
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 2006 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Ι 

 

 

1. Which of the following statements is incorrect? 

 

A Assets – Liabilities = Capital 

B Capital – Liabilities = Assets 

C Assets = Capital + Liabilities 

D Assets – Capital = Liabilities 

 

1. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις είναι λανθασµένη; 

 

Α Ενεργητικό – Παθητικό = Κεφάλαιο 

Β Κεφάλαιο – Παθητικό = Ενεργητικό 

Γ Ενεργητικό = Κεφάλαιο + Παθητικό  

∆ Ενεργητικό – Κεφάλαιο = Παθητικό 

 

 

2. Which one of the following is a nominal account? 

 

A Purchases 

B Motor vehicles 

C F. Smith, a debtor 

D Bank 

 

2. Ποιος από τους παρακάτω είναι αποτελεσµατικός λογαριασµός; 

 

Α Αγορές 

Β Μεταφορικά οχήµατα 

Γ F. Smith, ένας χρεώστης 

∆ Τράπεζα 

 

 

3. Unsatisfactory goods are returned to the supplier.  This is recorded in the 

accounts as: 

 

 Debit Credit 

A Sales returns a/c Supplier’s a/c 

B Purchases returns a/c Supplier’s a/c 

C Supplier’s a/c Purchases returns a/c 

D Supplier’s a/c Purchases a/c 

 

3. Ακατάλληλα εµπορεύµατα επιστρέφονται στον προµηθευτή.  Αυτό 

καταχωρείται στους λογαριασµούς ως εξής: 

 

 Χρεώνεται Πιστώνεται  

Α Λ/σµός επιστροφές Πωλήσεων Λ/σµός Προµηθευτή 

Β Λ/σµός επιστροφές Αγορών Λ/σµός Προµηθευτή 

Γ Λ/σµός Προµηθευτή Λ/σµός Επιστροφές Αγορών 

∆ Λ/σµός Προµηθευτή Λ/σµός Αγορών 

 

 

 



4. Which one of the following accounts is not contained in General Ledger? 

 

A Bank A/c 

B Purchases Returns A/c 

C Vehicles A/c 

D Loan A/c 

 

4. Ποιος από τους παρακάτω λογαριασµούς δεν συµπεριλαµβάνεται στο Γενικό 

Καθολικό; 

  

Α Λ/σµός Τράπεζα 

Β Λ/σµός Επιστροφές Αγορών 

Γ Λ/σµός Οχήµατα µεταφορών 

∆ Λ/σµός ∆άνεια 

 

 

5. A business sells goods with a retail value of £500.  The customer is allowed 20 

per cent trade discount, and a cash discount of 2,5 per cent for settlement 

within seven days.  If the invoice is settled within the seven-day period, and 

ignoring VAT, the business will receive a cheque for: 

 

A £487,50 

B £400,00 

C £390,00 

D £387,50 

 

5. Μια επιχείρηση πωλεί εµπορεύµατα λιανικής αξίας £500. Στον πελάτη 

χορηγείται 20 τοις εκατό εµπορική έκπτωση, και ταµιακή έκπτωση 2,5 τοις 

εκατό σε περίπτωση εξόφλησης εντός επτά ηµερών.  Αν το τιµολόγιο 

εξοφληθεί εντός της περιόδου των επτά ηµερών, και αγνοώντας το ΦΠΑ, η 

επιχείρηση θα λάβει επιταγή για: 

 

A £487,50 

B £400,00 

Γ £390,00 

∆ £387,50 

 

 

6. Which one of the following expenses is not normally allowed to be paid from 

petty cash? 

