
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ"

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

<~ προηγούμενη σελίδα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

***Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα

51. Σύμφωνα με το υπόδειγμα Ισολογισμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, το οφειλόμενο (για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
της λογιστικής χρήσης) από τους μετόχους προς την ΑΕ κεφάλαιο εμφανίζεται :

α) Στις απαιτήσεις (κυκλοφορούν ενεργητικό) 
β) Στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (πάγιο ενεργητικό) 
γ) Σε αντίθετο λογαριασμό της Καθαρής Θέσης 
δ) Σε ξεχωριστή κατηγορία του ενεργητικού

52. Σε ένα νοσοκομείο, ποιο από τα παρακάτω έξοδα δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσο κόστος θεραπείας των ασθενών

α) Αναλώσεις φαρμάκων 
β) Αμοιβή νοσηλευτριών 
γ) Αμοιβή ιατρών 
δ) Αποσβέσεις του κτιρίου του νοσοκομείου

Οι ερωτήσεις 53 έως 58 αναφέρονται στο επόμενο κείμενο :

Δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών στο προσαρμοσμένο ισοζύγιο της ατομικής επιχείρησης 'ΧΨΩ' την 31/12/Χ3

Αμοιβές προσωπικού ? 6.900
Αποσβέσεις 200
Αποσβεσμένα έπιπλα 2.000
Ασφάλιστρα 1.100
Γραμμάτια εισπρακτέα 2.500
Γραμμάτια πληρωτέα 2.300
Διαφημίσεις 1.700
Εμπορεύματα 2.900
Έξοδα χρήσης πληρωτέα 200
Έπιπλα 2.600
Ίδια κεφάλαια ;
Κέρδη από χρεόγραφα 700
Κόστος πωληθέντων 18.900
Έξοδα συντήρησης 200
Πελάτες 300
Προμηθευτές 1.300
Προπληρωμένα ασφάλιστρα 1.400
Πωλήσεις 31.000
Ταμείο 2.600

53. Τα έξοδα της χρήσης ανέρχονται σε :

α) 29.000 ευρώ 
β) 28.800 ευρώ 
γ) 31.000 ευρώ 
δ) 10.100 ευρώ

54. Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε :

α) 9.000 ευρώ 
β) 11.500 ευρώ 
γ) 12.300 ευρώ 
δ) 10.300 ευρώ

55. Το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης ανέρχεται σε

α) 700 ευρώ 
β) 2.700 ευρώ 
γ) 1.300 ευρώ 
δ) (700) ευρώ 

56. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ανέρχονται σε :

α) 10.700 ευρώ 
β) 4.000 ευρώ 
γ) 3.600 ευρώ 
δ) 3.800 ευρώ

57. Τα ίδια κεφάλαια στο ανωτέρω ισοζύγιο ανέρχονται σε : 

α) 7.500 ευρώ 
β) 6.000 ευρώ 
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γ) 4.800 ευρώ 
δ) 3.800 ευρώ

58. Τα ίδια κεφάλαια στον ισολογισμό της 31/12/Χ3 ανέρχονται σε :

α) 3.500 ευρώ 
β) 4.100 ευρώ 
γ) 5.100 ευρώ 
δ) 6.500 ευρώ

Οι ερωτήσεις 59 έως 62 αναφέρονται στο επόμενο κείμενο :

Η 'Τετράτροχος ΕΠΕ' αγόρασε στις 20/11/ΧΟ ένα ελαφρώς μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Για την
εξόφληση του εν λόγω ποσού η επιχείρηση κατέβαλλε 10.000 ευρώ και αποδέχθηκε δύο συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας
5.500 ευρώ έκαστη και ημερομηνία λήξης 30/6/Χ1 και 31/12/Χ1 αντίστοιχα. Στη συνέχεια αντικατέστησε τα ελαστικά του
φορτηγού καταβάλλοντος 200 ευρώ, έκανε γενική συντήρηση του φορτηγού για την οποία κατέβαλλε 800 ευρώ και
εγκατέστησε σύστημα φόρτωσης εμπορευμάτων αξίας 3.000 ευρώ στο φορτηγό. Η επιχείρηση άρχισε να χρησιμοποιεί το εν
λόγω φορτηγό στις 1/1/Χ1. Η ωφέλιμη ζωή του φορτηγού ορίσθηκε στα 10 έτη ενώ η υπολειμματική του αξία θεωρείται
ασήμαντη.

59. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι τόκοι που ενσωματώθηκαν στις δύο συναλλαγματικές είναι:

α) Στο σύνολο τους έξοδο της χρήσης 20X0 
β) Στο σύνολο τους έξοδο της χρήσης 20X1 
γ) Μέρος της αξίας κτήσης του αυτοκινήτου 
δ) Μερικώς έξοδο της χρήσης 20Χ0 και κατά το υπόλοιπο έξοδο της χρήσης 20X1

60. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, η αξία κτήσης του φορτηγού ανέρχεται σε:

α) 20.000 ευρώ 
β) 21.000 ευρώ 
γ) 23.000 ευρώ 
δ) 24.000 ευρώ 

61. Η απόσβεση του φορτηγού για τη χρήση 20X5 με τη σταθερή (γραμμική) μέθοδο θα είναι :

α) 2.000 ευρώ 
β) 2.300 ευρώ 
γ) 2.100 ευρώ 
δ) 2.400 ευρώ

62. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο η δαπάνη συντήρησης του φορτηγού καταχωρήθηκε 
στη χρέωση του:

α) Λογαριασμού 61 - Αμοιβές τρίτων 
β) Λογαριασμού 64 - Διάφορα έξοδα 
γ) Λογαριασμού 62 - Παροχές τρίτων 
δ) Λογαριασμού 13 - Μεταφορικά Μέσα

Οι ερωτήσεις 63 έως 65 αναφέρονται στο επόμενο κείμενο :

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 20X3, η 'Απογραφίδης ΕΠΕ' είχε τις εξής αγορές και πωλήσεις για το μοναδικό εμπόρευμα που
εμπορεύεται, το φωτοτυπικό μηχάνημα Χ-390. Η επιχείρηση παρακολουθεί τα εμπορεύματα με τη μέθοδο της διαρκούς
απογραφής.

Ημερομηνία Συναλλαγή Μονάδες Τιμή αγοράς ανά
μονάδα

1/1 Απόθεμα αρχής 100 9
15/2 Αγορά 200 10
8/5 Πώληση 150 -

30/8 Αγορά 100 8
15/11 Πώληση 220 -

63. Το κόστος πωληθέντων σύμφωνα με τον κανόνα αποτίμησης FIFO ανέρχεται σε :

α) 3.060 ευρώ 
β) 2.980 ευρώ 
γ) 3.460 ευρώ 
δ) 2.500 ευρώ

64. Η αξία του τελικού αποθέματος σύμφωνα με τον κανόνα αποτίμησης LIFΟ ανέρχεται σε :

α) 240 ευρώ 
β) 300 ευρώ 
γ) 270 ευρώ 
δ) 400 ευρώ

65. Αν η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα LIFΟ και στο τέλος της 
χρήσης η τρέχουσα τιμή του Χ-390 ανέρχεται σε 8 ευρώ ανά μονάδα, πρέπει να γίνει η εγγραφή:

α) Δεν χρειάζεται να γίνει εγγραφή γιατί η τιμή κτήσης είναι χαμηλότερη της τρέχουσας 

β) Διαφορές αποτίμησης                  30 
                      Εμπορεύματα                   30 

γ) Διαφορές αποτίμησης                  10 



                      Εμπορεύματα                   10

δ) Διαφορές απογραφής                  30 
                      Εμπορεύματα                   30 

66. Στην κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής (παραγγελίας) το ανά μονάδα κόστος παραγωγής υπολογίζεται :

α) Ανά διακριτό τμήμα παραγωγής 
β) Ανά κατηγορία προϊόντων 
γ) Ως το πηλίκο του συνολικού κόστους παραγωγής μιας περιόδου διά του αριθμού των παραχθεισών μονάδων δ) Ως το πηλίκο του
συνολικού κόστους παραγωγής μιας παραγγελίας διά του αριθμού των μονάδων που αφορά η παραγγελία

Οι ερωτήσεις 67 έως 70 αναφέρονται στο επόμενο κείμενο :

Στο ακόλουθο πίνακα δίνονται πληροφορίες για τον πιο πρόσφατο μήνα λειτουργίας της βιομηχανίας "Κοστολόγος ΕΠΕ''

Μονάδες έτοιμων προϊόντων, απόθεμα αρχής μήνα 0
Παραχθείσες μονάδες 800
Μονάδες που πωλήθηκαν 600
Μονάδες έτοιμων προϊόντων, απόθεμα τέλους μήνα 200

Μεταβλητά κόστη ανά μονάδα (σε ευρώ):
Πρώτες ύλες 20
Αμεση εργασία 15
Μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) 10
Μεταβλητά έξοδα διοίκησης και διάθεσης 2

Σταθερά κόστη (σε ευρώ):
Σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) 4.000
Σταθερά έξοδα διοίκησης και διάθεσης 1.000

