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Πρωινή εξέταση στα μαθήματα:
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«2.4 Λογιστική»
Σάββατο 28-4-2007

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις, οι οποίες
αντιστοιχούν στα τρία μαθήματα της πρωινής εξέτασης. Oι πρώτες σαράντα (40) αφορούν το
μάθημα «Γενικές γνώσεις και δεξιότητες», οι επόμενες τριάντα (30) το μάθημα «Οικονομική
Θεωρία» και οι τελευταίες τριάντα (30) το μάθημα «Λογιστική». Όλα τα μαθήματα της πρωινής
εξέτασης (όπως και τα αντίστοιχα της απογευματινής) έχουν την ίδια βαθμολογική βαρύτητα:
20 % το καθένα.
Όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100) και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος
είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες. Επομένως, καθεμία από τις 40 ερωτήσεις των
«Γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων» συμμετέχει με 2 1/2 μονάδες στη διαμόρφωση της
βαθμολογίας αυτού του μαθήματος, ενώ καθεμία από τις υπόλοιπες 60 ερωτήσεις (30 της
«Οικονομικής Θεωρίας» και 30 της «Λογιστικής») συμμετέχει με 3 1/3 μονάδες στη διαμόρφωση
της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος.
Να απαντήσετε και στις εκατό (100) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των
πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Γενικές γνώσεις και δεξιότητες
(40 ερωτήσεις από το 1 ως το 40)

1.

Τα Προεδρικά Διατάγματα υπογράφονται από:
α) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
β) τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
γ) τους αρμόδιους Υπουργούς.
δ) τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2.

Ο σημερινός Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνος για θέματα:
α) μεταφορών.
β) παιδείας.
γ) περιβάλλοντος.
δ) υγείας.
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3.

Οι Περιφέρειες του ελληνικού κράτους:
α) συνιστούν οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.
β) συνιστούν οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού.
γ) συνιστούν οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης γ΄ βαθμού.
δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.

4.

Δεν συγκαταλέγεται στις Ανεξάρτητες Αρχές:
α) η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
β) η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
γ) η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
δ) το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

5.

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτή την εποχή:
α) ο Τάκης Αράπογλου.
β) ο Νίκος Γκαργκάνας.
γ) ο Γιάννης Κωστόπουλος.
δ) ο Λουκάς Παπαδήμoς.

6.

Στη σημερινή σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων οι βουλευτές Επικρατείας είναι:
α) 10.
β) 12.
γ) 15.
δ) 20.

7.

Από τις πιο κάτω τέσσερις προτάσεις:
• Ο ήχος διαδίδεται πιο γρήγορα στο νερό από ό,τι στον αέρα.
• Η Vodafone είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο.
• Οι τρεις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές τράπεζες είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
η Alpha Bank και η Τράπεζα της Ελλάδος.
• Η Microsoft ιδρύθηκε από τους Paul Allen και Bill Gates.
α) σωστή είναι μόνο μία.
β) σωστές είναι μόνο δύο.
γ) σωστές είναι μόνο τρεις.
δ) σωστές είναι όλες.

8.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκίνησε τη λειτουργία της:
α) μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1919.
β) την περίοδο του μεσοπολέμου, το 1928.
γ) πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1938.
δ) μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1947.

9.

Το Μάιο του 2004 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από περίοδο διαπραγματεύσεων,
δέκα χώρες. Δεν εντάχθηκε:
α) η Ουγγαρία.
β) η Βουλγαρία.
γ) η Λετονία.
δ) η Μάλτα.

10.

Το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης βρίσκεται:
α) στο Βρετανικό Μουσείο.
β) στο Λούβρο στο Παρίσι.
γ) στο Μετροπόλιταν της Ν. Υόρκης.
δ) στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο.

11.

Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών αντιστοιχεί σε περίπου:
α) 1,35 ευρώ.
β) 1,15 ευρώ.
γ) 0,95 ευρώ.
δ) 0,75 ευρώ.

12.

Δεν μπορούμε να διαγράψουμε αρχεία:
α) από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
β) από δισκέτα.
γ) από CD-R.
δ) απο CD-RW.
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13.

Η χωρητικότητα ενός DVD είναι:
α) όση και μιας δισκέτας.
β) όση και ενός CD.
γ) μεγαλύτερη από αυτή ενός CD.
δ) ίση με 13 megabytes.

14.

Τα ποσοστά που έλαβαν οι βασικοί υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές την περασμένη
Κυριακή ήταν:
α) Λε Πεν: 10%, Μπαϊρού: 20%, Ρουαγιάλ: 24%, Σαρκοζί: 34%.
β) Λε Πεν: 11%, Μπαϊρού: 19%, Ρουαγιάλ: 26%, Σαρκοζί: 31%.
γ) Λε Πεν: 12%, Μπαϊρού: 18%, Ρουαγιάλ: 30%, Σαρκοζί: 28%.
δ) Λε Πεν: 15%, Μπαϊρού: 23%, Ρουαγιάλ: 24%, Σαρκοζί: 32%.

15.

Δεν είναι ελληνικό βουνό:
α) ο Νέστος.
β) ο Ερύμανθος.
γ) ο Τυμφρηστός.
δ) ο Αίνος.

16.

Η Αθήνα είναι για την Ελλάδα ό,τι:
α) το Βελιγράδι για τη Ρουμανία.
β) το Βερολίνο για τη Γερμανία.
γ) η Βαγδάτη για το Ιράν.
δ) το Όσλο για τη Σουηδία.

17.

Μια οικογένεια μέσα σε ένα δίμηνο χρησιμοποίησε για φωτισμό 5 λαμπτήρες των 100 βατ (W) για
300 ώρες συνολικά και για μαγείρεμα μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 2 κιλοβάτ (KW) για 80 ώρες
συνολικά. Αν κάθε κιλοβατώρα (KWh) χρεώνεται με 0,10 ευρώ, πόσα ευρώ πλήρωσε η
οικογένεια για ηλεκτρισμό αυτό το δίμηνο;
α) 28 ευρώ.
β) 30 ευρώ.
γ) 31 ευρώ.
δ) 35 ευρώ.

18.

