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Δ Ι Α ΓΩΝ Ι ΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ  Ο Ι ΚΟΝΟΜ Ι Α Σ  &  Ο Ι ΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ  
ΚΑ Ι  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝ Ι Α Σ  −  ΘΡΑΚΗΣ  

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1Γ/2008) 
ΚΕΝΤΡ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ  Δ ΙΑΓΩΝ Ι ΣΜΟΥ  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης 

  
Εξέταση στα μαθήματα: 

2.4. «Οικονομική» 
2.5. «Λογιστική» 
Κυριακή 5-4-2009  

 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν στα δύο μαθήματα της σημερινής εξέτασης ως εξής: οι πρώτες τριάντα (30) 
αφορούν το μάθημα «Οικονομική» και οι επόμενες τριάντα (30) το μάθημα «Λογιστική». 

Όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100) και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος 
είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες. Επομένως, καθεμία από τις 30 ερωτήσεις της 
«Οικονομικής» και καθεμία από τις 30 ερωτήσεις της «Λογιστικής» συμμετέχει με 3 1/3 μονάδες 
(100/30) στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος. Αναφορικά με τη 
διαμόρφωση του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης υπενθυμίζεται ότι και τα δύο μαθήματα 
έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.  

Να απαντήσετε και στις εξήντα (60) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των 
πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΟ.  

Ε ΡΩ Τ ΗΜΑ ΤΟ ΛΟ Γ Ι Ο  

2.4. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  
(30  ερωτήσεις  από το 1  ως  το 30) 

 
 

1. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνει: 
 α) τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της χώρας. 
 β) τις εξαγωγές, τους άδηλους πόρους και το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίου. 
 γ) το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο των αδήλων πόρων. 
 δ) το ισοζύγιο των αδήλων πόρων και το ισοζύγιο πληρωμών.    
2. Η συμβολή του Ρικάρντο στη θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου σχετίζεται: 
 α) με τον προστατευτισμό. 
 β) με την ανάλυση των όρων εμπορίου. 
 γ) με το απόλυτο πλεονέκτημα. 
 δ) με το συγκριτικό πλεονέκτημα.    
3. Ως παραγωγικοί συντελεστές θεωρούνται: 
 α) όλα τα χρηματικά μέσα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για να παράγουν τα προϊόντα τους. 
 β) όλα τα πραγματικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 
 γ) όλα τα χρηματικά μέσα που προσφέρουν τα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις. 
 δ) όλα τα μέσα ή οι πόροι που διαθέτει το κράτος για να πραγματοποιηθεί η παραγωγή.    
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4. Το μέσο μεταβλητό κόστος στη βραχυχρόνια περίοδο αυξάνεται όταν: 
 α) το μέσο προϊόν μειώνεται. 
 β) το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν. 
 γ) το οριακό προϊόν αυξάνεται. 
 δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.    
5. Υποτίθεται ότι η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 
 α) το ύψος της τιμής δεν ενδιαφέρει τον καταναλωτή. 
 β) περαιτέρω αυξήσεις της τιμής θα ελαττώσουν την κατανάλωση. 
 γ) η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των τιμών. 
 δ) το ποσοστό της δαπάνης που διατίθεται στην αγορά του αγαθού θα παραμείνει σταθερό. 
   
6. Στο σημείο που η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση με τη μονάδα σε απόλυτους όρους, εάν ως

MR ορίζεται το οριακό έσοδο, τότε: 
 α) MR = 1. 
 β) MR = 0. 
 γ) MR > 0. 
 δ) δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 
   
7. Η ισχύς του νόμου της φθίνουσας απόδοσης ενός συντελεστή αρχίζει να ισχύει όταν: 
 α) το οριακό προϊόν γίνεται μέγιστο. 
 β) το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο. 
 γ) το οριακό και το μέσο προϊόν είναι ίσα. 
 δ) το οριακό προϊόν είναι αρνητικό. 
   
8. LAC= καμπύλη μακροχρόνιου μέσου κόστους και LMC= καμπύλη μακροχρόνιου οριακού κόστους. 

Η καμπύλη LAC: 
 α) κατέρχεται όταν LMC< LAC και ανέρχεται όταν LMC>LAC. 
 β) ανέρχεται όταν η καμπύλη LMC ανέρχεται. 
 γ) διέρχεται από το χαμηλότερο σημείο της LMC. 
 δ) κάμπτεται όταν η καμπύλη LMC πέφτει. 
   
