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ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΙI 

 

1. In a trial balance, which one of the following items would be correctly shown 

as a debit balance? 

 

 A Bank overdraft 

 B Discount received 

 C Returns inwards 

 D Returns outwards 

 

1. Σ΄ ένα ισοζύγιο, ποιο από τα παρακάτω στοιχεία µπορεί ορθά να εµφανιστεί 

ως χρεωστικό υπόλοιπο; 

 

 Α Παρατράβηγµα Τράπεζας 

 Β Εκπτώσεις Λαµβανόµενες 

 Γ Επιστροφές Πωλήσεων 

 ∆ Επιστροφές Αγορών 

 

 

2. A van costing £8000 is sold for £500 after 5 years’ use.   

The provision for depreciation account relating to the van shows a credit  

balance of £6000.   

This means that, on the sale of the van, there is a  

 

A loss of £1500 

B profit of £1500 

C profit of £7500 

D loss of £7500 

 

2. Ένα αυτοκίνητο κόστισε £8000 και πουλήθηκε για £500 µετά από 5 χρόνια 

χρήσης.   

Ο λ/σµός αποσβεσθέντα αυτοκίνητα που σχετίζεται µε το αυτοκίνητο αυτό 

δείχνει πιστωτικό υπόλοιπο £6000.   

Αυτό σηµαίνει ότι, µε την πώληση του αυτοκινήτου, υπάρχει: 

 

 Α ζηµιά £1500 

 Β κέρδος £1500 

 Γ κέρδος £7500 

 ∆ ζηµιά £7500 

 

 

3. A machine for use in the factory was purchased for £10000. 

 £500 was paid to transport the machine to the factory. 

A repair costing £100 was made to the machine 3 weeks after it began 

producing. 

 The amount for the machine to be shown in the balance sheet should be 

 

 A £10000 

 Β £10100 



 C £10500 

 D £10600 

 

3. Ένα µηχάνηµα αγοράστηκε £10000 για να χρησιµοποιηθεί σε εργοστάσιο. 

 £500 πληρώθηκαν για τη µεταφορά του µηχανήµατος στο εργοστάσιο. 

Μια επιδιόρθωση κόστισε £100, που έγινα 3 εβδοµάδες µετά που άρχισε να 

λειτουργεί το µηχάνηµα. 

 Η αξία του µηχανήµατος που θα εµφανιστεί στον Ισολογισµό θα είναι 

 

 A £10000 

 Β £10100 

 Γ £10500 

 ∆ £10600 

 

 

4. Direct materials + Direct labours + Direct Expenses + Factory overheads 

equals: 

 

 A Prime cost 

 B Total cost 

 C Variable cost 

 D Production cost 

 

4. Άµεσα Υλικά + Άµεσα Εργατικά + Άµεσα Έξοδα + Γενικά Βιοµηχανικά 

Έξοδα ισούνται µε:  

 

 Α Αρχικό Κόστος 

 Β Συνολικό Κόστος 

 Γ Μεταβλητό Κόστος 

 ∆ Κόστος Παραγωγής 

 

 

5. A, B and C are in Partnership but have not drawn up a Partnership Agreement.  

At the end of their financial year how should profit and losses be shared? 

 

 A In proportion to the amount of capital invested. 

 B By payment of a dividend. 

 C Equally. 

 D Only to partners active in the business. 

 

5. Οι Α, Β και Γ είναι συνεταίροι σε προσωπική εταιρεία αλλά δεν έχουν 

συντάξει καταστατικό.  Στο τέλος του λογιστικού έτους πώς θα µοιράζονται 

τα κέρδη και τις ζηµιές; 

 

 Α Ανάλογα µε το ποσό του κεφαλαίου που επένδυσαν. 

 Β Με την πληρωµή µερίσµατος. 

 Γ Εξίσου. 

 ∆ Μόνο στους συνεταίρους που δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση. 

 

 



6. The following information relates to a firm’s trading during the month of June. 

  

Gross Profit for the month 

Expenses for the month 

Net profit for the month 

£35000 

£18000 

equals 17% of the sales for the month 

 

 The firm’s cost of sales for the month of June is: 

 

 A £52000 

 Β £53000 

 C £65000 

 D £100000 

 

6. Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την εµπορικότητα µιας επιχείρησης κατά  

τη διάρκεια του µηνός Ιουνίου. 