  

A Casual wages 

B Staff tea and coffee 

C Window cleaning 

D Small items of stationery 

 

6. Ποιο από τα παρακάτω έξοδα δεν επιτρέπεται συνήθως να πληρώνεται από το 

µικρό Ταµείο; 

  

A Περιστασιακά (ή ευκαιριακά) ηµεροµίσθια 

B Τσάγια και καφέδες προσωπικού 

Γ Καθάρισµα Παραθύρων 

∆ Μικροποσά γραφικής ύλης 

 



7. What is the amount of capital, given the following information? 

Buildings £30000, Stock £5600, Bank £750, Creditors £2200, Loan from N. 

Clark £7,000: 

  

A £29150 

B £36350 

C £41150 

D None of the above 

 

7. Ποιο είναι το ποσό του Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις παρακάτω πληροφορίες; 

Ακίνητα £30000, Απόθεµα £5600, Τράπεζα £750, Πιστωτές £2200, ∆άνειο 

από N. Clark £7000: 

 

A £29150 

B £36350 

Γ £41150 

∆ Κανένα από τα πιο πάνω 

 

 

8. Originally we bought 80 items at £60 each, less trade discount of 25 per cent.  

We now return 5 items, so we will issue a debit note amounting to:  

  

A £270 

B £240 

C £225 

D £220 

 

8. Αρχικά αγοράσαµε 80 τεµάχια προς £60 το καθένα µείον εµπορική έκπτωση 

25 τοις εκατό.  Τώρα επιστρέφουµε τα 5 τεµάχια, και εκδίδουµε ένα 

χρεωστικό σηµείωµα ποσού: 

 

A £270 

B £240 

Γ £225 

∆ £220 

 

 

9. When a separate provision for depreciation account is in use, then book-

keeping entries for the year’s depreciation are: 

  

A Debit Provision for depreciation account: Credit Profit and loss 

B Debit Profit and loss: Credit asset account 

C Debit asset account: Credit Provision for depreciation account 

D Debit profit and loss: Credit Provision for depreciation account 

 

9. Όταν χρησιµοποιείται ξεχωριστός λογαριασµός «Πρόβλεψη για απόσβεση», 

οι λογιστικές εγγραφές για την ετήσια απόσβεση είναι: 

           

A Χρέωση Λ/σµού Πρόβλεψη για απόσβεση: Πίστωση Λ/σµού Αποτελεσµάτων 

B Χρέωση Λ/σµού Αποτελεσµάτων: Πίστωση Περιουσιακού στοιχείου 

Γ Χρέωση περιουσιακού στοιχείου: Πίστωση Λ/σµού Πρόβλεψη για απόσβεση 

∆ Χρέωση Λ/σµού Αποτελεσµάτων: Πίστωση Λ/σµού Πρόβλεψη για απόσβεση 

 

 



10. When final accounts are prepared, the Bad Debts Recovered account is closed 

by a transfer to the: 

 

A Debtors account 

B Profit and Loss account 

C Trading account 

D Provision for bad debts account 

  

10. Όταν ετοιµάζονται οι τελικοί λογαριασµοί, ο Λ/σµός Είσπραξη ∆ιαγραφεισών 

απαιτήσεων θα κλείσει µεταφερόµενος στο: 

 

A Λ/σµό χρεωστών  

B Λ/σµό Αποτελεσµάτων 

Γ Λ/σµό Εκµετάλλευση 

∆ Λ/σµό Πρόβλεψη για Απώλειες Χρεωστών 

 

 

11. Given this year’s closing capital as £29360, the year’s net profit as £8460 and 

drawings as £5320, what was the capital at the beginning of the year? 