9. Στο σημείο όπου μία ακτίνα από την αρχή των αξόνων εφάπτεται της καμπύλης τού συνολικού

βραχυχρόνιου κόστους, τότε το μέσο βραχυχρόνιο κόστος: 
 α) ισούται με το βραχυχρόνιο οριακό κόστος. 
 β) είναι μεγαλύτερο από το βραχυχρόνιο οριακό κόστος. 
 γ) είναι μικρότερο από το βραχυχρόνιο οριακό κόστος. 
 δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 
   
10. Το μονοπώλιο θα παράγει:  
 α) στο ελαστικό τμήμα της καμπύλης ζήτησης. 
 β) στο ανελαστικό τμήμα της καμπύλης ζήτησης. 
 γ) στο σημείο της καμπύλης ζήτησης που έχει μοναδιαία ελαστικότητα. 
 δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. 
   
11. 
 

Έλληνας υπήκοος απασχολείται από μια ελληνική επιχείρηση στη Βουλγαρία. Το εισόδημά του
περιλαμβάνεται: 

 α) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 
 β) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 
 γ) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 
 δ) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 
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12. Εάν μετατοπισθούν ταυτόχρονα η καμπύλη ζήτησης και η καμπύλη προσφοράς, τότε: 
 α) η ποσότητα ισορροπίας πάντα μειώνεται. 
 β) η ποσότητα ισορροπίας πάντα παραμένει αμετάβλητη. 
 γ) η τιμή ισορροπίας πάντα παραμένει αμετάβλητη. 
 δ) η ποσότητα και η τιμή μπορεί να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
   
13. Η κλίση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων (ή καμπύλης μετασχηματισμού) δύο εκροών

(προϊόντων), 1 και 2, όταν χρησιμοποιούνται δύο εισροές (παραγωγικοί συντελεστές), εργασία (L) 
και κεφάλαιο (K), δίδεται: 

 α) από τον Οριακό Λόγο Τεχνικής Υποκατάστασης Κεφαλαίου με Εργασία. 
 β) από τον Οριακό Λόγο Μετασχηματισμού της εκροής 1 σε εκροή 2. 
 γ) και από τις δύο παραπάνω επιλογές α) και β). 
 δ) από καμία από τις δύο επιλογές α) και β). 
   
14. Η ζήτηση ενός αγαθού μειώθηκε όταν αυξήθηκε η τιμή ενός άλλου γιατί τα αγαθά αυτά είναι: 
 α) υποκατάστατα. 
 β) συμπληρωματικά. 
 γ) κατώτερα. 
 δ) κανονικά. 
   
15. Αρκετές φορές η κυβέρνηση, όταν επιθυμεί να διευρύνει τα έσοδά της, προχωρεί σε αύξηση της

φορολογίας των αγαθών: 
 α) που χαρακτηρίζονται από ανελαστική ζήτηση. 
 β) που χαρακτηρίζονται από ελαστική ζήτηση. 
 γ) που έχουν ζήτηση μοναδιαίας ελαστικότητας. 
 δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 
   
16. Παράλληλη μετατόπιση προς τα δεξιά της γραμμής καταναλωτικών δυνατοτήτων (εισοδηματικός

περιορισμός) ενός καταναλωτή μπορεί να συμβεί εάν: 
 α) αυξηθεί το χρηματικό εισόδημα του καταναλωτή και οι τιμές των αγαθών παραμείνουν αμετάβλητες. 
 β) μειωθούν κατά το ίδιο ποσοστό οι τιμές κάποιων, αλλά όχι όλων, των αγαθών. 
 γ) αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό το χρηματικό εισόδημα και οι τιμές όλων των αγαθών. 
 δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.    
17. Η καμπύλη ζήτησης ενός προϊόντος δίδεται από τη συνάρτηση P=10-Q, όπου Ρ η τιμή και Q η 

ζητούμενη ποσότητα. Εάν Ρ=6 ευρώ, τότε το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με: 
 α) 24 ευρώ. 
 β) 16 ευρώ. 
 γ) 12 ευρώ. 
 δ) 8 ευρώ.    
18. Το μακροχρόνιο συνολικό κόστος παραγωγής μιας δεδομένης ποσότητας προϊόντος είναι

