ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθηµα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη 29 Μαΐου 2012
11:00 - 13:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ
( 5 ) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ειδικές οδηγίες για το συγκεκριµένο µάθηµα:
•

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών µερών Α΄, Β΄ και Γ΄.

•

Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατισµένης υπολογιστικής µηχανής.

•

∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου µέσου.

•

Όλες οι απαντήσεις να γραφτούν στο τετράδιο των απαντήσεων και όχι στο
εξεταστικό δοκίµιο.

•

Στις απαντήσεις σας, µέσα στο τετράδιο, να µην γράψετε τα προσωπικά σας
στοιχεία.

•

Να φαίνονται όλοι οι υπολογισµοί στο τετράδιο των απαντήσεών σας.

ΜΕΡΟΣ Α΄
Ερώτηση 1
Στις 20 Φεβρουαρίου 2012 δηµοσιεύθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση τύπου του
Υπουργείου Οικονοµικών, Υπηρεσία Φ.Π.Α.:
«Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµικών υπενθυµίζει ότι ο κανονικός
συντελεστής Φ.Π.Α. αυξάνεται, από 1 Μαρτίου 2012, από δεκαπέντε τοις εκατόν
(15%) σε δεκαεπτά τοις εκατόν (17%).
Η αύξηση ∆ΕΝ επηρεάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάγονται µε βάση
την νοµοθεσία του Φ.Π.Α. στους µειωµένους συντελεστές Φ.Π.Α, πέντε τοις εκατόν
(5%), ή οκτώ τοις εκατόν (8%), ή στο µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε Γνωστοποίηση του Εφόρου που εκδόθηκε δυνάµει του Κανονισµού 22
των περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Γενικών) Κανονισµών του 2001 µέχρι 2011
(Κ∆Π 259/2004), υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από την
αλλαγή του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. οφείλουν, µετά το πέρας των εργασιών
της επιχείρησής τους, την ηµέρα που προηγείται της ηµέρας κατά την οποία τίθεται
σε ισχύ η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α., να προβούν σε απογραφή των
αποθεµάτων της επιχείρησής τους, η οποία περιλαµβάνει ποσοτική καταµέτρηση
και αποτίµηση. Τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να καταχωρήσουν την
απογραφή σε αρχείο απογραφής των αποθεµάτων της επιχείρησης και να το
τηρούν για περίοδο επτά ετών».
Μετά την ανακοίνωση, πολλές επιχειρήσεις διαφήµιζαν µέσω των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ότι µετά την 1η Μαρτίου 2012, θα διατηρήσουν σταθερές τις τιµές
των προϊόντων τους και ότι θα επιβαρυνθούν οι ίδιες την αύξηση του Φ.Π.Α.
(απορρόφηση). Σε µια επιχείρηση η τιµή πώλησης ενός προϊόντος
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 15% πριν την 1η Μαρτίου ήταν €46. Η
συγκεκριµένη επιχείρηση για να διατηρήσει την πελατεία της, συνεχίζει να πωλεί το
προϊόν αυτό και µετά την 1η Μαρτίου 2012 στην ίδια τιµή των €46.
Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε:
Ι. Την τιµή πώλησης του προϊόντος χωρίς τον Φ.Π.Α. και το ποσό του Φ.Π.Α., µε
συντελεστή 15%.
(Μονάδες 2)
ΙΙ. Το ποσό µείωσης του κέρδους της επιχείρησης από την απορρόφηση του Φ.Π.Α.
(Μονάδες 4)
β) Να εξηγήσετε τι είναι η απογραφή των εµπορευµάτων και ποιος ο σκοπός της.
(Μονάδες 4)
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Ερώτηση 2
Μια νέα επιχείρηση σχεδιάζει να εισάξει µια σειρά προϊόντων στην αγορά. Να εξηγήσετε
τρείς λόγους για τους οποίους χρειάζεται να εφαρµοστεί η έρευνα της αγοράς στην
περίπτωση αυτή.
(Μονάδες 9)
Ερώτηση 3
Στις πωλήσεις από τηλεφώνου µια από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται είναι και η
µέθοδος του «ή». Να περιγράψετε µε παράδειγµα την µέθοδο αυτή.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 4
Να σχεδιάσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το διάγραµµα του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος και να εξηγήσετε τα διάφορα στάδιά του.
(Μονάδες 10)
(Σύνολο Μονάδων Μέρους Α΄ 33)
ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερώτηση 1
«Ο αριθµός των πωλητών που θα προσληφθούν από µία επιχείρηση, είναι ένα πολύ
σηµαντικό θέµα, γιατί λιγότεροι πωλητές από όσους χρειάζεται η επιχείρηση σηµαίνει
χαµένες ευκαιρίες πωλήσεων, ενώ περισσότεροι σηµαίνει χαµηλό εισόδηµα για τους
ίδιους και αύξηση των εξόδων της επιχείρησης».
α) Να υπολογίσετε τον αριθµό των πωλητών που πρέπει να έχει µια επιχείρηση µε 400
πελάτες, εάν ο µέσος αριθµός επισκέψεων που γίνεται σε ένα πελάτη είναι 30 τον
χρόνο και ο κάθε πωλητής µπορεί να πραγµατοποιήσει 750 επισκέψεις µέσα σε ένα
χρόνο.
(Μονάδες 3)
β) Εάν οι πελάτες της επιχείρησης αυξηθούν από 400 σε 500 και όλα τα άλλα στοιχεία
παραµείνουν τα ίδια, πόσοι πωλητές πρέπει να προσληφθούν ακόµη;
(Μονάδες 3)
Ερώτηση 2
Τι είναι η προσωπική πώληση; Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις όπου φαίνεται πως η
προσωπική πώληση είναι πιο αποτελεσµατική.
(Μονάδες 6)
Ερώτηση 3
Η προστασία των καταναλωτών εξασφαλίζεται από:
α) Τη νοµοθεσία του κράτους,
β) Τον Σύνδεσµο των οργανωµένων καταναλωτών.
Να αναπτύξετε τους πιο πάνω τρόπους προστασίας του καταναλωτή και να δείξετε τον
στόχο τους.
(Μονάδες 9)
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Ερώτηση 4
Γαλακτοβιοµηχανία ΑΖ & Σία
Γάλα
Τυρί
Γιαούρτι
Γάλα κανονικό
Χαλούµι
Γιαούρτι αιγοπρόβειο
Γάλα ηµιαποβουτυρωµένο
Αναρή
Γιαούρτι αγελαδινό
Γάλα αποβουτυρωµένο
Φέτα
Γιαούρτι κανονικό
Γάλα µε σοκολάτα
Τυρί µαλακό
Γιαούρτι στραγγιστό
Γάλα µε γεύση µπανάνας
Τυρί σκληρό
Γιαούρτι µε µηδέν λιπαρά
Γάλα µε πρόσθετο ασβέστιο Τυρί δίαιτας
Γιαούρτι µε φρούτα
α) Να εξηγήσετε τις διαστάσεις της σύνθεσης του µίγµατος προϊόντος της πιο πάνω
γαλακτοβιοµηχανίας.
(Μονάδες 4)
β) Πότε ένα µίγµα προϊόντος χαρακτηρίζεται ως άριστο;

