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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 2007 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΙ 

 

 

1. A business purchased a machine for £40000 on 1 January 2004. 

The machine was depreciated at the rate of 30% per annum using the reducing-

balance method. 

 The machine was sold on 31 December 2006 for £7750. 

 What was the profit or loss on disposal? 

 

 A £3750 loss 

 B £3750 profit 

 C £5970 loss 

 D £5970 profit 

 

1. Μια επιχείρηση αγόρασε ένα µηχάνηµα για £40000 την 1
η
 Ιανουαρίου 2004. 

 Το µηχάνηµα αποσβέστηκε µε ποσοστό 30% ετησίως µε την φθίνουσα µέθοδο. 

 Το µηχάνηµα πουλήθηκε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2006 για £7750. 

 Ποιο ήταν το κέρδος ή η ζηµιά από την πώληση (του µηχανήµατος); 

 

 A £3750 ζηµιά 

 B £3750 κέρδος 

 Γ £5970 ζηµιά 

 ∆ £5970 κέρδος 

 

 

2. On 1 January 2006, Robert’s business assets were valued at £36000 and his 

liabilities amounted to £2000. 

On 31 December 2006 Robert’s assets amounted to £57000 and included his 

private car which he had brought into the business on 1 November 2006 when it 

was valued at £9000. 

His creditors at 31 December 2006 totalled £17000 and his drawings during the 

year totalled £17000. 

 What was Robert’s profit for the year ended 31 December 2006? 

 

 A £6000  

 B £14000 

 C £24000 

 D £33000 
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2. Την 1
η
 Ιανουαρίου 2006 τα ενεργητικά στοιχεία της επιχείρησης του Robert 

άξιζαν £36000 και τα παθητικά στοιχεία ανέρχονταν σε £2000. 

Την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2006 τα περιουσιακά (ενεργητικά) στοιχεία ανέρχονταν σε 

£57000, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού του αυτοκινήτου που παραχώρησεν 

στην επιχείρηση την 1
η
 Νοεµβρίου 2006 όταν η αξία του ήταν £9000. 

Οι πιστωτές του την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχονταν σε £17000 και οι 

απολήψεις του κατά τη διάρκεια του έτους ανέρχονταν σε £17000. 

Ποιο ήταν το κέρδος του Robert για το έτος που έληγε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2006; 

 

A £6000  

 B £14000 

 Γ £24000 

 ∆ £33000 

 

 

 

3. On 1 October 2005 Jackson’s debtors amounted to £7440.  Of this amount £384 is 

known to be bad. 

In the year to 30 September 2006 he received £61080 from debtors.  His debtors 

at 30 September 2006 were £8163. 

 How much were Jackson’s sales for the year ended 30 September 2006? 

 

 A £60741  

 B £61419 

 C £61803 

 D £62187 

 

3. Την 1
η
 Οκτωβρίου 2005 οι χρεώστες του Jackson ανέρχονταν σε £7440.  Από το 

ποσό αυτό £384 ήταν αναξιόχρεοι χρεώστες. 

Στο έτος που λήγει 30 Σεπτεµβρίου 2006 εισέπραξε £61080 από χρεώστες.  Οι 

χρεώστες του την 30
η
 Σεπτεµβρίου 2006 ήταν £8163. 

Πόσες ήταν οι πωλήσεις του Jackson για το έτος που λήγει την 30
η
 Σεπτεµβρίου 

2006; 

 

A £60741  

 B £61419 

 Γ £61803 

 ∆ £62187 
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4. The following information relates to a Club for a year. 

 

Number of members                                              

Annual Subscription 

Subscriptions owing at beginning of year 

Subscriptions owing at end of year 

60 

£20 

£100 

£60 

  

How much should be credited to the Club’s Income and Expenditure Account for 

annual Subscriptions for the year? 

 

 A £1100  

 B £1160 

 C £1200 

 D £1260 

 

4. Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν µια Λέσχη για ένα έτος. 