Αν στο επόμενο σχήμα η γωνία α είναι 35°, η γωνία β είναι 100°, και η γωνία γ είναι 90°, τότε η
γωνία x θα είναι:

α

x

γ
β

α)
β)
γ)
δ)

20°.
22°.
23°.
25°.
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19.

Ο υπάλληλος μιας Τράπεζας που παρακολουθούσε τους λογαριασμούς καταθέσεων τριών
πελατών (Ανδρέου, Βασιλείου, Γεωργίου) έμπλεξε τα μικρά ονόματα των καταθετών (Γιάννης,
Κώστας, Νίκος) καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους (8.000 €, 10.000 €, 11.000 €).
Θυμόταν όμως ότι ο Γεωργίου είχε 10.000 € στο λογαριασμό του και ότι ο Ανδρέου, που δεν
λεγόταν Γιάννης, είχε στο λογαριασμό του 3.000 € περισσότερα από τον Κώστα.
Πόσα είχαν στο λογαριασμό τους οι τρεις πελάτες;
α) Νίκος Ανδρέου 11.000 €, Γιάννης Βασιλείου 10.000 €, Κώστας Γεωργίου 8.000 €.
β) Νίκος Ανδρέου 11.000 €, Γιάννης Βασιλείου 8.000 €, Κώστας Γεωργίου 10.000 €.
γ) Νίκος Ανδρέου 11.000 €, Κώστας Βασιλείου 8.000 €, Γιάννης Γεωργίου 10.000 €.
δ) Γιάννης Ανδρέου 11.000 €, Κώστας Βασιλείου 8.000 €, Νίκος Γεωργίου 10.000 €.

20.

Δώδεκα ομάδες θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα βόλεϊ και το κάθε ζευγάρι πρέπει να
αγωνισθεί δύο φορές. Πόσοι αγώνες πρέπει να γίνουν συνολικά;
α) 120.
β) 132.
γ) 144.
δ) 240.

21.

Μικρό εμπορικό πλοίο έχει να μεταφέρει προϊόντα μεταξύ των νησιών Πάρου, Σύρου, Νάξου,
Τήνου, Μυκόνου με τους εξής περιορισμούς:
1. Από τη Σύρο πρέπει να πάει αμέσως στη Νάξο επειδή τα προϊόντα της Σύρου πρέπει να
φθάσουν το ταχύτερο δυνατόν στη Νάξο.
2. Από τη Νάξο πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μια ενδιάμεση στάση πριν από τη Μύκονο για
ανεφοδιασμό καυσίμων.
Ποια από τις παρακάτω διαδρομές ικανοποιεί τους παραπάνω περιορισμούς;
α) Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος, Μύκονος.
β) Πάρος, Νάξος, Σύρος, Μύκονος, Τήνος.
γ) Σύρος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Τήνος.
δ) Τήνος, Σύρος, Νάξος, Πάρος, Μύκονος.

22.

Τρεις ζωγράφοι (Αναγνώστου, Βούλγαρης, Γεωργίου), που ειδικεύονται ο καθένας σε
διαφορετική θεματολογία (τοπία, προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις) πρόκειται να συμμετάσχουν
σε κοινή έκθεση ζωγραφικής με διαφορετικό ο καθένας αριθμό πινάκων (5, 10, 15 έργα). Τα μικρά
τους ονόματα είναι Ανδρέας, Βασίλης, Γιάννης. Γνωρίζουμε ότι ο Αναγνώστου λέγεται Ανδρέας,
ο Βούλγαρης δεν λέγεται Βασίλης, ο Ανδρέας εκθέτει 15 πίνακες, 10 πίνακες δεν είναι νεκρές
φύσεις, 15 πίνακες είναι τοπία και ο Βασίλης δεν εκθέτει 10 πίνακες. Τι πρόκειται να εκθέσουν οι
τρεις ζωγράφοι;
α) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 5 προσωπογραφίες, ο Βασίλης Βούλγαρης 15 τοπία, ο Γιάννης Γεωργίου
10 νεκρές φύσεις.
β) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 15 τοπία, ο Γιάννης Βούλγαρης 10 νεκρές φύσεις, ο Βασίλης Γεωργίου 5
προσωπογραφίες.
γ) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 15 τοπία, ο Βασίλης Βούλγαρης 5 νεκρές φύσεις, ο Γιάννης Γεωργίου 10
προσωπογραφίες.
δ) Ο Ανδρέας Αναγνώστου 15 τοπία, ο Γιάννης Βούλγαρης 10 προσωπογραφίες, ο Βασίλης
Γεωργίου 5 νεκρές φύσεις.

23.

Σε μια συντροφιά ο Γιάννης είναι μεγαλύτερος από τον Δήμο, ο Ανδρέας είναι μεγαλύτερος από
όλους, ο Θάνος είναι μικρότερος από τον Γιάννη και ο Βασίλης μικρότερος από τον Δήμο. Ποιο
από τα παρακάτω είναι σωστό;
α) Ο Βασίλης είναι μεγαλύτερος από το Γιάννη.
β) Ο Θάνος είναι μεγαλύτερος από τον Ανδρέα.
γ) Ο Δήμος είναι μικρότερος από τον Βασίλη.
δ) Ο Ανδρέας είναι μεγαλύτερος από το Θάνο.
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Το επόμενο διάγραμμα αφορά στις επόμενες δύο (2) ερωτήσεις 24 και 25:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994 - 2004
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Πηγή: Ετήσια έκθεση ΑΣΕΠ 2004

Με βάση το διάγραμμα αυτό:
24.

Σε ποιο έτος παρουσιάζεται η μεγαλύτερη διαφορά προσλήψεων μεταξύ τακτικού και εποχικού
προσωπικού;
α) 1995.
β) 1996.
γ) 1999.
δ) 2000.

25.

Η δεύτερη μικρότερη ελάττωση στον αριθμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού παρουσιάζεται
κατά την περίοδο:
α) από το 1995 στο 1996.
β) από το 1996 στο 1997.
γ) από το 1999 στο 2000.
δ) από το 2001 στο 2002.
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Ο επόμενος πίνακας αφορά στις επόμενες δύο (2) ερωτήσεις 26 και 27:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΛΕΥΣΗ»
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ειδικότητα
Πιλότοι
Τεχνικό προσωπικό
Αεροσυνοδοί
Προσωπικό εδάφους
Βοηθητικό προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ

2003
Μόνιμο

35
60
55
30
20
200

2004

Εποχικό

2
5
80
40
30
157
357

Μόνιμο

2005

Εποχικό

35
60
60
30
20
205

3
5
85
45
32
170
375

Μόνιμο

35
65
60
30
20
210

2006
Εποχικό

2
10
90
45
35
182
392

Μόνιμο

Εποχικό

40
70
60
35
25
230

3
5
95
50
35
188
418

26.

