
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 2006 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΙΙ 

 

1. In a commercial firm, an “accumulated fund” would be known as: 

  

A Fixed Assets 

B Total Assets 

C  Net Current Assets 

D Capital 

 

1. Σε µια εµπορική επιχείρηση, το «Συσσωρευµένο Αποθεµατικό» είναι γνωστό 

ως: 

  

A Πάγιο Ενεργητικό 

B Συνολικό Ενεργητικό 

Γ Καθαρό Κυκλοφοριακό Ενεργητικό 

∆ Κεφάλαιο 

 

 

2. A receipts and payments account does not show: 

 

A Cheques paid out during the year 

B The accumulated fund 

C Receipts from sales of assets 

D Bank balances 

 

2.        Ο Λογαριασµός Εισπράξεων και Πληρωµών δεν δείχνει: 

 

A Επιταγές πληρωθείσες κατά τη διάρκεια του έτους  

B Το συσσωρευµένο αποθεµατικό 

Γ Εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων 

∆ Υπόλοιπα Τράπεζας 

 

 

3. An example of an intangible fixed asset is: 

 

A Premises 

B Debtors 

C Patent 

D Bank Overdraft 

 

3. Ένα παράδειγµα άϋλου πάγιου ενεργητικού είναι: 

   

A Υποστατικά 

B Χρεώστες 

Γ ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) 

∆ Παρατράβηγµα Τράπεζας 

 

 

 



4. Net Assets are: 

 

A Fixed Assets + working Capital – Long term liabilities 

B Capital + Working Capital – Long term liabilities 

C Fixed Assets – Working Capital + Long term liabilities 

D Fixed Assets + Capital + Long term liabilities 

 

4. Καθαρό Ενεργητικό είναι: 

 

A Πάγιο Ενεργητικό  + Κεφάλαιο Κίνησης – Μακροπρόθεσµο Παθητικό 

B Κεφάλαιο + Κεφάλαιο Κίνησης – Μακροπρόθεσµο Παθητικό 

Γ Πάγιο Ενεργητικό – Κεφάλαιο Κίνησης + Μακροπρόθεσµο Παθητικό 

∆ Πάγιο Ενεργητικό + Κεφάλαιο + Μακροπρόθεσµο Παθητικό  

 

 

5. A machine costs £5000 and is expected to last for five years.  At the end of 

this time, it is estimated it will have a residual (scrap) value of £500.  The 

annual amount of depreciations using the straight-line method will be: 

 

A £900 

B £1000 

C £1100 

D £1250 

 

5. Ένα µηχάνηµα κοστίζει £5000 και αναµένεται να διαρκέσει πέντε χρόνια.  

Στο τέλος αυτής της χρονικής περιόδου, υπολογίζεται ότι θα έχει 

υπολειµµατική αξία £500.  Το ετήσιο ποσό της απόσβεσης, εφαρµόζοντας την 

ευθεία µέθοδο, θα είναι: 

 

A £900 

B £1000 

Γ £1100 

∆ £1250 

 

 

6. A machine, which originally cost £1000, is sold for £350.  The provision for 

depreciation account relevant to this machine shows a balance of £620.  This 

means that there is: 

 

A A loss on sale of £380 

B A profit on sale of £350 

C A loss on sale of £30 

D Α profit on sale of £30 

 

 

 

 

 



6. Ένα µηχάνηµα, που κόστισε αρχικά £1000, πουλήθηκε για £350.  Ο 

λογαριασµός αποσβεσθέντα µηχανήµατα που αφορά το µηχάνηµα αυτό 

δείχνει υπόλοιπο £620.  Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει: 

 

A Ζηµιά από την πώληση £380 

B Κέρδος από την πώληση £350 

Γ Ζηµιά από την πώληση £30 

∆ Κέρδος από την πώληση £30 

 

 

7. You are preparing a trading account from incomplete records.  Debtors at the 

start of the year were £2500, and at the end were £3250.  Cheques received 

from debtors total £17850; cash sales total £2500.   What is the sales figure for 

the year? 

