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ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ POST, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [2015] 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 Σύμφωνα με την λογιστική θεωρία ο οικονομικός δ/ντής μιας επιχείρησης σε σεισμογενή περιοχή θα 

έκανε προβλέψεις για αποζημίωση πελατών ή υπαλλήλων απο ατύχημα που οφείλεται σε μελλοντικό 

σεισμό. Αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας. 

 Θα αναγνώριζες στα λογιστικά σου βιβλία τα έσοδα απο πώληση αγαθών όταν δίνεις στον πελάτη την 

δυνατότητα ακύρωσης της συναλλαγής μέσα σε ένα μήνα 

i. Την ημερομηνία της συναλλαγής ή 

ii. Μετά απο ένα μήνα και γιατί 
Πως οι παραπάνω επιλογές επηρεάζουν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της λογιστικής πληροφόρησης 

 Πως η επιλογή μεταξύ σταθερής απόσβεσης ή φθίνουσας απόσβεσης επηρεάζει την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών? 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Σας δίνονται κάποια στοιχεία απο τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας «ΑΕΚΝΙΚΗ ΑΕ» 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΧ (Χρήση 2014) 

 01/01/2014 31/12/2014 Πωλήσεις 400.000 

Πάγια 180.000 175.000 Κόστος Πωληθέντων (300.000) 

Αποσβεσμένα Πάγια (80.000) (93.000) Αποσβέσεις (20.000) 

Αποθέματα 32.000 26.000 Κέρδος απο πώλ.ηση παγίων 3.000 

Πελάτες 40.000 50.000 Ενοίκια (5.000) 

Πιστωτές Διάφοροι 8.000 20.000   

Ενοίκια Πληρωτέα 20.000 13.000   

Προκαταβολές Πελατ 7.000 5.000   

Μερίσματα Πληρωτ 2.200 1.000   

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία κάνοντας εύλογες υποθέσεις και λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η εταιρία πώλησε πάγιο 

κόστους κτήσης 10.000€ και συσσωρευμένων αποσβέσεων 7.000€ και ότι οι συναλλαγές που έκανε σχετικά με τα 

πάγια έγιναν με μετρητά ζητείται (3 απο τα 4): 
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i. Να υπολογίσετε τις πληρωμές για ενοίκια 

ii. Να υπολογίσετε τις εισπράξεις απο πελάτες 

iii. Αν η εταιρία παρουσίαζε την κατάσταση ταμειακών ροών με την έμμεση μεθοδολογία κατά πόσο 

θα προσαρμόζονταν συνολικά τα κέρδη μετά απο φόρους ώστε να υπολογιστούν οι Ταμειακές Ροές 

απο Λειτουργικές Δραστηριότητες. 

iv. Παρουσιάσατε τις Ταμειακές Ροές απο Επενδυτικές Δραστηριότητες 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σας δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης «Κίτρινο Γκόλ ΑΕ» την 01/01/2014. 

 

 

Εμπορεύματα (5000*20€) 100.000 Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 

Πελάτες 60.000 Προμηθευτές 100.000 

Ταμείο 200.000 Επιταγές Πληρωτέες 98.200 

Καταθέσεις Οψεως 140.000 Προβλέψεις για επισφαλ. Πελάτ 1.800 

 

Η επιχείρηση τηρεί το σύστημα της διαρκούς απογραφής και έχει υιοθετήσει την μέθοδο FIFO, για την αποτίμηση 

των αποθεμάτων της. Η επιχείρηση ασχολείται με την αγορά και πώληση του εμπορεύματος Χ1. Κατά την διάρκεια 

της λογιστικής χρήσης έγιναν τα παρακάτω γεγονότα: 

 01/03: Η επιχείρηση «Κίτρινο Γκόλ ΑΕ» αγοράζει 4.000 μονάδες εμπορευμάτων Χ1 πρός 24€ ανά 

μονάδα απο τον προμηθευτή «Πράσινη Αποτυχία ΑΕ» με πίστωση 20 μηνών. Η τιμή τοις μετρητοίς του 

εμπορεύματος ορίστηκε στα 22€ ανά μονάδα. Επίσης η εταιρία «Κίτρινο Γκόλ ΑΕ» κατέβαλλε με 

μετρητά 600€ για έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης. 