67. Το ανά μονάδα κόστος των παραχθεισών μονάδων με την οριακή (μεταβλητή) κοστολόγηση 
ανέρχεται σε :

α) 35 ευρώ 
β) 45 ευρώ 
γ) 47 ευρώ 
δ) 53 ευρώ 

68. Το ανά μονάδα κόστος των παραχθεισών μονάδων με την απορροφητική (πλήρη) 
κοστολόγηση ανέρχεται σε:

α) 35 ευρώ 
β) 40 ευρώ 
γ) 45 ευρώ
δ) 50 ευρώ

69. Αν η τιμή πώλησης ανέρχεται σε 60 ευρώ ανά μονάδα, ποιο είναι το λογιστικό αποτέλεσμα 
από τη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης αν χρησιμοποιεί οριακή (μεταβλητή) 
κοστολόγηση; Υποθέστε ότι δεν υπάρχουν άλλα έσοδα ή έξοδα πέραν αυτών που αναφέρονται 
στην εκφώνηση.

α) 6.000 ευρώ 
β) 7.800 ευρώ 
γ) 2.800 ευρώ 
δ) 4.000 ευρώ

70. Αν η τιμή πώλησης ανέρχεται σε 60 ευρώ ανά μονάδα, ποιο είναι το λογιστικό αποτέλεσμα από 
τη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης αν χρησιμοποιεί απορροφητική (πλήρη) 
κοστολόγηση; Υποθέστε ότι δεν υπάρχουν άλλα έσοδα ή έξοδα πέραν αυτών που αναφέρονται 
στην εκφώνηση.

α) 6.000 ευρώ 
β) 3.000 ευρώ 
γ) 3.800 ευρώ 
δ) 2.000 ευρώ

71. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται 
συνήθως:

α) Συμβάσεις παρακαταθήκης με σκοπό την πώληση 
β) Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις στο σύνολο της αξίας των 
γ) Τα ονόματα των μετόχων 
δ) Όλες οι παραπάνω επιλογές

72. Οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση του εργατικού προσωπικού της 
επιχείρησης παρακολουθούνται στη χρέωση του

α) Λογαριασμού 60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
β) Λογαριασμού 55 - Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
γ) Λογαριασμού 61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
δ) Λογαριασμού 64 - Διάφορα έξοδα

Οι ερωτήσεις 73 έως 74 αναφέρονται στο επόμενο κείμενο :



Δίνονται τα υπόλοιπα ορισμένων λογαριασμών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών "Επώνυμη ΑΕ" για τη χρήση 20X3

Κέρδη χρήσης ?100.000
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων 10.000
Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 80.000
Τακτικό αποθεματικό 500

Διευκρινίζεται ότι οι ζημίες προηγουμένων χρήσεων αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς.

73. Αν ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 35%, ο φόρος για τα κέρδη χρήσης ανέρχεται σε

α) 35.000 ευρώ 
β) 31.500 ευρώ 
γ) 21.000 ευρώ 
δ) 24.500 ευρώ

74. Αν η επιχείρηση αποφάσισε την παρακράτηση του ελαχίστου ποσοστού (5%) που προβλέπει ο νόμος για τακτικό
αποθεματικό σε τι ποσό ανέρχεται η κράτηση αυτή;

α) 2.100 ευρώ 
β) 3.250 ευρώ 
γ) 1.715 ευρώ 
δ) 2.925 ευρώ

75. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς αυξάνεται χρεούμενος;

α) Αμοιβές δικηγόρων 
β) Αποσβεσμένα κτίρια 
γ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
δ) Προμηθευτές

76. Ποιος λογαριασμός πιστώνεται στα βιβλία μιας ΑΕ για τα μερίσματα που αποφασίστηκε η διανομή τους:

α) Λογαριασμός 38 - Χρηματικά διαθέσιμα 
β) Λογαριασμός 33.06 - Προμερίσματα
γ) Λογαριασμός 53.01 - Μερίσματα πληρωτέα 
δ) Λογαριασμός 88.99 - Κέρδη προς διάθεση

77. Η χρησιμοποίηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις επιβάλλεται από τη λογιστική αρχή:

α) Της επαρκούς αποκάλυψης 
β) Του δεδουλευμένου των εσόδων και εξόδων 
γ) Της συσχέτισης εσόδων και εξόδων 
δ) Του ιστορικού κόστους