 

Μικτό κέρδος του µήνα 

Έξοδα του µήνα 

Καθαρό κέρδος του µήνα 

£35000 

£18000 

ισούται µε 17% των πωλήσεων του 

µήνα 

 

Το κόστος πωλήσεων της επιχείρησης για το µήνα Ιούνιο είναι: 

 

A £52000 

 Β £53000 

 Γ £65000 

∆ £100000 

 

 

7. Which of the following is calculated in a manufacturing a/c? 

 

 A The total production costs paid during an accounting period. 

 B The total cost of goods produced during an accounting period. 

 C The production cost of goods completed during an accounting period. 

 D The gross profit on goods sold during an accounting period. 

 

7. Ποιο από τα παρακάτω υπολογίζεται σ΄ένα λογαριασµό παραγωγής; 

 

Α Το σύνολο των εξόδων παραγωγής που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της λογιστικής περιόδου. 

Β Το συνολικό κόστος των παραχθέντων προϊόντων κατά τη διάρκεια 

της λογιστικής περιόδου. 

Γ Το κόστος παραγωγής των προϊόντων που ολοκληρώθηκε η 

κατασκευή τους κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

∆ Το µικτό κέρδος από τα προϊόντα που πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της λογιστικής περιόδου. 

 

 

 

 



8. Which of the following costs should be included in the calculation of “prime  

cost” in a manufacturing a/c? 

 

A The cost of transporting raw materials from a supplier’s premises, paid 

by the firm. 

B The wages of factory workers wholly engaged in machine 

maintenance. 

C The depreciation of lorries used for deliveries to customers. 

D The cost of indirect production materials. 

 

8. Ποιο από τα παρακάτω κόστη θα πρέπει να συµπεριληφθεί στον υπολογισµό 

του “Αρχικού Κόστους” σ΄ ένα λογαριασµό παραγωγής; 

 

 Α Το κόστος µεταφοράς των πρώτων υλών από τις αποθήκες του  

προµηθευτή, που βαρύνει την επιχείρηση. 

Β Τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων στο εργοστάσιο αποκλειστικά 

απασχολουµένων στη συντήρηση των µηχανηµάτων. 

Γ Την απόσβεση των αυτοκινήτων που χρησιµοποιούνται για µεταφορά 

και παράδοση στους πελάτες. 

∆ Το κόστος των έµµεσων υλικών παραγωγής. 

 

 

9. The following costs were incurred by a manufacturer of cut glass during a  

year. 

  

 

Raw material costs 

Labour costs: 

    Glass blowers 

    Maintenance staff 

    Administration staff 

Cost of hiring equipment used in crystal production    

Heating and lighting costs 

£ 

250000 

 

100000 

10000 

20000 

12000 

21000 

 

 The prime cost for the year was: 

 

 A £350000 

 Β £362000 

 C £372000 

 D £413000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Tα παρακάτω κόστη επιβαρύνουν µια βιοµηχανία επεξεργασίας γυαλιών κατά 

τη διάρκεια ενός έτους. 

  

Κόστη Πρώτων Υλών 

Κόστη εργασίας: 

    Κατασκευαστές γυαλιών 

    Προσωπικό συντήρησης 

    Προσωπικό διοίκησης 

Κόστος ενοικίου για τη χρήση εξοπλισµού στην    

  κατασκευή κρυστάλλων    

Κόστη για θέρµανση και φωτισµό 

£ 

250000 

 

100000 

10000 

20000 

 

12000 

21000 

 

 Το αρχικό κόστος του έτους είναι: 

 

 A £350000 

 Β £362000 

 Γ £372000 

 ∆ £413000 

 

 

10. A partnership … 

 

 A  must be formed by deed 

 B must be formed by agreement in writing 

 C may be formed by verbal agreement 

 D None of the above 

 

10. Μια προσωπική εταιρεία … 

 

 Α πρέπει να ιδρύεται µε σύνταξη καταστατικού 

 Β πρέπει να ιδρύεται µε έγγραφη συµφωνία 

 Γ µπορεί να ιδρυθεί µε προφορική συµφωνία 

 ∆ κανένα από τα πιο πάνω 

 

 

11. In order for the individual partners’ capital to remain fixed, their respective 

shares of profits must be … 

 

 A debited to their capital accounts 

 B credited to their capital accounts 

 C debited to their current accounts 

 D credited to their current accounts 

 

11. Για να µπορέσουν τα κεφάλαια των συνεταίρων να παραµείνουν σταθερά, τα 

αντίστοιχα µερίδια κερδών πρέπει να … 

 

