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  ΟΓΔΟΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2012 

Ε Π Ι Π Ε Δ Ο  2 
 
 

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
For each question, choose and circle the correct answer A, B, C, or D. 

Για κάθε ερώτηση, επιλέξτε και κυκλώστε τη σωστή απάντηση Α, Β, Γ ή Δ. 

 

 

1. In the balance sheet of a limited company Debentures are shown under the heading of 
 

 Α. Long term liabilities/Non current liabilities 
 Β. Capital and reserves 
 C. Current liability 
      D. Intangible assets     

 
1. Στο ισολογισμό μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ο λογαριασμός  ομολογιακών 

δανείων  εμφανίζεται  κάτω από την κατηγορία.  
 
  Α.    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Β.   Αποθεματικά και πλεονάσματα 
  Γ.   Τρέχουσες υποχρεώσεις 
  Δ. Αυλα στοιχεία ενεργητικού 
 
 
    2.  A trader took goods that had cost €2.000 from stock/inventory for personal use. 
  
  Which of the following journal entries would correctly record this? 
 
                                                                        Debit                             Credit 
                                                                           €                                    € 
  A.  Drawings                                    2.000   2.000 
            Stock/inventory                                                                 

 B. Purchases                                    2.000   2.000 
         Drawings                                                                             
 C. Sales                                           2.000   2.000 
          Drawings                                                                             
     D. Drawings                                      2.000   2.000 

              Purchases                                                                           
 

2. Ένας αυτοεργαζόμενος έμπορας πήρε εμπορεύματα από τα αποθέματα που 
διατηρούσε με κόστος €2.000 για προσωπική χρήση. 

 
  Ποια από τις πιο κάτω εγγραφές καταχωρεί σωστά την πιο πάνω συναλλαγή. 
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        Χρέωση       Πίστωση 
                                                                            €                    € 
 Α.  Αναλήψεις                                               2.000  2.000 
           Αποθέματα                                                                         
 Β. Αγορές                                                      2.000  2.000 
        Αναλήψεις                                                                           
 Γ. Πωλήσεις                                                   2.000  2.000 
         Αποθέματα                                                                          
 Δ. Αναλήψεις                                                 2.000   2.000 
         Αγορές                                                                                 

 
 
3   Manolis and Pavlos are in partnership. They share profits equally after charging a salary    
     €40.000 per year for Manolis and interest on capital at 5% per year. 

 
At 1 January 2011 their capital balances were: 
                                                                  € 
Manolis                                                  200.000 
Pavlos                                                    100.000 
 
On 1 July 2011 Pavlos introduced a further €100.000 capital, and Manoli’s’ salary was 
discontinued. 
 
The partnership profit for the year ended 31 December 2011 was €337.500. 
 
What was Manolis’ profit share for the year ended 31 December 2011? 
  
                                                           € 
 A .                                                  138.750 
 B.                                                   150.000 
 C.                                                   140.000 
 D.                                                   148.750 

 
3 Μανώλης και ο Παύλος είναι συνέταιροι. Μοιράζονται τα κέρδη και τις ζημιές εξίσου, 

μετά την αφαίρεση ετήσιου μισθού €40.000 για το Μανώλη και μετά την παραχώρηση 
τόκου 5% ετησίως πάνω στα κεφάλαια των μετόχων. 

          
      Την 1 Ιουλίου 2011 ο Παύλος κατέβαλε επιπρόσθετο κεφάλαιο ύψους €100.000  και  o      
      Μανώλης  σταμάτησε να παίρνει το μισθό του. 
 
      Το κέρδος του συνεταιρισμού για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν        
      €337.500. 
 
      Ποιο είναι το μερίδιο κέρδους του Μανώλη για το έτος που έληξε την 31Δεκεμβρίου  
         2011;  
 

      
 
 



 3 

                                                                 € 
 Α .                                                  138.750 
 Β.                                                   150.000 
 Γ.                                                    140.000 
 Δ.                                                    148.750 

 
 
4. Which of the following events would increase the company’s Capital Gearing Ratio 

expressed as a percentage? 
 
