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1. Which of the following is correct? 

 

  

 Assets 

£ 

Liabilities 

£ 

Capital 

£ 

Α 

Β 

C 

D 

7850 

8200 

9550 

5420 

1250 

2800 

1150 

6540 

6600 

11000 

8200 

1120 

    

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; 

 

  Ενεργητικό 

£ 

Παθητικό 

£ 

Κεφάλαιο 

£ 

Α 

Β 

Γ 

∆ 

7850 

8200 

9550 

5420 

1250 

2800 

1150 

6540 

6600 

11000 

8200 

1120 

 

 

 

2. The effect on a firm’s assets and / or liabilities as a result of it buying goods on 

credit is: 

  

 Effect upon Assets Effect upon Liabilities 

 

A 

B 

C 

D 

 

Reduce bank 

Increase cash 

Increase cash 

Increase stock 

 

Increase creditors 

No effect 

Decrease loan 

Increase creditors 

 

2. Η επίδραση στο ενεργητικό και / ή το παθητικό µιας επιχείρησης από την 

αγορά εµπορευµάτων µε πίστωση είναι: 

  

 Επίδραση πάνω στο 

Ενεργητικό 

Επίδραση πάνω στο 

Παθητικό  

 

A 

B 

Γ 

∆ 

 

Μείωση Τράπεζας 

Αύξηση Ταµείου 

Αύξηση Ταµείου 

Αύξηση Αποθέµατος  

   Εµπορευµάτων 

 

 

Αύξηση Πιστωτών 

Καµία επίδραση 

Μείωση δανείου 

Αύξηση πιστωτών 

 

 

 



3. Which of the following possible double-entries is correct? 

 

  Account to Debit  Account to Credit 

  

A Bank    Bank 

 B Vehicles   Bank 

 C Both of the above   

 D None of the above 

 

3. Ποια από τις παρακάτω πιθανές διπλογραφικές εγγραφές είναι ορθή;  

 

  Λογαριασµός για Χρέωση  Λογαριασµός για Πίστωση 

 

 Α Τράπεζα    Τράπεζα 

 Β Αυτοκίνητα    Τράπεζα 

 Γ Και τα δύο τα πιο πάνω 

 ∆ Κανένα από τα πιο πάνω  

 

 

4. If there is a separate ledger account for each debtor and each creditor, which of 

the following double-entries is the correct way to record the lodgement of 

money received from P. Georgiou, a debtor? 

 

  Account to Debit  Account to Credit 

 

 A P. Georgiou   Bank 

 B Bank    P. Georgiou 

 C Bank    Cash 

 D Cash    P. Georgiou 

 

4. Αν στο Καθολικό υπάρχει ξεχωρισµός λογαριασµός για κάθε χρεώστη και για 

κάθε πιστωτή, ποια από τις παρακάτω διπλογραφικές εγγραφές είναι ο ορθός 

τρόπος για να καταχωρίσουµε την κατάθεση χρηµάτων που εισπράχθηκαν από 

το χρεώστη Π. Γεωργίου; 

 

  Λογαριασµός για Χρέωση  Λογαριασµός για Πίστωση 

 

 Α Π. Γεωργίου    Τράπεζα 

 Β Τράπεζα    Π. Γεωργίου 

 Γ Τράπεζα    Ταµείο 

 ∆ Ταµείο     Π. Γεωργίου 

 

 

5. In accounting, the term “purchases” means …. 

 

 A All items bought. 

 B Only goods bought on credit. 

 C Only those goods bought for resale. 

 D Only goods bought and paid for. 

 

 



5. Στη Λογιστική, ο όρος «Αγορές» σηµαίνει …. 

  

 Α Όλα τα αντικείµενα που αγοράζονται. 

 Β Μόνο τα εµπορεύµατα που αγοράζονται µε πίστωση. 

 Γ Μόνο τα εµπορεύµατα που αγοράζονται για µεταπώληση. 

 ∆ Μόνο τα εµπορεύµατα που αγοράζονται και εξοφλούνται. 