 Α χρεωθούν στους λογ/σµούς κεφαλαίων τους 

 Β πιστωθούν στους λογ/σµούς κεφαλαίων τους 

 Γ χρεωθούν στους τρεχούµενους λογ/σµούς τους 

 ∆ πιστωθούν στους τρεχούµενους λογ/σµούς τους 



12. Jack and Clark, the only two partners in a firm, invested capital of £20000 and 

£30000 respectively and agreed their entitlements to be: 

 

  

Annual salary 

Interest on capital (per annum) 

Share of remaining profit or loss 

Jack 

£18000 

10% 

40% 

Clark 

£22000 

10% 

60% 

 

If the profit for the year was £40000, what share would be debited/credited to 

Clark’s current account? 

 

A Nil 

B £3000 Debit 

C £22000 Credit 

D £24000 Credit 

 

12. Ο Jack και ο Clark, είναι οι µόνοι συνέταιροι σε µια επιχείρηση, που 

επένδυσαν κεφάλαια £20000 και £30000 αντίστοιχα και συµφώνησαν να 

δικαιούνται: 

  

   

Ετήσιο µισθό 

Τόκο κεφαλαίου (ετησίως) 

Μερίδιο από τα εναποµείναντα κέρδη ή  ζηµιές 

Jack 

£18000 

10% 

40% 

Clark 

£22000 

10% 

60% 

 

Αν το κέρδος της χρονιάς ήταν £40000, πόσο συνολικά δικαιούται να πάρει ο 

Clark; 

 

 Α καθόλου 

 Β £3000 χρεωστικό 

 Γ £22000 πιστωτικό 

 ∆ £24000 πιστωτικό 

 

 

13. Frequently, when there is a change of partners in a partnership, assets are 

revalued because … 

 

 A this is a requirement of the Partnership Act 1890 

 B it helps prevent financial injustice to some partners 

 C inflation affects all values 

 D None of the above 

 

13. Συχνά, όταν υπάρχει µια αλλαγή συνεταίρων σε µια προσωπική εταιρεία, τα  

περιουσιακά στοιχεία επανεκτιµούνται διότι … 

 

 Α αυτό το απαιτεί ο Νόµος των Προσωπικών Εταιριών 1890 

 Β εµποδίζει την οικονοµική αδικία ορισµένων συνεταίρων 

 Γ ο πληθωρισµός επηρεάζει όλες τις αξίες 

 ∆ κανένα από τα πιο πάνω 

 



 

14. The rule in Garner V Murray states that, subject to any agreement to the 

contrary, one partner’s deficiency is to be shared by the other partners. 

 

 A in the ratio of their “last agreed capitals” 

 B in their profit and loss sharing ratios 

 C in the ratio of their original capital 

 D none of the above 

 

14. Ο κανόνας «Garner V. Murray» δηλώνει ότι, παρά την περί του αντιθέτου  

συµφωνία, το έλλειµµα ενός συνεταίρου πρέπει να καλυφθεί από τους άλλους 

συνεταίρους … 

 

Α µε βάση την αναλογία των τελευταίων κεφαλαίων τους 

Β µε βάση την αναλογία µερισµού των κερδοζηµιών 

Γ µε βάση την αναλογία των αρχικών κεφαλαίων τους 

∆ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

15. One disadvantage of limited company, relative to other forms of business  

organization, is … 

 

 A greater regulation 

 B the fact that the company’s liability is limited 

 C the fact that the company is legal entity, separate and distinct from its  

owner(s) 

 D None of the above 

 

15. Ένα µειονέκτηµα της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, σε σχέση µε άλλους 

τύπους εµπορικών οργανισµών, είναι … 

 

 Α ότι έχει µεγαλύτερη νοµοθεσία 

 Β το γεγονός ότι η ευθύνη της εταιρείας είναι περιορισµένη 

Γ το γεγονός ότι η εταιρεία είναι µια νοµική οντότητα ξεχωριστή και 

διακριτή από τους ιδιοκτήτες της. 

 ∆ Κανένα από τα πιο πάνω 

 

 

16. Α company has declared a final dividend for the year ended 31 March and 

proposed to pay it on 10 May.  Which of the following is the correct treatment 

of this item in the financial statements for the year ended 31 March? 

 

A Show the amount of the dividend as an expense in the profit and loss 

account and as a current liability in the balance sheet. 

B Show the amount of the dividend as a deduction in the profit and loss 

appropriation account and as a current liability in the balance sheet. 

