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ΟΜΑΔΕΣ Α, ΣΤ  

Κλάδοι  ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ,  ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ , ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

Εξέταση στο μάθημα Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων  

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Λογιστική και Ελεγκτική 

Επιχειρήσεων και αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

βαθμολογικά ισοδύναμες, με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), από τις 

οποίες μία (1) μόνο είναι η ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 

1. Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες που προσφέρουν οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν 

παρέχει κανενός βαθμού διασφάλιση:  

α) ο έλεγχος 

β) η επισκόπηση 

γ) οι συντακτικές υπηρεσίες 

δ) και οι τρεις παραπάνω υπηρεσίες παρέχουν κάποιου βαθμού διασφάλιση 

 

2. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι αρχή επαγγελματικής δεοντολογίας του Κώδικα 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ορκωτών Λογιστών: 

α) η ακεραιότητα 

β) η αντικειμενικότητα 

γ) η εχεμύθεια 

δ) η προάσπιση των συμφερόντων του πελάτη 

 

3. O ελεγκτής δεν είναι ανεξάρτητος στη διενέργεια ελέγχου, όταν: 

α) επιλέγει μόνος του τις λογιστικές εγγραφές, για τις οποίες θα ζητήσει να ελέγξει τα 

παραστατικά 



Σελίδα 2 από 17 

β) μπορεί να μένει ανεπηρέαστος από επιρροές που θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική 

του κρίση και την έκφραση γνώμης 

γ) έχει φιλικές/συγγενικές σχέσεις με τη διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης 

δ) κανένα από τα προηγούμενα 

 

4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει: 

α) ο έλεγχος έχει μικρότερο βαθμό διασφάλισης από την επισκόπηση 

β) ο έλεγχος έχει μεγαλύτερο βαθμό διασφάλισης από την επισκόπηση  

γ) ο έλεγχος έχει μικρότερο βαθμό διασφάλισης από τις λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης 

δ) καμία από τις προηγούμενες 

 

5. Η συγκριτική ανασκόπηση σε σχέση με τον έλεγχο για ποσοτικά σφάλματα 

(έλεγχος συναλλαγών): 

α) είναι πιο αξιόπιστη 

β) έχει μικρότερο κόστος 

γ) παρέχει μεγαλύτερη διασφάλιση 

δ) είναι περισσότερο εύκολο να γίνει κατανοητή 

 

6. Για μια επιχείρηση δίνονται τα εξής στοιχεία για τη χρήση 2021 

Σύνολο ενεργητικού      200.000€ 

Σύνολο πωλήσεων      600.000€ 

Καθαρό αποτέλεσμα (ζημία)      -2.000€ 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ποιο από τα παρακάτω ποσά δεν μπορεί να είναι το επίπεδο 

σημαντικότητας: 

α) 20.000€ 

β) 1.000€ 

γ) 2.000€ 

δ) 8.000€ 

 

7. Ποιο από τα παρακάτω θέματα δημιουργούν δυσκολίες στην εφαρμογή του 

Μοντέλου του Ελεγκτικού Κινδύνου: 

α) δυσχέρειες στον εννοιολογικό προσδιορισμό των μεταβλητών του μοντέλου 

β) δυσχέρειες στον ποσοτικό προσδιορισμό των μεταβλητών του μοντέλου  

γ) δυσχέρειες στον προσδιορισμό της επίπτωσης της μεταβολής μιας μεταβλητής του 

μοντέλου στις υπόλοιπες μεταβλητές     
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δ) κανένα από τα παραπάνω  

 

8. Το Μοντέλο του Ελεγκτικού Κινδύνου βοηθάει:       

α) στην οργάνωση αποτελεσματικών και αποδοτικών ελέγχων    

β) στη δημιουργία της αντίληψης ότι ο έλεγχος είναι μια επιστημονική διαδικασία και στην 

προστασία του ελεγκτή σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων  

γ) στην καλλιέργεια για τον ελεγκτή της εικόνας του ειδικού στη διαχείριση κινδύνων και στο 

μάρκετινγκ συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών   

δ) όλα τα προηγούμενα           

 

9. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τον εξωτερικό και τον εσωτερικό έλεγχο 

ισχύει: 

α) ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από πρόσωπα εξωτερικά προς την ελεγχόμενη 

επιχείρηση και κατά τεκμήριο ανεξάρτητα 

β) ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας 

με την επιχείρηση  

γ) και οι δύο προηγούμενες (α) και (β)       

δ) καμία από τις προηγούμενες (α) και (β)    

  

10. Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί πρωτίστως:       

α) για λογαριασμό της διοίκησης        

β) για λογαριασμό των μετόχων        

γ) για λογαριασμό των τραπεζών και λοιπών πιστωτών     

δ) για λογαριασμό των εργαζομένων  

         

11. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε σχετικά με το σύστημα 

εσωτερικών δικλίδων: 

α) είναι απαραίτητο σε κάθε μορφής και μεγέθους επιχείρηση   

β) οι ίδιοι μηχανισμοί, κανόνες και διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το 

μέγεθος μιας επιχείρησης 

γ) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το κόστος λειτουργίας του    

δ) διασφαλίζει απόλυτα ότι δεν υπάρχουν ουσιώδη λάθη και παραλείψεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

12. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται συστατικό του συστήματος εσωτερικών 

δικλίδων διεύθυνσης:   
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α) το περιβάλλον ελέγχου         

β) το πληροφοριακό σύστημα και η γνωστοποίηση ρόλων και υπευθυνότητας  

γ) η περιοδική παρακολούθηση         

δ) όλα τα παραπάνω  

 

13. Σε ένα πιθανό θεωρητικό δείγμα, κάθε μονάδα του πληθυσμού:    

α) έχει ίση πιθανότητα επιλογής στο δείγμα       

β) έχει μια δεδομένη αλλά όχι απαραίτητα ίση πιθανότητα επιλογής στο δείγμα  

γ) δεν έχει ποτέ ίση πιθανότητα επιλογής στο δείγμα     

δ) κανένα από τα προηγούμενα        

 

14. Ποια/ες από τις παρακάτω είναι τεχνική/ές επιλογής μη πιθανοθεωρητικού 

δείγματος: 

α) κατευθυνόμενη δειγματοληψία 

β) δειγματοληψία κατά ομάδες με μικρό αριθμό μονάδων   

γ) τυχαία υποκειμενική δειγματοληψία      

δ) όλα τα παραπάνω  

 

15. Ένα σφάλμα στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων διεύθυνσης:    

α) αυξάνει την πιθανότητα να παρεισφρήσει ουσιώδες λάθος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 

β) εισάγει λάθος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις    

γ) μειώνει την πιθανότητα λάθους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

δ) κανένα από τα προηγούμενα        

 

16. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο για ποσοτικά σφάλματα, η επέλευση του κινδύνου 

εσφαλμένης αποδοχής:  

α) σημαίνει ότι πάσχει η αποτελεσματικότητα του ελέγχου    

β) σημαίνει ότι ο ελεγκτής κινδυνεύει να διωχθεί για πλημμελή έλεγχο   

γ) μειώνεται με τη χρήση μεγαλύτερου δείγματος      

δ) όλα τα προηγούμενα       

 

17. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο για ποσοτικά σφάλματα, η επέλευση του κινδύνου 

εσφαλμένης απόρριψης:  

α) μειώνεται με τη χρήση μεγαλύτερου δείγματος    
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β) μειώνεται με τη χρήση μικρότερου δείγματος      

γ) και τα δύο προηγούμενα (α) και (β) ισχύουν        

δ) κανένα από τα δύο προηγούμενα (α) και (β) δεν ισχύει 

 

18. Στον έλεγχο, ο ενδεδειγμένος τρόπος για τη μείωση του μη σχετιζόμενου με τη 

δειγματοληψία κινδύνου είναι: 

α) η κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη του προσωπικού της ελεγχόμενης επιχείρησης 

β) η κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη των μελών της ελεγκτικής ομάδας 

γ) η προσεκτική επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος     

δ) η χρήση προχωρημένων στατιστικών μεθόδων δειγματοληψίας  

 

19. Όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι το ποσό σφάλματος σε λογαριασμό υπερβαίνει 

το ανεκτό ποσό/ποσοστό σφάλματος, ποια/ες από τις παρακάτω μπορεί να είναι η/οι 

ενδεδειγμένη/ες ενέργεια/ες:     

α) να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των υποθέσεων και εκτιμήσεων που έχει κάνει 

β) να επεκτείνει το δείγμα         

γ) να πείσει την ελεγχόμενη εταιρεία να προσαρμόσει το υπόλοιπο του λογαριασμού 

δ) όλα τα προηγούμενα          

 

20. Κατά τη φυσική απογραφή στις 31/12/2021, δεν απογράφηκε εκ παραδρομής μία 

παρτίδα αποθεμάτων. Θεωρώντας ότι η αξία των αποθεμάτων αυτών υπερβαίνει το 

επίπεδο σημαντικότητας, τι από τα παρακάτω ισχύει;   

α) ο λογαριασμός «Κόστος πωληθέντων» εμπεριέχει ουσιώδες σφάλμα υπερτίμησης και ο 