Σε ποια από τις επόμενες ειδικότητες έγινε η μεγαλύτερη ποσοστιαία (%) αύξηση μεταξύ των
ετών 2003 και 2006 στο εποχικό προσωπικό;
α) Τεχνικό προσωπικό.
β) Αεροσυνοδοί.
γ) Προσωπικό εδάφους.
δ) Βοηθητικό προσωπικό.

27.

Ποιος είναι ο μέσος όρος του τεχνικού προσωπικού που απασχολήθηκε σε ετήσια βάση στην
εταιρεία κατά την περίοδο 2003-2006;
α) 63 άτομα.
β) 65 άτομα.
γ) 68 άτομα.
δ) 70 άτομα.

28.

Σκάφος που έπλεε προς τα δυτικά ακολούθησε την παρακάτω πορεία, κάνοντας μόνο αριστερές
και δεξιές στροφές:
πρώτα έστριψε βόρεια, μετά δυτικά, μετά νότια, μετά δυτικά,
μετά νότια, μετά ανατολικά, μετά νότια, μετά ανατολικά,
μετά βόρεια, μετά ανατολικά, μετά βόρεια και τέλος δυτικά.
Πόσες αριστερές και πόσες δεξιές στροφές έκανε;
α) 4 δεξιές και 8 αριστερές.
β) 6 δεξιές και 6 αριστερές.
γ) 8 δεξιές και 4 αριστερές.
δ) 5 δεξιές και 8 αριστερές.
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Οι ακόλουθες δώδεκα ερωτήσεις (29 έως 40) αναφέρονται στο ΚΕΙΜΕΝΟ που βρίσκεται
στην τελευταία σελίδα του «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».
Για τις πρώτες έξι από αυτές (ερωτήσεις 29-34) να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων
εναλλακτικών απαντήσεων εκείνη που συμπληρώνει κατάλληλα το αντίστοιχο κενό του
κειμένου, ενώ για τις υπόλοιπες έξι (ερωτήσεις 35-40) να επιλέξετε την ορθή απάντηση
με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο και μόνο, χωρίς να λάβετε υπόψη
σας προσωπικές γνώμες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό. Υπενθυμίζεται
ότι από τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (α, β, γ, δ) μία και μόνο μία είναι η ορθή.
Μπορείτε, για την ευχερέστερη αναφορά σας στο κείμενο, να αποκόψετε από το
«ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» την οικεία σελίδα, την οποία όμως θα πρέπει κατά την παράδοση
του Απαντητικού σας Φύλλου να την επιστρέψετε στους επιτηρητές, προκειμένου να
καταστραφεί μαζί με το υπόλοιπο έντυπο υλικό που σας έχει διανεμηθεί.
29.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) πιθανολογία
β) πιθανότητα
γ) εικασία
δ) υπόνοια

30.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) ευνοϊκές
β) δυσοίωνες
γ) άδηλες
δ) αναλλοίωτες

31.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) ισόποση
β) ισοδύναμη
γ) ισόρροπη
δ) ισόπλευρη

32.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη/φράση:
α) επιδεινώνονται
β) βελτιώνονται
γ) είναι σταθερές
δ) είναι απρόβλεπτες

33.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη λέξη:
α) μεταβολή
β) μεταβλητότητα
γ) μετακύλιση
δ) μεταβίβαση

34.

Το αντίστοιχο κενό του κειμένου συμπληρώνεται με τη φράση:
α) του ανταγωνισμού
β) της αποδοτικότητας
γ) της ανταγωνιστικότητας
δ) της ανταποδοτικότητας

35.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ:
α) προβλέπεται, σύμφωνα με το κείμενο, γενικά σταθερή για το 2007.
β) προβλέπεται, σύμφωνα με το κείμενο, γενικά ασταθής για το 2007.
γ) δεν μπορεί, σύμφωνα με το κείμενο, να γίνει πρόβλεψη με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.
δ) δεν αναφέρεται σχετική πληροφορία στο κείμενο.
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36.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο ζωηρός ρυθμός ανάπτυξης παγκοσμίως:
α) επηρεάζει θετικά τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.
β) επηρεάζει αρνητικά τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.
γ) υποσκάπτει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.
δ) δεν ασκεί επίδραση στις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

37.

Όσον αφορά το ΑΕΠ, για το 2007:
α) υπάρχει πρόβλεψη να μειωθεί, σύμφωνα με το κείμενο.
β) υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθεί, σύμφωνα με το κείμενο.
γ) υπάρχει πρόβλεψη ότι θα παραμείνει αμετάβλητο, σύμφωνα με το κείμενο.
δ) δεν υπάρχει πρόβλεψη σύμφωνα με το κείμενο.

38.

Σύμφωνα με το κείμενο, το ύψος των μισθών πρέπει να ρυθμίζεται με βάση:
α) τον πληθωρισμό και την εν γένει εξέλιξη των τιμών.
β) την παραγωγικότητα και άλλους παράγοντες.
γ) την αποδοτικότητα των εργαζομένων και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.
δ) τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

39.

Σύμφωνα με το κείμενο, το υψηλό επίπεδο της ανεργίας οφείλεται:
α) στην υποτονικότητα που παρατηρείται στις αγορές εργασίας.
β) στη χαμηλή παραγωγικότητα και στη διαφαινόμενη άνοδο των τιμών.
γ) στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς τις επενδύσεις ως μέσο αύξησης της κερδοφορίας
τους.
δ) Δεν αναφέρεται σχετική πληροφορία στο κείμενο.

40.

Ο συντάκτης του κειμένου:
α) επιχειρηματολογεί υπέρ της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών.
β) προτείνει να καταργηθεί σιγά σιγά η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών.
γ) υποστηρίζει ότι οι μισθοί θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση τον παρελθόντα
πληθωρισμό.
δ) θεωρεί ότι παράγοντες όπως η παραγωγικότητα και η ανεργία λαμβάνονται υπόψη κατά την
αναπροσαρμογή των μισθών.