 

 

6. Which of the following would appear in a trading account? 

 

 A Discounts allowed 

 B Carriage inwards  

 C Carriage outwards 

 D Discounts received  

 

6.  Ποιο από τα παρακάτω θα εµφανιστεί στο Λογαριασµό Εκµετάλλευση  

Εµπορευµάτων; 

 

 Α Εκπτώσεις χορηγούµενες 

 Β Μεταφορικά Αγορών 

 Γ Μεταφορικά Πωλήσεων 

 ∆ Εκπτώσεις Λαµβανόµενες 

 

 

7. In which of the following will “cash discount allowed” be originally recorded? 

 

 A Ledger 

 B Journal 

 C Purchases book 

 D Cash book 

 

7. Σε ποιο από τα παρακάτω βιβλία, η «Χορηγούµενη Ταµειακή Έκπτωση» θα 

καταχωρηθεί αρχικά;   

 

 Α Καθολικό 

 Β Ηµερολόγιο 

 Γ Βιβλίο Αγορών 

 ∆ Βιβλίο Ταµείου 

 

 

8. At the start of its year, a firm had brought forward a debit balance of £30 on 

rent account.   

During the year, the firm paid rent of £150, and carried forward a credit 

balance of £20.   

The amount charged to the profit and loss account for rent was: 

 

 A £200 

 Β £180 

 C £170 

 D £150 

 



8. Στην αρχή του έτους, µια επιχείρηση έχει από µεταφορά ένα χρεωστικό 

υπόλοιπο £30 στο λογαριασµό Ενοίκια.   

Κατά τη διάρκεια του έτους, η επιχείρηση πλήρωσε ενοίκια £150, και 

µετάφερε για την επόµενη χρονιά ένα πιστωτικό υπόλοιπο £20.   

Το ποσό που επιβαρύνθηκε ο λογαριασµός Αποτελεσµάτων χρήσης για 

ενοίκια ήταν: 

 

 A £200 

 Β £180 

 Γ £170 

 ∆ £150 

 

 

9. Drawings  

  

 A are an expense of the business 

 B must reduce the cash of the firm 

 C could result in a fall in the amount of capital 

 D are entered as a credit in drawings account 

 

9. Οι απολήψεις 

 

 Α είναι ένα έξοδο της επιχείρησης 

 Β µειώνουν πάντοτε τα µετρητά της επιχείρησης 

 Γ καταλήγουν σε µείωση του ποσού του κεφαλαίου 

 ∆ καταχωρούνται ως πίστωση στο λογαριασµό Απολήψεων 

 

 

10. Given figures showing Sales £28500, Opening Stock £4690, Closing Stock 

£7240, Carriage inwards £570 and Purchases £21360, the cost of goods sold 

figure is: 

 

 A £19830 

 Β £19380 

 C £18810 

 D Another figure 

 

10. Με βάση τα στοιχεία που δείχνουν Πωλήσεις £28500, Αρχικό απόθεµα 

£4690, Τελικό απόθεµα £7240,  Μεταφορικά αγορών £570 και Αγορές 

£21360, το κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων είναι: 

 

 A £19830 

 Β £19380 

 Γ £18810 

 ∆ Ένα άλλο ποσό 

 

 

 

 

 

 



11. Which of the following is not a personal account? 

 

 A Debtors 

 B Drawings 

 C Wages 

 D Creditors 

 

11 Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι προσωπικός λογαριασµός; 

 

 Α Χρεώστες 

 Β Απολήψεις 

 Γ Ηµεροµίσθια 

 ∆ Πιστωτές 

 

 

12. An invoice shows a total of £3200 less a 2½% cash discount.  If this was not 

paid in time, the amount of the cheque paid would be for: 

 

 A £2960 

 B £3280 

 C £3120 

 D £3200 

 

12. Ένα τιµολόγιο δείχνει σύνολο £3200 µείον 2½% ταµειακή έκπτωση.  Αν το 

τιµολόγιο αυτό δεν πληρωθεί έγκαιρα, το ποσό της επιταγής που θα 

καταβληθεί θα είναι: 

 

 A £2960 

 B £3280 

 Γ £3120 

 ∆ £3200 

 

 

13 Depreciation is: 

 

 A The cost of a current asset wearing away. 

 B The cost of a replacement for a fixed asset. 

 C The salvage value of a fixed asset plus its original cost. 

 D The part of the cost of the fixed asset consumed during its period of  

use by the firm. 

 

13. Απόσβεση είναι: 

 

Α Το κόστος ενός κυκλοφοριακού ενεργητικού που µειώνεται λόγω της 

χρήσης του. 

Β Το κόστος ενός ανταλλακτικού για ένα πάγιο στοιχείο. 

Γ Η υπολειµµατική αξία ενός πάγιου στοιχείου συν το αρχικό του 

κόστος 

∆ Το τµήµα του κόστους ενός πάγιου στοιχείου που αναλώνεται κατά τη 

διάρκεια της χρησιµοποίησης του από την επιχείρηση. 