λογαριασμός «Αποθέματα» ουσιώδες σφάλμα υποτίμησης 

β) ο λογαριασμός «Κόστος πωληθέντων» εμπεριέχει ουσιώδες σφάλμα υποτίμησης και ο 

λογαριασμός «Αποθέματα» ουσιώδες σφάλμα υπερτίμησης 

γ) οι λογαριασμοί «Κόστος πωληθέντων» και «Αποθέματα» εμπεριέχουν ουσιώδες σφάλμα 

υποτίμησης  

δ) οι λογαριασμοί «Κόστος πωληθέντων» και «Αποθέματα» εμπεριέχουν ουσιώδες σφάλμα 

υπερτίμησης  

 

21. Μια επιχείρηση δεν παρέθεσε στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 

την ανάλυση της κίνησης των παγίων που απαιτούν τα λογιστικά πρότυπα. Η 

σχετική πληροφόρηση θεωρείται ότι είναι σημαντική για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής δεν εντόπισε κανένα άλλο πρόβλημα στις 

οικονομικές καταστάσεις. Με αυτά τα δεδομένα, με ποια από τις παρακάτω προτάσεις 

συμφωνείτε: 
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α) Ο ελεγκτής μπορεί να παραθέσει στην έκθεση ελέγχου τη σχετική ανάλυση και να εκδώσει 

ανάλογα είτε απλή σύμφωνη γνώμη είτε σύμφωνη γνώμη με έμφαση 

β) Ο ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην έκθεσή του ότι υπάρχει η σχετική παράλειψη στο 

προσάρτημα, να παρουσιάσει συνοπτικά τα βασικά μεγέθη της ανάλυσης που λείπει και να 

εκδώσει σύμφωνη γνώμη με εξαίρεση 

γ) Ο ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην έκθεσή του ότι υπάρχει η σχετική παράλειψη στο 

προσάρτημα, να παρουσιάσει συνοπτικά τα βασικά μεγέθη της ανάλυσης που λείπει και να 

προβεί σε άρνηση γνώμης  

δ) Ο ελεγκτής οφείλει να αναφέρει την παράλειψη παράθεσης των σχετικών στοιχείων και να 

εκδώσει αρνητική γνώμη 

 

22. Μια επιχείρηση έχει στη χρήση 2021 σύνολο ενεργητικού 12.000.000€ και κέρδη 

3.500.000€. Η διοίκηση της επιχείρησης δεν επιτρέπει στον ελεγκτή τη διενέργεια 

συγκεκριμένης ελεγκτικής διαδικασίας σε κονδύλι λογιστικής αξίας 2.000.000€, χωρίς 

να υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική διαδικασία ελέγχου. Πιθανά σφάλματα στο εν  

λόγω κονδύλι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους λογαριασμούς της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και μόνο, πρέπει να 

εκδοθεί έκθεση ελέγχου με: 

α) Απλή σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη με έμφαση   

β) Σύμφωνη γνώμη με εξαίρεση 

γ) Άρνηση γνώμης 

δ) Σύμφωνη γνώμη με επιφύλαξη        

 

23. Για την ελεγχόμενη χρήση 2021, η εταιρεία ΧΨΖ έχει τα εξής λογιστικά δεδομένα: 

Σύνολο Ενεργητικού: 28.000.000€ 

Εμπορικές Απαιτήσεις (σύνολο 400 πελάτες): 20.500.000€ 

Καθαρά Κέρδη: 4.100.000€ 

Ο ελεγκτής έχει σχεδιάσει ν’ αποστείλει επιστολή επιβεβαίωσης σε 50 πελάτες 

λογιστικής αξίας 7.675.000€. Ωστόσο, η εταιρεία δεν επιτρέπει στον ελεγκτή να 

αποστείλει επιστολή επιβεβαίωσης σ’ έναν από τους πελάτες, λογιστικής αξίας 

800.000€, καθώς βρίσκεται σε δικαστική διένεξη μαζί του. Λόγω των συνθηκών, ο 

ελεγκτής κρίνει ότι δεν έχει στη διάθεσή του άλλη κατάλληλη εναλλακτική ελεγκτική 

διαδικασία. Από τον έλεγχο του ελεγκτή προέκυψε ότι η εταιρεία έχει, κατά τα λοιπά, 

πλήρως εφαρμόσει το ενδεδειγμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Με 

βάση όλα τα ανωτέρω δεδομένα, ο ελεγκτής οφείλει να εκδώσει:  

α) Απλή σύμφωνη γνώμη 

β) Σύμφωνη γνώμη με εξαίρεση 

γ) Αρνητική γνώμη 

δ) Σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης 
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24. Κατά τη φυσική απογραφή στις 31/12/2021 απογράφηκε δύο φορές παρτίδα 

εμπορευμάτων της επιχείρησης. Με βάση την πληροφορία αυτή, για τα αποθέματα 

τέλους χρήσης , ο ισχυρισμός της διοίκησης που πάσχει είναι: 