υψηλότερο από το βραχυχρόνιο συνολικό κόστος; 
 α) Ποτέ. 
 β) Πάντα. 
 γ) Μερικές φορές, εάν μακροχρονίως η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας.
 δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε γιατί δε γνωρίζουμε τη συνάρτηση κόστους.    
19. Οριακό κόστος είναι το επιπλέον κόστος που προκύπτει: 
 α) από την προσθήκη μίας επιπλέον μονάδας μιας εισροής. 
 β) από την προσθήκη μίας επιπλέον μονάδας από κάθε εισροή. 
 γ) από την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας προϊόντος. 
 δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.    
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20. Η σχέση «οριακό έσοδο = οριακό κόστος» αποτελεί σχέση μεγιστοποίησης των κερδών μιας 
επιχείρησης: 

 α) μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς μονοπωλίου. 
 β) μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. 
 γ) μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς ολιγοπωλίου. 
 δ) σε οποιαδήποτε μορφή αγοράς. 
   
21. Η πολιτική της ανοικτής αγοράς (open market) σημαίνει: 
 α) αποφυγή κρατικής παρέμβασης στην οικονομική πολιτική. 
 β) ελευθερία συναλλαγών των επιχειρήσεων. 
 γ) πώληση ή αγορά κρατικών τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα. 
 δ) όλα τα παραπάνω.    
22. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης όλων των παραγωγικών συντελεστών: 
 α) η αύξηση της προσφοράς χρήματος θα επιφέρει πληθωρισμό. 
 β) η αύξηση της προσφοράς χρήματος ενδέχεται να αυξήσει την παραγωγή. 
 γ) το τι θα συμβεί εξαρτάται από το αν η οικονομία αντιμετωπίζει ύφεση. 
 δ) το τι θα συμβεί εξαρτάται από την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών.    
23. Tα νομισματικά μέτρα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού ζήτησης περιλαμβάνουν:  
 α) τη μείωση του αναπροεξοφλητικού επιτοκίου. 
 β) τη μείωση της άμεσης φορολογίας. 
 γ) την αύξηση των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων των τραπεζών. 
 δ) την αύξηση των δημοσίων δαπανών. 
   
24. Ο πληθωρισμός προκαλεί: 
 α) αύξηση της ανισοκατανομής του εισοδήματος. 
 β) αύξηση των πραγματικών επιτοκίων. 
 γ) αύξηση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων. 
 δ) τίποτε από τα παραπάνω. 
   
25. Το ντάμπινγκ (dumping) είναι μέτρο που: 
 α) χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για να εκτοπίσει ανταγωνιστές μόνο από την εσωτερική αγορά. 
 β) χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για να εκτοπίσει ανταγωνιστές στη διεθνή αγορά. 
 γ) αποφασίστηκε από την GATT (ΓΚΑΤ) για να ενισχυθεί το διεθνές εμπόριο. 
 δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.  
   
26. Για μια ανοικτή οικονομία ισχύει η εξής μακροοικονομική σχέση ισορροπίας: 
 α) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την ιδιωτική κατανάλωση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις,

συν τις δημόσιες δαπάνες, συν τις καθαρές εξαγωγές. 
 β) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την ιδιωτική κατανάλωση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις,

συν τις δημόσιες δαπάνες. 
 γ) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την ιδιωτική κατανάλωση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις,

συν τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία, συν τις καθαρές εξαγωγές. 
 δ) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την αποταμίευση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις, συν τις

δημόσιες δαπάνες, συν τις καθαρές εξαγωγές. 
   
27. Εάν η τιμή του ονομαστικού επιτοκίου είναι 2,5% και o πληθωρισμός είναι 3%, τότε το πραγματικό 

επιτόκιο ισούται με: 
 α) 0,5%. 
 β) 1,5%. 
 γ) -0,5%. 
 δ) 5%. 
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28. Μία από τις παρακάτω προτάσεις για την εθνική αποταμίευση ΔΕΝ ισχύει: 
 α) Η εθνική αποταμίευση είναι το άθροισμα της ιδιωτικής και της δημόσιας αποταμίευσης. 
 β) Η εθνική αποταμίευση αντιστοιχεί στο προϊόν που απομένει όταν έχουν ικανοποιηθεί η ζήτηση των 

καταναλωτών και η ζήτηση του Δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες. 
 γ) Η εθνική αποταμίευση ισούται με τις συνολικές επενδύσεις. 
 δ) Η εθνική αποταμίευση εκφράζει το συνολικό ποσό των καταθετικών λογαριασμών στις τράπεζες. 
   