 

Αριθµός µελών 

Ετήσια συνδροµή 

Οφειλόµενες συνδροµές στην αρχή του έτους 

Οφειλόµενες συνδροµές στο τέλος του έτους 

60 

£20 

£100 

£60 

 

Με τι ποσό θα πιστωθεί ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων της Λέσχης για τις 

ετήσιες συνδροµές του έτους; 

 

A £1100  

 B £1160 

 Γ £1200 

 ∆ £1260 

 

 

5. Goods are transferred from the Manufacturing Account to the Trading Account at 

factory cost of production plus a mark-up of 20%.  

The transfer prices of the closing stocks of finished goods were as follows: 

 Year 1  £39600 

 Year 2  £42000 

 Year 3  £45600 

What was the provision for unrealised Profit charged against the profit for the 

year 3? 

  

 A £400 

 B £600 

 C £720 

 D £1200 
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5. Τα έτοιµα προϊόντα µεταφέρονται από το Λογαριασµό Παραγωγής στο 

Λογαριασµό Εκµετάλλευσης σε τιµές εργοστασιακού κόστους συν ένα περιθώριο 

κέρδους 20%. 

 Οι τιµές µεταφοράς των τελικών αποθεµάτων των ετοίµων προϊόντων ήταν οι 

εξής: 

 Έτος 1  £39600 

 Έτος 2  £42000 

 Έτος 3  £45600 

 Ποια ήταν η πρόβλεψη για το µη πραγµατοποιηθέν κέρδος µε την οποία 

επιβαρύνθηκε το κέρδος του 3ου έτους; 

 

 A £400 

 B £600 

 Γ £720 

 ∆ £1200 

 

 

6. Α and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2.  They admit C 

as a partner and revise the profit-sharing ratio to: A 2/5, B 2/5, C 1/5. 

 Goodwill is valued at £60000, but no Goodwill is to be recorded in the books. 

 Which entries will be made in the partners’ Capital Accounts? 

  

 Capital A Capital B Capital C 

A Debit £4000 Credit £16000 Debit £12000 

B Credit £24000 Credit £24000 Debit £48000 

C Credit £4000 Debit £16000 Credit £12000 

D Debit £24000 Debit £24000 Credit £48000 

 

6. Ο Α και ο Β είναι συνέταιροι που µοιράζονται τα κέρδη και τις ζηµιές µε 

αναλογία 1:2. 

 Αποδέχτηκαν το C ως νέο συνέταιρο και αναθεώρησαν την αναλογία συµµετοχής 

στα κέρδη σε: Α 2/5, Β 2/5 και C 1/5. 

 Η φήµη και πελατεία εκτιµήθηκε σε £60000, αλλά δεν θα καταχωρηθεί στα 

λογιστικά βιβλία ως φήµη και πελατεία. 

 Ποιες εγγραφές θα πρέπει να γίνουν στους Λογαριασµούς Κεφαλαίων των 

εταίρων; 

 

 Κεφάλαιο A Κεφάλαιο B Κεφάλαιο C 

A Χρέωση £4000 Πίστωση £16000 Χρέωση £12000 

B Πίστωση £24000 Πίστωση £24000 Χρέωση £48000 

Γ Πίστωση £4000 Χρέωση £16000 Πίστωση £12000 

∆ Χρέωση £24000 Χρέωση £24000 Πίστωση £48000 
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7. K & L are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. 

 They admit M as a partner on 1 January.  

 On the same date the partnership net assets are revalued and show a loss on 

revaluation of £40000. 

 The new profit/loss –sharing ratio is: K 2/5, L 2/5, M 1/5. 

 How will the revaluation of the net assets be recorded in the Partners’ Capital 

Accounts? 

  

 Capital K Capital L Capital M 

A Credit £16000 Credit £16000 Credit £8000 

B Debit £16000 Debit £16000 Debit £8000 

C Credit £24000 Credit £16000  

D Debit £24000 Debit £16000  

 

7. Ο Κ και ο L είναι συνέταιροι που µοιράζονται τα κέρδη και τις ζηµιές µε 

αναλογία 3:2. 