α) Ύπαρξη 

β) Πληρότητα 

γ) Επιμέτρηση και Κατανομή 

δ) Κανένας από τους προηγούμενους   

 

25. Δίνονται οι εξής πληροφορίες για τον έλεγχο της εταιρείας ΚΑΠΠΑ, για τη χρήση 

2021:  

       Αξία Βιβλίων   Σωρευτική Υπερτίμηση 

 -Πάγια     3.000.000€    1.300.000€ 

 -Αποθέματα     2.000.000€     900.000€ 

 -Εμπορικές Απαιτήσεις  6.000.000€    2.400.000€ 

 -Λοιπό Ενεργητικό   1.000.000€    200.000€ 

 -Σύνολο Ενεργητικού  12.000.000€    4.800.000€ 

 -Καθαρά Κέρδη   1.400.000€ 

 -Έσοδα    17.000.000€ 

 -Καθαρή Θέση   5.500.000€ 

Από το σφάλμα υπερτίμησης των 4.800.000€ προέκυψε ποσό 1.300.000€ στην 

τρέχουσα περίοδο. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο ελεγκτής οφείλει να εξηγήσει περιεκτικά το θέμα στην 

έκθεση ελέγχου και να εκδώσει: 

α) Αρνητική Γνώμη 

β) Σύμφωνη Γνώμη με έμφαση 

γ) Γνώμη με εξαίρεση ή επιφύλαξη 

δ) Άρνηση Γνώμης 

 

26. Κατά την ενασχόλησή του με το σύστημα των εσωτερικών δικλίδων σ΄ έναν 

έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ο εσωτερικός ελεγκτής: 

α) Ενδιαφέρεται εξίσου για τις τρεις κατηγορίες δικλίδων, Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, Συμμόρφωσης και Λειτουργιών 

β) Ενδιαφέρεται περισσότερο για τις δικλείδες Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έναντι 

των δικλίδων Συμμόρφωσης και Λειτουργιών. 

γ) Ενδιαφέρεται λιγότερο για τις δικλίδες Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έναντι των 

δικλίδων Συμμόρφωσης και Λειτουργιών. 
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δ) Ενδιαφέρεται περισσότερο για τις δικλίδες Συμμόρφωσης έναντι των δικλείδων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Λειτουργιών. 

 

27. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε, σχετικά με το σύστημα 

εσωτερικών δικλίδων: 

α) Οι εσωτερικές δικλίδες αποσκοπούν στην εύλογη διασφάλιση ότι η επιχείρηση 

συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία 

β) Οι εσωτερικές δικλίδες αποσκοπούν στην εύλογη διασφάλιση ότι ουσιώδη σφάλματα στις 

οικονομικές καταστάσεις αποτρέπονται ή εντοπίζονται και διορθώνονται έγκαιρα (πριν από 

τη δημοσίευση των καταστάσεων αυτών) 

γ) Οι εσωτερικές δικλίδες αποσκοπούν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 

λειτουργιών της επιχείρησης, στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων της και στην 

αποφυγή αναίτιας δημιουργίας υποχρεώσεων. 

δ) Όλα τα παραπάνω 

 

28. Από την ανάγνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, τον 

υπολογισμό βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και τη μελέτη των δεδομένων της 

αγοράς, προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά για την ικανότητα της επιχείρησης να έχει 

επεξεργαστεί κατάλληλο σχέδιο αναχρηματοδότησης και να έχει έρθει σε συμφωνία 

στήριξης με τράπεζες, βασικούς πελάτες και προμηθευτές. Το σχέδιο τεκμηριώνει ότι 

η επιχείρηση δεν θα έχει τελικά πρόβλημα συνέχισης της δραστηριότητας. Η διοίκηση 

έχει συμπεριλάβει πλήρη περιγραφή και επεξήγηση του θέματος στο προσάρτημα. 

Με βάση αυτές τις πληροφορίες που θεωρούνται αξιόπιστες, τι πρέπει να εκδώσει ο 

ορκωτός ελεγκτής; 

α) Απλή Σύμφωνη Γνώμη 

β) Σύμφωνη Γνώμη με εξαίρεση 

γ) Σύμφωνη Γνώμη με θέμα έμφασης 

δ) Αρνητική Γνώμη 

 

29. Το επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης τίθεται από τον ελεγκτή και: 

α) Είναι σταθερό για κάθε λογαριασμό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

β) Μεταβάλλεται υποχρεωτικά ανά λογαριασμό ή τμήμα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, ανάλογα με τα δεδομένα 

γ) Καθορίζεται με εφαρμογή του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, βάσει των εκτιμήσεων 