78. Η "ΔΕΖ ΕΠΕ" χρησιμοποιεί προβλέψεις για την αποτίμηση των απαιτήσεων της από 
πελάτες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 20X4, ένας πελάτης, ο ΘΚ που οφείλει 2.000 
ευρώ χαρακτηρίσθηκε επισφαλής και η πιθανή ζημία ανέρχεται σε 1.100 ευρώ. Η 
εγγραφή που διενεργήθηκε για την αναγνώριση της πιθανής ζημίας έχει ως εξής:

α) Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες       1.100 
                             Επισφαλείς πελάτες                      1.100 

β) Επισφαλείς πελάτες                              2.000 
                             Πελάτες                                      2.000 

γ) Δεν χρειάζεται να γίνει εγγραφή 

δ) Ταμείο                                                900 
                 Επισφαλείς πελάτες                                  900

Οι ερωτήσεις 79 έως 80 αναφέρονται στο επόμενο κείμενο :

Η 'Προβλεπτικός ΕΠΕ' χρησιμοποιεί προβλέψεις για την αποτίμηση των απαιτήσεων της από πελάτες. Κατά τη διάρκεια της
χρήσης 20X3, οι πωλήσεις της εν λόγω επιχείρησης ανήλθαν σε 40.000 ευρώ. Στο τέλος της χρήσης, ο λογαριασμός 'Πελάτες'
εμφάνιζε υπόλοιπο 6.000 ευρώ και ο λογαριασμός "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" υπόλοιπο 100 ευρώ (πιστωτικό).

79. Αν η επιχείρηση σχηματίζει προβλέψεις για ζημία από επισφαλείς πελάτες σε ποσοστό 5% της αξίας των πωλήσεων, τότε ο
λογαριασμός προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις με την αναγκαία εγγραφή προσαρμογής θα :

α) Χρεωθεί με το ποσό των 2.000 ευρώ 
β) Χρεωθεί με το ποσό των 250 ευρώ 
γ) Πιστωθεί με το ποσό των 2.000 ευρώ 
δ) Πιστωθεί με το ποσό των 250 ευρώ

80. Αν η επιχείρηση σχηματίζει προβλέψεις για ζημία από επισφαλείς πελάτες σε ποσοστό 25% 
του υπολοίπου των απαιτήσεων τότε ο λογαριασμός «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» 
(λογαριασμός εξόδων) μετά την αναγκαία εγγραφή προσαρμογής θα εμφανίζει υπόλοιπο :

α) 2.500 ευρώ 
β) 1.100 ευρώ 
γ) 1.400 ευρώ 
δ) Δεν δίνονται επαρκή στοιχεία για να υπολογισθεί το σχετικό ποσό

81. Οι εκπτώσεις αγορών :



α) Μειώνουν την τιμή κτήσης των αποθεμάτων 
β) Μειώνουν την τιμή αγοράς συγκεκριμένης παρτίδας αποθεμάτων 
γ) Εμφανίζονται στον ισολογισμό σε αντίθετο λογαριασμό του ενεργητικού 
δ) Όλα τα παραπάνω  

82. Ποια από τις παρακάτω λογιστικές καταστάσεις απεικονίζει την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας λογιστικής μονάδας σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή:

α) Ισολογισμός 
β) Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
γ) Κατάσταση ταμειακών ροών 
δ) Όλες οι παραπάνω λογιστικές καταστάσεις

83. Η λογιστική της κτήσης και αποτίμησης των ενσώματων παγίων, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, διέπεται (κυρίως)
από τη (ις) λογιστική (ες) αρχή (ες) :

α) Της αυτοτέλειας των χρήσεων
β) Του δεδουλευμένου των εσόδων και εξόδων 
γ) Της συσχέτισης εσόδων και εξόδων 
δ) Του ιστορικού κόστους και της συσχέτισης εσόδων και εξόδων

84. Ο Δήμος Χ δώρισε στην "Επιχορήγηση ΕΠΕ" ένα κτίριο για την μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο. Οι σωρευμένες
αποσβέσεις του κτιρίου αυτού παρακολουθούνται :

α) Στην πίστωση του λογαριασμού 11.99 - Αποσβεσμένα κτίρια 
β) Στην πίστωση λογαριασμού της καθαρής θέσης
γ) Δεν παρακολουθούνται. Το κτίριο αποκτήθηκε με δωρεά, άρα η αποσβεστέα αξία του είναι μηδέν 
δ) Στη χρέωση του λογαριασμού 33.14 - Απαιτήσεις έναντι του ελληνικού δημοσίου

85. Συντελεστής καταλογισμού ονομάζεται το μέγεθος που χρησιμοποιείται για :

