδια μέθοδο
Β) μια οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει FIFO για τα υλικά προς βιομηχανοποίηση και τη μέθοδο του
ΜΣΟ για τα εμπορεύματα
Γ) η μέθοδος αποτίμησης σχετίζεται με τις ανάγκες που η διοίκηση της κάθε οντότητας επιθυμεί να καλύψει
Δ) τα Α) και Β)
41. Οι εγγραφές προσαρμογής των λογαριασμών εξυπηρετούν:
Α) το διαχωρισμό των εσόδων και εξόδων στις ομάδες 6, 7 και 8 του Σχεδίου Λογαριασμών των ΕΛΠ
8
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Β) τον προσδιορισμό του ορθού αποτελέσματος προ φόρων
Γ) τον προσδιορισμό του ορθού αποτελέσματος χρήσεως με την κατανομή στην κλειόμενη χρήση των εσόδων και εξόδων που πραγματικά την αφορούν
Δ) τη διευκόλυνση της ορθολογικής κατανομής των λογιστικών εργασιών
42. Στην εγγραφή ανοίγματος των λογαριασμών την πρώτη μέρα της νέας χρήσης, ο λογαριασμός 60
«Αμοιβές έμμισθου προσωπικού»:
Α) έχει χρεωστικό υπόλοιπο
Β) έχει πιστωτικό υπόλοιπο
Γ) χρεώνεται με το υπόλοιπό του από την παρελθούσα χρήση
Δ) δεν κινείται
43. Οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως:
Α) αποτελούν μέρος του Ενεργητικού και λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή της συνολικής αξίας του
Β) αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων
Γ) αποτελούν μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων
Δ) είναι λογαριασμοί πληροφοριών και δεν συναθροίζονται ούτε με το Ενεργητικό ούτε με το Παθητικό
44. Σχετικά με την υπεραξία, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
Α) η υπεραξία προκύπτει από την εξαγορά ή τη συγχώνευση οντοτήτων
Β) η υπεραξία προκύπτει από την εξαγορά ή τη συγχώνευση οντοτήτων και επίσης, από εσωτερικώς δημιουργούμενα πάγια στοιχεία
Γ) η υπεραξία αναπροσαρμογής των παγίων αναγνωρίζεται, όταν διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας αξίας αυτών
Δ) η υπεραξία είναι η διαφορά αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων
45. Επιλέξτε τη λάθος εξίσωση:
Α) Ενεργητικό = Παθητικό
Β) Ενεργητικό = Πραγματικό Παθητικό + Ίδια Κεφάλαια
Γ) Ενεργητικό – Υποχρεώσεις σε τρίτους = Καθαρά θέση
Δ) Ενεργητικό + Κεφάλαιο συνιδιοκτητών = Πραγματικό Παθητικό
46. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις λογιστικές διαδικασίες ΔΕΝ είναι ορθή;
Α) το ημερολόγιο εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με κάθε οικονομική πράξη, σε ένα σημείο και κατά απόλυτη χρονολογική σειρά
Β) ένας 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
Γ) καταχώρηση είναι η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών από το καθολικό στο ημερολόγιο
Δ) το τελικό προϊόν ενός λογιστικού κύκλου αποτελούν οι υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις
47. Τι ισχύει αναφορικά με τον έλεγχο απομείωσης;
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Α) πραγματοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μείωση της αξίας ενός στοιχείου είναι πέραν του ποσού
που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της χρήσης του
Β) πραγματοποιείται σε πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις
Γ) η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται, όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα
και μόνο
Δ) η φυσική βλάβη ενός παγίου στοιχείου δεν αποτελεί ένδειξη απομείωσης αυτού
Ε) τα Α) και Γ)
48. Η διενέργεια αποσβέσεων πραγματοποιείται:
Α) στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, με την προϋπόθεση πως το πάγιο στοιχείο χρησιμοποιείται
Β) στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, εκτός και εάν το πάγιο εκποιηθεί μεσούσης της χρήσεως, οπότε αυθημερόν διενεργούνται αποσβέσεις
Γ) αναλόγως της χρήσης του παγίου
Δ) δεν πραγματοποιούνται αποσβέσεις στα πάγια στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή
Ε) τα Α) και Β)
49. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την παύση αναγνώρισης ενός παγίου περιουσιακού
στοιχείου είναι ορθή;
Α) η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του παγίου (κόστος κτήσεως) είναι κέρδος ή ζημία και περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Β) ο αντίθετος λογαριασμός «αποσβεσθέντα πάγια» παραμένει με πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης
Γ) παύση αναγνώρισης ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου δεν νοείται στη χρηματοδοτική μίσθωση, αφού
στις μισθώσεις το πάγιο δεν αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία της μισθώτριας
Δ) τα Α) και Γ)
Ε) τίποτα από τα παραπάνω
50. Η οντότητα Χ ασχολείται με εμπόριο επίπλων. Η διοίκηση της Χ, κατόπιν αίτησης υπαλλήλου, του
χορηγεί δωρεάν ένα κρεβάτι με αξία λιανικής 744 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Ο ορθός χειρισμός αυτής της δωρεάν χορήγησης χωρίς αντάλλαγμα είναι:
Α) χρέωση «παροχές σε εργαζομένους» με 744 €, πίστωση «εμπορεύματα» με 600 € και «ΦΠΑ» με 144 €
Β) χρέωση «ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα» με 744 €, πίστωση «εμπορεύματα» με 600 € και «ΦΠΑ»
με 144 €
Γ) χρέωση «διάφορα λειτουργικά έξοδα» με 744 €, πίστωση «κόστος πωληθέντων» με 744 €
Δ) χρέωση«κόστος πωληθέντων» με 744 €, πίστωση
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