 Αποδέχτηκαν το Μ ως νέο συνέταιρο την 1 Ιανουαρίου.  Στην ίδια ηµεροµηνία 

επανεκτιµήθηκε η καθαρή περιουσία της εταιρίας και έδειξεν ζηµιά 

επανεκτίµησης £40000. 

 Το νέο ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη και τις ζηµιές είναι: Κ 2/5, L 2/5, Μ 1/5. 

 Πώς η επανεκτίµηση της Καθαρής Περιουσίας θα καταχωρηθεί στους 

Λογαριασµούς Κεφαλαίων των εταίρων; 

 

   Κεφάλαιο Κ Κεφάλαιο L Κεφάλαιο M 

A Πίστωση £16000 Πίστωση £16000 Πίστωση £8000 

B Χρέωση £16000 Χρέωση £16000 Χρέωση £8000 

Γ Πίστωση £24000 Πίστωση £16000  

∆ Χρέωση £24000 Χρέωση £16000  

 

 

8. On 6 April 2004 a company paid a final dividend of £7000 in respect of its 

financial year ended 31 December 2003. 

On 1 October paid an interim dividend of £5000 in respect of the year ending 31 

December 2004. 

The balance sheet as at 31 December 2004 included a current liability of £10000 

for dividends payable. 

How much has been debited for dividends in the Profit and Loss Account for the 

year ended 31 December 2004? 

 

A £12000 

 B £15000 

 C £17000 

 D £22000 
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8. Στις 6 Απριλίου 2004 µια µετοχική εταιρία κατέβαλε τελικό µέρισµα £7000 για 

το οικονοµικό έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2003. 

Την 1 Οκτωβρίου κατέβαλε προµέρισµα £5000 για το έτος που λήγει 31 

∆εκεµβρίου 2004. 

Ο ισολογισµός την 31 ∆εκεµβρίου 2004 περιλάµβανε στο βραχυπρόθεσµο 

παθητικό £10000 για µερίσµατα πληρωτέα. 

Τι ποσό χρεώθηκε για µερίσµατα στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων, για τη 

χρονιά που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004; 

 

 A £12000 

 B £15000 

 Γ £17000 

 ∆ £22000 

 

 

9. The following are extracts from a Company’s Balance Sheet. 

  

Fixed Assets: Freehold Premises at cost £400000 

                       Provision for depreciation of Freehold premises £160000 

Share Capital and Reserves: 

Ordinary shares of £1 

8% Preference shares of £1 

Share premium 

Retained Profit 

                                                         £ 

500000 

100000 

80000 

40000  

720000 

 

 It has been decided to revalue the freehold premises to £500000. 

 What will be the Balance Sheet value of the ordinary shares after the revaluation? 

 

 A £1,44 

 B £1,64 

 C £1,76 

 D £1,96 
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9. Τα παρακάτω είναι στοιχεία που προκύπτουν από τον Ισολογισµό µιας µετοχικής 

εταιρίας: 

 

Πάγια Στοιχεία:  

           Ιδιόκτητα Ακίνητα σε τιµή κόστους £400000 

           Πρόβλεψη για απόσβεση Ιδιόκτητων Ακινήτων £160000 

 Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά: 

 Κοινές µετοχές της £1 

 8% Προνοµιούχες µετοχές της £1 

 Αποθεµατικό Έκδοσης µετοχών                       

    υπέρ το άρτιο 

 Αδιανέµητα Κέρδη 

                                                         £ 

500000 

100000 

 

80000 

40000  

720000 

 

 

Αποφασίστηκε η επανεκτίµηση των Ιδιόκτητων Ακινήτων σε £500000. 