Οικονομική Θεωρία
(30 ερωτήσεις από το 41 ως το 70)

41.

Η αγοραία καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού μετατοπίζεται προς τα αριστερά αν:
αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.
α)
μειωθεί η τιμή υποκατάστατων αγαθών.
β)
αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών.
γ)
μειωθούν οι φόροι.
δ)

42.

Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης
αν:
η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία γραμμή.
α)
η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή.
β)
το προϊόν είναι κανονικό.
γ)
το προϊόν είναι κατώτερο.
δ)

43.

Όταν μια επιχείρηση αυξήσει την τιμή του προϊόντος που πουλά, η συνολική δαπάνη των
καταναλωτών για αυτό το προϊόν θα αυξηθεί αν:
το αγαθό είναι κανονικό.
α)
η ζήτηση είναι ελαστική.
β)
η ζήτηση είναι ανελαστική.
γ)
η εισοδηματική ελαστικότητα είναι μεγαλύτερη του 1.
δ)

Σελίδα 8 από 16

44.

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης σημαίνει ότι:
το μέσο προϊόν του μεταβλητού συντελεστή μειώνεται.
α)
το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή μειώνεται.
β)
είμαστε στη μακροχρόνια περίοδο.
γ)
υπάρχει ένας παραγωγικός συντελεστής μόνο.
δ)

45.

Aν το οριακό κόστος είναι μεγαλύτερο από το οριακό έσοδο μιας επιχείρησης:
τα κέρδη μπορούν να αυξηθούν αν αυξηθεί η παραγωγή.
α)
τα κέρδη μπορούν να αυξηθούν αν μειωθεί η παραγωγή.
β)
η επιχείρηση θα κλείσει.
γ)
η τιμή αγοράς θα αυξηθεί.
δ)

46.

Το σχήμα της καμπύλης του μέσου κόστους στη μακροχρόνια περίοδο εξηγείται από:
την εξειδίκευση εργασίας.
α)
τη χρησιμοποίηση αποδοτικής τεχνολογίας.
β)
την εμφάνιση δυσκαμψιών διοικητικής μορφής.
γ)
όλα τα παραπάνω.
δ)

47.

Όταν η τιμή ενός αγαθού δεν είναι ευέλικτη και παραμένει υψηλότερη της τιμής ισορροπίας:
υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση.
α)
η ποσότητα που επικρατεί είναι η ποσότητα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις.
β)
η ποσότητα που επικρατεί είναι η ποσότητα που ζητούν οι καταναλωτές και υπάρχει
γ)
υπερβάλλουσα προσφορά.
η ποσότητα που επικρατεί είναι η ποσότητα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις και υπάρχει
δ)
υπερβάλλουσα ζήτηση.

48.

Μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση ισορροπεί βραχυχρόνια όταν:
το οριακό κόστος ισούται με το οριακό έσοδο.
α)
τo οριακό κόστος ισούται με το οριακό έσοδο και η τιμή αγοράς καλύπτει το μέσο σταθερό κόστος.
β)
τo οριακό κόστος ισούται με το οριακό έσοδο και την τιμή αγοράς, και η τελευταία καλύπτει το
γ)
μέσο μεταβλητό κόστος.
το οριακό κόστος ισούται με το οριακό έσοδο και την τιμή αγοράς.
δ)

49.

Μια μονοπωλιακή επιχείρηση ισορροπεί όταν:
η τιμή αγοράς ισούται με τo οριακό κόστος, το οριακό έσοδο και το μέσο κόστος.
α)
τo οριακό κόστος ισούται με το οριακό έσοδο και η τιμή αγοράς καλύπτει το μέσο κόστος.
β)
η τιμή αγοράς ισούται με τo οριακό έσοδο, αλλά είναι υψηλότερη του οριακού κόστους.
γ)
η τιμή αγοράς ισούται με τo οριακό κόστος και το οριακό έσοδο.
δ)

50.

Το οριακό κόστος είναι:
η αύξηση στο συνολικό κόστος όταν αυξάνονται οι παραγωγικοί συντελεστές κατά μία μονάδα.
α)
η αύξηση στο συνολικό κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται κατά μία μονάδα.
β)
η αύξηση στο συνολικό κόστος όταν αυξάνονται οι παραγωγικοί συντελεστές κατά μία μονάδα και
γ)
η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της.
η αύξηση στο μέσο κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται κατά μία μονάδα.
δ)

51.

Όταν αυξάνεται το δημόσιο χρέος, οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτοπίζονται μέσω:
των δημοσίων δαπανών.
α)
της υποτίμησης της τιμής του συναλλάγματος.
β)
του επιτοκίου.
γ)
της αύξησης της τιμής των μετοχών.
δ)

52.

Η δαπάνη για το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι:
η ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση, οι κρατικές δαπάνες για κατανάλωση και επένδυση και οι
α)
καθαρές εξαγωγές.
η ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση.
β)
η ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση και οι κρατικές δαπάνες για κατανάλωση, επένδυση και
γ)
μεταβιβαστικές πληρωμές.
η ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση, οι κρατικές δαπάνες για κατανάλωση, επένδυση και
δ)
μεταβιβαστικές πληρωμές και οι καθαρές εξαγωγές.

53.

Μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση ισορροπεί μακροχρόνια όταν η τιμή αγοράς:
ισούται με τo οριακό κόστος, το οριακό έσοδο και το μέσο κόστος.
α)
ισούται με τo οριακό κόστος και το οριακό έσοδο, αλλά είναι υψηλότερη του μέσου κόστους.
β)
ισούται με τo οριακό κόστος και το οριακό έσοδο, αλλά είναι υψηλότερη του μέσου μεταβλητού
γ)
κόστους.
ισούται με τo οριακό έσοδο, αλλά είναι υψηλότερη του οριακού κόστους.
δ)
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54.