 



14. A provision for bad debts is created: 

 

 A  When debtors become bankrupt 

 B When debtors cease to be in business 

 C To provide for possible bad debts 

 D To write off bad debts 

 

14. Μια πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες δηµιουργείται  

 

 Α Όταν χρεώστες κηρυχθούν σε πτώχευση 

 Β Όταν χρεώστες σταµατούν να εµπορεύονται 

 Γ Για να προληφθούν πιθανές απώλειες χρεωστών 

 ∆ Για να διαγραφούν απώλειες χρεωστών 

 

 

15. Relate to the following assets and liabilities: 

 

  £   £ 

Stock 

Cash at bank 

Cash in hand 

Creditors 

Capital 

1000 

750 

50 

500 

3800 

 Machinery 

Debtors 

Fixtures 

Motor cars 

750 

750 

250 

750 

    

 Working capital is: 

 

 A £3050 

 Β £2050  

 C £  500 

 D £  800 

 

15. Με βάση τα παρακάτω ενεργητικά και παθητικά στοιχεία: 

  

  £   £ 

Απόθεµα 

Μετρητά στην Τράπεζα 

Μετρητά στο Ταµείο 

Πιστωτές 

Κεφάλαιο 

1000 

750 

50 

500 

3800 

 Μηχανήµατα 

Χρεώστες 

Έπιπλα 

Αυτοκίνητα 

750 

750 

250 

750 

 

 Το κεφάλαιο κίνησης είναι: 

 

 Α £3050 

 Β £2050 

 Γ £  500 

 ∆ £  800 

 

 

 

 

 



16. If we take goods for own use, we should: 

 

 A Debit drawings a/c: credit purchases a/c 

 B Debit drawings a/c: credit sales a/c 

 C Debit drawings a/c: credit stock a/c 

 D Debit sales a/c: credit stock a/c 

 

16. Αν παίρνουµε εµπορεύµατα για δική µας χρήση, θα πρέπει: 

 

 Α Να χρεωθεί ο λ/σµός Απολήψεις: Να πιστωθεί ο λ/σµός Αγορές 

 Β Να χρεωθεί ο λ/σµός Απολήψεις: Να πιστωθεί ο λ/σµός Πωλήσεων 

 Γ Να χρεωθεί ο λ/σµός Απολήψεις: Να πιστωθεί ο λ/σµός Απόθεµα  

Εµπορευµάτων 

 ∆ Να χρεωθεί ο λ/σµός πωλήσεις: Να πιστωθεί ο λ/σµός Απόθεµα  

Εµπορευµάτων 

 

 

17. Of the following, which should not be entered in the Journal? 

 

(i) Cash payments for wages 

(ii) Bad debts written off 

(iii) Credit purchases of goods 

(iv) Sale of fixed assets 

 

A (i) and (ii) 

B (i) and (iii) 

C (ii) and (iii) 

D (iii) and (iv) 

 

17. Από τα πιο κάτω, ποιο δεν θα καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο; 

 

(i) Πληρωµές ηµεροµισθίων σε µετρητά 

(ii) ∆ιαγραφή απωλειών χρεωστών 

(iii) Αγορές εµπορευµάτων µε πίστωση 

(iv) Πώληση πάγιων στοιχείων 

 

A (i) και (ii) 

B (i) και (iii) 

Γ (ii) και (iii) 

∆ (iii) και (iv) 

 

 

18. Given last year’s capital as £74500, closing capital as £46200, and drawings of 

£13400, then: 

 

 A Profit for the year was £14900 

 B Loss for the year was £14900 

 C Loss for the year was £15900 

 D Profit for the year was £16800 

 

 



18. ∆εδοµένου ότι το κεφάλαιο του προηγούµενου έτους ήταν £74500, το τελικό 

κεφάλαιο του τρέχοντος έτους £46200, και οι απολήψεις του τρέχοντος έτους 

£13400, τότε: 

 

 Α Το κέρδος του τρέχοντος έτους είναι £14900 

 Β Η ζηµιά του τρέχοντος έτους είναι £14900 

 Γ Η ζηµιά του τρέχοντος έτους είναι £15900 

 ∆ Το κέρδος του τρέχοντος έτους είναι £16800 

 

 

19. A firm bought a machine for £50000.  It is expected to last for six years and 

then be sold for £5000.  What is the annual amount of depreciation if the 

straight-line method is used? 