 

A £17850 

B £19600 

C £20350 

D £21100 

 

7. Ετοιµάζεται ένας λογαριασµός Εκµετάλλευση Εµπορευµάτων από ελλιπή 

(ανεπαρκή) λογιστικά στοιχεία.  Οι χρεώστες στην αρχή του έτους ήταν £2500 

και στο τέλος του έτους  £3250.  Οι επιταγές που λήφθηκαν από χρεώστες 

ανέρχονται σε £17850:  Οι πωλήσεις τοις µετρητοίς ανέρχονται σε £2500.  

Ποιο ήταν το ποσό των πωλήσεων για ολόκληρο το έτος; 

 

A £17850 

B £19600 

Γ £20350 

∆ £21100 

 

 

8. Sales for the year are £100000.  Gross profit margin is 25%.  Opening stock is 

£10000; Closing stock is £12000.  What are purchases for the year? 

 

A £25000 

B £73000 

C £77000 

D £125000 

 

8. Οι πωλήσεις του έτους είναι £100000.  Το περιθώριο του µικτού κέρδους 

είναι 25%.  Το αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι £10000 το τελικό 

απόθεµα είναι £12000.  Ποιες είναι οι αγορές του έτους; 

 

A £25000 

B £73000 

Γ £77000 

∆ £125000 

 

 



9. In a club balance sheet, subscriptions paid in advance are recorded as: 

 

A a current asset 

B a current liabilities 

C an addition to the accumulated fund 

D a fixed asset 

 

9. Στον Ισολογισµό µιας λέσχης, οι προπληρωθείσες συνδροµές καταχωρούνται 

ως: 

 

A ένα κυκλοφοριακό ενεργητικό 

B ένα βραχυπρόθεσµο παθητικό 

Γ µια αύξηση του συσσωρευµένου κεφαλαίου 

∆ ένα πάγιο ενεργητικό  

 

 

10. Members’ subscriptions of £30 were overdue at the beginning of the year.  

£2020 was received during the year, including the overdue amount, and £18 

for subscriptions in advance for the following year.  What amount will be 

shown for subscriptions in the income and expenditure account for the year? 

 

A £1972 

B £2008 

C £2038 

D £2068 

 

10. Συνδροµές µελών £30 ήταν απλήρωτες στην αρχή του έτους.  Κατά τη 

διάρκεια του έτους εισπράχθηκαν £2020, συµπεριλαµβανοµένου του 

οφειλόµενου ποσού, και ποσού £18 για συνδροµές προπληρωθείσες για το 

επόµενο έτος.  Τι ποσό συνδροµών για το έτος θα εµφανιστεί στο λογαριασµό 

εσόδων και εξόδων; 

 

A £1972 

B £2008 

Γ £2038 

∆ £2068 

 

 

11. Profits of a two-person partnership are £32800 before the following are taken 

into account: 

• Interest on partners’ capital accounts, £1800 

• Interest on partners’ drawings, £200 

• Salary of one partner, £10000 

If the remaining profits are shared equally, how much will each partner 

receive? 

 

A £10600 

B £11400 

C £12200 

D £16400 



11. Τα κέρδη µια προσωπικής εταιρίας δυο προσώπων είναι £32800 προτού 

ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω λογαριασµοί: 

• Τόκος κεφαλαίων £1800 

• Τόκος απολήψεων £200 

• Μισθός εταίρου £10000 

Αν τα εναποµείναντα κέρδη µοιραστούν εξίσου πόσα θα πάρει κάθε µέτοχος; 

 

A £10600 

B £11400 

Γ £12200 

∆ £16400 

 

 

12. A final debit balance on a partnership realisation account means that there is: 

 

A An error in the book-keeping records 

B A profit on realization 

C Goodwill 

D A loss on realization 

 

12. Το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού εκκαθάρισης µιας 

προσωπικής εταιρίας σηµαίνει ότι υπάρχει: 

 

A Λάθος στις λογιστικές καταχωρήσεις 

B Κέρδος εκκαθάρισης 

Γ Φήµη και πελατεία (υπεραξία) 

∆ Ζηµιά εκκαθάρισης 

 

 

13. Which of the following numbering items will be included in the prime cost of 

Weston Manufacturing Limited? 