 Ποια θα είναι η αξία Ισολογισµού των κοινών µετοχών µετά την επανεκτίµηση; 

 

 A £1,44 

 B £1,64 

 Γ £1,76 

 ∆ £1,96 

 

 

10. A shareholder sold 1000 ordinary shares of £1 for £1500. 

 What effect will this have on the share Capital of the company? 

  

 A It will decrease by £1000 

 Β It will decrease by £1500 

 C It will increase by £1500 

 D It will remain uncharged 

 

10. Ένας µέτοχος πούλησε 1000 κοινές µετοχές της £1 για £1500. 

 Τι επίδραση θα έχει η πράξη αυτή πάνω στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας; 

 

 Α Θα µειωθεί κατά £1000 

 Β Θα µειωθεί κατά £1500 

 Γ Θα αυξηθεί κατά £1500 

 ∆ Θα παραµείνει αµετάβλητο 
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11. A company has an authorised share capital of £1000000. 

 The company has issued 800000 ordinary shares of £1 at £1,20 per share. 

 It pays £48000 as dividend on the ordinary shares. 

 What was the rate of the dividend? 

 

 A 4% 

 B 4,8% 

 C 5% 

 D 6% 

 

11. Μια µετοχική εταιρία έχει εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο £1000000. 

Η µετοχική εταιρία έχει εκδώσει 800000 κοινές µετοχές της £1 προς £1,20 την 

καθεµιά. 

 Κατέβαλε £48000 ως µέρισµα προς τις κοινές µετοχές. 

 Πόσο ήταν το ποσοστό µερίσµατος; 

 

 A 4% 

 B 4,8% 

 Γ 5% 

 ∆ 6% 

 

 

12. The following information relates to a hardware merchant, who makes all 

purchases on credit. 

 

                                                                at 31 Dec. 2006    at 31 Dec. 2005 

Stock                                                                      £10600                   £10300 

Debtors                                                                      5400                       4800 

Creditors                                                                    5900                       6300 

 

Transactions during 2006: 

Amount received from debtors                                                              £127600 

Amount paid to creditors                                                                           93120 

Cash sales                                                                                                   23200 

Discount allowed to debtors                                                                         2400 

Bad debts written off                                                                                      800 

Increase in provision for doubtful debts                                                         250 

 

 The gross profit earned by the merchant during 2006 was: 

 

 A £38820 

 Β £38870 

 C £61750 

 D £62180 
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12. Τα ακόλουθα στοιχεία αναφέρονται σ΄ ένα έµπορο συσκευών H/Y, ο οποίος 

διενεργεί όλες τις αγορές του µε πίστωση: 

 

                                                                31 ∆εκ. 2006    31 ∆εκ. 2005 

Απόθεµα                                                                £10600                   £10300 

Χρεώστες                                                                  5400                       4800 

Πιστωτές                                                                   5900                       6300 

 

Συναλλαγές κατά τη διάρκεια 2006: 

Εισπράξεις από χρεώστες                                                                       £127600 

Πληρωµές προς πιστωτές                                                                           93120 

Πωλήσεις µετρητοίς                                                                                   23200 

Εκπτώσεις χορηγηθείσες προς χρεώστες                                                     2400 

Απώλειες χρεωστών διαγραφείσες                                                                 800 

Αύξηση πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες                                                250 

 

Το µικτό κέρδος που πραγµατοποίησε ο έµπορος κατά τη διάρκεια του 2006 

ήταν: 

 

 A £38820 

 Β £38870 

 Γ £61750 

 ∆ £62180 

 

 

13. A club which has fifty members charges an annual membership subscription of 

£20. 

At the beginning of the year, five members had paid their subscription in advance 

and four were in arrears with their subscriptions. 

At the end of the year, three members were in arrears with their subscription and 

two members had paid the following year’s subscription. 

 The club’s subscription income for the year was: 

 

 A £960 

 Β £1000 

 C £1020 

 D £1040 

 

13. Μια Λέσχη έχει 50 µέλη και επιβαρύνει κάθε µέλος µε ετήσια συνδροµή £20. 