 

 A £7000 

 Β £8000 

 C £7500 

 D £6750 

 

19. Μια επιχείρηση αγόρασε ένα µηχάνηµα για £50000.   Αναµένεται να 

διαρκέσει έξη έτη και µετά να πουληθεί για £5000.  Ποιο θα είναι το ετήσιο 

ποσό της απόσβεσης αν εφαρµόζεται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης; 

 

 A £7000 

 Β £8000 

 Γ £7500 

 ∆ £6750 

 

 

20. What would be the totals on a trial balance given the following balances: 

 

 Loan from Smith  £2000 

 Stock    £3955 

 Bank overdraft  £  368 

 Debtors   £3092 

 Fixtures   £5500 

 Petty cash balance  £  121 

 Creditors   £2766 

 Motor Vehicles  £3900 

 Capital        ? 

 

 A £11494 

 Β £14628 

 C £16568 

 D £16996 

 

 

 

 

 

 



20. Ποια θα είναι τα αθροίσµατα ενός ισοζυγίου µε βάση τα πιο κάτω υπόλοιπα: 

 

 ∆άνειο από το Smith  £2000 

 Απόθεµα Εµπορευµάτων £3955 

 Παρατράβηγµα Τράπεζας £  368 

 Χρεώστες   £3092 

 Έπιπλα    £5500 

 Υπόλοιπο Μικρού Ταµείου £  121 

  Πιστωτές   £2766 

 Αυτοκίνητα   £3900 

 Κεφάλαιο       ? 

 

 A £11494 

 Β £14628 

 Γ £16568 

 ∆ £16996 

 

 

21. If Scott lent his friend Clark £5000 in cash, then the entries in Clark books 

would be: 

 

 A Debit cash: credit creditors 

 B Debit Loan from Scott: credit cash 

 C Debit capital: credit Loan from Scott 

 D Debit cash: credit Loan from Scott 

 

21. Αν ο Scott δάνεισε το φίλο του Clark £5000 σε µετρητά, τότε οι εγγραφές στα 

βιβλία του Clark θα είναι: 

 

 Α Χρέωση  Ταµείου: Πίστωση Πιστωτών 

 Β Χρέωση ∆ανείου από Scott: Πίστωση Ταµείου 

 Γ Χρέωση Κεφαλαίου: Πίστωση ∆ανείου από Scott 

 ∆ Χρέωση Ταµείου: Πίστωση ∆ανείου από Scott 

 

 

22. The closing balances in a Sales Ledger: 

 

 A Are always debit balances 

 B Are always credit balances 

 C Can be both debit and credit balances 

 D None of the above 

 

22. Τα τελικά υπόλοιπα στο Καθολικό Χρεωστών: 

 

 Α Είναι πάντοτε χρεωστικά υπόλοιπα 

 Β Είναι πάντοτε πιστωτικά υπόλοιπα 

 Γ Μπορεί να είναι και χρεωστικά και πιστωτικά 

 ∆ Κανένα από τα πιο πάνω 

 

 

 



23. In the balance sheet of a sole trader, prepayments should be shown as ….. 

 

 A a deduction from capital 

 B part of creditors 

 C a deduction from current liabilities 

 D part of current assets 

 

23. Στον Ισολογισµό µιας ατοµικής επιχείρησης, τα προπληρωθέντα έξοδα 

εµφανίζονται ως … 

 

 Α µια µείωση από το κεφάλαιο 

 Β µέρος των πιστωτών 

 Γ µια µείωση του βραχυπρόθεσµου παθητικού 

 ∆ στοιχείο του βραχυπρόθεσµου ενεργητικού 

 

 

24. Which of the following is capital expenditure? 

 

 A The cost of repairing a vehicle. 

 B The cost of acquiring a vehicle for re-sale 

C Proceeds arising from the sale of a van which had been used in  

the business to make deliveries to customers. 

 D The cost of a new vehicle acquired for continuing use in the business. 

 

24. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί κεφαλαιακή δαπάνη? 

 

 Α Το κόστος επιδιόρθωσης ενός αυτοκινήτου. 

 Β Το κόστος απόκτησης ενός αυτοκινήτου για µεταπώληση. 

 Γ Οι εισπράξεις από την πώληση ενός αυτοκινήτου που χρησιµοποιείτο  

στην επιχείρηση για µεταφορές εµπορευµάτων στους πελάτες. 

  ∆ Το κόστος απόκτησης ενός καινούργιου αυτοκινήτου για να συνεχίσει  

να χρησιµοποιείται στην επιχείρηση. 

 

 

25. The Sales Daybook is used to record … 

 

 A Μoney received from debtors 

 B Τhe names, addresses, credit terms and other details regarding debtors. 

 C Ιnvoices issued to customers in respect of goods sold on credit. 

 D None of the above. 