του ελεγκτή για τις εξαρτημένες μεταβλητές του 

δ) Μπορεί να μεταβάλεται ανά λογαριασμό ή τμήμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

κατά την κρίση του ελεγκτή 
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30. Παρατίθεται απόσπασμα υπολοίπων προσαρμοσμένου ισοζυγίου (31/12/2021) 

μιας εμπορικής επιχείρησης πριν την ολοκλήρωσή του 

 Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες      1.500€ 

 Αποσβεσμένα πάγια        8.000€ 

 Ασφάλιστρα προπληρωμένα       9.000€ 

 Γενικά έξοδα         7.200€ 

 Γραφική ύλη          7.000€ 

 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού      6.300€ 

Έξοδα προεξόφλησης        2.100€ 

 Ζημιά από πώληση μετοχών       5.000€ 

 Ζημιά εις νέον         25.000€ 

 Κόστος πωληθέντων        10.000€ 

 Χρεωστικοί τόκοι         2.000€ 

 ΦΠΑ (με χρεωστικό υπόλοιπο)       4.400€ 

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις παραπάνω πληροφορίες και ότι ο λογιστής είχε 

ξεχάσει να καταχωρίσει αποσβέσεις παγίων ύψους 3.000€ και ότι κατά τη φυσική 

απογραφή η Γραφική Ύλη ανερχόταν σε 1.000€, να υπολογίσετε τα συνολικά 

λειτουργικά έξοδα της περιόδου. 

α) 15.500€ 

β) 22.500€ 

γ) 19.500€ 

δ) Κανένα από τα παραπάνω 

 

31. Επιλέξτε την ορθή λογιστική απεικόνιση. 

Σας δίνονται τα υπόλοιπα λογαριασμών εμπορικής επιχείρησης από το τελευταίο 

προσωρινό ισοζύγιο στις 31/12/2021: 

Εμπορεύματα: 400.000€ 

Έσοδα από προμήθειες: 40.000€ 

         Έκτακτη ζημιά: 3.000€ 

Έξοδα επισκευών: 5.000€ 

Πωλήσεις: 800.000€ 

Αν ο λογιστής είχε ξεχάσει να καταχωρίσει αγορά εμπορευμάτων ποσού 100.000€ με 

πίστωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στη χρήση 2021 και κατά τη φυσική 

απογραφή βρέθηκαν εμπορεύματα αξίας 50.000€, το μικτό αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης είναι ίσο με: 
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α) 5.000€ 

β) 800.000€ 

γ) 350.000€ 

δ) 400.000€ 

 

32. Την 1/10/2020 η εταιρεία «ΒΗΤΑ» προεισέπραξε ενοίκια ποσού 4.000€ για 

τέσσερις μήνες (1/10/2020- 31/1/2021) και καταχώρησε τη συγκεκριμένη συναλλαγή με 

πίστωση του λογαριασμού «Έσοδα από ενοίκια» με 4.000€. Ποια είναι η επίδραση 

στις 31/12/2020, εάν η εταιρεία δεν κάνει την σωστή εγγραφή προσαρμογής στους 

κατάλληλους λογαριασμούς. 

α) Οι συνολικές απαιτήσεις θα είναι υποτιμημένες κατά 1.000€, ενώ τα έσοδα θα είναι 

υπερτιμημένα κατά 1.000€ 

β) Οι συνολικές απαιτήσεις θα είναι υπερτιμημένες κατά 1.000€, ενώ τα έσοδα θα είναι 

υποτιμημένα κατά 1.000€ 

γ) Οι συνολικές υποχρεώσεις θα είναι υποτιμημένες κατά 3.000€, ενώ τα έσοδα θα είναι 

υπερτιμημένα κατά 1.000€ 

δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις θα είναι υποτιμημένες κατά 1.000€, ενώ τα έσοδα θα είναι 

υπερτιμημένα κατά 1.000€ 

 

33. Σας δίδεται απόσπασμα υπολοίπων ισοζυγίου της επιχείρησης «ΔΕΛΤΑ» 

 

Αναλωθέντα Καύσιμα                           : 32.000 € 

Αποτελέσματα εις νέον                          : 21.000 € 

Αποσβεσμένα κτίρια                             : 10.000 € 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε μετοχές        : 9.000 € 

Γραμμάτια εισπρακτέα                         : 40.000 € 

Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφλημένα           : 2.000 € 

Εμπορικά σήματα                                            : 20.000 € 

Εμπορεύματα                                              : 90.000 € 

Ενεχυριασμένα εμπορεύματα                                  : 20.000 € 

Επιταγές πληρωτέες                                          : 16.000 € 

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο                                     : 50.000 € 

Κτίρια (κόστος κτήσης)                                       : 100.000 € 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων           : 4.000 € 