Στην αρχή του έτους, 5 µέλη προπλήρωσαν τις συνδροµές τους και  4 µέλη 

καθυστερούν τις πληρωµές τους. 

Στο τέλος του έτους, 3 µέλη καθυστερούν τις συνδροµές τους και 2 µέλη 

προπλήρωσαν τις συνδροµές τους για το επόµενο έτος. 

Τα έσοδα της Λέσχης από συνδροµές για το έτος ήταν: 
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A £960 

 Β £1000 

 Γ £1020 

 ∆ £1040 

 

 

14. When preparing a manufacturing account, a distinction is made between direct 

costs and indirect costs. 

Categorise each of the following items as either direct or indirect costs and choose 

the option A, B, C, or D which correctly categorises all four items. 

 

Item 1:    Royalties payable relating to the production process in use. 

Item 2:    The cost of acquiring raw materials. 

Item 3:    Wages paid to production line operations in respect of the current                      

                accounting period. 

Item 4:    Reward of a production supervisor. 

 

 

A 

B 

C 

D 

Item 1 

Direct 

Indirect 

Indirect 

Direct 

Item 2 

Direct 

Direct 

Direct 

Direct 

Item 3 

Direct 

Direct 

Direct 

Direct 

Item 4 

Direct 

Direct 

Indirect 

Indirect 

 

 

14. Όταν συντάσσεται ένα Λογαριασµός Παραγωγής, γίνεται διάκριση µεταξύ 

άµεσων και έµµεσων κόστων. 

Να ταξινοµήσετε κάθε ένα από τα παρακάτω κονδύλια µεταξύ άµεσων και 

έµµεσων κόστων, και να επιλέξετε το συνδυασµό Α, Β, Γ ή ∆ στον οποίο 

ταξινοµούνται ορθά και τα 4 κονδύλια. 

 

Κονδύλι 1:    ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης πληρωτέα, για τη σε εξέλιξη  

                      παραγωγή. 

Κονδύλι 2:    Κόστος απόκτησης πρώτων υλών. 

Κονδύλι 3:    Παραγωγικά ηµεροµίσθια πληρωθέντα για το τρέχον λογιστικό  

                     έτος. 

Κονδύλι 4:    Αµοιβή ενός επιθεωρητή παραγωγής. 

 

 

A 

B 

Γ 

∆ 

Κονδύλι 1 

Άµεσο 

Έµµεσο 

Έµµεσο 

Άµεσο 

Κονδύλι 2 

Άµεσο 

Άµεσο 

Άµεσο 

Άµεσο 

Κονδύλι 3 

Άµεσο 

Άµεσο 

Άµεσο 

Άµεσο 

Κονδύλι 4 

Άµεσο 

Άµεσο 

Έµµεσο 

Έµµεσο 
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15. A firm depreciates its productive plant and equipment at the rate of 10% per 

annum, using the reducing balance method. 

It is the firm’s policy to charge a full year’s depreciation on fixed assets in the 

year in which they are acquired. 

Given the above, what is the depreciation charge, to the nearest pound, to be 

shown in the 2004 accounts in relation to an item of plant, with no residual value, 

acquired in 2000 for £10000? 

 

A £591 

 Β £656 

 C £729 

 D £1000 

 

15. Μια επιχείρηση αποσβένει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις και εξοπλισµό µε 

ποσοστό 10% ετησίως, εφαρµόζοντας τη φθίνουσα µέθοδο. 

Πολιτική της επιχείρησης είναι να επιβαρύνει για κάθε πάγιο στοιχείο µε πλήρους 

έτους απόσβεση για το έτος στο οποίο αγοράζεται. 