 

A £29360 

B £26220 

C £34680 

D None of the above 

 

11. Αν το τελικό κεφάλαιο της χρονιάς είναι £29360, το καθαρό κέρδος της 

χρονιάς £8460 και οι απολήψεις £5320, ποιο ήταν το αρχικό κεφάλαιο της 

χρονιάς; 

  

A £29360 

B £26220 

Γ £34680 

∆ Κανένα από τα πιο πάνω 

 

 

12. The owner of the business transfers a computer to the business from his 

personal assets.  This is recorded in the accounts as: 

  

 Debit Credit 

A Computer account Capital account 

B Purchases account Capital account 

C Capital account Computer account 

D Computer account Sales account 

 

12 O ιδιοκτήτης µια επιχείρησης µεταβιβάζει στην επιχείρηση ένα ηλεκτρονικό 

υπολογιστή από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία.  Αυτό καταχωρείται στους 

λογαριασµούς ως εξής: 

 

  Χρεώνεται Πιστώνεται  

Α Λ/σµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Λ/σµός Κεφαλαίου 

Β Λ/σµός Αγορών Λ/σµός Κεφαλαίου 

Γ Λ/σµός Κεφαλαίου Λ/σµός Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

∆ Λ/σµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λ/σµός Πωλήσεων 



 

 

13. Α petty cash book is balanced at the end of each week and the cash float 

restored by the main cashier.  At the start of a particular week the cash float is 

£50.  Petty cash vouchers for the week total £34,56.  How much will be 

received from the main cashier at the end of the week? 

 

A £50.00 

B £15.44 

C £34.56 

D £84.56 

 

13. Το Μικρό Ταµείο εξισώνεται στο τέλος κάθε εβδοµάδας και το απόθεµα 

µετρητών αποκαθίσταται από το µεγάλο ταµία.  Στη αρχή κάθε συγκεκριµένης 

εβδοµάδας το απόθεµα µετρητών είναι £50.  Τα εντάλµατα πληρωµής 

µικροποσών της εβδοµάδας  ανέρχονται σε £34,56. Πόσα µετρητά πρέπει να 

εισπράξει από το µεγάλο ταµία στο τέλος της εβδοµάδας; 

 

A £50.00 

B £15.44 

Γ £34.56 

∆ £84.56 

 

 

14. Wages accrued are shown as a: 

  

A current asset in the balance sheet 

B debit balance in wages account 

C fixed asset in the balance sheet 

D credit balance in wages account 

 

14. Τα οφειλόµενα ηµεροµίσθια εµφανίζονται ως ένα: 

  

A Κυκλοφοριακό στοιχείο στον Ισολογισµό 

B Χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασµό Ηµεροµίσθια 

Γ Πάγιο στοιχείο στον ισολογισµό 

∆ Πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασµό Ηµεροµίσθια 

 

 

15. Α trial balance shows debtors of £48000 and a provision for bad debts of 

£2200.  It is decided to make the provision for bad debts equal to five per cent 

of debtors.  What book-keeping entry will be made on the provision for bad 

debts account? 

  

A debit £200 

B debit £2400 

C credit £200 

D credit £2200 

 

 

 

 

 



15. Ένα Ισοζύγιο δείχνει χρεώστες £48000 και πρόβλεψη απωλειών από 

επισφαλείς χρεώστες £2200.  Αποφασίζεται η πρόβλεψη απωλειών από 

επισφαλείς χρεώστες να γίνει ίση µε το 5 τοις εκατό των χρεωστών.  Ποια 

λογιστική εγγραφή θα πρέπει να γίνει στο λογαριασµό πρόβλεψη απωλειών 

από επισφαλείς χρεώστες;  

  

A χρέωση £200 

B χρέωση £2400 

Γ πίστωση £200 

∆ πίστωση £2200 

 

 

16. Which one of the following transactions will not be recorded in the general 

journal? 

  

A Credit purchase of a fixed asset 

B Credit sale of goods to a customer 

C Write off of a bad debt 

D Transfer of expenses to Profit and Loss account 

 

16. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές δεν θα καταχωρηθεί στο γενικό 

ηµερολόγιο; 

  

A Αγορά πάγιου στοιχείου µε πίστωση 

B Πώληση εµπορευµάτων σε πελάτη µε πίστωση 

Γ ∆ιαγραφή απώλειας χρέους 

∆ Μεταφορά εξόδων στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων 

 

 

17. You have the following information: 

• Opening creditor balances at the start of the month  £18600 

• Cash/cheques paid to creditors during month  £  9400 

• Purchases returns      £    800 

• Creditor balances at the month-end   £17500 

What is the amount of credit purchases for the month? 