Οικόπεδα                                                    : 70.000 € 

Πελάτες                                                       : 5.000 € 
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Προκαταβολές στο προσωπικό                                   : 8.000 € 

Προεισπραχθέντα ενοίκια                                        : 7.000 € 

Ταμείο                                                        : 62.000 € 

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα παραπάνω διαθέσιμα στοιχεία, ποιο είναι το συνολικό 

ύψος των «Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων» (πάγιο ενεργητικό) εάν το 

συνολικό παθητικό είναι 600.000€; 

 

α) 240.000€ 

β) 180.000€ 

γ) 230.000€ 

δ) Κανένα από τα παραπάνω 

 

34. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς μπορεί να εμφανίσει μέσα στη χρήση 

χρεωστικό υπόλοιπο; 

α) Ο λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» 

β) Ο λογαριασμός «Προεισπραχθέντα Έσοδα» 

γ) Ο λογαριασμός «Κέρδη εις νέο» 

δ) Κανένας από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς 

 

35. Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε την 

ανάλυση κόστους-όγκου-κέρδους για να βοηθήσετε στη λήψη αποφάσεων είναι :  

α) Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου 

β) Ο προσδιορισμός του μεταβλητού και του σταθερού κόστους 

γ) Ο υπολογισμός του βαθμού λειτουργικής μόχλευσης για την εταιρεία  

δ) Η εκτίμηση του όγκου των πωλήσεων για να έχετε ένα καλό κέρδος 

 

36. Η τιμή πώλησης ανά μονάδα μείον το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα είναι το: 

α) Σταθερό κόστος ανά μονάδα 

β) Μικτό περιθώριο 

γ) Περιθώριο ασφάλειας 

δ) Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα 

  

37. Άμεσο κόστος: 

α) είναι οτιδήποτε για το οποίο απαιτείται μέτρηση του κόστους  
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β) είναι το κόστος που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κόστους που μπορεί να 

εντοπιστεί σε αυτό το αντικείμενο κόστους με οικονομικά εφικτό τρόπο  

γ) είναι αυτό που εστιάζεται ειδικά στις ανάγκες κοστολόγησης του Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών (CFO) 

δ) είναι το κόστος που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κόστους που δεν μπορεί 

να εντοπιστεί σε αυτό το αντικείμενο κόστους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο  

 

38. Ο εντοπισμός των άμεσων δαπανών σε ένα αντικείμενο κόστους ονομάζεται: 

α) κατανομή κόστους 

β) εκχώρηση κόστους 

γ) συγκέντρωση κόστους  

δ) ανίχνευση κόστους  

 

39. ________ είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης των έμμεσων δαπανών σε προϊόντα.  

α) Κατανομή κόστους 

β) Καταγραφή κόστους εργασίας  

γ) Συγκέντρωση κόστους  

δ) Ανίχνευση κόστους  

 

40. Η κοστολόγηση κατά φάση: 

α) χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ικανοποίησης από την εργασία των εργαζομένων  

β) χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την τιμολόγηση μοναδικών προϊόντων ή 

πανομοιότυπων προϊόντων που παράγονται σε παρτίδες 

γ) χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό του κόστους πανομοιότυπων 

προϊόντων  

δ) χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις κατά την κατασκευή αγαθών πάνω από την κανονική 

δυναμικότητα  

 

41. Η κοστολόγηση έργου: 

α) χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για να ορίσει τα ίδια προϊόντα  

β) χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την τιμή μοναδικών προϊόντων για διαφορετικές 

θέσεις εργασίας 

γ) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ισοδύναμων μονάδων  

δ) χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσοστού της εργασίας που ολοκληρώθηκε  
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42. Σε ποια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ανήκει αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί 

η επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΕΠΕ», η οποία εισάγει και εμπορεύεται αυτοκίνητα; 

α) στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό        

β) στο Πραγματικό Παθητικό 

γ) στο Πάγιο Ενεργητικό 

δ) σε κανένα από τα παραπάνω.  

 

43. Ποιο από τα παρακάτω διαφοροποιεί την κοστολόγηση Έργου από την 

κοστολόγηση κατά Φάση;  

α) Η κοστολόγηση Έργου χρησιμοποιείται όταν κάθε μονάδα παραγωγής είναι ίδια και η 

κοστολόγηση κατά Φάση ασχολείται με μοναδικά προϊόντα. 

β) Η κοστολόγηση Έργου χρησιμοποιείται όταν κάθε μονάδα παραγωγής είναι ίδια και δεν 

παράγεται σε παρτίδες και η κοστολόγηση κατά Φάση ασχολείται με μοναδικά προϊόντα που 

παράγονται σε μεγάλη κλίμακα.  