C Show the amount of the dividend as a deduction in the profit and loss 

appropriation account and reduce the bank balance shown in the 

balance sheet accordingly. 

 D None of the above. 



 

16. Μια µετοχική εταιρεία ανακοίνωσε τελικό µέρισµα για το έτος που λήγει 31 

Μαρτίου και πρότεινε την καταβολή του στις 10 Μαΐου. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι ο ορθός χειρισµός του ποσού αυτού στις 

οικονοµικές καταστάσεις του έτους που λήγει 31 Μαρτίου. 

 

Α Να δείξουµε το ποσό του µερίσµατος ως ένα έξοδο στο λογ/σµό 

Αποτελέσµατα Χρήσης και ως ένα βραχυπρόθεσµο παθητικό στον 

Ισολογισµό. 

Β Να δείξουµε το ποσό του µερίσµατος ως µια αφαίρεση στο λογ/σµό 

∆ιάθεσης Κερδών και ως ένα βραχυπρόθεσµο παθητικό στον 

Ισολογισµό. 

Γ Να δείξουµε το ποσό του µερίσµατος ως µια αφαίρεση στο λογ/σµό 

∆ιάθεσης Κερδών και ως µια µείωση του υπολοίπου της Τράπεζας που 

εµφανίζεται στον Ισολογισµό. 

∆ Κανένα από τα πιο πάνω. 

 

 

17. A company wishes to pay the maximum possible ordinary dividend in respect 

of a year during which it earned a net profit, after tax, of £26600.  The 

company has issued 20000 £1   8% preference share and 50000 £1 ordinary 

shares.  If £5000 is to be transferred to the general reserve, what ordinary 

dividends are to be paid, in percentage terms? 

 

 A 10% 

 B 20% 

 C 40% 

 D 60% 

 

17. Μια µετοχική εταιρεία επιθυµεί να πληρώσει το µεγαλύτερο δυνατό κοινό 

µέρισµα σχετικά µε το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποίησε 

καθαρό κέρδος, µετά τη φορολογία, £26600.  Η εταιρεία έχει εκδώσει 20000 

£1   8% προνοµιουχικές µετοχές και 50000 £1 συνήθεις µετοχές.  Αν ποσό 

£5000 θα πρέπει να µεταφερθεί στο τακτικό αποθεµατικό, ποιο κοινό µέρισµα 

θα πρέπει να πληρώσει, σε ποσοστό; 

 

 A 10% 

 B 20% 

 Γ 40% 

 ∆ 60% 

 

 

18. A limited company’s revenue reserves increased from £15000 at 1 January to 

£31000 at 31 December.  If the company earned a profit for the year of 

£27000, after tax, dividends for the year were: 

 

 A £4000 

 Β £11000 

 C £12000 

 D £45000 



 

18. Τα αποθεµατικά κερδών µιας µετοχικής εταιρείας αυξήθηκαν από £15000 που 

ήταν την 1 Ιανουαρίου σε £31000 την 31 ∆εκεµβρίου.  Αν η εταιρεία 

πραγµατοποίησε ετήσιο κέρδος µετά τη φορολογία £27000, τα µερίσµατα του 

έτους ήταν: 

 

 A £4000 

 Β £11000 

 Γ £12000 

 ∆ £45000 

 

 

19. The balance on the profit and loss account, as shown in the balance sheet of a 

company, represents … 

 

A any profit earned by the company during the most recent accounting 

period. 

B the cumulative profits earned by the company since the date of its 

incorporation, less any losses, dividends, or transfers to reserves. 

 C money set aside for specific future uses. 

 D money available for daily operations. 

 

19. Το υπόλοιπο του λογ/σµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, όπως εµφανίζεται στον 

Ισολογισµό µιας µετοχικής εταιρίας, αντιπροσωπεύει … 

 

Α κάθε κέρδος που πραγµατοποιεί η εταιρεία κατά τη διάρκεια του πιο 

πρόσφατου λογιστικού έτους. 

Β τα συσσωρευθέντα κέρδη που πραγµατοποίησε η εταιρία από την 

ηµεροµηνία ίδρυσής της, µείον τις ζηµιές, τα µερίσµατα ή τις 

µεταφορές σε αποθεµατικά. 

Γ χρήµατα που παρακρατούνται για συγκεκριµένους µελλοντικούς 

σκοπούς 

 ∆ χρήµατα διαθέσιµα για καθηµερινές εργασίες. 