 

A £9100 

B £9700 

C £10000 

D £11300 

 

17. Με βάση τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Αρχικά υπόλοιπα πιστωτών στο ξεκίνηµα του µήνα £18600 

• Μετρητά/επιταγές καταβληθέντα στους πιστωτές  

κατά τη διάρκεια του µήνα    £  9400 

• Επιστροφές αγορών     £    800 

• Υπόλοιπα πιστωτών στο τέλος του µήνα  £17500 

Ποιο είναι το ποσό των αγορών µε πίστωση του µήνα; 

 

A £9100 

B £9700 

Γ £10000 

∆ £11300 



 

18. Which one of the following would you not take into account when calculating 

working capital? 

 

A machinery 

B cash 

C debtors 

D accruals (expenses) 

 

18. Ποιο από τα παρακάτω δεν θα συµπεριλάβεις στον υπολογισµό του 

κεφαλαίου κίνησης; 

 

A µηχανήµατα 

B µετρητά 

Γ χρεώστες  

∆ Οφειλόµενα (έξοδα) 

 

 

19. The straight line method of depreciation consists of: 

 

A Unequal amounts of depreciation each year 

B Increasing amounts of depreciation each year 

C Reducing amounts of depreciation each year 

D Equal amounts of depreciation each year 

 

19. Η ευθεία µέθοδος απόσβεσης συνίσταται από: 

 

A Άνισα ποσά απόσβεσης κάθε χρόνο 

B Αυξανόµενα ποσά απόσβεσης κάθε χρόνο 

Γ Μειωνόµενα ποσά απόσβεσης κάθε χρόνο 

∆ Ίσα ποσά απόσβεσης κάθε χρόνο 

 

20. In the trading account, the returns inwards should be: 

 

A Added to cost of goods sold 

B Deducted from purchases 

C Deducted from sales 

D Added to sales 

 

20. Στο Λογαριασµό Εκµετάλλευση Εµπορευµάτων, οι επιστροφές από πελάτες 

θα πρέπει να: 

 

A Προστεθούν στο κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων 

B Αφαιρεθούν από τις αγορές 

Γ Αφαιρεθούν από τις πωλήσεις 

∆ Προστεθούν στις πωλήσεις 

 

 

 

 

 

 

 



21. Α debit balance of £125 on the bank account in a firm’s book-keeping system 

means: 

 

A The firm has money in the bank of £125 

B The firm is overdrawn at the bank by £125 

C The owner’s capital is £125 

D The balance of cash held by the firm is £125 

 

21. Ένα χρεωστικό υπόλοιπο £125 του λογαριασµού τράπεζα στο λογιστικό 

σύστηµα µια επιχείρησης σηµαίνει ότι: 

 

A H επιχείρηση έχει χρήµατα στην Τράπεζα £125 

B H επιχείρηση έχει παρατράβηγµα στην Τράπεζα £125 

Γ Το κεφάλαιο του ιδιοκτήτη είναι £125 

∆ Το υπόλοιπο µετρητών που κρατά η επιχείρηση είναι £125 

 

 

22. The primary accounting record for a credit note received from a supplier is: 

 

A Purchases returns day book 

B Sales day book 

C Sales returns day book 

D General journal 

 

22. Η αρχική λογιστική εγγραφή για ένα πιστωτικό σηµείωµα που λαµβάνεται 

από ένα πιστωτή γίνεται στο: 

 

A Βιβλίο επιστροφών αγορών 

B Βιβλίο πωλήσεων 

Γ Βιβλίο επιστροφών πωλήσεων 

∆ Γενικό ηµερολόγιο 

 

 

23. Τhe following account is given: 

 

