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ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

α. Ο ηζνινγηζκόο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

(ζπλήζσο ζηε ιήμε ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο). 

β. Εάλ ε ρξεζηκνπνηνύκελε εξγαζία είλαη ίζε κε ηε δηαζέζηκε, ππάξρεη πιήξεο απαζρόιεζε. 

γ. ην εκεξνιόγην δελ θαηαρσξνύληαη νη δνζνιεςίεο ηεο επηρείξεζεο κε ηξίηνπο. 

δ. Σα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

απνηηκάηαη ε αμία ηνπο ζε ρξήκα. 

ε. Οη ζηαζεξέο δαπάλεο αληηζηνηρνύλ ζηνπο κεηαβιεηνύο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. 

                              (Μονάδες  15) 

 

 

Α2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5 από ηε ζηήιε Α θαη δίπια έλα από ηα 

γξάκκαηα α, β, γ, δ, ε, ζη ηεο ζηήιεο Β πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. εκεηώλεηαη όηη έλα 

γξάκκα από ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη.  

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

1. Αθαζάξηζην θέξδνο α. Κέξδνο + απνζβέζεηο 

2. Απνγξαθή β. Ακνηβή κόληκνπ πξνζσπηθνύ 

3. Ρεπζηόηεηα γ. ηαζεξέο δαπάλεο + θέξδνο 

4. Δαπάλε εξγαζίαο δ. Πξόζνδνο θαζαξήο πεξηνπζίαο + 

ακνηβή νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο 

5. Γεσξγηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ε. Σόθνη + ελνίθην 

 ζη. Εζσηεξηθή ή εζσινγηζηηθή 

 
                               (Μονάδες  10) 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β1. Ση είλαη ν ζπληειεζηήο παξαγσγήο; (κνλ. 3) 

Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο; (κνλ. 4)   
(Μονάδες 7) 

 

Β2. Να αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηέζζεξηο (4) βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγσγηθώλ δαπαλώλ. 

         

(Μονάδες 8) 

 

Β3. Ση είλαη (κνλ. 3) θαη ηη πεξηιακβάλεη (κνλ. 3) ην ελεξγεηηθό ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο;  

Πνηα ζρέζε ζπλδέεη ην ελεξγεηηθό κε ηελ θαζαξή πεξηνπζία θαη ηηο ππνρξεώζεηο κηαο γεσξγηθήο 

επηρείξεζεο; (κνλ.4) 

(Μονάδες 10) 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Να αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηξία (3) από ηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά ηα νπνία πεξηιακβάλεη ην 

κόληκν ή πάγην ή θηεκαηηθό θεθάιαην. 

(Μονάδες 6) 

 

Γ2. Ση είλαη ηζνινγηζκόο (κνλ. 3). Να αλαθέξεηε, νλνκαζηηθά, ηα δύν (2) ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα ηζνινγηζκνύ κηαο επηρείξεζεο (κνλ. 4).   

(Μονάδες 7) 

 

Γ3. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηέζζεξα (4) από ηα βαζηθά ινγηζηηθά βηβιία. 

(Μονάδες 12) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πέληε (5) παξαγσγηθέο δαπάλεο σο 

θαηαβαιιόκελε ή κε θαηαβαιιόκελε παξαγσγηθή δαπάλε: 

 

1. Ακνηβή ππεξεζηώλ ηξίησλ. 

2. Ελνίθην ηδηόθηεηνπ εδάθνπο. 

3. Ακνηβή εξγαζίαο ηνπ παξαγσγνύ θαη ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ. 

4. Αμία αγνξαδνκέλσλ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ. 

5. Καηαβαιιόκελνη ηόθνη. 
(Μονάδες 10) 

 

Γ2. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη θαηαγξαθέο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κηαο 

γεσξγηθήο επηρείξεζεο: 

 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αμία (ζε επξώ) 

Έδαθνο 146.700 

Καηαζθεπέο 8.800 

Αγξνηηθά παξαγσγηθά δώα 20.500 

Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία 58.700 

Ληπάζκαηα, ζπόξνη, θάξκαθα 4.400 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 10.000 

Πνιπεηείο θπηείεο ζε πιήξε παξαγσγηθή αλάπηπμε 160.000 

 

ε πνην ινγηζηηθό βηβιίν ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεηαη ν πίλαθαο απηόο; (κνλ.3) 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνύλ ηα αλαγξαθόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, λα 

πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ησλ γεσξγηθώλ επηρεηξήζεσλ (κνλ. 12). 
(Μονάδες 15) 

                                           
 

ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