Το οριακό έσοδο είναι:
η αύξηση στα συνολικά έσοδα όταν αυξάνονται οι παραγωγικοί συντελεστές.
α)
η αύξηση στο μέσο έσοδο όταν η παραγωγή αυξάνεται κατά μία μονάδα.
β)
η αύξηση στα συνολικά έσοδα όταν η παραγωγή αυξάνεται κατά μία μονάδα.
γ)
η αύξηση στα συνολικά έσοδα όταν αυξάνονται οι παραγωγικοί συντελεστές κατά μία μονάδα.
δ)

55.

Ποιο είναι σωστό; Ο πληθωρισμός τιμών ανέρχεται όταν:
τα επιτόκια μειώνονται
α)
η ανεργία μειώνεται.
β)
η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται.
γ)
όλα τα παραπάνω.
δ)

56.

Η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να μειωθεί με:
επεκτατική νομισματική πολιτική.
α)
επιδόματα ανεργίας.
β)
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.
γ)
ανατίμηση της τιμής του συναλλάγματος.
δ)

57.

Η μακροχρόνια αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων απαιτεί:
χαμηλότερα ονομαστικά επιτόκια.
α)
έργα υποδομής και εκπαίδευσης.
β)
μεταβολή της τιμής του συναλλάγματος.
γ)
περισσότερες πιστώσεις.
δ)

58.

Η μακροχρόνια βελτίωση των καθαρών εξαγωγών απαιτεί:
υποτίμηση της τιμής του συναλλάγματος.
α)
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
β)
υψηλότερα ονομαστικά επιτόκια.
γ)
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.
δ)

59.

Ο υψηλός δημόσιος δανεισμός μειώνει:
τις ιδιωτικές επενδύσεις.
α)
την ιδιωτική κατανάλωση.
β)
τις καθαρές εξαγωγές.
γ)
όλα τα παραπάνω.
δ)

60.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) είναι πιθανό να αυξήσει το ονομαστικό επιτόκιό της όταν:
η ανεργία αυξάνεται στην Ευρώπη.
α)
η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μειώνει το ονομαστικό επιτόκιό της.
β)
το ευρώ υποτιμάται.
γ)
ο πληθωρισμός μειώνεται στην Ευρώπη.
δ)

61.

Η Κεϋνσιανή (Keynesian) ανεργία μπορεί να μειωθεί με:
υψηλότερα ονομαστικά επιτόκια.
α)
δημοσιονομική πειθαρχία.
β)
ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
γ)
επεκτατική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.
δ)

62.

Το ισοζύγιο πληρωμών αποτελείται από:
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
α)
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων.
β)
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων.
γ)
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τον καθαρό δανεισμό της κυβέρνησης.
δ)

63.

Ποιο είναι σωστό; Οι οικονομικές λειτουργίες του σύγχρονου κράτους είναι:
η παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου, η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, η
α)
δημοσίων αγαθών και διόρθωση εξωτερικοτήτων και η αναδιανομή του εισοδήματος
πλούτου.
η παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου, η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη και η
β)
δημοσίων αγαθών και διόρθωση εξωτερικοτήτων.
η παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου, η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, η
γ)
δημοσίων αγαθών και διόρθωση εξωτερικοτήτων και η δημιουργία έργων υποδομής.
η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
δ)
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παροχή
και του
παροχή
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64.

Το οριακό προϊόν εργασίας είναι:
η αύξηση του προϊόντος από μία επιπλέον μονάδα εργασίας.
α)
η αύξηση του μέσου προϊόντος από μία επιπλέον μονάδα εργασίας.
β)
η αύξηση του προϊόντος από μία επιπλέον μονάδα εργασίας με διατήρηση των άλλων
γ)
συντελεστών παραγωγής σταθερών.
η αύξηση του προϊόντος από μία επιπλέον μονάδα εργασίας με διατήρηση των άλλων
δ)
συντελεστών παραγωγής σταθερών και με την αγορά εργασίας σε ισορροπία.

65.

Τα μέσα με τα οποία μια κεντρική τράπεζα ασκεί τη νομισματική και πιστωτική πολιτική της
είναι:
το ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, το προεξοφλητικό επιτόκιο και η πολιτική
α)
ανοικτής αγοράς.
το ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, το επιτόκιο δανεισμού των εμπορικών τραπεζών
β)
και η πολιτική ανοικτής αγοράς.
το ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, το προεξοφλητικό επιτόκιο και η τιμή των
γ)
κρατικών ομολόγων.
το ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, το προεξοφλητικό επιτόκιο και το δημοσιονομικό
δ)
έλλειμμα.

66.

Οι λειτουργίες μιας κεντρικής τράπεζας είναι:
η έκδοση χρήματος, ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, η άσκηση
α)
πιστωτικής πολιτικής και η διεκπεραίωση συναλλαγών του δημοσίου τομέα.
η έκδοση χρήματος, ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, η άσκηση
β)
πιστωτικής πολιτικής, η διεκπεραίωση συναλλαγών του δημοσίου τομέα και
πληθωρισμού.
η έκδοση χρήματος, ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, η άσκηση
γ)
πιστωτικής πολιτικής, η διεκπεραίωση συναλλαγών του δημοσίου τομέα και
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
η έκδοση χρήματος και ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος.
δ)

νομισματικής και
νομισματικής και
ο καθορισμός του
νομισματικής και
ο καθορισμός της

67.

Αν αυξηθεί το προεξοφλητικό επιτόκιο που καθορίζει η κεντρική τράπεζα:
αυξάνεται η συνολική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί.
α)
μειώνεται η συνολική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί.
β)
μειώνεται η συνολική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί και υποτιμάται η τιμή του
γ)
συναλλάγματος.
αυξάνονται η συνολική ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί και ο πληθωρισμός.
δ)

68.

Η υιοθέτηση του ευρώ (euro) από την Ελλάδα:
βελτίωσε την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.
α)
μείωσε τη δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής.
β)
αύξησε την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία.
γ)
είχε όλα τα παραπάνω αποτελέσματα.
δ)

69.

Όταν το ευρώ (euro) ανατιμάται έναντι του αμερικανικού δολαρίου:
τα αμερικανικά προϊόντα γίνονται φθηνότερα για τους Έλληνες καταναλωτές.
α)
τα αμερικανικά προϊόντα γίνονται ακριβότερα για τους Έλληνες καταναλωτές.
β)
τα αμερικανικά προϊόντα γίνονται φθηνότερα για τους Έλληνες καταναλωτές και αυξάνεται ο
γ)
πληθωρισμός στη χώρα μας.
μειώνεται ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ.
δ)

70.