(Μονάδες 3)

Ερώτηση 5
Να αναφέρετε τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν την απόφαση του καταναλωτή για
την αγορά π.χ. της επίπλωσης µιας κατοικίας ή ενός αυτοκινήτου.
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων Μέρους Β΄ 34)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ερώτηση 1
Να περιγράψετε την εικόνα ενός καταστήµατος, το οποίο προσφέρει άνετη κυκλοφορία
στους πελάτες του.
(Μονάδες 7)
Ερώτηση 2
«Το πρόβληµα της διατήρησης του οικονοµικότερου επιπέδου αποθεµάτων έχει άµεση
σχέση µε την αποδοτικότητα της επιχείρησης».
Ποιο βασικό µειονέκτηµα προκύπτει για την επιχείρηση όταν διατηρεί το απόθεµα των
εµπορευµάτων της:
α) Σε χαµηλό επίπεδο (πολύ µικρό απόθεµα);
β) Σε ψηλό επίπεδο (πολύ µεγάλο απόθεµα);

(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)

Ερώτηση 3
Ο πωλητής γεννιέται ή γίνεται; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.

(Μονάδες 6)
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Ερώτηση 4
Οι συνολικές πωλήσεις µιας επιχείρησης για το έτος 2011 ήταν €500.000. Στο πιο κάτω
διάγραµµα, φαίνονται σε ποσοστιαία ανάλυση, οι πωλήσεις της επιχείρησης ανά
επαρχία.
Πωλήσεις
Πάφος
10%

Ελεύθερη
Αµµόχωστος
5%
Λάρνακα
20%

Λευκωσία
35%

Λεµεσός
30%

α) Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δεδοµένα, να υπολογίσετε την αξία των πωλήσεων της
επιχείρησης ανά επαρχία.
(Μονάδες 6)
β) Εάν η πιο πάνω επιχείρηση είχε:
Εκπτώσεις χορηγούµενες για το 2011

€20.000

Φθορές προϊόντων για το 2011

€15.000

Να υπολογίσετε τους ακόλουθους δείκτες:
I. Τις εκπτώσεις ως ποσοστό επί των πωλήσεων και
II. Τις φθορές ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

(Μονάδες 2)
(Μονάδες 2)

(Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ΄ 33)
(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 100)

---- ΤΕΛΟΣ ----

Σελίδα 5 από 5