1.  An issue of preference shares 
2.  An issue of ordinary shares 
3.  An issue of Debentures. 

 
    A.  1 and 3 
     B.  1 and 2 
     C.  3 only 
     D.   2 only 
 
4.       Ποιο από τα πιο κάτω γεγονότα θα αυξήσει το βαθμό εξάρτησης συνήθεις μετοχικού     
          κεφαλαίου  εκφρασμένο σε ποσοστό; 
 
          1.  Έκδοση προνομιούχων μετοχών 
          2.  Έκδοση συνήθων μετοχών. 
          3.  Έκδοση ομολογιακού δανείου.  
 
  
          Α.  1 and 3 
     Β.  1 and 2 
     Γ.  3 only 
     Δ.   2 only 
  
 
5. Which of the following would be a credit balance in the trial balance?  
 
 A. Carriage inwards 
 B.  Drawings  
 C. Discounts received  
 D.  Carriage outwards. 
 
 
5.        Ποιος από τους πιο κάτω λογαριασμούς θα έχει πιστωτικό υπόλοιπο στο ισοζύγιο.  
 
         
         Α. Μεταφορικά αγορών 
 Β.  Αναλήψεις 
 Γ . Εκπτώσεις  ληφθήσες  
 Δ . Μεταφορικά πωλησεων. 
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6. The plant and machinery at cost account of a company is shown below. The 
company’s policy is to charge depreciation at 10% on the straight line basis, with full 
depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of disposal. 

 
                                      Plant and machinery - cost 
2011                                      €       2011                                              € 
1 Jan Balance              64.000    30 June Transfer disposal        14.000 
1 Apr Cash –Addition           48.000 
1 Sept Cash-Addition           36.000    31 Dec Balance                      334.000 

                                                   ––––––––                                                     –––––––– 
                                                      348.000                                                       348.000 
                                                  ––––––––                                                     –––––––– 
 

What should be the depreciation charge for the year ended 31 December 2011? 
 

A. €34.800 
B.  €33.400                                                          
C.  €29.800 
D.  €30.000                                    

 
 
6. Ο λογαριασμός κόστους μηχανημάτων και εξοπλισμού  παρουσιάζεται πιο κάτω. Η 

πολιτική της εταιρείας είναι να αποσβένει τα μηχανήματα και εξοπλισμό με ποσοστό 
10% επί του κόστους, υπολογίζοντας απόσβεση για ολόκληρο το έτος στο έτος αγοράς 
και μηδέν απόσβεση  στο έτος διάθεσης. 

     
                     Μηχανήματα και εξοπλισμός – κόστος 
 
2011                                            €           2011                                    € 
1 Ιαν  Υπόλοιπο                    264.000   30 Ιουν Διάθεση              14.000 
1 Απρ Τράπεζα –Προσθήκη   48.000 
1 Σεπ Τράπεζα- Προσθήκη    36.000    31 Δεκ Υπόλοιπο          334.000 

                                                      ––––––––                                        –––––––– 
                                                         348.000                                           348.000 
                                                       ––––––––                                       –––––––– 
 

Ποιο είναι το ποσό απόσβεσης για το έτος  που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011; 
 
Α. €34.800 
Β.  €33.400                                                          
Γ.  €29.800 
Δ. €30.000                                    

 
7. Your firm bought a machine for €5.000 on 1 January 2008, which had an expected 

useful life of five years and an expected residual value of €1.000.  The asset was to be 
depreciated on the straight-line basis. The firm's policy is to charge FULL year 
depreciation in the year of purchase and NO depreciation in the year of disposal. On 
31 December 2011, the machine was sold for €600. 