29. Η προσφορά χρήματος (Μ1) με τη στενή έννοια του όρου περιλαμβάνει: 
 α) τα κέρματα, τις αποταμιευτικές καταθέσεις και τις καταθέσεις όψεως. 
 β) τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως. 
 γ) τα κέρματα, τα τραπεζογραμμάτια και τις καταθέσεις προθεσμίας. 
 δ) τη νομισματική κυκλοφορία και τις αποταμιευτικές καταθέσεις. 
   
30. Η τιμή ενός ομολόγου: 
 α) κινείται αντίθετα από τη μεταβολή του επιτοκίου της αγοράς. 
 β) κινείται ομόρροπα με τη μεταβολή του επιτοκίου της αγοράς. 
 γ) είναι ανεξάρτητη από το επιτόκιο της αγοράς. 
 δ) εξαρτάται από το ύψος των μισθών. 
   
 
 
 

2.5. Λ ο γ ι σ τ ι κ ή  
(30   ερωτήσεις  από το 31   ως  το 60) 

 
 

31. Όταν παρέχονται υπηρεσίες με πίστωση: 
 α) χρεώνεται ο λογαριασμός Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών και πιστώνεται ο λογαριασμός Πιστωτές. 
 β) χρεώνεται ο λογαριασμός Απαιτήσεις από Πελάτες και πιστώνεται ο λογαριασμός Έσοδα Παροχής

Υπηρεσιών. 
 γ) χρεώνεται ο λογαριασμός Ταμείο και πιστώνεται ο λογαριασμός Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών. 
 δ) χρεώνεται ο λογαριασμός Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών και πιστώνεται ο λογαριασμός Ταμείο. 
   
32. Την 01/02/2007 μια επιχείρηση πλήρωσε € 4.200 για ασφάλιστρα για το χρονικό διάστημα από 

01/02/2007 έως 31/01/2008. Τα έξοδα των ασφαλίστρων που αφορούν τις δύο διαχειριστικές
χρήσεις (2007 και 2008) είναι αντίστοιχα: 

 α) € 350  € 3.850  
 β) € 700  € 3.500  
 γ) € 3.500  € 700 
 δ) € 3.850  € 350    
33. Ο επιχειρηματίας Ν. Παππάς κλείνει τα βιβλία της ατομικής του επιχείρησης στο τέλος κάθε

χρόνου. Την 31/12/2008 το ισοζύγιο της επιχείρησης μετά τις εγγραφές προσαρμογής και πριν από 
τις εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος εμφανίζει, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω
υπόλοιπα λογαριασμών: 
Κεφάλαιο (31/12/2007) € 37.900, Ατομικές απολήψεις € 11.000, Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών 
€ 97.300, Αναλωθέντα υλικά € 22.500, Εξοπλισμός € 7.200, Αποσβέσεις έτους € 1.200, 
Αποσβεσμένος εξοπλισμός € 3.000, Αμοιβές προσωπικού € 16.800, Ενοίκια € 6.600, Ασφάλιστρα 
€ 6.600, Διαφημίσεις € 3.300.  
Με ποιο ποσό θα εμφανισθεί η αναπόσβεστη αξία του εξοπλισμού στον Ισολογισμό της
31/12/2008; 

 α) Με το ποσό των € 3.000.  
 β) Με το ποσό των € 4.200.  
 γ) Με το ποσό των € 6.000. 
 δ) Με το ποσό των € 7.200.    
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34. Οι Α. Ανδρέου και Β. Βασιλείου συστήνουν Ομόρρυθμη Εταιρεία και εισφέρουν τα ακόλουθα
στοιχεία: ο Ανδρέου εισφέρει μετρητά € 10.000, γραμμάτια πελατών του ονομαστικής αξίας
€ 10.500 και παρούσας αξίας € 10.000, εμπορεύματα αξίας € 20.000, απαιτήσεις από πελάτες 
(φερέγγυες) ύψους € 10.000. Ο Β. Βασιλείου εισφέρει ένα μηχάνημα που η αξία του συμφωνήθηκε
στα € 50.000. Το καταστατικό της εταιρείας θα αναγράφει ύψος κεφαλαίου € 100.000, δηλαδή 
€ 50.000 ο κάθε εταίρος. Η οικονομική εφορία εκτίμησε την αξία του μηχανήματος σε € 200.000. Θα 
καταβληθεί εισφορά συγκέντρωσης κεφαλαίου 1 % ίση με: 