 

 1. purchases of raw materials  

 2. rent of factory  

 3. wages paid to production line employees 

 4. royalties payable to the designer of the product 

 

A 1, 2, 3 

B 1, 2, 4 

C 1, 3, 4 

D 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Ποιο από τα παρακάτω αριθµηµένα κονδύλια θα συµπεριληφθεί στο 

πρωταρχικό ή βασικό κόστος της Βιοµηχανικής Μετοχικής Εταιρίας Weston; 

 1. αγορές πρώτων υλών 

 2. ενοίκιο εργοστασίου 

3. ηµεροµίσθια καταβληθέντα στους εργαζόµενους στη γραµµή 

παραγωγής 

 4. δικαιώµατα πληρωτέα (οφειλόµενα) στο σχεδιαστή του προϊόντος. 

 

A 1, 2, 3 

B 1, 2, 4 

Γ 1, 3, 4 

∆ 2, 3, 4 

 

 

14. Which one of the following does not appear in a manufacturing account? 

 

A depreciation of factory machinery 

B Supervisors’ wages 

C depreciation of office equipment 

D factory heating and lighting 

  

14. Ποιο από τα παρακάτω δεν εµφανίζεται στο λογαριασµό παραγωγής; 

 

A Απόσβεση µηχανηµάτων εργοστασίου 

B Μισθοί επιστατών (παραγωγής) 

Γ Απόσβεση γραφειακού εξοπλισµού 

∆ Φωτισµός και θέρµανση εργοστασίου 

 

 

15. Which one of the following does not appear in the appropriation section of the 

Profit and loss account of a limited company? 

  

A corporation tax 

B proposed dividends 

C directors’ remuneration 

D balance of retained profits 

 

15. Ποιο από τα παρακάτω δεν εµφανίζεται στο τµήµα διάθεσης των κερδών του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων µιας µετοχικής εταιρίας; 

 

A εταιρικός φόρος 

B προτεινόµενα µερίσµατα 

Γ αµοιβή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

∆ υπόλοιπο παρακρατηθέντων κερδών 

 

 

 

 

 

 



16. In the final accounts of a limited company debenture interest is: 

  

A debited in the trading account 

B debited in the profit & loss account 

C debited in the appropriation section of the profit & loss account 

D shown as a long-term liability in the balance sheet 

 

16. Στους τελικούς λογαριασµούς µιας µετοχικής εταιρίας ο τόκος οµολογιακού 

δανείου: 

  

A Χρεώνεται στο λογαριασµό εκµετάλλευση εµπορευµάτων 

B Χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

Γ Χρεώνεται στο τµήµα διάθεση κερδών του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων 

∆ Εµφανίζεται στο µακροπρόθεσµο παθητικό του ισολογισµού 

 

 

17. Which of the following is not included in shareholders’ funds? 

 

A ordinary share capital 

B debentures 

C preference share capital 

D capital reserves 

 

17. Ποιο από τα παρακάτω δεν συµπεριλαµβάνεται στην καθαρή θέση της 

επιχείρησης; 

  

A Κεφάλαιο κοινών µετοχών 

B Οµολογίες 

Γ Κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών  

∆ Κεφαλαιουχικά αποθεµατικά 

 

 

18. The following information is available for a sole trader who keeps no 

accounting records: 

              £ 

Net business assets at 1 July 2004    186000 

 Net business assets at 30 June 2005    274000 

 During the year ended 30 June 2005: 

 Cash drawings by proprietor       68000 

 Additional capital introduced by proprietor     50000 

 Business cash used to buy a car for the proprietor’s wife   20000 

 

 Using this information what is the trader’s profit for the year ended 30 June 

2005? 