 
What is the loss on disposal for the year 2011?  
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A.  €1.400 
B.  €1.200 
C.  €2.000 
D.  €400 

 
7.        Η επιχείρηση σου αγόρασε ένα μηχάνημα αξίας € 5.000 την 1 Ιανουαρίου 2008 το 
 οποίο είχε αναμενομένη ωφέλιμη ζωή πέντε χρόνια και υπολειμματική αξία €1.000. 
  Η πολιτική της εταιρείας είναι να υπολογίζει απόσβεση για ολόκληρο το έτος στο έτος 
 αγοράς και μηδέν απόσβεση στο έτος διάθεσης. Την 31 Δεκεμβρίου  2011 το 
 μηχάνημα πωλήθηκε για € 600. 
 
 Πια είναι η ζημιά από την εκποίηση του μηχανήματος.      
 

Α.  €1.400 
Β.  €1.200 
Γ.  €2.000 
Δ.  €400 
 

8. Manos a sole trader commences trading on 1 January 2011. During 2011 he had 
 purchases of €455.000, incurred carriage inwards of €24.000, and carriage outwards 
 of €29.000. Closing stock/inventory at 31 December 2011 is valued at €52.000.  
 
 In the profit and loss account for the year ended 31 December 2011 what is the cost of 
 sales figure? 
 
 A.  €456.000  
 B. €427.000  
 C.  €432.000  
 D. €531.000 
 
8.  Ο Μάνος είναι ένας αυτοεργαζόμενος έμπορας που άρχισε την επιχείρηση του την 1 

 Ιανουαρίου 2011. Κατά την διάρκεια του έτους 2011 αγόρασε εμπορεύματα αξίας  
 €455.000  και πλήρωσε μεταφορικά αγορών και μεταφορικά πωλήσεων €24.000 και  
 €29.000 αντίστοιχα. Τα αποθέματα την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν €52.000. 
 
       Ποιο είναι το κόστος πωλησεων για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011; 
  
 A.  €456.000  
 B.  €427.000  
 C.  €432.000  
 D.  €531.000 
 
 
9.  The issued share capital of Poka, a limited liability company, is as follows: 

                                                                       € 
Ordinary shares of 10 cents each                 1.000.000 
8% Preference shares of 50 cents each          500.000 
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In the year ended 31 October 2011, the company has paid the preference dividend for 
the year and an interim dividend of 2 cents per share on the ordinary shares. A final 
ordinary dividend of 3 cents per share was proposed, before the reporting date. 
 
What is the total amount of dividends relating to the year ended 31 October 2011? 
 
A.  €580.000                                
B .   €90.000                                
C.  €130.000 
D. €540.000 

 
9.  Το μετοχικό κεφάλαιο της Poka , εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι όπως πιο κάτω 
                                                                                
                                                            € 
         Συνήθεις μετοχές προς 10 σεντ η κάθε μια                                   1.000.000 
        8% προνομιούχες μετοχές προς 50 σεντ η κάθε μια                        500.000 

  
         Για το έτος που έληξε 31 Οκτωβρίου 2011 η εταιρεία πλήρωσε το μέρισμα πάνω στις 
 προνομιούχες μετοχές για το έτος και 2 σεντ ανά μετοχή ενδιάμεσο μέρισμα για τις 
 συνήθεις μετοχές. Τελικό μέρισμα 3 σεντ ανά κοινή μετοχή έχει προταθεί πριν την 
 ημερομηνία  αναφοράς.     
        
           Ποιο είναι το συνολικό μέρισμα που σχετίζεται με το έτος που έληξε 31 Οκτωβρίου 
 2011; 
            

Α.  €580.000                                
Β.    €90.000                                
Γ. €130.000 
Δ.  €540.000 
 

 
10.  In  a club’s balance sheet subscriptions paid in advance from subscribers are shown   

     under 
 

A.   Current asset 
B.   A fixed asset/Non current assets 
C. Reduction in accumulated fund 
D. Current liability 

 
  10.    Στο ισολογισμό ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού συνδρομές που έχουν 
 προπληρωθεί από τους συνδρομητές παρουσιάζονται κάτω από την κατηγορία.         
 