 

25. Το Βιβλίο Πωλήσεων χρησιµοποιείται για να καταχωρούνται … 

 

 Α Χρήµατα που λαµβάνονται από χρεώστες 

 Β Τα ονόµατα, οι διευθύνσεις, πιστωτικοί όροι και άλλες πληροφορίες  

σχετικά µε τους χρεώστες 

 Γ Τιµολόγια που εκδίδονται στους πελάτες προς τους οποίους πωλούνται  

εµπορεύµατα µε πίστωση. 

 ∆ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 



26. The total of the discount allowed column in the cash book should be posted to 

… 

  

 A the debit side of the discount allowed a/c  

 B the debit side of the discount received a/c 

 C the credit side of the discount allowed a/c 

 D the credit side of the discount received a/c 

 

26. Το άθροισµα των χορηγουµένων εκπτώσεων της στήλης του Βιβλίου Ταµείου 

θα πρέπει να καταχωρηθεί στη … 

 

 Α χρεωστική πλευρά του λ/σµού εκπτώσεις χορηγούµενες 

 Β χρεωστική πλευρά του λ/σµού εκπτώσεις λαµβανόµενες 

 Γ πιστωτική πλευρά του λ/σµού εκπτώσεις χορηγούµενες  

 ∆ πιστωτική πλευρά του λ/σµού εκπτώσεις λαµβανόµενες 

 

 

27. The value of a firm’s stock at the end of an accounting period is found by …. 

 

 A  stocktaking. 

 B looking in the stock account in the nominal (general) ledger. 

 C deducting the total of the firm’s purchase from that of its sales 

 D deducting the firm’s cost of sales from the total of its sales. 

 

27. Η αξία του αποθέµατος εµπορευµάτων µιας επιχείρησης στο τέλος της 

λογιστικής περιόδου υπολογίζεται … 

 

 Α µε φυσική απογραφή 

 Β µε βάση το λ/σµό Αποθέµατος Εµπορευµάτων που βρίσκεται στο  

Γενικό Καθολικό 

 Γ µε αφαίρεση του συνόλου των αγορών από το σύνολο των πωλήσεων  

της επιχείρησης. 

 ∆ µε αφαίρεση του κόστους πωλήσεων από το σύνολο των πωλήσεων  

της επιχείρησης. 

 

 

28. The correct heading for the balance sheet of F. Wood at the end of December 

2005 is “Balance Sheet of F. Wood …. 

 

 A for the period ended 31 December 2005”. 

 B for the year ended 31 December 2005”. 

 C as at 31 December 2005”. 

 D as at December 2005”. 

 

28. Η ορθή επικεφαλίδα του ισολογισµού του F. Wood στο τέλος ∆εκεµβρίου  

2005 είναι “Ισολογισµός F. Wood …. 

 

 A για την περίοδο που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2005”. 

 Β για το έτος που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2005”. 

 Γ την 31 ∆εκεµβρίου 2005”. 

 ∆ το ∆εκέµβριο 2005”. 



 

29. The following information relates to a sole trader. 

 

 Total of all assets at 1 June    £3300 

 Total of all liabilities as 1 June  £2500 

 Net profit earned during June   £1000 

 Drawings during June    £  700 

 Capital introduced during June  £5000 

 

 The sole trader’s capital at 30 June was: 

 

 A £6100 

 B £6300 

 C £6500 

 D £6600 

 

29. Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν µια ατοµική επιχείρηση. 

 

 Σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 1 Ιουνίου    £3300 

 Σύνολο στοιχείων παθητικού την 1 Ιουνίου     £2500 

 Καθαρό κέρδος πραγµατοποιηθέν κατά τη διάρκεια Ιουνίου £1000 

 Απολήψεις κατά τη διάρκεια Ιουνίου     £  700 

 Επιπρόσθετο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια Ιουνίου   £5000 

 

 Το κεφάλαιο της ατοµικής επιχείρησης την 30 Ιουνίου ήταν: 

 

 A £6100 

 B £6300 

 Γ £6500 

 ∆ £6600 

 

 

30. Which of the following are entered in the Purchase Journal or Daybook? 

 

 A Payments to suppliers 

 B Trade discounts 

 C Invoices received from suppliers 

 D Cash discounts received 

 

30. Ποιο από τα παρακάτω καταχωρείται στο Βιβλίων Αγορών; 

 

 Α Πληρωµές στους προµηθευτές 

 Β Εµπορικές εκπτώσεις 

 Γ Τιµολόγια που λαµβάνονται από προµηθευτές 

 ∆ Ταµειακές εκπτώσεις λαµβανόµενες 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 


