Λογιστική Ι —Ιανουάριος 2016
Θέμα Α (4 μονάδες)
1) Σε ποια περίπτωση ο λογαριασμόςταμείο παρουσιάζειπιστωτικόυπόλοιπο;
2) Ποιές είναι οι διαφορές του προσωρινού από το προσαρμοσμένο ισοζύγιο.

3) Να δώσετεένα παράδειγμαόπου παραβιάζεταιη αρχή της λογιστικήςΜονάδαςή Οντότητας.

4) Ποιοί παράγοντεςκατά τη γνώμη σας πρέπει να λαμβάνονταιυπόψη κατά τη σύγκρισητων
αριθμοδεικτών δυο επιχειρηματικών μονάδων του ίδιου επιχειρηματικού κλάδου;

5) Ποιές είναι κατά τη γνώμη σας οι πιο σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από
την ανάλυσηλογιστικώνκαταστάσεωνχρησιμοποιώνταςαριθμοδείκτες;

Θέμα Β (6 μονάδες)
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών εμπορικής εταιρίας κατασκευής επίπλων «FlJRNlTlJRES ΑΕ» την
01/01/2015 εί αν ω ακολούθω σε
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Κατά την διάρκειατης χρήσεως 2015,ηεπιχείρησηπραγματοποίησετις ακόλουθεςσυναλλαγές:
1) Αγοράσθηκαν εμπορεύματα αξίας € 40.000 με συμψηφισμότων προκαταβολών σε προμηθευτές €
20.000, με μετρητά € 5.000 και τα υπόλοιπα με πίστωση. 2) Η τράπεζα Χ ειδοποίησε ότι το 50% των
προεξοφληθέντων σε αυτήν γραμματίων εξοφλήθηκαν από τους οφειλέτες τους. Επίσης
προεξοφλήθηκανγραμμάτια αξίας € 1.000 στην τράπεζα Ψ και εισπράχθησαν€ 950. 3) Η επιχείρηση
πούλησε εμπορεύματα αξίας € 15.000 με υπογραφή γραμματίων ονομαστικής αξίας € 10.000 ενώ το
υπόλοιπο ποσό συμφωνήθηκενα κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω web banking στον λογαριασμό της. 4)
Μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης αξίας € 10.000, υπέστη ζημιά και καταστράφηκε
ολοσχερώς. Η ασφαλιστικήεταιρία αναγνώρισετο 60% της ζημιάς το οποίο δεν είχε καταβάλλειέως τις
31/12/2015.Η επιχείρηση ενέκρινε αγορά νέου εξοπλισμού προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες της
αξίας € 6.000. 5) Ανταλλάχθηκεαυτοκίνητομε καινούριοαξίας € 20.000 με τον εξής διακανονισμό: το
παλαιό αυτοκίνητοαξίας € 12.000 και μετρητά € 6.000. 6) οι αμοιβές προσωπικού για την χρήση 2015
ανέρχονταν σε € 20.000. Η επιχείρηση κατέβαλλε το καθαρό ποσό στους εργαζομένους από τον
λογαριασμό όψεως της, ενώ οι κρατήσεις€ 4.000 και οι εργοδοτικές εισφορές € 5.000 οφείλονταν στα
ασφαλιστικάταμεία των εργαζομένων. 7) Η επιχείρησηεισέπραξε€ 20.000 από λειτουργικάέσοδα. Στη
συνέχεια προπλήρωσεγια ασφάλιστρα € 4.000 και αγόρασε υλικά συσκευασίαςαξίας € 1.500 τοις
μετρητοίς. Επιπλέον, πλήρωσε για τόκους ενυπόθηκου δανείου € 1.000 και για λειτουργικά έξοδα €
8.000. 8) Η επιχείρηση αγόρασε έπιπλα αξίας € 10.000 αντί € 7.000, με μετρητά €3.000, γραμμάτια
ονομαστικήςαξίας € 1.000 (στα οποία συμπεριλαμβάνονταιτόκοι € 300), ενώ για το υπόλοιποποσό
συμφωνήθηκε να δοθεί πίστωση.

Ζητούνται: Α) Να γίνουν οι ημερολογιακέςεγγραφέςτων παραπάνωσυναλλαγών.Β) Να προσδιορισθεί
το αποτέλεσμα εκμετάλλευσηςλαμβάνοντας υπόψη ότι η απογραφή στις 31/12/2015 έδειξε ότι το
απόθεμα εμπορευμάτων ανέρχεται σε € 145.000, τα υλικά συσκευασίας σε € 5.000, ενώ τα
προπληρωθένταασφάλιστρακατέστησανδεδουλευμένα.Γ) Να προσδιοριστούν,με βάση τα υπόλοιπα
των λογαριασμών στην αρχή του έτους 2015, o αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας, καθώς και o
αριθμοδείκτηςπαγίων προς μακροπρόθεσμεςυποχρεώσεις.Τέλος, να υπολογιστείστο τέλος του έτους
ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας και να σχολιασθεί αν βάσει του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη
βελτιώθηκε η ρευστότητα της επιχείρησης.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