α) Τον επιμερισμό του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια 
β) Τον έμμεσο επιμερισμό των ΓΒΕ στα κύρια και βοηθητικά τμήματα μιας επιχείρησης 
γ) Τον καταλογισμό των ΓΒΕ στα προϊόντα 
δ) Τον υπολογισμό του παρανομαστή του συντελεστή καταλογισμού των ΓΒΕ

86. Ποια από τα κατωτέρω λογιστικά γεγονότα δεν είναι έξοδο σε μια επιχείρηση:

α) Απόληψη (ανάληψη) μετρητών από τον επιχειρηματία (από το κεφάλαιο της επιχείρησης) 
β) Ανάλωση γραφικής ύλης για την επιχείρηση 
γ) Λήξη του ασφαλιστικού συμβολαίου πυρός 
δ) Τόκοι δανείου που είχε λάβει η επιχείρηση από τη Ζ Τράπεζα καθίστανται δεδουλευμένοι

87. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς αυξάνεται πιστούμενος:

α) Αποσβέσεις 
β) Πελάτες 
γ) Προκαταβολές προμηθευτών 
δ) Προκαταβολές πελατών

88. Η βιομηχανία 'Βιομήχανος Α.Ε' την 1/7/20X3 αγόρασε 5.000 μετοχές της εμπορικής επιχείρησης "Επένδυση ΑΕ",
επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προς 8 ευρώ η μία. Η προμήθεια αγοράς ανέρχεται σε 400 ευρώ. Την
1/10/20X3 πώλησε 3.000 μετοχές της Επένδυση ΑΕ έναντι 9 ευρώ η μία. Η προμήθεια πώλησης ανέρχεται σε 270 ευρώ. Αν ο
μέσος όρος της τιμής των μετοχών της Επένδυση ΑΕ τον τελευταίο μήνα της χρήσης 20X3 είναι 10 ευρώ ανά 
μετοχή το λογιστικό αποτέλεσμα από την επένδυση στην εν λόγω μετοχή για τη χρήση 20X3 
ανέρχεται σε :

α) 2.330 ευρώ 
β) 6.330 ευρώ 
γ) 3.000 ευρώ
δ) 7.000 ευρώ

89. Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, δελτίο αποστολής (σε χωριστό έντυπο από το τιμολόγιο) εκδίδεται από τον
επιτηδευματία :

α) Σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης αγαθών 
β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση 
γ) Επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

90. Οι Α, Β και Γ την 30/6/20X4, αποφάσισαν να ιδρύσουν ομόρρυθμη εταιρεία. Ο Α εισφέρει 1.000 ευρώ σε μετρητά, το
δικαίωμα χρήσεως ενός κτιρίου ιδιοκτησίας του (τιμή κτήσης 8.000 ευρώ), 
το οποίο αποτιμήθηκε σε 1.000 ευρώ και την προσωπική του εργασία η οποία αποτιμήθηκε σε 
4.000 ευρώ. Ο Β καλύπτει κεφάλαιο 7.000 ευρώ εισφέροντας ένα κτίριο αξίας 14.000 ευρώ, το 
οποίο επιβαρύνεται με ενυπόθηκο δάνειο 7.000 ευρώ, του οποίου την εξόφληση 
αναλαμβάνει η ομόρρυθμη εταιρεία. Ο Γ εισφέρει την ατομική του επιχείρηση, της οποίας ο 
τελευταίος ισολογισμός εμφάνιζε Καθαρή Θέση 10.000 ευρώ. Μετά την εξατομικευμένη 
αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων η επιχείρηση του Γ εμφανίζει Καθαρή 
Θέση 14.000 ευρώ. Υπέρ του Γ αναγνωρίζεται και υπεραξία της επιχείρησης 1.000 ευρώ. Η 
εγγραφή κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου είναι : 

α) Εταίροι, λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου    24.000 
      Εταίρος Α 2.000 
      Εταίρος Β 7.000 
      Εταίρος Γ 15.000 
                         Εταιρικό κεφάλαιο                             24.000



β) Εταίροι, λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου    27.000
     Εταίρος Α 6.000 
     Εταίρος Β 7.000 
     Εταίρος Γ 15.000 
                         Εταιρικό κεφάλαιο                             27.000

Υ) Εταίροι, λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου   26.000 
      Εταίρος Α 2.000 
      Εταίρος Β 14.000 
      Εταίρος Γ 10.000 
                         Εταιρικό κεφάλαιο                            26.000

δ) Εταίροι, λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου     23.000
      Εταίρος Α 2.000 
      Εταίρος Β 7.000
      Εταίρος Γ 14.000 
                         Εταιρικό κεφάλαιο                             23.000 