γ) Η κοστολόγηση κατά Φάση χρησιμοποιείται όταν κάθε μονάδα παραγωγής είναι ίδια και η 

κοστολόγηση Έργου ασχολείται με μοναδικά προϊόντα που δεν παράγονται σε παρτίδες.  

δ) Η κοστολόγηση Έργου χρησιμοποιείται από τις μεταποιητικές βιομηχανίες και η 

κοστολόγηση κατά Φάση χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες υπηρεσιών.  

 

44. Ο πραγματικός δείκτης καταλογισμού του έμμεσου κόστους υπολογίζεται με: 

α) διαίρεση του πραγματικού συνολικού έμμεσου κόστους με την πραγματική συνολική 

ποσότητα της βάσης κατανομής κόστους  

β) πολλαπλασιασμό του πραγματικού συνολικού έμμεσου κόστους με την πραγματική 

συνολική ποσότητα της βάσης κατανομής κόστους  

γ) διαίρεση της πραγματικής συνολικής ποσότητας της βάσης κατανομής κόστους με το 

πραγματικό συνολικό έμμεσο κόστος  

δ) πολλαπλασιασμό της πραγματικής συνολικής ποσότητας της βάσης κατανομής κόστους 

με το πραγματικό συνολικό έμμεσο κόστος  

 

45. Η συλλογή δεδομένων κόστους με οργανωμένο τρόπο, σε διάφορες κατηγορίες, 

όπως άμεσα υλικά, άμεση εργασία και γενικά έξοδα παραγωγής, ονομάζεται:  

α) εφαρμογή κόστους  

β) συγκέντρωση κόστους 

γ) εκχώρηση κόστους  

δ) αναφορά κόστους 

 



Σελίδα 14 από 17 

46. Όλα τα ακόλουθα είναι κριτήρια που επηρεάζουν την άμεση και έμμεση 

ταξινόμηση κόστους εκτός από:  

α) Τη σημαντικότητα του κόστους  

β) Το ποσό της δαπάνης  

γ) Την ικανότητα της τεχνολογίας πληροφοριών να εντοπίζει το κόστος με οικονομικά εφικτό 

τρόπο 

δ) Τον σχεδιασμό της εργασίας  

 

47. Όταν το κόστος μπορεί να εντοπιστεί σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κόστους 

με οικονομικά εφικτό τρόπο, το κόστος είναι:   

α) άμεσο 

β) έμμεσο 

γ) κατανεμημένο 

δ) προϋπολογισμένο 

 

48. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει εάν αυξηθεί ο όγκος των πωλήσεων (εντός 

σχετικού εύρους);  

α) συνολικές αυξήσεις σταθερού κόστους  

β) μειώσεις του συνολικού μεταβλητού κόστους 

γ) αύξηση του συνολικού μεταβλητού κόστους  

δ) μείωση του συνολικού σταθερού κόστους 

 

49. Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα σταθερό κόστος σχετικά με τις μονάδες που 

παράγονται σε ένα εργοστάσιο;  

α) μηνιαία πληρωμή ενοικίου για το κτίριο 

β) έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας  

γ) κόστος δικτύων κοινής ωφέλειας του κτιρίου 

δ) κόστος άμεσων υλικών 

 

50. Η συμπεριφορά κόστους αναφέρεται: 

α) στο πώς αντιδρούν τα κόστη σε μια αλλαγή στο επίπεδο δραστηριότητας  

β) στο κατά πόσον επιβαρύνεται ένα κόστος στην παραγωγή, την εμπορία ή την παροχή 

υπηρεσιών  

γ) στην ταξινόμηση του κόστους είτε ως διαρκές είτε ως κόστος περιόδου  

δ) στο κατά πόσον ένα συγκεκριμένο κόστος χρεώνεται την ίδια ή την επόμενη περίοδο  
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51. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει εάν μειωθεί ο όγκος παραγωγής;  

α) αυξάνεται το σταθερό κόστος ανά μονάδα  

β) μειώνεται το μέσο κόστος ανά μονάδα 

γ) αυξάνεται το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα  

δ) μειώνεται το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα  

 

52. Το Μεταβλητό κόστος: 

α) είναι πάντα έμμεσο κόστος  

β) αυξάνεται συνολικά όταν αυξάνεται το πραγματικό επίπεδο δραστηριότητας  

γ) περιλαμβάνει τα περισσότερα έξοδα προσωπικού και απόσβεση μηχανημάτων  

δ) δεν θεωρείται ποτέ μέρος του άμεσου (πρώτου) κόστους  

 

53. Η επιχείρηση «ΑΒΓ» πουλάει ένα φορτηγό, το οποίο εμφανίζεται με λογιστική αξία 

60.000€, έχει συσσωρευμένη απόσβεση 45.000€ και πωλείται προς 30.000€ (50% επί 

πιστώσει και 50% τοις μετρητοίς). Τι κέρδος θα έχει η επιχείρηση;  