 α) € 1.000.  
 β) € 2.000.  
 γ) € 2.500. 
 δ) € 10.000.    
35. Ο Π. Πέτρου εργάζεται στην επιχείρηση ΩΜΕΓΑ. Οι ακαθάριστες αποδοχές του είναι € 1.800 το 

μήνα. Για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους ο φόρος εισοδήματος που του αντιστοιχεί (από τον
πίνακα) είναι € 180. Οι κρατήσεις που του γίνονται για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι € 288. Η 
συμμετοχή της επιχείρησης στα ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό του είναι 28 %. Συνεπώς η 
απασχόληση του Π. Πέτρου θα στοιχίσει στην επιχείρηση για τον Ιούνιο συνολικά: 

 α) € 1.332.  
 β) € 1.800.  
 γ) € 2.268. 
 δ) € 2.304.    
36. Ποια από τις ακόλουθες αιτίες ΔΕΝ αποτελεί λόγο λύσης μιας ΕΠΕ; 
 α) Όταν προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό. 
 β) Όταν ληφθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. 
 γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. 
 δ) Όταν οι διαχειριστές παραλείψουν να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και

παθητικού. 
   
37. Ποια από τις παρακάτω εταιρείες έχει συσταθεί νόμιμα και, επομένως, ΔΕΝ συντρέχει η ανώμαλη 

διακοπή της λειτουργίας της; 
 α) Η ΟΕ που έχει συσταθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό. 
 β) Η ΕΠΕ που έχει συσταθεί με ιδιωτικό έγγραφο. 
 γ) Η ΑΕ που έχει συσταθεί με ιδιωτικό έγγραφο. 
 δ) Καμία από τις παραπάνω. 
   
38. Το κατώτερο όριο μετοχικού κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ όπως ισχύει σήμερα είναι: 
 α) € 20.000. 
 β) € 30.000. 
 γ) € 60.000. 
 δ) € 100.000.    
39. H ΔΕΛΤΑ ΑΕ κατέχει το 100 % της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ. Η ΔΕΛΤΑ ΑΕ απορροφά την ΕΨΙΛΟΝ.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας: 
 α) αυξάνεται κατά 100 %. 
 β) μειώνεται κατά 10 %. 
 γ) αυξάνεται κατά 10 %. 
 δ) δε μεταβάλλεται. 
   
40. Οι Α και Β έχουν μια ΟΕ με αντικείμενο λειτουργίας τη σύνταξη οικονομικών μελετών, στην οποία 

συμμετέχουν, στο κεφάλαιο και στα κέρδη, κατά 55 % ο Α και 45 % ο Β. Κατά τη λήξασα
διαχειριστική περίοδο η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρά κέρδη € 110.000. Και οι δύο εταίροι 
κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για επιχειρηματική αμοιβή. Ο φόρος εισοδήματος του νομικού
προσώπου είναι: 

 α) € 11.000.  
 β) € 24.750. 
 γ) € 30.250. 
 δ) € 55.000.    
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41. Ποια από τις ακόλουθες μετατροπές ΔΕΝ επιτρέπεται να γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/20 όπως
ισχύει σήμερα; 

 α) Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ. 
 β) Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ. 
 γ) Μετατροπή ΑΕ σε ΟΕ. 
 δ) Όλες οι ανωτέρω μετατροπές μπορούν να πραγματοποιηθούν. 
   
42. Η συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί: 
 α) αποκλειστικά με απορρόφηση. 
 β) αποκλειστικά με σύσταση νέας εταιρείας. 
 γ) είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. 
 δ) Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε με απορρόφηση ούτε με σύσταση νέας εταιρείας. 
   
43. Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις παρουσιάζει ορθά τη σχέση μεταξύ στοιχείων ενεργητικού (Ε),

υποχρεώσεων (Υ), εσόδων (ΕΣ), εξόδων (ΕΞ) και ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ); 
 α) Ε = Υ + ΙΚ – ΕΣ + ΕΞ  
 β) ΙΚ = Ε – Υ + (ΕΣ – ΕΞ)  
 γ) Υ = Ε + ΙΚ + (ΕΣ – ΕΞ)  
 δ) ΙΚ = Ε – Υ – (ΕΣ – ΕΞ) 
   
44. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί στοιχείο ενεργητικού για μια επιχείρηση; 
 α) Απαιτήσεις από πελάτες που προέκυψαν από την πώληση εμπορευμάτων επί πιστώσει. 
 β) Καταχωρημένα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που προέκυψαν από την ανάπτυξη καινούργιου

προϊόντος.  
 γ) Εμπορεύματα τα οποία έχουν πωληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στον πελάτη. 
 δ) Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα.  
   
45. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί στοιχείο παθητικού μιας επιχείρησης; 
 α) Ελαττωματικά εμπορεύματα. 
 β) Οφειλές σε προμηθευτές που προέκυψαν από την αγορά εμπορευμάτων επί πιστώσει. 
 γ) Βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο. 
 δ) Οφειλή ενοικίου του προηγούμενου μήνα. 
   
46. Σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας:  
 α) τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι

υποχρεώσεις και τα έξοδα δεν πρέπει να υποεκτιμώνται. 
 β) τα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να υποεκτιμώνται και τα έξοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται. 
 γ) οι λογιστές επιτρέπεται να υποεκτιμούν εσκεμμένα τα στοιχεία του ενεργητικού ή τα έσοδα και να

υπερεκτιμούν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις ή τα έξοδα. 
 δ) τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα δεν πρέπει να υποεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι υποχρεώσεις 

και τα έξοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται. 
   
47. H έννοια της επιχειρηματικής αμοιβής υπάρχει: 
 α) στις ετερόρρυθμες εταιρείες. 
 β) στις ανώνυμες εταιρείες. 
 γ) στις ΔΕΚΟ. 
 δ) στους συνεταιρισμούς.     
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48. Την 1η Ιανουαρίου 2009 η κα Ελένη προσλαμβάνει τη Μαρία ως πωλήτρια στο κατάστημά της. Ο
μηνιαίος μισθός της Μαρίας ανέρχεται στα € 800, εκ των οποίων τα € 400 καταβάλλονται την 
πρώτη μέρα του μήνα και τα υπόλοιπα € 400 στο τέλος του μήνα. 
Ποια από τις παρακάτω εγγραφές είναι η ορθή για την καταχώρηση του μισθού της Μαρίας στα
λογιστικά βιβλία του καταστήματος την 01/01/09; 

 α) Χρέωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας» με € 800 και πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με 
€ 800. 

 β) Χρέωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας» με € 400, χρέωση του λογαριασμού «Προπληρωμένος 
μισθός Μαρίας» με € 400 και πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με € 800.  

 γ) Χρέωση του λογαριασμού «Προπληρωμένος μισθός Μαρίας» με € 400 και πίστωση του 
λογαριασμού «Ταμείο» με € 400. 

 δ) Χρέωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας» με € 800, πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με € 400 
και πίστωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας πληρωτέος» με € 400.    

49. Η εταιρεία «Ποσειδώνας ΑΕ» αγοράζει εξοπλισμό γραφείου για € 240.000 την 1η Ιανουαρίου 2008. 
Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Εκτιμά ότι ο εξοπλισμός
αυτός θα έχει ωφέλιμη ζωή 12 χρόνων, μετά την πάροδο των οποίων θα πωληθεί για € 60.000. Σε 
ποια αξία θα εμφανιστεί ο εξοπλισμός στον Ισολογισμό της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009; 

 α) € 150.000.  
 β) € 165.000.  
 γ) € 210.000. 
 δ) € 225.000.    
50. Υποθέστε ότι στην παραπάνω περίπτωση της εταιρείας «Ποσειδώνας ΑΕ» χρησιμοποιείται τελικά

η μέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης με συντελεστή απόσβεσης 20 % (η εκτιμώμενη 
υπολειμματική αξία ισούται με € 16.493). Ο εξοπλισμός θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό στις
31/12/09 με λογιστική αξία: 

 α) € 144.000.  
 β) € 153.600.  
 γ) € 192.000. 
 δ) € 195.299. 
   