Α.   Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Β.   Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Γ.    Μείωση στα συσωρευμένα πλεονάσματα 
Δ.   Τρέχουσες υποχρεώσεις 
 

11.  The following information has been extracted from the financial statements of a limited       
 company for the year ending 30 November 2011: 
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         Net assets                                                  €150.000 
         Current assets                                            €  50.000 
         Long term liabilities/Non current liabilities       €  25.000 
 
        What is the company’s shareholders equity based on the above information? 
  

A. €125.000 
B. €  75.000 
C. €150.000 
D. €  25.000 

 
11.      Οι πιο κάτω πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις οικονομικές καταστάσεις μιας 
 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για το έτος που έληξε 30 Νοεμβρίου 2011 
 
 Καθαρό ενεργητικό                 €150.000 
           Τρέχουσες υποχρεώσεις         €  50.000 
            Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις              €  25.000 
 

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες πια είναι η καθαρή αξία της εταιρείας ; 
 

 Α.   € 125.000 
 Β.    €   75.000 
 Γ.    € 150.000 
 Δ. €   25.000 
 

12. Expenses prepaid are shown under  
 
A. Current liabilities 
B. Fixed assets/Non current assets 
C Long term liabilities/Non current liabilities 
D. Current Assets 
 
 

12. Τα προπληρωτέα έξοδα παρουσιάζονται κάτω από την κατηγορία. 
 
Α. Τρέχουσες Υποχρεώσεις 
Β. Πάγια στοιχεία ενεργητικού 
Γ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Δ.       Κυκλοφορούν ενεργητικό 

 
 
13. A and B are in partnership, sharing profits equally.  On 30 June 2011, C joined the      
           partnership and it was agreed that from that date all three partners should share       
           equally in the profit. 
 

In the year ended 31 December 2011 the profit amounted to €420.000, accruing 
evenly over the year, after charging a bad debt of €21.000 which it was agreed should 
be borne equally by A and B only. 
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What should be the partners' total profit shares for the year ended 31 December 
2011? 
 

A      B             C 
€      €             € 

A.        136.500             136.500              147.000 
B.       173.250                173.250                73.500 
C.           176.750                176.750                66.500 
D.       143.500                143.500              133.000 

 
 
13. Οι Α και Β είναι συνέταιροι και μοιράζονται τα κέρδη εξίσου. Την 30 Ιουνίου 2011, ο Γ  
 μπήκε  στον συνεταιρισμό και συμφωνήθηκε όπως όλοι οι συνέταιροι από την 
 ημερομηνία αυτή να  μοιράζονται τα κέρδη εξίσου.    
 

Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 τα κέρδη του συνεταιρισμού ήταν €420.000 
και επιμερίζονται εξίσου κατά την διάρκεια του χρόνου μετά την αφαίρεση επισφαλών 
χρεωστών ύψους €21.000  που συμφωνήθηκε να επιβαρύνουν εξίσου τους Α και Β. 

 
 Ποιο θα είναι το συνολικό μερίδιο των συνεταίρων για το έτος που έληξε την 31 
 Δεκεμβρίου  2011 
 

Α      Β          Γ 
€      €          € 

Α.        136.500            136.500             147.000 
Β.        173.250               173.250               73.500 
Γ.          176.750               176.750               66.500 
Δ.       143.500               143.500             133.000 

 
         The information below is relevant for questions 14 and 15  
 
. Andreas is a sole trader who does not keep full accounting records. The following 

details relate to his transactions with customers and suppliers for the year ended 30 
November 2011. 

                                                                                                    € 
Trade Debtors, 1 December 2010                                   130.000 
Trade Creditors, 1 December 2010                                   60.000 
Cash received from customers                                        686.400 
Purchases returns                                                              15.040  
Cash paid to suppliers                                                     302.800 
Discounts allowed                                                               1.400 
Discounts received                                                              2.960 
Bad debts                                                                             4.160 
Cash Sales                                                                         12.540 
Trade Debtors, 30 November 2011                                  181.000 
Trade Creditors, 30 November 2011                                  84.000 

 
 Οι πιο κάτω πληροφορίες σχετίζονται με τις ερωτήσεις 14 και 15 
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. Ο Ανδρέας  είναι αυτοεργαζομενος έμπορας ο οποίος δεν τηρεί κανονικά βιβλία. Οι 
πιο κάτω πληροφορίες αναφέρονται στις συναλλαγές που είχε ο Ανδρέας με τους 
πελάτες και προμηθευτές του για το έτος που έληξε την 30 Νοεμβρίου 2011. 