Υποθέστε δυο ανοικτές οικονομίες με δύο προϊόντα, όπου η μία από αυτές είναι
παραγωγικότερη και στα δύο προϊόντα. Ποιο είναι σωστό;
Είναι καλύτερο κάθε χώρα να εξειδικευθεί στην παραγωγή του προϊόντος που έχει απόλυτο
α)
πλεονέκτημα.
Είναι καλύτερο, για τη χώρα που είναι παραγωγικότερη και στα δύο προϊόντα, να παράγει και τα
β)
δύο και να μην έχει εμπορικές συναλλαγές με την άλλη χώρα.
Είναι καλύτερο κάθε χώρα να εξειδικευθεί στην παραγωγή του προϊόντος που έχει χαμηλότερο
γ)
κόστος ευκαιρίας.
Είναι καλύτερο κάθε χώρα να εξειδικευθεί στην παραγωγή του προϊόντος που έχει (i) χαμηλότερο
δ)
κόστος ευκαιρίας και (ii) συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σελίδα 11 από 16

Λογιστική
(30 ερωτήσεις από το 71 ως το 100)

71.

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται η λογιστική;
Μόνο στις ιδιωφελείς μονάδες.
α)
Στις ιδιωφελείς και τις κοινωφελείς οικονομικές μονάδες μόνο.
β)
Στις εξισωτικές και τις ποριστικές οικονομικές μονάδες μόνο.
γ)
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
δ)

72.

Τι περιλαμβάνει το παθητικό μιας επιχείρησης;
Τα ίδια και τα ξένα κεφάλαια.
α)
Τα αποθεματικά κεφάλαια μόνο.
β)
Τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μόνο.
γ)
Τις μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
δ)

73.

Τι περιλαμβάνει το κυκλοφορούν ενεργητικό;
Τα αποθέματα υλικών αξιών μόνο.
α)
Τα αποθέματα υλικών αξιών και τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις μόνο.
β)
Τα αποθέματα υλικών αξιών και τα διαθέσιμα μόνο.
γ)
Τα διαθέσιμα, τα χρεόγραφα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τα αποθέματα υλικών αξιών.
δ)
Το ακόλουθο κείμενο αναφέρεται στις επόμενες τρεις ερωτήσεις (74 έως 76).
Η ατομική επιχείρηση «Ω» κατέχει τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία στις 31
Δεκεμβρίου 2006: γραμμάτια εισπρακτέα 10.000 ευρώ, οικόπεδα 100.000 ευρώ,
προμηθευτές 80.000 ευρώ, γραμμάτια πληρωτέα 20.000 ευρώ, πελάτες 60.000 ευρώ,
καταθέσεις όψεως 120.000 ευρώ, μηχανήματα 70.000 ευρώ, μεταφορικά μέσα 70.000
ευρώ, ταμείο 20.000 ευρώ, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 10.000 ευρώ, πιστωτές
διάφοροι 40.000 ευρώ, έτοιμα προϊόντα 60.000 ευρώ, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 90.000
ευρώ, ασφαλιστικοί οργανισμοί (υποχρεώσεις στο ΙΚΑ) 10.000 ευρώ, πρώτες και
βοηθητικές ύλες 30.000 ευρώ, δάνεια τραπεζών (μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)
200.000 ευρώ.

74.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης «Ω» σε ευρώ ισούνται με:
70.000.
α)
180.000.
β)
270.000.
γ)
κανένα από τα παραπάνω ποσά.
δ)

75.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ ισούνται με:
160.000.
α)
340.000.
β)
80.000.
γ)
κανένα από τα παραπάνω ποσά.
δ)

76.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ευρώ ισούται με:
180.000.
α)
270.000.
β)
290.000.
γ)
300.000.
δ)
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77.

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις ισχύει για τη σχέση μεταξύ στοιχείων του ενεργητικού (Ε), των
υποχρεώσεων σε τρίτους (Υ) και των ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ);
Ε=ΙΚ+Υ.
α)
Ε=ΙΚ-Υ.
β)
Ε=Υ.
γ)
Καμία από τις παραπάνω.
δ)

78.

Ποιες μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης προκαλεί η κεφαλαιοποίηση
δανείου της από τράπεζα;
Αύξηση στοιχείου ενεργητικού και μείωση στοιχείου πραγματικού παθητικού.
α)
Αύξηση στοιχείου πραγματικού παθητικού και μείωση στοιχείου πραγματικού παθητικού.
β)
Αύξηση στοιχείου καθαρής περιουσίας και μείωση στοιχείου πραγματικού παθητικού.
γ)
Αύξηση στοιχείου καθαρής περιουσίας και μείωση στοιχείου ενεργητικού.
δ)

79.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Κεφάλαιο» της επιχείρησης ΔΗΜΟΥ στην αρχή του έτους ήταν
65.000ευρώ. Κατά την διάρκεια του έτους η επιχείρηση είχε έσοδα ύψους 430.000ευρώ, και
δημιούργησε έξοδα ύψους 360.000ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης απέσυρε για προσωπική του χρήση
διάφορα στοιχεία του ενεργητικού αξίας 50.000ευρώ. Το Καθαρό κέρδος και το υπόλοιπο του
λογαριασμού Κεφάλαιο αντίστοιχα, στο τέλος του έτους είναι, σε ευρώ :
α)
β)
γ)
δ)

70.000 και 45.000.
135.000 και 120.000.
115.000 και 120 .000.
70.000 και 85.000.

80.

Ισοζύγιο είναι:
Βασική οικονομική κατάσταση.
α)
Λογαριασμός.
β)
Πίνακας ελέγχου.
γ)
Φύλλο επιμερισμού.
δ)

81.

Επιχείρηση οφείλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ 5.000 ευρώ, τις οποίες εξόφλησε με επιταγή
που εξέδωσε σε βάρος του λογαριασμού καταθέσεων. Η σωστή ημερολογιακή εγγραφή είναι:
Χρέωση λογαριασμού «ΙΚΑ» και πίστωση του λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως» με το ποσό των
α)
5.000 ευρώ.
Χρέωση λογαριασμού «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» και πίστωση του λογαριασμού «Καταθέσεις
β)
όψεως» με το ποσό των 5.000 ευρώ.
Χρέωση λογαριασμού «ΙΚΑ» και πίστωση του λογαριασμού «Κεντρικό ταμείο» με το ποσό των
γ)
5.000 ευρώ.
Χρέωση λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως» και πίστωση του λογαριασμού ΙΚΑ» με το ποσό των
δ)
5.000 ευρώ.