  

A £126000 

B £50000 

C £86000 

D £90000 



18. Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν µια ατοµική επιχείρηση η οποία δεν 

τηρεί λογιστικά βιβλία: 

              £ 

Καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης την 1 Ιουλίου 2004 186000 

 Καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης την 30 Ιουνίου 2005 274000 

  

Κατά τη διάρκεια τους έτους που λήγει την 30 Ιουνίου 2005: 

  

Ανάληψη µετρητών από τον επιχειρηµατία     68000 

 Εισφορά επιπρόσθετου κεφαλαίου από τον επιχειρηµατία   50000 

 Χρησιµοποιήθηκαν µετρητά της επιχείρησης για την  

αγορά ενός αυτοκινήτου για την σύζυγο του επιχειρηµατία   20000 

 

Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, ποιο είναι το κέρδος της ατοµικής 

επιχείρησης για το έτος που λήγει 30 Ιουνίου 2005; 

 

A £126000 

B £50000 

Γ £86000 

∆ £90000 

 

 

19. The following information has been extracted from a balance sheet at 31 

December 2005. 

          £ 

 Fixed Assets   300000 

 Working Capital       30000 

 Long-term loan    20000 

 Profit for the year    35000 

 Drawings     25000 

 

 What was the balance on Capital account at 31 December 2005? 

 

A £300000 

B £320000 

C £340000 

D £350000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν εξαχθεί από ένα ισολογισµό την 31 

∆εκεµβρίου 2005. 

         £ 

 Πάγιο Ενεργητικό  300000 

 Κεφάλαιο Κίνησης    30000  

 Μακροπρόθεσµο ∆άνειο   20000 

 Κέρδος έτους     35000 

 Απολήψεις     25000 

 

 Ποιο είναι το υπόλοιπο του λογαριασµού κεφαλαίου την 31 ∆εκεµβρίου 2005; 

 

A £300000 

B £320000 

Γ £340000 

∆ £350000 

 

 

20. The following information for a year is extracted from a sports club’s 

accounts. 

         £ 

 Subscriptions received  10000 

 Sales of equipment to members   7000 

 Opening stock of equipment    1300 

 Closing stock of equipment      800 

 Purchases of equipment    5000 

 

 What was the club’s total income for the year? 

 

A £10000 

B £11500 

C £12500 

D £17000 

 

20. Τα παρακάτω ετήσια στοιχεία έχουν ληφθεί από τους λογαριασµούς µιας 

αθλητικής λέσχης. 

          £ 

 Εισπραχθείσες συνδροµές  10000 

 Πωλήσεις εξοπλισµού στα µέλη   7000 

 Αρχικό Απόθεµα εξοπλισµού    1300 

 Τελικό Απόθεµα εξοπλισµού      800 

 Αγοράς εξοπλισµού     5000 

 

 Ποιο είναι το συνολικό εισόδηµα (έσοδο) της λέσχης για το έτος; 

 

A £10000 

B £11500 

Γ £12500 

∆ £17000 

 

 



21. George and Peter are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. 

They are allowed interest at 10% per annum on capitals and loans to the 

partnership.   

Other information is as follows: 

   

 

 

Capitals 

Loan to firm 

George 

£ 

20000 

  3000 

Peter 

£ 

8000 

      -- 

 

The partnership has made a net profit for the year of £40000. 

How much is George’s total share of the profit? 

 

A £24800 

B £25100 

C £26800 

D £27100 

 

21. Ο Γιώργος και ο Πέτρος είναι συνέταιροι που µοιράζονται τα κέρδη και τις 

ζηµιές µε αναλογία 2:1.   

Παραχωρούν τόκο 10% ετησίως πάνω στα κεφάλαια και τα δάνεια προς το 

συνεταιρισµό.   

Άλλες πληροφορίες είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

Κεφάλαια 

∆άνειο προς εταιρεία  

Γιώργος 

£ 

20000 

  3000 

Πέτρος 

£ 

8000 

         -- 

  

 Ο συνεταιρισµός (προσωπική εταιρία) πραγµατοποίησε καθαρό κέρδος για το 

έτος £40000.   

Πόσο είναι το συνολικό µερίδιο του Γιώργου στο κέρδος; 

  

A £24800 

B £25100 

Γ £26800 

∆ £27100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. The summarized Balance Sheet for A and B in partnership is given. 

  

 

 

Goodwill 

Net Assets 

£ 

 

12000 

28800 

 

Capital A/cs: 

   Partner A 

   Partner B 

£ 

 

24000 

16800 

 40800  40800 

 

 A and B have previously shared profits and losses in the ration of 2:1 but have 

now decided to change the ratio to 3:2.   