 01/04: Η επιχείρηση «Κίτρινο Γκόλ ΑΕ» εκχωρεί  (με δικαίωμα επανεκχώρησης) απαιτήσεις απο 

πελάτες ύψους 30.000€ στην εταιρία factoring «ΔΕΖ ΑΕ». Η «ΔΕΖ ΑΕ» επιβάλλει ένα έξοδο 5% στην 

αξία των απαιτήσεων και παρακρατάει 10% ενώ καταβάλλει με μετρητά το υπόλοιπο στην εταιρία 

«Κίτρινο Γκόλ ΑΕ». 

 01/05: Πωλεί με 10μηνη πίστωση στον πελάτη «Κόκκινη Αποτυχία ΑΕ» 4.500 μονάδες εμπορεύματος 

αντί 30€ ανά μονάδα. Η τιμή τοις μετρητοίς είχε οριστεί στα 26€ ανά μονάδα. 

 01/07: Η εταιρία factoring «ΔΕΖ ΑΕ», ειδοποιεί την επιχείρηση ότι οι απαιτήσεις συνολικού ύψους 

2.100€ δεν εισπράχθηκαν και η εταιρία «Κίτρινο Γκόλ ΑΕ», θεώρησε αυτές τις απαιτήσεις απο τους 

πελάτες ανεπίδεκτες είσπραξως και για αυτό διαγράφηκαν. Επίσης οι εταιρίες «ΔΕΖ ΑΕ» & «Κίτρινο 

Γκόλ ΑΕ» διακανόνισαν την οφειλή που δημιουργήθηκε με μετρητά. 

 01/08: Η «Κίτρινο Γκόλ ΑΕ» δίνει έκπτωση 5% στον πελάτη «Κόκκινη Αποτυχία ΑΕ» και η «Κίτρινο 

Γκόλ ΑΕ» εκδίδιε το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο. 

 01/10: Πωλεί με 8μηνη πίστωση στον πελάτη «Μπλατερκ ΑΕ» 2.000 μονάδες εμπορεύματος αντί 28€ 

ανά μονάδα. Η τιμή τοις μετρητοίς είχε οριστεί στα 28€ ανά μονάδα και την στιγμή της συναλλαγής 

0,9€ = 1$ 

 

Ζητείται: 
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1. Να καταχωρηθούν τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα 

2. Να καταχωρηθούν οι εγγραφές προσαρμογής και να προσδιοριστεί με ημερολογιακές εγγραφές το 

μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης αφού λάβετε υπ όψιν ότι κατά την απογραφή η επιχείρηση 

διαπίστωσε ότι στο τέλος της χρήσης υπήρχαν στην κυριότητά της 2.400 μονάδες εμπορευμάτων 

τρέχουσας αξίας 23€ ανά μονάδα, στις 31/12 1$= 1€ και οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 

ορίστηκαν στο 3% του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες». 

 

Σημείωση: ΔΕΝ απαιτείται γενικό καθολικό και πίνακες απογραφής αποθεμάτων, ΑΛΛΑ να φαίνεται πως 

προέκυψαν κάποιοι αριθμοί [πχ κόστος κτήσης, κόστος πωληθέντων, τόκοι κλπ] 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Εστω η  επιχείρηση «Ποδοσφαιρική Διαπλοκή ΑΕ» που κατασκευάζει και πουλάει ένα προϊόν Τ [πχ δρόμος] για την 

εταιρία «ΑΒΓ ΑΕ». Η κατασκευή του προϊόντος διαρκεί 3 έτη (2012, 2013 και 2014). Το εκτιμώμενο  [και 

πραγματοποιηθέν κόστος) είναι 50.000€. Τα κόστη ανά έτος ήταν 25.000, 10.000 και 15.000. Το συνολικό τίμημα 

της συναλλαγής είναι 60.000€ το οποίο έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται [και καταβλήθηκε] τμηματικά σε 3 

χρόνια μετά την ολοκλήρωση (2015, 2016, 2017) της κατασκευής του προϊόντος ως εξής: 39.000 το 1ο έτος, 12.000 

το 2ο έτος και 9.000 το 3ο έτος. Υποθέσατε ότι οι συναλλαγές έγιναν με μετρητά. 

Ζητείται να υπολογίσετε (χωρίς ημερολογιακές εγγραφές) τα κάτωθι: 

1. Τα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα με τις μεθόδους: 

a. της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης 

b. της μεθοδολογίας των δόσεων 
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