 
                                                                                                           € 

Εμπορικοί Χρεώστες 1 Δεκεμβρίου 2010                          130.000 
Εμπορικοί Πιστωτές 1 Δεκεμβρίου 2010                             60.000 
Εισπράξεις από πελάτες                                                   686.400 
Επιστροφές αγορών                                                            15.040  
Πληρωμές σε προμηθευτές                                               302.800 
Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν                                          1.400 
Εκπτώσεις ληφθησες                                                             2.960 
Επισφαλείς χρεώστες                                                            4.160 
Πωλήσεις τοις μετρητοίς                                                       12.540 
Εμπορικοί Χρεώστες 30 Νοεμβρίου 2011                          181.000 
Εμπορικοί Πιστωτές 30 Νοεμβρίου 2011                              84.000 

 
14. Based on the above information, what figure should appear in Andreas’ Profit and 

Loss account for the year ended 30 November 2011 for sales revenue? 
 

A.  €755.500 
B.  €742.960 
C.  €751.140 
D.  €742.960  

 
14. Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες ποιες είναι οι πωλήσεις της επιχείρησης που θα 

παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 30 Νοεμβρίου 
2011; 

 
A.  €755.500 
B.  €742.960 
Γ.  €751.140 
Δ.  €742.960  

 
15.  Based on the above information, what figure should appear in Andreas’ Profit and loss 

for the year ended 30 November 20X3 for purchases? 
 

A.  €343.240 
B. €328.200 
C.  €329.760 
D.  €344.800         . 

 
15.  Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες ποιες είναι οι αγορές της επιχείρησης που θα 

παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 30 Νοεμβρίου 
2011; 

 
A.  €343.240 
B. €328.200 
Γ.  €329.760 
Δ.  €344.800          
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16.  The profit on the revaluation of the assets of a partnership before the admission of a        

 new partner is  
 

 Α. Credited to old partners based on the are old profit sharing ratio 
 Β. Debited to the old partners on the new sharing ratio 
 C. Credited to the new partners with the new sharing ratio 
 D. Debited to the old partners with the new sharing ratio. 
 
 16.   Το κέρδος από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων ενός συνεταιρισμού 

πριν την εισαγωγή νέου συνεταίρου.  
 
 Α. Πιστώνετε στους παλαιούς συνεταίρους με βάση την παλαιά αναλογία  
   επιμερισμού των κερδών 

Β. Χρεώνεται  στους παλαιούς συνεταίρους με βάση την νέα αναλογία 
επιμερισμού των κερδών  

Γ. Πιστώνετε στους νέους συνεταίρους με βάση την νέα αναλογία επιμερισμού  
των κερδών 

 Δ . Χρεώνεται στους παλαιούς συνεταίρους με βάση την νέα αναλογία επιμερισμού  
   των κερδών. 
 
17.  Peter started a trading business on 1 May 2010 with capital of €40.000. In his first year 

of trading he made a net profit of €117.000, selling goods at a mark-up on cost of 60%. 
He injected additional capital of €30.000 in the year and withdrew a monthly amount of 
€3.200 for his living expenses. He also took drawings from stock of goods with a resale 
value of €7.200. He had no stock at the year end.  

 
 What were Peter's net assets at 30 April 2011?  

 
 A.  €141.400  
 B.  €144.100  
 C.  €144.280                              
 D.  €179.300 

 
 
17. Ο Πέτρος άρχισε την επιχείρηση του την 1 Μαΐου 2010 με κεφάλαιο €40.000. Στο    

πρώτο χρόνο λειτουργίας του είχε καθαρό κέρδος €117.000, πωλώντας τα 
εμπορεύματα με ποσοστό κέρδους επί του κόστους 60%.    