      Dr                 Rates A/c      Cr 

2005 £ 2005 £ 

1 Jan Balance b/d 

15 May Bank 

20 Nov. Bank 

450 

1200 

1200 

31 Dec. Profit & Loss A/c 

31 Dec. Balance c/d 

2250 

600 

 2850  2850 

2006  2006  

1 Jan. Balance b/d  600   

 

 From the above account, the balance on 1 Jan. 2006 is: 

 

A Rates prepaid 

B Rates for the year ended 31 Dec 2005 

C Rates accrued 

D A refund due 

 

 

 

 



23. ∆ίνεται ο πιο κάτω λογαριασµός: 

      Χρ                       Λ/σµός Τελών                Πισ 

2005 £ 2005 £ 

1 Ιαν. Υπόλοιπο εις νέο 

15 Μαΐου Τράπεζα 

20 Νοεµβρίου Τράπεζα 

450 

1200 

1200 

31 ∆εκ. Λ/σµός Αποτελεσµάτων 

31 ∆εκ. Υπόλοιπο προς εξίσωση 

2250 

600 

 2850  2850 

2006  2006  

1 Ιαν. Υπόλοιπο εις νέο 600   

 

 Από τον πιο πάνω λογαριασµό, το υπόλοιπο της 1 Ιανουαρίου 2006 είναι: 

 

A Τέλη προπληρωθέντα 

B Τέλη για το έτος που λήγει 31 ∆εκ. 2005 

Γ Τέλη οφειλόµενα 

∆ Ένα οφειλόµενο επιστρεπτέο ποσό  

 

 

24. The profit and loss account of a business has been prepared showing a net loss 

of £2350.  A reduction of £150 in the provision of bad debts should have been 

made and bad debts of £70 should have been written off.  Net loss will now 

be: 

 

A £2130 

B £2270 

C £2430 

D £2570 

 

24. Ο Λογαριασµός κερδών και Ζηµιών που έχει συνταχθεί δείχνει καθαρή ζηµιά 

£2350.  Μια µείωση £150 στην πρόβλεψη απωλειών από επισφαλή χρέη θα 

πρέπει να γίνει, και απώλειες χρεωστών £70 θα πρέπει να διαγραφούν.  Η 

καθαρή ζηµιά µετά πρέπει να είναι: 

 

A £2130 

B £2270 

Γ £2430 

∆ £2570 

 

 

25. The following are the year end balances in business ledgers: 

  £ 

Sales 

Cost of Sales 

General Expenses 

Creditors 

Debtors 

Cash at bank 

Capital 

628000 

458000 

138000 

54000 

? 

61000 

86000 

 If the trial balance balances, what is the missing figure for the debtors? 

  

A £61000 

B £111000 

C £233000 

D £387000 



 

25. Τα παρακάτω είναι τα τελικά ετήσια υπόλοιπα στα καθολικά µιας 

επιχείρησης: 

  £ 

Πωλήσεις 

Κόστος Πωλήσεων 

Γενικά έξοδα 

Πιστωτές 

Χρεώστες 

Μετρητά στην Τράπεζα 

Κεφάλαιο 

628000 

458000 

138000 

54000 

; 

61000 

86000 

 Αν το Ισοζύγιο ισοσκελίσει, ποιο είναι το ελλείπον ποσό των χρεωστών; 

 

A £61000 

B £111000 

Γ £233000 

∆ £387000 

 

 

26. Which of the following should be classified as current liabilities? 

 (1) Trade debtors 

 (2) Bills payable 

 (3) Trade creditors 

 (4) Drawings 

 

A 1 and 2 

B 2 and 3 

C 3 and 4 

D 2 and 4 

 

26. Ποιο από τα παρακάτω ταξινοµείται ως Βραχυπρόθεσµο Παθητικό; 

 (1) Εµπορικοί χρεώστες 

 (2) Γραµµάτια πληρωτέα 

 (3) Εµπορικοί πιστωτές 

 (4) Απολήψεις 

  