 

 

20. In the accounts of a limited company, the balance on a provision for 

depreciation account … 

 

 A is shown under the heading “current liabilities”. 

 B is shown under the heading “capital and reserves”. 

 C is shown as an appropriation of profit. 

 D is deducted from the cost or valuation of the related fixed assets. 

 

20. Στους λογαριασµούς µιας µετοχικής εταιρίας, το υπόλοιπο του λογ/σµού 

πρόβλεψη για αποσβέσεις … 

 

 Α εµφανίζεται κάτω από τον τίτλο «Βραχυπρόθεσµο Παθητικό». 

 Β εµφανίζεται κάτω από τον τίτλο «Κεφάλαιο και Αποθεµατικά». 

 Γ εµφανίζεται ως µια διάθεση κέρδους. 

 ∆ αφαιρείται από το κόστος ή την αξία των σχετικών πάγιων στοιχείων. 



21. The total of the net assets of a company is equal to … 

 

 A The nominal (par) value of the company’s share capital. 

 B The market value of the company’s share capital. 

 C The amount paid by shareholders for their shares. 

 D The bοοk value of the shareholders’ interest in the company. 

 

21. Το σύνολο του Καθαρού Ενεργητικού µιας µετοχικής εταιρίας είναι ίσο µε … 

 

Α Την ονοµαστική (στο άρτιο) αξία του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας. 

 Β Την αγοραία αξία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

 Γ Το ποσό που κατέβαλαν οι µέτοχοι για τις µετοχές τους. 

∆ Τη λογιστική αξία του οικονοµικού συµφέροντος των µετόχων στην 

εταιρεία. 

 

 

22. In the accounts of a company, positive goodwill (when it exists) … 

 

 A must be a debit balance 

 B must be a credit balance 

 C can be either a debit or a credit balance  

 D cannot exist 

 

22. Στους λογαριασµούς µιας µετοχικής εταιρείας, η «Υπεραξία» (αν υπάρχει) … 

 

 Α πρέπει να είναι ένα χρεωστικό υπόλοιπο. 

 Β πρέπει να είναι ένα πιστωτικό υπόλοιπο. 

 Γ µπορεί να είναι είτε ένα χρεωστικό είτε ένα πιστωτικό υπόλοιπο. 

 ∆ δεν πρέπει να εµφανίζεται. 

 

 

23. Shareholders’ funds in a company equals … 

 

A The total of share capital, reserves and long-term debts of the 

company. 

 B the total of share capital and reserves of the company. 

 C the total of issued share capital and reserves of the company.  

 D the total of share capital and capital reserves of the company. 

 

23. Τα ίδια κεφάλαια σε µια µετοχική εταιρεία ισούνται … 

 

Α µε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου των αποθεµατικών και των 

µακροπρόθεσµων χρεών της εταιρείας. 

Β µε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και των αποθεµατικών της 

εταιρείας. 

Γ µε το σύνολο του εκδοθέντος κεφαλαίου και των αποθεµατικών της 

εταιρείας. 

∆ µε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και των κεφαλαιακών 

αποθεµατικών της εταιρείας. 



24. Debenture interest in a limited company’s final accounts is charged in the: 

 

 A Trading Account 

 B Profit and Loss Account 

 C Profit and Loss Appropriation Account 

 D Can be either B or C 

 

24. Ο τόκος οµολογιακού δανείου στους τελικούς λογαριασµούς µιας εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης βαρύνει: 

 

 Α Το Λ/σµό Εκµετάλλευσης Εµπορευµάτων 

 Β Το Λ/σµό Αποτελέσµατα Χρήσης 

 Γ Το Λ/σµό ∆ιάθεσης Κερδών 

 ∆ Είναι δυνατό το Β ή το Γ λογαριασµό 

 

 

25. Α credit balance brought down on a rent account means: 

 

 A We owe that rent at that date. 

 B We have paid that rent in advance at that date. 

 C We have paid too much rent. 

 D We have paid too little in rent. 

 

25. Ένα πιστωτικό υπόλοιπο εις νέο του λογαριασµού Ενοίκια σηµαίνει ότι: 

  

 Α Οφείλουµε το ενοίκιο αυτό σ΄ αυτή την ηµέρα. 

 Β Προπληρώσαµε το ενοίκιο αυτό σ΄ αυτή την ηµέρα. 

 Γ Πληρώσαµε πολύ περισσότερο ενοίκιο. 

 ∆ Πληρώσαµε πολύ λιγότερο ενοίκιο. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