  Κατά την διάρκεια του έτους έβαλε επιπρόσθετο κεφαλαίο στην επιχείρηση ύψους  
  €30.000 και έκανε μηνιαίες αναλήψεις €3.200 για να κάλυψη τα προσωπικά του έξοδα   
  Επίσης πηρέ από την επιχείρηση εμπορεύματα με τιμή πώλησης €7.200 για 
  προσωπική χρήση. Στο τέλους του έτους δεν είχε οποιαδήποτε αποθέματα. 
 
  Ποια είναι τα καθαρά περιουσιακά στοιχειά το Πέτρου κατά την 30 Απριλίου 2011 
 
  
 Α. €141.400  
 Β.  €144.100  
 Γ.  €144.280                              
 Δ.  €179.300 
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18.   On 1 April 2009 Hertz plc bought a Toyota car for €23.500. The company's depreciation  
policy for cars is 30% per annum using the reducing balance method. On 1 April 2011 
the Toyota was part exchanged for a Honda car, which had a purchase price of €28.200. 
Hertz plc handed over a cheque to the seller for €19.350, in final settlement.  

What was Hertz plc's profit or loss on the disposal of the Toyota?  
 
A.  €5.150 loss  
B.  €7.835 profit  
C.  €2.665 loss  
D.  €6.250 loss 

 
18. Την 1 Απριλίου 2009  Hertz plc αγόρασε ένα αυτοκίνητο Toyota για €23.500.  
       Η πολιτική της εταιρείας είναι να αποσβένει τα αυτοκίνητα με ποσοστό 30%  
       χρησιμοποιώντας την μέθοδο της φθίνουσας απόσβεσης. Την 1 Απριλίου 2011 το 
      Toyota πωλήθηκε με την μέθοδο της ανταλλαγής για να αγοραστεί ένα καινούργιο 
      Honda που είχε κόστος αγοράς €28.200. Για την αγορά του Honda η Hertz έδωσε 
      επίσης μια επιταγή για €19.350 προς πλήρη εξόφληση. 
 
       Ποιο είναι το κέρδος η ζημία της Hertz από την διάθεση του Τoyota 

 
 Α. €5.150 ζημιά  

 Β. €7.835 κέρδος  

 Γ. €2.665 ζημιά 

       Δ. €6.250 ζημιά 
 

19.  The following information related to a Football Club for the year ending 31 July 2011. 
 
    Members                                                          520 
        Annual subscription per member                   € 100  
        Subscription outstanding 31 July 2011        €2.500 
        Subscription outstanding 1 August 2010     €1.750 

  
 What are the subscriptions received by the Football club during the year ending  
           31 July 2011. 
 

A.      €52.000 
B.      €51.250 
C.      €52.750 
D.      €56.250 

 
 
     19. Οι πιο κάτω πληροφορίες σχετίζονται με ένα ποδοσφαιρικό σωματείο για το έτος που 
 έληξε 31 Ιουλίου 2011  
 
 Μέλη                                                                           520 
           Ετήσια συνδρομή ανά μέλος                                €    100 
           Συνδρομές οφειλόμενες 31 Ιουλίου 2011            €  2.500 
           Συνδρομές οφειλόμενες 1 Αυγούστου 2010        €  1.750 
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           Ποιες είναι οι συνδρομές που εισπράχθησαν από το σωματείο κατά την διάρκεια του 
 έτους που έληξε 31 Ιουλίου 2011. 
 

Α.      €52.000 
Β.      €51.250 
Γ.      €52.750 
Δ.      €56.250 
 

20  A sole trader who does not keep full accounting records wishes to calculate her 
 sales  revenue for the year. The information available is: 
   

Opening inventory       
Closing inventory        
Purchases   
Carriage outwards        
Purchase returns          

€17.000 
€24.000 
€95.000 
€  1.500  
€  4.000 
 

 Standard gross profit percentage on sales revenue 20% 
 
 Which of the following is the sales figure for the year calculated from these figures? 
  