51. Στον κύριο ασφαλιστικό φορέα των εργαζομένων καταβάλλεται και από τον εργοδότη, ως

συμμετοχή της ίδιας της επιχείρησης, ένα ποσοστό πάνω στις αποδοχές των εργαζομένων, το 
οποίο ονομάζεται εργοδοτική εισφορά. Αυτή η δαπάνη : 

  α) επιβαρύνει την επιχείρηση. 
 β) παρακρατείται από τους εργαζομένους. 
 γ) επιβαρύνει το Δημόσιο. 
 δ) αυξάνει τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων.    
52. Το καταστατικό των ΑΕ ΔΕΝ περιέχει διατάξεις: 
 α) για τα δικαιώματα των μετόχων. 
 β) για τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας. 
 γ) για το ύψος και για τον τρόπο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. 
 δ) για τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών.    
53. Ποια είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη ονομαστική αξία μιας μετοχής; 
 α) € 0,30. 
 β) € 0,50. 
 γ) € 1. 
 δ) € 2.    
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54. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που οπωσδήποτε πρέπει να καταβληθεί από τους ιδρυτές
μιας ΕΠΕ για τη νόμιμη σύστασή της, σύμφωνα με το Ν. 3661/2008; 

 α) € 4.500. 
 β) € 9.000. 
 γ) € 18.000. 
 δ) € 20.000. 
   
55. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό του κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά από τους

ιδρυτές μιας ΕΠΕ για τη νόμιμη σύστασή της, σύμφωνα με το Ν. 3661/2008; 
 α) 30 %. 
 β) 40 %. 
 γ) 50 %. 
 δ) 100 %. 
   
56. Στις 22/12/08 το ζαχαροπλαστείο «Αγγελικές Γεύσεις» λαμβάνει από μια γειτονική εταιρεία μια

παραγγελία για την ετοιμασία γλυκών αξίας € 500 για το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας, το 
οποίο θα γίνει στις 24/12. Συμφωνείται ότι τα γλυκά θα παραδοθούν στις 23/12 αλλά ότι η πληρωμή 
τους θα γίνει στις 07/01/09. Πότε θα πρέπει ο λογιστής του ζαχαροπλαστείου να αναγνωρίσει την
πιο πάνω συναλλαγή;  

 α) Στις 22/12/08.  
 β) Στις 23/12/08.  
 γ) Στις 24/12/08. 
 δ) Στις 07/01/09.    
57. Μετά τις εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος οι λογαριασμοί των εσόδων: 
 α) έχουν πιστωτικό υπόλοιπο. 
 β) έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. 
 γ) έχουν μηδενικό υπόλοιπο. 
 δ) εξακολουθούν να έχουν το υπόλοιπο που είχαν πριν από αυτές τις εγγραφές. 
   
58. Μια ατομική επιχείρηση δημιούργησε κατά τη διάρκεια του έτους 2007 έσοδα ύψους € 73.000 και 

έξοδα ύψους € 34.000. Ο ιδιοκτήτης απέσυρε κατά τη διάρκεια του έτους για προσωπικές του
ανάγκες € 12.000, που αντιστοιχούν σε διάφορα στοιχεία του ενεργητικού. Το υπόλοιπο του 
λογαριασμού Κεφάλαιο στην αρχή του έτους ήταν € 15.000. Το καθαρό κέρδος και το υπόλοιπο του 
λογαριασμού Κεφάλαιο αντίστοιχα είναι στο τέλος του έτους: 

 α) € 39.000 € 42.000  
 β) € 39.000 € 66.000 
 γ) € 73.000 € 66.000  
 δ) € 107.000 € 81.000 
   
59. Ένα ισοζύγιο είναι: 
 α) φύλλο επιμερισμού. 
 β) λογαριασμός. 
 γ) πίνακας ελέγχου. 
 δ) τίποτε από τα παραπάνω. 
   
60. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις απαιτεί ημερολογιακή εγγραφή τη στιγμή που συμβαίνει; 
 α) Μια επιχείρηση υπογράφει ένα συμφωνητικό αγοράς κατά τo επόμενο έτος 2.000 μέτρων 

υφάσματος extra fine στην τιμή των € 38 το μέτρο.  
 β) Μια επιχείρηση υπογράφει ένα συμφωνητικό αγοράς κατά τα επόμενα δύο χρόνια 200 δωδεκάδων

εξαρτημάτων extra protection στην τιμή των € 1.500 τη δωδεκάδα. 
 γ) Μια επιχείρηση υπογράφει σύμβαση με το σωματείο των εργαζομένων με την οποία υπόσχεται να

αυξήσει τους μισθούς κατά 4 % και να παρέχει στους εργαζόμενους ασφάλεια ζωής. 
 δ) Μια επιχείρηση αγοράζει 2.000 ομόλογα του Δημοσίου με ονομαστική αξία € 8.000 και ετήσιο 

επιτόκιο 3,6 %. 
   

 


