	
  

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι – Ιούνιος 2013
Θέµα 1ο (4 µονάδες)
1. Ποια η διαφορά µεταξύ των κάτωθι ζευγών λογαριασµών:
•

πρόσοδοι ενοικίων – προεισπραχθέντα ενοίκια

•

γραµµάτια µεταβιβασθέντα – γραµµάτια διαµαρτυρηθέντα

•

γραµµάτια προεξοφληθέντα – πιστωτές

•

ασφάλιστρα – ασφάλιστρα προπληρωθέντα

2. Ποια είναι η χρησιµότητα του ισοζυγίου; Στη συνέχεια, αναφέρατε τα είδη ισοζυγίων, µε βάση τα
κριτήρια του χρόνου σύνταξης και του περιεχοµένου τους.
3. Απαντήστε εν συντοµία ως προς τη χρησιµότητα των αριθµοδεικτών γενικής ρευστότητας και
µικτού κέρδους.
4. Το αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης της επιχείρησης ΑΒΓ ΑΕ για τη χρήση ήταν ίσο µε 3.000.000 ευρώ.
Το πραγµατικό ύψος για τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων ήταν 9.000.000 ευρώ, των ξένων
κεφαλαίων ήταν 2.200.000 ευρώ και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων ήταν 1.200.000 ευρώ. Να
υπολογισθούν οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κεφαλαίων. Ήταν η χρήση
των κεφαλαίων επωφελής για την επιχείρηση;

Θέµα 2ο (6 µονάδες)
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών εταιρίας φροντιστηρίων µέσης εκπαίδευσης «EKU Α.Ε.» στις
1/1/2012 είχαν ως ακολούθως (σε ευρώ):
Κτήρια

200.000

Ίδια Κεφάλαια

710.000

Μηχανολογικός εξοπλισµός

60.000

Ενυπόθηκο Δάνειο

100.000

Οικόπεδα

200.000

Κρατήσεις & Εισφορές πληρωτέες

2.000

Αυτοκίνητα

100.000

Τόκοι Πληρωτέοι

2.000

Έπιπλα & Σκεύη

56.000

Γραµµάτια Πληρωτέα

40.000

Εµπορεύµατα

40.000

Γενικά Έξοδα Πληρωτέα

3.000

Διαφηµιστικό Υλικό

8.000

Γραµµάτια Προεξοφληθέντα

10.000

Αναλώσιµο Υλικό

6.000

Φόροι Πληρωτέοι

14.000

Γραµµάτια Εισπρακτέα

9.000

Δάνειο µε ενέχυρο γραµµάτια

60.000

Προκαταβολές σε προµηθευτές

30.000

Προεισπραχθέντα δίδακτρα

29.000

Γραµµάτια εισπρακτέα ενεχυριασθέντα

73.000

Προπληρωθέντα Ενοίκια

2.000

Πελάτες

20.000

Χρεόγραφα

1.000

Ταµείο

155.000

Καταθέσεις Όψεως

20.000

Προµηθευτές

10.000

	
  

	
  
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα:
1. Η επιχείρηση πραγµατοποίησε αγορά αναλώσιµου υλικού αξίας 4.000 ευρώ, το 50% µε µετρητά
και το υπόλοιπο µε πίστωση.
2. Η επιχείρηση πραγµατοποίησε έσοδα ύψους 12.000 ευρώ, εισπράττοντας σε µετρητά τα 8.000
ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλοντας στην αρχή της επόµενης χρήσης.
3. Εξοφλείται προµηθευτής µε έκδοση επιταγής αξίας 5.000 ευρώ.
4. Αγοράστηκαν θρανία αξίας 8.000 ευρώ αντί 6.000 ευρώ, το 50% µε µετρητά και το υπόλοιπο µε
υπογραφή γραµµατίων στα οποία προστέθηκαν τόκοι 300 ευρώ.
5. Μηχανολογικός εξοπλισµός του φροντιστηρίου αξίας 6.000 ευρώ καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Η ασφαλιστική εταιρία αναγνώρισε το 50% της ζηµιάς, την οποία και κατέβαλε στην επιχείρηση
µε µετρητά. Στη συνέχεια, η επιχείρηση αγόρασε καινούργιο µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας
10.000 ευρώ, καταβάλλοντας µε µετρητά το ποσό της αποζηµίωσης και µε την υπογραφή
γραµµατίων στα οποία προστέθηκαν τόκοι 500 ευρώ.
6. Καταβλήθηκαν µε µετρητά για αµοιβές προσωπικού 9.000 ευρώ, ενώ οι κρατήσεις των
εργαζοµένων 2.000 ευρώ και οι εργοδοτικές εισφορές 3.500 ευρώ οφείλονταν στα ασφαλιστικά
τους ταµεία.
7. Εξοφλήθηκε το δάνειο µε ενέχυρο γραµµάτια εισπρακτέα µε την καταβολή µετρητών.
8. Καταβλήθηκαν για γενικά έξοδα 2.000 ευρώ, για έξοδα διαφηµίσεων 2.000 ευρώ, ενώ
εισπράχθηκαν από ενοίκια µιας αποθήκης 3.000 ευρώ, καθώς και από άλλα λειτουργικά έσοδα
20.000 ευρώ.
9. Την 1/3/12 οι εταίροι αποφασίζουν και εισφέρουν 50.000 ευρώ σε µετρητά, καθώς και ένα κτήριο
αξίας 70.000 ευρώ στην εταιρία.
10. Η Τράπεζα Χ ειδοποίησε την επιχείρηση ότι προεξοφληθέντα σε αυτή γραµµάτια 10.000 ευρώ
εξοφλήθηκαν από τους οφειλέτες τους. Στη συνέχεια, η επιχείρηση προεξόφλησε γραµµάτια
εισπρακτέα ποσού 1.500 ευρώ αντί 1.200 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθούν γραµµάτια
πληρωτέα αντίστοιχου ποσού.
11. Γραµµάτια εισπρακτέα αξίας 2.000 ευρώ δεν εξοφλήθηκαν στη λήξη τους.

Ζητείται:
1. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων και να
προσδιορισθεί µε ηµερολογιακές εγγραφές το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης, αφού ληφθούν
υπόψη ότι, το αναλώσιµο υλικό ανέρχεται σε 8.000 ευρώ, οι αποσβέσεις των παγίων σε 4.400
ευρώ και τα προπληρωθέντα ενοίκια κατέστησαν δεδουλευµένα.
2. Να

υπολογισθούν

µακροπρόθεσµες

οι

αριθµοδείκτες

υποχρεώσεις

και

ίδια

ειδικής

προς

συνολικά

ρευστότητας

µε

κεφάλαια,
βάση

τα

πάγια
υπόλοιπα

προς
των

λογαριασµών στην αρχή της χρήσης. Με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασµών στο τέλος της
χρήσης να υπολογισθεί ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού.
	
  