Goodwill is to be revalued and shown in the Balance sheet at £30000.   

What is the new balance of A’s Capital a/c? 

  

A £23800 

B £24000 

C £34800 

D £36000 

 

22. ∆ίνεται περίληψη του Ισολογισµού µιας προσωπικής εταιρίας των Α και Β. 

 

 

 

Φήµη & Πελατεία 

Καθαρό Ενεργητικό 

£ 

 

12000 

28800 

 

Capital A/cs: 

   Εταίρος A 

   Εταίρος B 

£ 

 

24000 

16800 

 40800  40800 

 

 Ο Α και Β προηγούµενα µοίραζαν τα κέρδη και τις ζηµιές µε αναλογία 2:1, 

αλλά τώρα αποφάσισαν να αλλάξουν την αναλογία σε 3:2. 

 Η φήµη και πελατεία επανεκτιµάται και δείχνεται στον Ισολογισµό σε 

£30000. 

 Ποιο θα είναι το νέο υπόλοιπο του Λογαριασµού κεφαλαίου του Α; 

  

A £23800 

B £24000 

Γ £34800 

∆ £36000 

 

 

23. Which of the following will not be shown as “share capital and reserves” in a 

company’s Balance sheet? 

  

A Debentures 

B Retained Profit 

C Revaluation reserve 

D Share premium 

 

 

 

 

 



23. Ποιο από τα παρακάτω δεν εµφανίζεται ως «Μετοχικό Κεφάλαιο και 

Αποθεµατικά» στον Ισολογισµό µιας µετοχικής εταιρίας; 

 

A Οµολογίες 

B Παρακρατηθέν Κέρδος (Μη διανεµηθέν) 

Γ Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής (επανεκτίµησης) 

∆ Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

 

 

24. A company with an authorized share capital of £200000 has issued 100000 

ordinary shares of £1.  It has also issued £100000 6% debentures.  Operating 

profit is £20000. A transfer of £10000 is to be made to the General Reserve. 

 What is the maximum dividend that can be paid on the ordinary shares? 

  

A 2% 

B 4% 

C 5% 

D 7% 

 

24. Μια µετοχική εταιρία µε εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο £200000 έχει 

εκδόσει 100000 κοινές µετοχές της £1.  Επίσης έχει εκδόσει £100000 6% 

οµολογίες.  Το λειτουργικό κέρδος είναι £20000.  Μεταφέρεται ποσό £10000 

στο Γενικό Αποθεµατικό. 

 Ποιο είναι το µέγιστο µέρισµα που µπορεί να δοθεί στις κοινές µετοχές; 

 

A 2% 

B 4% 

Γ 5% 

∆ 7% 

 

 

25. K, L, M are partners sharing profits and losses in the ration of 3:2:1. 

The goodwill amounted to £12000 and the partners decided to write off from 

goodwill £6000. 

What is the amount which must be debited or credited in the capital a/c of 

each partner: 

 

A K:£2000, L:£2000, M:£2000   Debited 

B K:£3000, L:£2000, M:£1000   Credited 

C K:£3000, L:£2000, M:£1000   Debited 

D K:£2000, L:£2000, M:£2000  Credited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Οι K, L και Μ είναι συνέταιροι και µοιράζονται τα κέρδη και τις ζηµιές µε 

αναλογία 3:2:1. 

Η αξία της Φήµης και Πελατείας τους ανέρχεται σε £12000 και αποφάσισαν 

να διαγράψουν ποσό £6000 από αυτή. 

Με ποιο ποσό θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί ο λογαριασµός κεφαλαίου του κάθε 

συνεταίρου: 

 

A K:£2000, L:£2000, M:£2000   Χρεώθηκε 

B K:£3000, L:£2000, M:£1000   Πιστώθηκε 

Γ K:£3000, L:£2000, M:£1000   Χρεώθηκε 

∆ K:£2000, L:£2000, M:£2000   Πιστώθηκε 

 

 

Good Success – Καλή Επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