α) 10.000€ 

β) 15.000€ 

γ) 20.000€  

δ) Κανένα από τα προηγούμενα 

 

54. Η εμπορική επιχείρηση «ΧΨΖ» εφάρμοσε ως Μέθοδο Αποτίμησης των 

Αποθεμάτων την φυσική σειρά εξάντλησης των αποθεμάτων (First in First Out) κατά 

την τρέχουσα χρήση, κατά την οποία υπήρξε συνεχής άνοδος των τιμών με 

συνέπεια: 

α) να υπάρχει υποτίμηση των αποθεμάτων και υποτίμηση του μικτού κέρδους  

β) να υπάρχει υπερτίμηση των αποθεμάτων και το μικτό κέρδος να υπερτιμάται 

γ) να υπάρχει υποτίμηση των αποθεμάτων και το μικτό κέρδος να υπερτιμάται 

δ) Κανένα από τα προηγούμενα 

 

55. Ο πελάτης της επιχείρησης «ΩΜΕΓΑ», Παπαδόπουλος Χ, κήρυξε στάση 

πληρωμών. Ο εν λόγω πελάτης οφείλει στην επιχείρηση 50.000€. Η εκκαθάριση της 

εταιρείας του θα ολοκληρωθεί σε δύο έτη και έγινε εκτίμηση ότι θα εισπραχθεί το 50% 

της οφειλής του. Η επιχείρηση «ΩΜΕΓΑ» θα πρέπει στην τρέχουσα χρήση: 

α) να μην κάνει καμία ενέργεια, με βάση αυτά τα στοιχεία 

β) να κάνει εγγραφή πρόβλεψης για το ποσό των 25.000€  
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γ) να μειώσει τις προβλέψεις της κατά 25.000€ 

δ) να κάνει εγγραφή πρόβλεψης για το ποσό των 50.000€ 

 

56. Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» την 01/07/2020 αγόρασε έναν εκσκαφέα αξίας 100.000€ από 

τη Γερμανία και πλήρωσε μεταφορικά μέσα 20.000€. Η ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος 

έχει εκτιμηθεί στα δέκα (10) έτη, χωρίς υπολειμματική αξία, και η ετήσια απόσβεσή 

του θα υπολογίζεται με τη σταθερή μέθοδο. Να εκτιμηθεί η λογιστική αξία του 

μηχανήματος στις 31/12/2022. 

α) 30.000€ 

β) 75.000€ 

γ) 90.000€ 

δ) 80.000€ 

 

57. Το προεξοφλημένο Γραμμάτιο Εισπρακτέο Ονομαστικής Αξίας 20.000€ 

εξοφλήθηκε κανονικά κατά τη λήξη του. Να περιγραφούν οι λογιστικές επιπτώσεις 

του γεγονότος. 

α) Χρέωση Γραμμάτιων Εισπρακτέων – Πίστωση Γραμμάτιων Εισπρακτέων 

Προεξοφλημένων 

β) Πίστωση Γραμμάτιων Εισπρακτέων – Χρέωση Γραμμάτιων Εισπρακτέων 

Προεξοφλημένων 

γ) Χρέωση Λογ/σμού Καταθέσων Όψεως – Πίστωση Γραμμάτιων Εισπρακτέων 

δ) Κανένα από τα παραπάνω 

 

58. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ισχύουν για την ορθή απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων της Λογιστικής περιόδου; 

α) Αρχή της Συσχέτισης Εσόδων και Εξόδων 

β) Αρχή του Δεδουλευμένου των Εσόδων και Εξόδων 

γ) Αρχή της Αυτοτέλειας της Λογιστικής Περιόδου 

δ) Όλα τα παραπάνω 

 

59. Ποιες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης προκαλεί η αγορά 

εξοπλισμού με μετρητά; 

α) Αύξηση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού και μείωση στοιχείου Ενεργητικού. 

β) Αύξηση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού και μείωση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού. 

γ) Αύξηση στοιχείου Ενεργητικού και μείωση στοιχείου Ενεργητικού. 

δ) Αύξηση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού και αύξηση στοιχείου Ενεργητικού. 
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60. Ποιες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης προκαλεί η 

κεφαλαιοποίηση του δανείου της από Τράπεζα; 

α) Αύξηση στοιχείου Ενεργητικού και μείωση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού. 

β) Αύξηση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού και μείωση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού. 

γ) Αύξηση στοιχείου Καθαρής Περιουσίας και μείωση στοιχείου Πραγματικού Παθητικού. 

δ) Αύξηση στοιχείου Καθαρής Περιουσίας και μείωση στοιχείου Ενεργητικού. 