 A.  €106.875  
 B.  €100.800 
 C.  €105.000 
 D.  €110.000 
 
 
20  Ένας αυτοεργαζόμενος έμπορας που δεν κρατά λογιστικά βιβλία θέλει να υπολογίσει 
 τις πωλήσεις για το έτος. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι διαθέσιμες: 
  
 Αρχικό απόθεμα                €17.000 
 Τελικό απόθεμα                 €24.000 
 Αγορές                               €95.000 
 Μεταφορικά πωλήσεων      € 1.500 
 Επιστροφές αγορών           € 4.000 
  
 Το αναμενόμενο ποσοστό μεικτού κέρδους επί των πωλήσεων είναι 20% 
 
 Με βάση τα πιο πάνω στοιχειά ποιες είναι οι πωλήσεις του για το έτος; 
  
 Α.  €106.875  
 Β.  €100.800 
 Γ.  €105.000 
 Δ.  €110.000 
 
 
21 Elena keeps no accounting records. The following information is available about her 
 financial position and transactions for the year ended 31 December 2011: 
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                                                                    € 
   Net assets at 1 January 2011        210.000 
   Drawings during 2011                      48.000 
   Capital introduced during 2011      100.000 
   Net assets at 31 December 2011   400.000 
   
   Based on this information, what was Elena's profit for 2011? 
  
   A.   €42.000 
   B.  €242.000 
   C.  €138.000 
   D.  €338.000 
 
 
21. Η Έλενα δεν διατηρεί λογιστικά βιβλία. Οι πιο κάτω πληροφορίες σχετίζονται με την 
 οικονομική της κατάσταση και συναλλαγές για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011;       
 
                                              € 
 Καθαρά περιουσιακά στοιχειά 1 Ιανουαρίου  2011           210.000 
 Αναλήψεις κατά την διάρκεια του έτους 2011                     48.000 
 Εισαγωγή πρόσθετου κεφαλαίου κατά το έτος 2011        100.000 
 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 31 Δεκεμβρίου  2011        400.000 
  
 Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες ποιο είναι το κέρδος της Έλενας για το 2011; 

 
 Α.   €42.000 
 Β.  €242.000 
 Γ. €138.000 
 Δ.  €338.000 
 

  
22. The following items can be found in the financial statements of a manufacturing 

company which manufactures a new product which has recently been invented by a 
famous scientist. 

 
 1. Advertising 
 2. Royalties paid to the scientist 
 3. Salesmen salaries 
 4. Depreciation of machinery 
 
 Which of the above items will NOT appear in the expenses section of the profit and 
 loss account of the manufacturing company?  
          

A. 1 and 2 
B. 2 and 4 
C. 2 and 3 
D. 4 only 
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22. Τα πιο κάτω στοιχειά βρίσκονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας μεταποιητικής 
εταιρείας  που κατασκευάζει ένα προϊόν που έχει πρόσφατα εφευρεθεί από ένα  
διάσημο επιστήμονα. 

 
 1. Διαφημίσεις 
 2. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στον επιστήμονα. 
 3. Μισθοί των πωλητών. 
 4. Απόσβεση μηχανημάτων. 
 
 Ποιο/α  από τα πιο πάνω στοιχειά δεν εμφανίζεται  στα έξοδα του λογαριασμού 
 κερδοζημιών της μεταποιητικής εταιρείας. 
          

Α.      1 και 2 
Β.      2 και 4 
Γ.      2 και 3 
Δ.      4 μόνο 

 
23.  Which of the following factors could cause a company’s gross profit percentage on 
 sales to fall? 
 
 1. Understatement of closing stock/inventory 
 2. The incorrect inclusion in purchases of invoices relating to goods supplied in the  
      following period. 
 3. The inclusion in sales of the proceeds of sale of non-current assets. 
 4. Increased costs of carriage charges borne by the company on goods sent to  
    customers. 
 
