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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
1) Τι καλείται ισολογισμός και τι κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης; Με ποιές μορφές μπορεί η κάθε μια
από αυτές τις λογιστικές καταστάσεις να εμφανιστεί;
2) Ποιοί καλούνται στατικοί και ποιοί δυναμικοί αριθμοδείκτες;
3) Αναφέρατε λογιστικά γεγονότα που προκαλούν στην λογιστική ισότητα τις ακόλουθες
μεταβολές:
i) αΕ +εΙΚ = εΕ + αΠ ii) αΙΚ=εΠ iii) εΙΚ = εΕ +αΠ iv) εΕ=αΕ+εΙΚ
4) Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις ακόλουθες προτάσεις:
i) Η είσπραξη απαίτησης από πελάτη αποτελεί έσοδο, ενώ η εξόφληση υποχρέωσης της επιχείρησης προς
τρίτο αποτελεί έξοδο.
ii) Σε μια επιχείρηση μπορεί να υπάρχει έξοδο, η κάλυψη του οποίου να μην συνεπάγεται ταμειακή εκροή.
iii) Τα έσοδα και τα έξοδα καταχωρούνται στην χρήση που εισπράχθηκαν και όχι στην χρήση που
δημιουργήθηκαν.
iv) Όταν ο δείκτης ειδικής ρευστότητας λαμβάνει την τιμή 1 συμπεραίνουμε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
ν) Όταν ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης λαμβάνει τιμή ίση με την μονάδα, παρέχεται η πληροφόρηση ότι το
κόστος χρήσης των ξένων κεφαλαίων είναι μικρότερο από την αποδοτικότητα των συνολικά απασχολουμένων
κεφαλαίων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης ΘΗΤΑ την 01/01/2011 είχαν ως ακολούθως:
Κτήρια
Μηχανήματα
Αυτοκίνητα
Εμπορεύματα
Υλικά συσκευασίας
Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Χρεόγραφα

200.000
30.000
30.000
40.000
10.000
30.000
40.000
20.000
10.000

Ίδια κεφάλαια
Ενυπόθηκο δάνειο
Προμηθευτές
Κρατήσεις & εισφορές πληρωτέες
Γραμμάτια Πληρωτέα
Γραμμάτια προεξοφληθέντα
Προκαταβολές πελατών
Ταμεία
Καταθέσεις όψεως

360.000
30.000
40.000
10.000
30.000
5.000
15,000
30.000
50.000
(τα ποσά είναι σε €)

Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2011 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες συναλλαγές:
1)Η επιχείρηση έλαβε ειδοποίηση από την τράπεζα Χ ότι τα προεξοφλημένα σε αυτή γραμμάτια εξοφλήθηκαν
από τους οφειλέτες τους.
2)Η επιχείρηση πούλησε εμπορεύματα αντί 20.000 € με συμψηφισμό των προκαταβολών πελατών και
υπογραφή εντόκων γραμματίων. Οι τόκοι των γραμματίων ανήλθαν σε 400 €.
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3)Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού 20,000 € με επιβάρυνσή του λογαριασμού όψεως. Οι εργοδοτικές
εισφορές ύψους 3.500 € και οι κρατήσεις ύψους 3.000 € οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των
εργαζομένων.
4)Η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας 10.000 €. Για τη συγκεκριμένη αγορά υπογράφηκαν έντοκα
γραμμάτια ονομαστικής αξίας 6.000 €, ενώ έγινε και συμψηφισμός των προκαταβολών σε προμηθευτές. Οι
τόκοι των γραμματίων ανήλθαν σε 300 €.
5)'Η επιχείρηση εισέπραξε το 50% των απαιτήσεων της από πελάτες, τα οποία και κατέβαλλε για την
εξόφληση οφειλών από γραμμάτια.
6)Η επιχείρηση σύναψε βραχυπρόθεσμό δάνειο ύψους 10.000 € με ενεχυριασμό εμπορευμάτων αξίας 15.000
€. Στη συνέχεια ρευστοποίησε χρεόγραφά τιμής κτήσης 5.000 €, αντί 6.000 €.
7)Αυτοκίνητο της επιχείρησης αξίας 10.000 € καταστράφηκε σε ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρία αναγνώρισε
το 80% της ζημιάς το οποίο δεν είχε καταβάλλει έως τις 31/12/2011.
8)Απαιτήσεις από γραμμάτια ύψους 4.000 € δεν εισπράχτηκαν στην λήξη τους.

