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Επαναληπτικές ερωτήσεις στο Κεφ. 1 Λογιστική Α΄ Λυκείου
Ερώτηση 1
Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση
1. Η κατάσταση Αποτελεσμάτων / Income Statement δείχνει:
(α) Την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
(β) Την ρευστότητα της επιχείρησης.
(γ) Όλες τις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης.
(δ) Εάν η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδος η ζημιά.
2. Η ατομική επιχείρηση
(α) Ανήκει σ΄ ένα άτομο παρόλο που μπορεί να έχει πολλούς υπαλλήλους.
(β) Είναι προσωπική ευθύνη του ιδιοκτήτη οι τυχόν ζημιές.
(γ) Έχει ξεχωριστή λογιστική υπόσταση.
(δ) Όλα τα πιο πάνω.
3. Η μετοχική εταιρεία
(α) Ανήκει σ΄ ένα άτομο παρόλο που μπορεί να έχει πολλούς υπαλλήλους.
(β) Είναι απεριόριστη ευθύνη των ιδιοκτητών οι τυχόν ζημιές.
(γ) Είναι περιορισμένη ευθύνη των ιδιοκτητών οι τυχόν ζημιές.
(δ) Δεν διαχωρίζει την ιδιοκτησία από τη διεύθυνση.
Ερώτηση 2
Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της στήλης Α με τους αριθμούς στήλης Β στη στήλη Γ.
ΣΤΗΛΗ Α
Χρήστες των πληροφοριών
που παρέχει η
Χρηματοοικονομική
Λογιστικής:

ΣΤΗΛΗ Β
Είδους πληροφόρηση που ενδιαφέρεται ο
καθένας:
1. Δυνατότητα αποπληρωμής αγορών

Α. Διεύθυνση

Α. ……..

Β. Επενδυτές

1) 2. Ασφάλεια εργοδότησης.

Γ. Κυβέρνηση

2) 3. Δυνατότητα αποπληρωμής δανείων της

Δ. Δανειοδότες

Γ. ………

3) 4. Απόδοση (return) από την επένδυση
5. Δυνατότητα αγοράς προϊόντων από την
επιχείρηση.

Στ. Υπάλληλοι

Δ. ………
Ε. ……..

4) 6. Για σκοπούς φορολόγησης και στατιστικής
ανάλυσης

5)
7. Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη της
επιχείρησης
Ερώτηση 3
Να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ

2.

Β. ………

επιχείρησης

Ε. Προμηθευτές

1.

ΣΤΗΛΗ Γ

Οι ελεγκτές εκφέρουν γνώμη κατά πόσον οι Οικονομικές Καταστάσεις
της επιχείρησης δίνουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα της.
Η Διοικητική Λογιστική απευθύνεται κυρίως σε εξωτερικούς χρήστες

Στ. ……
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Ερώτηση 4
Τι είναι τα Διεθνή Πρότυπα Αναφοράς (International Accounting Standards) και γιατί είναι
σήμερα αναγκαία η εφαρμογή τους από τις μετοχικές εταιρείες;

Ερώτηση 5:
Η ακροστιχίδα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Το ……………μιας επιχείρησης καταγράφει όλες τις οικονομικές της συναλλαγές.
2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι μια από τις πιο σημαντικές
……………… καταστάσεις.
3. Η ……………… Συνέλευση των μετόχων είναι το κυρίαρχο σώμα των Μετοχικών
Εταιρειών.
4. ………………. Accounting Standards (Διεθνή Πρότυπα Αναφοράς).
5. Η επίτευξη κέρδους είναι ο ……………….. οποιασδήποτε επιχείρησης.
6. Ένας από τους εξωτερικούς χρήστες της χρηματοοικονομικής λογιστικής.
7. Η λέξη επενδυτές στα αγγλικά.
8. Ακόμη ένας εξωτερικός χρήστης της χρηματοοικονομικής λογιστικής.
9. Παράδειγμα καταγραφής οικονομικών συναλλαγών είναι οι πωλήσεις της κάθε
………………… στο Βιβλίο Πωλήσεων (Sales Day Book).
Ερώτηση 6:
Να κατασκευάσετε και εσείς μια ακροστιχίδα με τη λέξη: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή οποιαδήποτε άλλη
λέξη που να σχετίζεται με το Κεφ. 1 «Η Λογιστική και η σημασία της στις επιχειρήσεις».