82.

Τα αποθέματα και οι αγορές της επιχείρησης ΚΑΠΑ ΑΕ, κατά τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2006
έχουν ως εξής:
Αρχικό απόθεμα, 1η Νοεμβρίου 2006 ..........................€ 14.000.
Αγορές κατά την διάρκεια του μήνα.............................€ 128.800.
Τελικό απόθεμα, 30η Νοεμβρίου 2006..........................€ 36.000.
Ποιο είναι το κόστος των πωλήσεων για τον Νοέμβριο του 2006 σε ευρώ:
120.800.
α)
106.800.
β)
118.800.
γ)
134.000.
δ)

83.

Η εταιρεία «Ωλένη ΑΕ» αγοράζει μηχανολογικό εξοπλισμό στην τιμή των 120.000 ευρώ την
1η Ιανουαρίου 2006. Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Εκτιμά
ότι ο εξοπλισμός αυτός θα έχει ωφέλιμη ζωή 6 χρόνων. Σε ποια αξία θα εμφανιστεί ο εξοπλισμός
στον Ισολογισμό της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 σε ευρώ;
80.000.
α)
100.000.
β)
90.000.
γ)
60.000.
δ)
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84.

Εάν η εταιρεία «Ωλένη ΑΕ» της προηγούμενης ερώτησης (83) χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της
φθίνουσας απόσβεσης, με συντελεστή απόσβεσης 20%, ο εξοπλισμός θα εμφανισθεί στον
Ισολογισμό της 31/12/2006 με λογιστική αξία σε ευρώ:
72.000.
α)
76.800.
β)
75.600.
γ)
96.000.
δ)

85.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με:
την κατάρτιση του λογαριασμού «Γενική Εκμετάλλευση».
α)
την κατάρτιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».
β)
τον Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.
γ)
τον τελικό Ισολογισμό.
δ)

86.

Απαραίτητα στοιχεία κάθε ημερολογιακού άρθρου είναι:
η ημερομηνία καταχώρισης του άρθρου και ο αύξων αριθμός του μόνο.
α)
οι τίτλοι των λογαριασμών που χρεώνονται και πιστώνονται με τα ποσά τους μόνο.
β)
η αιτιολογία της εγγραφής του άρθρου μόνο.
γ)
όλα τα παραπάνω.
δ)

87.

Ποιοι είναι οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.;
Όσοι φέρουν υπογράμμιση.
α)
Οι πρωτοβάθμιοι που λήγουν σε 9.
β)
Όλοι οι λογαριασμοί τετάρτου βαθμού.
γ)
Οι λογαριασμοί της ομάδας 9.
δ)

88.

Σε μια ατομική επιχείρηση το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» είναι 30.000
ευρώ (πιστωτικό). Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Κεφάλαιο» είναι 150.000 ευρώ. Ο
λογαριασμός «Ατομικός Λογ/σμός Επιχειρηματία» έχει υπόλοιπο 6.500 ευρώ. Το ύψος της
Καθαρής Περιουσίας στο τέλος της χρήσης είναι σε ευρώ:
183.500.
α)
173.500.
β)
113.500.
γ)
κανένα από τα παραπάνω ποσά.
δ)

89.

Οργανικά έσοδα είναι:
εκείνα που προέρχονται από την ομαλή εκμετάλλευση των κυρίων δραστηριοτήτων μιας
α)
επιχείρησης.
εκείνα που προέρχονται από την ομαλή εκμετάλλευση των παρεπομένων δραστηριοτήτων μιας
β)
επιχείρησης.
εκείνα που συσχετίζονται με τα οργανικά έξοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού
γ)
αποτελέσματος μιας επιχείρησης.
όλα τα παραπάνω.
δ)

90.

Η επιχείρηση «Υ» πλήρωσε 2.400 ευρώ ως ασφάλιστρα για το κτίριό της στις 31/10/2006, για το
χρονικό διάστημα από 1/10/2006 έως 30/9/2007. Τα έξοδα των ασφαλίστρων που αφορούν τις
δύο χρήσεις (2006 και 2007) είναι σε ευρώ:
α)
β)
γ)
δ)

2006
400
600
1.200
2.000

2007
2.000
1.800
1.200
400

91.

Ο λογαριασμός «ΦΠΑ»:
είναι δευτεροβάθμιος του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη».
α)
είναι πρωτοβάθμιος του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη».
β)
δεν αναλύεται παραπέρα.
γ)
είναι περιληπτικός του λογαριασμού «Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών».
δ)

92.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύει όσον αφορά έναν αμιγή λογαριασμό;
Αμιγής λέγεται ο λογαριασμός που χρεώνεται και πιστώνεται με την ίδια τιμή.
α)
Αμιγής λέγεται ο λογαριασμός που το υπόλοιπό του δείχνει τη θέση του περιουσιακού στοιχείου
β)
που παρακολουθεί.
Με τους αμιγείς λογαριασμούς παρακολουθούμε στοιχεία του ενεργητικού, του πραγματικού
γ)
παθητικού ή της καθαρής περιουσίας.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά του αμιγούς λογαριασμού.
δ)
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93.

Ο μεικτός λογαριασμός «Χρεόγραφα» έχει χρέωση 10.000 ευρώ και πίστωση 6.000 ευρώ. Αν η
απογραφή του λογαριασμού δείχνει αξία μηδέν, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης σε ευρώ είναι:
4.000 (κέρδος).
α)
4.000 (ζημιά).
β)
16.000 (ζημιά).
γ)
16.000 (κέρδος).
δ)

94.

Ποια λέγεται βραχυπρόθεσμη υποχρέωση;
Εκείνη που είναι άμεσα απαιτητή.
α)
Εκείνη η οποία έχει περιθώριο να εξοφληθεί μέσα στην επόμενη χρήση.
β)
Εκείνη η οποία έχει περιθώριο να εξοφληθεί μέσα στην επόμενη πενταετία.
γ)
Καμία από τις παραπάνω.
δ)

95.

