
ΑΣΕΠ 1Γ/2022: 
Τα θέματα και οι απαντήσεις του 
γραπτού διαγωνισμού της ΑΑΔΕ

στη Γενική Λογιστική



• 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



• Απάντηση:

• Γενικά έξοδα 7.200€

• Γραφική ύλη  (7.000 – 1.000 = 6.000) 6.000€

• Έξοδα μεταφοράς προσωπικού 6.300€

• Αποσβέσεις 3.000€

Σύνολο   22.500€

• Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες (Λογαριασμός Παθητικού)

• Αποσβεσμένα πάγια (Αντίθετος Λογαριασμός Ενεργητικού)

• Ασφάλιστρα προπληρωμένα (Λογαριασμός Ενεργητικού)

• Έξοδα προεξόφλησης (Λογαριασμός Αποτελεσματικός όχι λειτουργικά έξοδα)

• Ζημιά από πώληση μετοχών (Λογαριασμός Αποτελεσματικός όχι λειτουργικά έξοδα)

• Ζημιά εις νέον (Λογαριασμός Παθητικού)

• Κόστος πωληθέντων (Λογαριασμός Αποτελεσματικός όχι λειτουργικά έξοδα)

• Χρεωστικοί τόκοι (Λογαριασμός Αποτελεσματικός όχι λειτουργικά έξοδα)

• ΦΠΑ (με χρεωστικό υπόλοιπο) (Λογαριασμός Παθητικού)



• 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:

• α) 5.000€

• β) 800.000€

• γ) 350.000€

• δ) 400.000€

• Απάντηση: 

• Κόστος Πωληθέντων: (400.000 + 100.000 – 50.000 = 450.000)

• Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης : 800.000 - 450.000 = 350.000



• 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€

• Απάντηση: Από τα 4.000 τα 1.000 ανήκουν στα λειτουργικά έσοδα της επόμενης χρήσης

• Τη τρέχουσα χρήση ο λογιστής λανθασμένα έβαλε 4.000 έσοδα ενώ έπρεπε να βάλει 3.000 έσοδα

• Για την επόμενη χρήση ο λογιστής λανθασμένα δεν έβαλε καθόλου έσοδα ενώ έπρεπε να βάλει 1.000

• Αντιλαμβανόμαστε ότι τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης είναι υπερτιμημένα κατά 1.000€ συνεπώς 

πρέπει να μειωθούν (χρέωση) και θα πιστωθούν Προεξοφλημένα έσοδα (λογαριασμός Παθητικού) 

• Με αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι Υποχρεώσεις (Προεξοφλημένα έσοδα) είναι υποτιμημένες.



• 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 €
• 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



• Απάντηση:

• Κτίρια (κόστος κτήσης) : 100.000 €

• Αποσβεσμένα κτίρια : 10.000 €

• Αναπόσβεστη Αξία Κτηρίων 90.000

• Οικόπεδα : 70.000 €

• Εμπορικά σήματα : 20.000 €

• Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο : 50.000 €

• Αξία Παγίου Κεφαλαίου 230.000

• Αναλωθέντα Καύσιμα : Λειτουργικά έξοδα

• Αποτελέσματα εις νέον : Αποτελέσματα Χρήσης- Παθητικό

• Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε μετοχές : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Γραμμάτια εισπρακτέα : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφλημένα : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Εμπορεύματα : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Ενεχυριασμένα εμπορεύματα : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Επιταγές πληρωτέες : Παθητικό

• Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Πελάτες : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Προκαταβολές στο προσωπικό : Κυκλοφορούν Ενεργητικό

• Προεισπραχθέντα ενοίκια : Παθητικό

• Ταμείο : Κυκλοφορούν Ενεργητικό



• 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

• Απάντηση : Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί είναι λογαριασμοί του Παθητικού που σημαίνει πως 
έχουν πιστωτικό υπόλοιπο



• 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.

• Απάντηση: Στο πάγιο Ενεργητικό, επειδή είναι ένα στοιχείο το οποίο χρησιμοποιεί η 
εταιρία κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων προς επίτευξη του σκοπού της.

• Αν μια επιχείρηση που εμπορεύεται αυτοκίνητα αγοράσει ένα αυτοκίνητο προς πώληση 
τότε αυτό το αυτοκίνητο ανήκει στα εμπορεύματά της. 



