Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών

Σχολική Χρονιά 2019-2020

Λογιστική Α΄ Λυκείου προσανατολισμού, Κεφ. 1, 2 Επαναληπτικό Φυλλάδιο
Επαναληπτικές ερωτήσεις:
1. Διάκριση των στοιχειών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
(Statement of Financial Position):
Ενεργητικό (Assets)

Παθητικό (Liabilities)

Σύνολο των ……...................... στοιχείων Σύνολο των ................................... της
που ανήκουν στην επιχείρηση για επιχείρησης προς τρίτους.
διεξαγωγή εργασιών της.
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Βραχυπρόθεσμο
Παθητικό
(Current
Liabilities)

Κεφάλαιο (Capital)
Μέρος της αξίας των
περιουσιακών
στοιχείων της
επιχείρησης που
ανήκει στον ιδιοκτήτη
ή χρέος της
επιχείρησης προς τον
...................................
Αυξάνεται με τα
................................
και μειώνεται με τις
......................... …..
της επιχείρησης.
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2. Να συμπληρώσετε τα ακόλουθα:
α) Το ……………………………................ .………………………….......... είναι τα περιουσιακά
στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση στην εκτέλεση των εργασιών της, δεν
προορίζονται για μεταπώληση και έχουν συνήθως μεγάλη διάρκεια ζωής.
β) Το ……….......................................... .......………………………..…..... είναι τα περιουσιακά
στοιχεία που επηρεάζονται από τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης,
μετατρέπονται σύντομα σε χρήμα και αυξομειώνονται συνεχώς με αγοραπωλησίες.
γ) Χρεώστες (Trade Receivables) είναι οι ………………………. στους οποίους η επιχείρηση
……………………. εμπορεύματα με ……………………… ενώ Πιστωτές (Trade Payables)
είναι οι ……………………......….. από τους οποίους η επιχείρηση …………………...........…
εμπορεύματα με …………………......… δηλ. να πληρώσει …………………….......................
δ) Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που έχουν προθεσμία εξόφλησης μεγαλύτερη του ενός
έτους ονομάζονται ……………………………...........… ………………………...............…..….
3. Να σημειώσετε ΟΡΘΟ/ΛΑΘΟΣ
1. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η επίτευξη κέρδους καθώς και η συνέχιση της
εμπορικής της δραστηριότητας.
2. Assets: €19100, Liabilities: €2300, Capital: €16400
3. Η ατομική επιχείρηση έχει περιορισμένη ευθύνη, αντίθετα με τις μετοχικές
επιχειρήσεις που έχουν απεριόριστη ευθύνη.
4. Τα Διεθνή Πρότυπα Αναφοράς είναι προαιρετικοί λογιστικοί κανόνες.
5. Στην κατηγορία των Current Assets παρουσιάζουμε πρώτα τα στοιχεία που
θα ρευστοποιηθούν τελευταία ενώ τελευταίο παρουσιάζουμε πάντα το Cash.
6. Στην κατηγορία των Non Current Liabilities αρχίζουμε με τα στοιχεία που η
επιχείρηση θα ξεπληρώσει τελευταία και καταλήγουμε σ΄ εκείνα που θα
ξεπληρώσει πρώτα.
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4. D. Jones had the following items in his Statement of Financial Position on 31 July
2019:
Trade payables €14.800
Capital €63.400
Furniture €19.200
Inventory €24.600
Motor Vehicle €17.200
Trade receivables €8.200
Cash at bank €9.000
During the month of August 2019 he had the following transactions:
(a) He bought goods for resale for €2.000 on credit.
(b) He bought a new computer by cheque €1.200.
(c) One of his trade receivables paid him by cheque €1.550.
You are required to prepare Statement of Financial Position as at 31 August 2019
after the above transactions took place.
………………….…………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………..
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Total Capital and Liabilities
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