Στην επιχείρηση «Χ» κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης του 2006 τα έξοδα των ενοικίων
ανήλθαν σε 2.800 ευρώ. Στην επιχείρηση λειτουργούν δύο τμήματα, το Α και το Β. Το τμήμα Α
καταλαμβάνει το 70% του διαθέσιμου χώρου, ενώ το τμήμα Β καταλαμβάνει το 30% του
διαθέσιμου χώρου. Τα έσοδα της επιχείρησης για το έτος 2006 προήλθαν κατά 50% από το
τμήμα Α και κατά 50% από το τμήμα Β. Τα επιμερισμένα έξοδα ενοικίων για το τμήμα Β για το
έτος 2006 είναι σε ευρώ:
1.960.
α)
1.690.
β)
1.400.
γ)
840.
δ)

96.

Ποια στοιχεία της επιχείρησης παρακολουθούνται με τους λογαριασμούς τάξης;
Ξένα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην επιχείρηση.
α)
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.
β)
Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και διάφορα στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα.
γ)
Όλα τα παραπάνω.
δ)

97.

Τι συμβαίνει όταν παρέχονται υπηρεσίες με πίστωση;
Μειώνεται ο λογαριασμός «Ταμείο» και μειώνεται ο λογαριασμός «Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών».
α)
Αυξάνεται ο λογαριασμός «Ταμείο» και αυξάνεται ο λογαριασμός «Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών».
β)
Αυξάνεται ο λογαριασμός «Απαιτήσεις από Πελάτες» και αυξάνεται ο λογαριασμός «Έσοδα
γ)
Παροχής Υπηρεσιών».
Αυξάνεται ο λογαριασμός «Πιστωτές» και μειώνεται ο λογαριασμός «Έσοδα Παροχής
δ)
Υπηρεσιών».

98.

Υποθέστε ότι καταβάλλονται ασφάλιστρα σε μετρητά τα οποία καλύπτουν περίοδο τριών ετών.
Η σχετική χρέωση και πίστωση κατά την καταβολή είναι:
χρέωση «Ασφάλιστρα» και πίστωση «Ταμείο».
α)
χρέωση «Προπληρωμένα Ασφάλιστρα» και πίστωση «Ταμείο».
β)
χρέωση «Ταμείο» και πίστωση «Ασφάλιστρα».
γ)
χρέωση «Ταμείο» και πίστωση «Προπληρωμένα Ασφάλιστρα».
δ)

99.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις λογιστικές διαδικασίες ΔΕΝ είναι σωστή;
Το Ημερολόγιο εμφανίζει, σε ένα σημείο και κατά απόλυτη χρονολογική σειρά, όλες τις
α)
πληροφορίες που είναι σχετικές με κάθε οικονομική πράξη.
Ένας λογαριασμός του Καθολικού εμφανίζει σε ένα σημείο όλες τις πληροφορίες που είναι
β)
σχετικές με τις μεταβολές ενός στοιχείου του Ενεργητικού ή των Υποχρεώσεων ή των Ιδίων
Κεφαλαίων.
Καταχώριση είναι η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών από το Καθολικό
γ)
στο Ημερολόγιο.
Το τελικό προϊόν ενός λογιστικού κύκλου αποτελούν οι επίσημες λογιστικές καταστάσεις, όπως ο
δ)
Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

100

Ποια βιβλία πρέπει να τηρούν όλες οι επιχειρήσεις;
Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.
α)
Βιβλίο Αγορών.
β)
Ημερολόγιο-Γενικό Καθολικό κτλ.
γ)
Εξαρτάται κυρίως από τα ακαθάριστα έσοδα.
δ)
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Σύμφωνα

με

τις

εκτιμήσεις

της

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής

Τράπεζας,

παραμένουν για το 2007 οι συνθήκες για τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας
της ζώνης του ευρώ. Παρ’ όλο που υπάρχει η …….. (29) …….. οι τριμηνιαίοι
ρυθμοί ανάπτυξης να παρουσιάσουν κάποια μεταβλητότητα στις αρχές του
2007, η οποία σχετίζεται κυρίως με τις επιδράσεις από τις μεταβολές των
έμμεσων φόρων στη ζώνη του ευρώ, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την
οικονομική δραστηριότητα παραμένουν …….. (30) …….. .
Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, η οικονομική ανάπτυξη παρουσίασε
πιο …….. (31) …….. κατανομή μεταξύ των επιμέρους οικονομιών. Ο
παγκόσμιος

ρυθμός

ανάπτυξης,

υποβοηθούμενος

εν

μέρει

από

τις

χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, είναι έντονος, στηρίζοντας έτσι τις
εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.
Η εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διατηρήσει το
δυναμισμό της. Οι επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν δυναμικές,
ωφελούμενες από μια παρατεταμένη περίοδο που χαρακτηρίζεται από
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αναδιάρθρωση των λογιστικών
καταστάσεων των εταιρειών, τη συνεχιζόμενη αύξηση των κερδών και τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Η κατανάλωση αναμένεται
επίσης να ενισχυθεί, συμβαδίζοντας με την εξέλιξη του πραγματικού
διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς οι συνθήκες απασχόλησης εξακολουθούν να
…….. (32) …….. . Οι προοπτικές για την εξέλιξη των τιμών εξακολουθούν να
υπόκεινται σε ανοδικούς κινδύνους, που πηγάζουν κυρίως από τη
…….. (33) …….. των προηγούμενων αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου.
Δεδομένου ότι παρατηρείται ευνοϊκή τάση του ρυθμού αύξησης του
πραγματικού ΑΕΠ και οι αγορές εργασίας παρουσιάζουν θετικές ενδείξεις, οι
μισθολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να είναι εντονότερες από τις
αναμενόμενες. Οι μισθολογικές συμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
την εξέλιξη της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο της
ανεργίας και την κατάσταση …….. (34) …….. των τιμών. Οι μισθολογικές
συμβάσεις πρέπει να πάψουν σταδιακά να προβλέπουν μηχανισμούς
αυτόματης

τιμαριθμικής

αναπροσαρμογής

πληθωρισμό.
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με

βάση

τον

παρελθόντα