Με βάση τα προηγούµενα , ποιο είναι το ποσό απόσβεσης µε το οποίο 

επιβαρύνεται, κατά προσέγγιση λίρας, και πρέπει να εµφανιστεί στους 

λογαριασµούς του 2004, ένα µέρος εγκαταστάσεων, χωρίς υπολειµµατική αξία, 

που αποκτήθηκεν το 2000 για £10000; 

  

A £591 

 Β £656 

 Γ £729 

 ∆ £1000 

 

 

16. Tom and Cherry formed a partnership. 

In addition to investing £15000, Tom transferred ownership of a building, which 

had cost him £45000, to the partnership.  At the time of the transfer, the market 

value of the building was £60000. 

 The mortgage of £35000 on the building was taken over by the partnership. 

 The amount to be recorded in Tom’s Capital Account is: 

 

A £25000 

 Β £40000 

 C £60000 

 D £75000 
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16. O Tom και ο Cherry ίδρυσαν ένα συνεταιρισµό. 

Επιπρόσθετα της επένδυσης των £15000, ο Tom µεταβίβασε στην εταιρία την 

κυριότητα ενός ακινήτου, το οποίο του κόστισε £45000.  Κατά τη στιγµή της 

µεταβίβασης, η αγοραία αξία του ακινήτου ήταν £60000. 

Το ενυπόθηκο δάνειο των £35000 επί του ακινήτου το ανέλαβε η εταιρία. 

Το ποσό που θα καταχωρηθεί στο Λογαριασµό Κεφαλαίου του Tom είναι: 

 

A £25000 

 Β £40000 

 Γ £60000 

 ∆ £75000 

 

 

17. John earns as annual income of £19500 from a photography business which he 

runs.  He has capital of £35000 invested in this business. 

If he ceased running his own business and worked as an employee in another 

photographic business he would earn a salary of £11000 per annum.  If he could 

invest his capital elsewhere in a project with the same degree of risk as his own 

business he could expect a return of 6,5% per annum. 

If goodwill in this type of firm is valued at five years’ purchase of super-profits, 

the goodwill of John’s business is: 

 

A £31125 

 Β £37500 

 C £40225 

 D £42500 

 

17. Ο John κερδίζει ένα ετήσιο εισόδηµα £19500 από µια φωτογραφική επιχείρηση 

που έχει.  Το κεφάλαιο που έχει επενδύσει στην επιχείρηση αυτή είναι £35000. 

Αν διακόψει τη λειτουργία της δικής του επιχείρησης και αρχίσει να εργάζεται ως 

υπάλληλος σε µια άλλη φωτογραφική επιχείρηση θα παίρνει µισθό £11000 το 

χρόνο.  Αν επενδύσει και το κεφάλαιο του σ’ ένα οποιονδήποτε πρόγραµµα του 

ίδιου βαθµού κινδύνου θα προσδοκά (αναµένει), απόδοση 6,5% ετησίως. 

Αν η φήµη και πελατεία σ’αυτόν τον τύπο επιχείρησης, υπολογίζεται µε την 

αγορά 5 ετών υπερκερδών, τότε η φήµη και πελατεία της επιχείρησης του John 

είναι: 

 

A £31125 

 Β £37500 

 Γ £40225 

 ∆ £42500 
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18. In the absence of a partnership agreement, which one of the following 

contravenes the provisions of the partnership Act 1890? 

 

 A No partner is entitled to a salary 

 B Profits and losses are to be shared in proportion to capital 

 C Partners are not entitled to receive interest on their capital. 

 D Interest is not to be charged on Partners’ drawings. 

 

18. Στην περίπτωση που δεν συντάσσεται καταστατικό για την ίδρυση µιας 

προσωπικής εταιρίας, ποιο από τα παρακάτω εναντιώνεται στις πρόνοιες του 

Νόµου των προσωπικών εταιριών του 1890; 

 

 Α Κανένας συνέταιρος δεν δικαιούται µισθό 

 Β Τα κέρδη και οι ζηµιές µοιράζονται κατ’ αναλογία των κεφαλαίων 

 Γ Οι συνέταιροι δεν δικαιούνται να λάβουν τόκο πάνω στο κεφάλαιό τους 

 ∆ ∆εν επιβαρύνονται µε τόκο οι απολήψεις των συνεταίρων 

 

 

19. In a limited company which of the following are shown in the Appropriation 

Account? 