Ζητείται:
Α) Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω συναλλαγών και τα υπολογισθούν τα αποτελέσματα
εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη την απογραφή στις 31/12/2011 η οποία έδειξε ότι τα υλικά συσκευασίας
ανέρχονταν σε 8.000 €, ενώ τα εμπορεύματα σε 55.000 €. Επίσης, σύμφωνα με την απογραφή, οφείλονταν
στην επιχείρηση έσοδα από ενοίκια ύψους 3.000 €, καθώς και διάφορα λειτουργικά έσοδα ύψους 20.000 €. Οι
αποσβέσεις των παγίων ανέρχονταν σε 5.000 €, ενώ οφείλονταν τόκοι για το ενυπόθηκο δάνειο ύψους 2,000
€.
Β) Να εξεταστεί εάν η χρήση των ξένων κεφαλαίων ήταν αποδοτική για την επιχείρηση δεδομένου ότι το
μέσο ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 367.000 € και των ξένων σε 125.000 €.
Γ) Να υπολογισθούν αι δείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας, καθώς και οι δείκτες πάγια προς
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ίδια Κεφάλαια προς ξένα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα την 01/01/2011.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλα τα Θέματα
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
Α. Τι αναφέρει η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας; Τι καλείται απλός και τι σύνθετος
μετασχηματισμός;
Β. Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ των παρακάτω ζευγών λογαριασμών (σε μία πρόταση για κάθε
περίπτωση):
i) Γραμμάτια εισπρακτέα - Γραμμάτια Πληρωτέα
ii) Ενοίκια εισπρακτέα - Προσαραχθέντα ενοίκια
iii) Πελάτες - Προκαταβολές Πελατών
iv) Διαφημίσεις - Διαφημίσεις Πληρωτέες
ν) Τόκοι χρεωστικοί - Τόκοι εισπρακτέοι
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Γ. Ποια η διαφορά μεταξύ του Αριθμοδείκτη Ειδικής Ρευστότητας (ΑΕΡ) και του Αριθμοδείκτη
Γενικής Ρευστότητας (ΑΓΡ); Αν ο ΑΓΡ ήταν 2 πέρυσι και είναι 1,5 φέτος, ενώ ο ΑΕΡ ήταν 1
πέρυσι και 0,5 φέτος, τι συμπέρασμα εξάγετε για το επίπεδο ρευστότητας της επιχείρησης; Αν τόσο
οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όσο και τα διαθέσιμα έχουν γένει σταθερά ανάμεσα στις 2
χρονιές, τι συμπέρασμα εξάγετε νια την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης;
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως "ΗΛΙΟΣ ΑΕ" την 1/1/2010 είχαν ως
ακολούθως, (τα ποσά είναι σε χιλ. Ε):
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΠΕΛΑΤΕΣ

15.000
5.000
1.500
10.000
1.000
1.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΑ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

5.000
8.000
5.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ
ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

50.000
15.000
4.500
1.000
1.000
1.500
1.000
1.000

3.000
8.000
12.000

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2010, έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα:
1) Αγοράσθηκαν εμπορεύματα αξίας €15.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών σε προμηθευτές,
με προκαταβολή μετρητών € 1.000, ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπογράφηκαν γραμμάτια στα οποία
προστέθηκε τόκος €500.
2)Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού €5.000, ενώ οι κρατήσεις ύψους €Ι.000 και οι
εργοδοτικές εισφορές €1.500 οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
3)Πωλήθηκαν εμπορεύματα αντί €15.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών πελατών, με λήψη
γραμματίων ποσού € 5.000, τα οποία εμπεριέχουν τόκους € 500 και τα υπόλοιπα με μετρητά.
4 )Καταβλήθηκαν για γενικά έξοδα €1.000 και για προπληρωμή ασφαλίστρων €2.000. Επιπλέον,
εισπράχθηκαν, με μετρητά, €5.000 από την ενοικίαση μιας αποθήκης (μη λειτουργικό έσοδο για τη
συγκεκριμένη επιχείρηση) και €15.000 από δευτερεύουσες δραστηριότητες (υπηρεσίες), που
προσέφερε η επιχείρηση.
5)Η επιχείρηση εισέπραξε διάφορα άλλα λειτουργικά έσοδα ύψους €20.000, τα οποία κατατέθηκαν
από τον οφειλέτη στον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης.
6) Η τράπεζα ειδοποίησε ότι τα προεξοφληθέντα γραμμάτια εξοφλήθηκαν από τους οφειλέτες
τους. Η επιχείρηση προχώρησε σε νέα προεξόφληση γραμματίων εισπρακτέων ύψους €6.000 αντί
€5.500, τα οποία κατατέθηκαν στο λογαριασμό όψεως πού τηρεί η επιχείρηση.
7) Εξοφλήθηκαν οι φόροι πληρωτέοι της επιχείρησης με έκδοση επιταγής.
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8)Η επιχείρηση εξόφλησε τα δάνειο που είχε λάβει ενεχυριάζοντας γραμμάτια ύψους €5.000,
καταβάλλοντας €2.000 μετρητά και το υπόλοιπο από τον λογαριασμό όψεως που τηρεί. Η
επιχείρηση παρέλαβε τα ενεχυριασμένα γραμμάτια.
Ζητείται:
Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων και να
προσδιοριστεί με ημερολογιακές εγγραφές το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως, αφού ληφθούν
υπόψη ότι, τα εμπορεύματα στις 31/12/2010 ανέρχονταν στο ποσό των 15.000 €, το απόθεμα
της γραφικής ύλης σε €500 ενώ οι αποσβέσεις ήταν για τα κτίρια €300, για τα αυτοκίνητα
€300 και για τα έπιπλα €500. Τέλος τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν
δεδουλευμένα.
(ii) Να προσδιοριστούν οι αριθμοδείκτες παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ιδίων προς
συνολικά κεφάλαια και ιδίων προς ξένα κεφάλαια με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών
στην αρχή του έτους.
(iii) Με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών στην αρχή του έτους, ποια είναι η αποδοτικότητα
του ενεργητικού αν τα κέρδη εκμετάλλευσης του 2009 ήταν €15.000; Η αντίστοιχη
αποδοτικότητα για το 2010 ποια είναι; Τι συμπέρασμα εξάγετε;
(i)