 A.  3 and 4 
 B. 2 and 4 
 C.  1 and 2 
 D.  1 and 3 

 
 

23.  Ποιοι από τους πιο κάτω παράγοντες θα μειώσουν το ποσοστό μεικτού κέρδους επί 
 των πωλήσεων μιας εταιρείας. 
 
 1.  Υποτίμηση των τελικών αποθεμάτων. 
 2.  Η λανθασμένη συμπερίληψη τιμολογίων αγοράς στην τρέχουσα περίοδο που    
      αφορούν εμπορεύματα που  παραδόθηκαν την επόμενη περίοδο.  
 3.  Εισπράξεις από την πώληση παγίων στοιχείων που συμπεριλήφθηκαν στις   
      πωλήσεις   εμπορευμάτων. 
 4.  Αύξηση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων στους πελάτες που επιβαρύνει την 
      εταιρεία. 
 
 Α.  3 και 4 
 Β.  2 και 4 
 Γ.  1 και 2 
 Δ.  1 και 3 
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24.  Bata, a limited liability company, receives rent for renting part of its office premises to 
 a number of tenants. 
 
 In the year ended 31 December 2011 Bata received cash of €318.600 from its 
 tenants. 
 Details of rent in advance and in arrears at the beginning and end of 2011 are as 
 follows: 
                                                                    31 December 
                        2011              2010 
                                                                         €                    €                
 Rent received in advance                     28.400         24.600 
 Rent owing by tenants                          18.300         16.900 
 
 What figure for rental income should be included in the Profit and loss account/income 
 statement of  Bata for 2011? 
 
 A.  €341.000 
 B.  €336.400 
 C.  €300.800 
 D.  €316.200 
 
24. Η Βατα, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εισπράττει ενοίκια από την ενοικίαση μέρους 
 των  γραφείων της σε άλλες εταιρείες.   

 
 Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 η Βατα είσπραξε ενοίκια 

 από τους ενοικιαστές της ύψους €318.600. 
 
 Λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρχικά και τελικά υπόλοιπα  που έχουν προπληρωθεί 

 και αυτά που  οφείλονται ακόμη  παρουσιάζονται πιο κάτω,  
 

                                                                 31 Δεκεμβρίου  
                       2011             2010 
                                                                         €                   €                 
 Ενοίκια που έχουν προπληρωθεί         28.400        24.600 
 Ενοίκια που οφείλονται                         18.300        16.900 
 
 Ποιο ποσό θα παρουσιαστεί στη κατάσταση κερδοζημιών σαν έσοδο από ενοίκια για 
 το έτος 2011. 
 
 Α.  €341.000 
 Β. €336.400 
 Γ. €300.800 
 Δ.  €316.200 
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25. The following information has been extracted from the financial statements of a 
manufacturing company for the year ending 31 December 2011 

 
                                                                                                      € 

        Manufacturing Cost                                               1.250.000 
        Sales                                                                     1.750.000 
        Opening stock of finished goods                                80.000  
        Opening stock of raw materials                                130.000  
        Closing stock of finished goods                                100.000  
        Closing stock of raw materials                                    90.000 

 
    What is the company’s gross profit for the year based on the above information? 

 
A. €500.000 
B. €440.000 
C. €480.000 
D. €520.000  

       
  

25. Οι πιο κάτω πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις οικονομικές καταστάσεις μιας 
μεταποιητικής εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 

 
                                                                                                    € 
              Κόστος Παραγωγής                                               1.250.000 
              Πωλήσεις                                                               1.750.000 
             Αρχικό απόθεμα τελικών προϊόντων                          80.000  
              Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών                               130.000  
              Τελικό απόθεμα τελικών προϊόντων                        100.000  
              Τελικό απόθεμα πρώτων υλών                                 90.000 
 
            Ποιο είναι το μεικτό κέρδους της εταιρείας για το έτος με βάση τις πιο πάνω     
               πληροφορίες. 
 

  Α. €500.000 
  Β. €440.000 
  Γ. €480.000 

  Δ. €520.000 
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