 

 (i)  Debenture interest 

 (ii) Proposed dividend 

 (iii) Transfers to reserves 

 (iv) Directors’ remuneration 

 

 A (i) and (ii) 

 B (ii) and (iii) 

 C (i) and (iv) 

 D (ii) and (iv) 

 

19. Σε µια µετοχική εταιρία, ποιο από τα παρακάτω εµφανίζεται στο Λογαριασµό 

∆ιάθεσης Κερδών; 

 

 (i)  Τόκος οµολογιακού δανείου 

 (ii) Προτεινόµενο µέρισµα 

 (iii) Μεταφορές στα αποθεµατικά 

 (iv) Αµοιβή µελών διοικητικού συµβουλίου  

 

 A (i) και (ii) 

 B (ii) και (iii) 

 Γ (i) και (iv) 

 ∆ (ii) και (iv) 
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20. Α company wishes to pay all available profits as dividends.  Net profit is £30200. 

 There are 20000 8% preference shares of £2 each, and 50000 ordinary shares of 

£1 each. 

 £5000 is to be transferred to General Reserve, and £2000 to write off Goodwill. 

 What ordinary dividends are to be paid, in percentage terms? 

 

 A 40% 

 B 20% 

 C 10% 

 D 60% 

 

20. Μια µετοχική εταιρία επιθυµεί να καταβάλει όλα τα διαθέσιµα κέρδη ως 

µερίσµατα.  Το καθαρό κέρδος είναι £30200. 

 Υπάρχουν 20000 8% προνοµιούχες µετοχές των £2 η καθεµιά, και 50000 κοινές 

µετοχές της £1 η καθεµιά. 

 £5000 θα πρέπει να µεταφερθούν στο Γενικό Αποθεµατικό, και £2000 για 

διαγραφή της Φήµης και Πελατείας. 

 Τι ποσοστό µερίσµατος θα πρέπει να καταβληθεί προς τις κοινές µετοχές; 

 

 A 40% 

 B 20% 

 Γ 10% 

 ∆ 60% 

 

 

21. A Club’s records provide the following information for a year: 

  

                                                                                                                       £ 

Annual Subscriptions received in the year                                                  4000 

Annual Subscriptions received in advance at end of year                               50 

Balance of Life Subscriptions A/c at beginning of year                                500 

Life Subscriptions received during the year                                                  100 

 

 The Club’s policy is to credit Life Subscriptions to the Income and Expenditure 

A/C over five years. 

 How much should be credited to the Income and Expenditure A/C for 

subscriptions for the year? 

 

 A £4050 

 Β £4070 

 C £4150 

 D £4170 
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21. Οι καταχωρήσεις στα βιβλία µιας Λέσχης παρέχουν τις παρακάτω πληροφορίες 

για ένα έτος: 

 

                                                                                                                            £ 

Ετήσιες συνδροµές εισπραχθείσες σ’ένα έτος                                                4000 

Ετήσιες συνδροµές εισπραχθείσες στο τέλος του έτους προκαταβολικά           50 

Υπόλοιπο Λογαριασµού Ισόβιων Συνδροµών στην αρχή του έτους                500 

Ισόβιες Συνδροµές εισπραχθείσες κατά τη διάρκεια το έτους                          100 

 

 Πολιτική της Λέσχης είναι να πιστώνονται οι ισόβιες συνδροµές στο Λογαριασµό 

Εσόδων και Εξόδων κατά τη διάρκεια 5 ετών. 