• 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

• Απάντηση:      Αξία κτήσης 60.000 

• Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 45.000

• Αναπόσβεστη Αξία 15.000

• Η επιχείρηση πουλάει (εισπράττει) 30.000 από ένα αντικείμενο αξία 15.000

• Χρεώνουμε το Ταμείο 30.000 

• Πιστώνουμε 15.000 την Αναπόσβεστη Αξία 

(Το 15.000 προέρχεται από Χρέωση 45.000 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 

Πίστωση 60.000 Μεταφορικά Μέσα – Φορτηγό)

• Πιστώνουμε 15.000 κέρδος από πώληση Παγίου



• 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

• Απάντηση: Η FIFO δίνει αξία τελικού αποθέματος κοντά στις ανατιμημένες αξίες της 
αγοράς, ταυτόχρονα οδηγεί στην εμφάνιση χαμηλού κόστους πωληθέντων, άρα υψηλό 
μικτό και καθαρό κέρδος με επακόλουθο υψηλή φορολογία.



• 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€

• γ) να μειώσει τις προβλέψεις της κατά 25.000€

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

Απάντηση: 50.000€ Χ 50% = 25.000 

Από τη στιγμή που γίνεται εκτίμηση ότι θα εισπραχθεί το 50% της οφειλής η εταιρία οφείλει να 
κάνει εγγραφή πρόβλεψης για το ποσό των 25.000€



• 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€

Απάντηση: 100.000 + 20.000 = 120.000 Αποσβεστέα Αξία 

120.000/10 = 12.000 ετήσια (12μηνη) απόσβεση και 

12.000 Χ 0,5 = 6.000 απόσβεση στο έτος που χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα 6 μήνες.

Οι συνολικές αποσβέσεις 31/12/22 είναι 6.000 (2020) + 24.000 (2021+2022) = 30.000

Αναπόσβεστη Αξία 120.000 – 30.000 = 90.000



• 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

Απάντηση: Όταν έγινε η προεξόφληση Χρεώθηκαν τα Χρηματικά Διαθέσιμα και 
Πιστώθηκαν τα Γραμμάτια Εισπρακτέα Προεξοφλημένα

Τώρα που γίνεται η εξόφληση του εν λόγω γραμματίου 

Χρεώνουμε Γραμμάτια Εισπρακτέα Προεξοφλημένα (για να κλείσει ο λογαριασμός)

Πιστώνουμε Γραμμάτια Εισπρακτέα (για να κλείσει ο λογαριασμός)



• 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

• Απάντηση: Πρόκειται για 3 από τις λογιστικές αρχές 
• 1. Η αρχή της Αυτοτελούς λογιστικής οντότητας
• 2. Η αρχή της Νομισματικής μονάδας
• 3. Η αρχή της Συνέχειας της δραστηριότητας της Οικονομικής Μονάδας
• 4. Η αρχή της Περιοδικότητας
• 5. Η αρχή του Ιστορικού Κόστους
• 6. Η αρχή της Αντικειμενικότητας
• 7. Η αρχή της Συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων
• 8. Η αρχή της Πραγματοποίησης (δεδουλευμένου) των Εσόδων και Εξόδων
• 9. Η αρχή της Συσχέτισης εσόδων και Εξόδων
• 10. Η αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων
• 11. Η αρχή της Συντηρητικότητας
• 12. Η αρχή της Επαρκούς αποκάλυψης
• 13. Η αρχή της Σημαντικότητας των Παρεχόμενων Πληροφοριών



• 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.

• Απάντηση: Η  αγορά εξοπλισμού αυξάνει τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού και η εξόφληση με τη 
χρήση μετρητών μειώνει τα χρηματικά διαθέσιμα του Ενεργητικού 



• 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.

• Απάντηση: κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης (εδώ πρόκειται για τραπεζικό δάνειο) σημαίνει 
μετατροπή μιας υποχρέωσης σε ίδιο κεφάλαιο. Δηλαδή μετατρέπεται ο χρεώστης (τράπεζα 
που δανειοδότησε την επιχείρηση) σε συν-ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

• Συνεπώς οφείλει η επιχείρηση να μειώσει τις πραγματικές τις υποχρεώσεις της (δάνεια) και 
να αυξήσει τα ίδια της κεφάλαια (Καθαρή θέση ή Καθαρή Περιουσία). 