A 1 και 2 

B 2 και 3 

Γ 3 και 4 

∆ 2 και 4 

 

 

27. Which of the following correctly calculates cost of sales? 

  

A Purchases + Opening Stock + Closing Stock 

B Purchases – Opening Stock + Closing Stock 

C Purchases – Opening Stock – Closing Stock 

D Purchases + Opening Stock – Closing Stock 

 

 

 

 

 

 



27. Ποιο από τα παρακάτω ορθά υπολογίζει το κόστος πωλήσεων; 

 

A Αγορές + Αρχικό Απόθεµα + Τελικό Απόθεµα 

B Αγορές – Αρχικό Απόθεµα + Τελικό Απόθεµα 

Γ Αγορές – Αρχικό Απόθεµα – Τελικό Απόθεµα 

∆ Αγορές + Αρχικό Απόθεµα – Τελικό Απόθεµα 

 

 

28. A business compiling its financial statements for the year to 31 July, each year 

pays rent quarterly in advance on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October 

each year.  The annual rent was increased from £60000 per year to £72000 per 

year as from 1 October 2003. 

 

 What figure should appear for rent expense in the business profit and loss 

account for the year ended 31 July 2004? 

 

A £69000 

B £62000 

C £70000 

D £63000 

 

28. Μια επιχείρηση που συντάσσει τις οικονοµικές της καταστάσεις την 31 

Ιουλίου κάθε έτους, πληρώνει ενοίκιο για κάθε τρεις µήνες προκαταβολικά 

την 1 Ιανουαρίου, 1 Απριλίου, 1 Ιουλίου και 1 Οκτωβρίου κάθε έτους.  Το 

ετήσιο ενοίκιο αυξήθηκε από £60000 το έτος σε £72000 το έτος από 1 

Οκτωβρίου 2003. 

 

 Ποιο ποσό για έξοδο ενοικίου θα εµφανιστεί στο Λ/σµό Αποτελέσµατα 

Χρήσης της επιχείρησης για το έτος που λήγει 31 Ιουλίου 2004; 

 

  

A £69000 

B £62000 

Γ £70000 

∆ £63000 

 

 

29. Clark has just started-up a business.  He introduced £10000 of his own 

savings, equipment worth £2500 and obtained a bank loan of £1000. 

 

 What is the correct balance on Clark’s Capital account following these 

transactions? 

 

A £10000 

B £13500 

C £12500 

D £11000 

 

 

 

 

 

 



29. Ο Clark µόλις άρχισε µια επιχείρηση.  Εισέφερε £10000 από τις 

αποταµιεύσεις του, εξοπλισµό αξίας £2500 και εξασφάλισε τραπεζικό δάνειο 

£1000. 

 

 Ποιο είναι το ορθό υπόλοιπο του Λογαριασµού Κεφαλαίου του Clark µετά τις 

συναλλαγές αυτές; 

 

A £10000 

B £13500 

Γ £12500 

∆ £11000 

 

 

30. Julia buys a dress costing £119, shoes costing £59.50 and a jacket costing 

£187.  These are all net figures, exclusive of trade discount at 15%. 

 

 How much trade discount in total has Julia gained? 

  

A £64.50 

B £54.83 

C £44.48 

D £58.50 

  

30. Η Julia αγοράζει ένα φόρεµα που κοστίζει £119, παπούτσια που κοστίζουν 

£59.50 και µια ζακέτα που κοστίζει £187.  Όλα αυτά είναι ποσά καθαρά, 

αφαιρουµένης 15% εµπορικής έκπτωσης. 

 

 Πόση εµπορική έκπτωση συνολικά η Julia έχει επωφεληθεί; 

 

A £64.50 

B £54.83 

Γ £44.48 

∆ £58.50 

 

 

Good Success – Καλή Επιτυχία 

 

 

 

 