 

 Με ποιο ποσό θα πρέπει να πιστωθεί ο Λογαριασµός Εσόδων και Εξόδων για τις 

συνδροµές του έτους; 

 

 A £4050 

 Β £4070 

 Γ £4150 

 ∆ £4170 

 

 

22. A manufacturing company adds a factory profit of 25% to its cost of production. 

 The following information is available: 

  

                                                                                                                       £ 

Stock of finished goods at 1 April 2003 

(per Balance sheet at that date)                                                                  30000 

 

Cost of goods produced  

(per Μanufacturing A/C for the year ended 31 March 2004)                   300000 

 

Closing stock of finished goods  

(per Trading A/c for the year end 31 March 2004)                                    60000 

 

How much will be credited as factory profit in the Profit and Loss A/C for the 

year ended 31 March 2004? 

 

 A £67500 

 Β £69000 

 C £70500 

 D £71500 
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22. Μια βιοµηχανική εταιρία επιβαρύνει µε κέρδος παραγωγής 25% το κόστος 

παραγωγής. 

 Παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 

  

                                                                                                                       £ 

Απόθεµα ετοίµων προϊόντων την 1 Απριλίου 2003 

   (Σύµφωνα µε τον Ισολογισµό της ηµεροµηνίας αυτής)                           30000 

 

Κόστος παραχθέντων προϊόντων (σύµφωνα µε το Λ/σµό  

   παραγωγής του έτους που λήγει 31 Μαρτίου 2004)                               300000 

 

Τελικό Απόθεµα ετοίµων προϊόντων (σύµφωνα µε το Λ/σµό  

   Εκµετάλλευσης για το έτος που λήγει 31 Μαρτίου 2004)                       60000 

 

 

Ποιο ποσό θα πρέπει να πιστωθεί ως κέρδος παραγωγής στο Λογαριασµό 

Αποτελεσµάτων για το έτος του λήγει 31 Μαρτίου 2004; 

 

A £67500 

 Β £69000 

 Γ £70500 

∆ £71500 

 

 

23. Any loss on revaluation is: 

 

 A credited to old partners in old profit-sharing ratios 

 B credited to new partners in new Profit-sharing ratios 

 C Debited to old partners n old profit-sharing ratios 

 D Debited to new partners in new profit-sharing ratios 

 

23. Κάθε ζηµιά επανεκτίµησης: 

 

 Α Πιστώνεται στους παλιούς εταίρους µε την παλιά αναλογία κερδών 

 Β Πιστώνεται στους νέους εταίρους µε την νέα αναλογία κερδών 

 Γ Χρεώνεται στους παλιούς εταίρους µε την παλιά αναλογία κερδών 

 ∆ Χρεώνεται στους νέους εταίρους µε τη νέα αναλογία κερδών 

 

 

24. ‘‘Receipts and Payments A/c’’ is an account 

 

 A which is accompanied by a Balance Sheet 

 B in which the profit is calculated 

 C in which the opening and closing cash balances are shown 

 D in which the surplus of income over expenditure is calculated 
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24. Ο ‘‘Λ/σµός Εισπράξεων και Πληρωµών’’ είναι ο λογαριασµός 

 

 Α που συνοδεύεται από τον Ισολογισµό 

 Β στον οποίο υπολογίζεται το κέρδος 

 Γ που δείχνει το αρχικό και το τελικό υπόλοιπο µετρητών 

 ∆ στον οποίο υπολογίζεται το πλεόνασµα των εσόδων έναντι των εξόδων  

 

 

25. The plant and machinery at cost account of a business for the year ended 30 June 

2006 was as follows: 

 

                                          Plant and Machinery - cost 

                                                      £ 

2005                                            

1 July Balance                         240000 

 

2006 

1 Jan Cash-Purchase of plant  160000 

                                                400000 

                                                       £ 

2005 

30 Sept Transfer Disposal A/c   60000 

 

2006 

30 June Balance                        340000 

                                                  400000 

 

 The company’s policy is to charge depreciation at 20% per year on the straight-

line basis, with proportionate depreciation in the years of purchase and disposal. 

 

 What should be the depreciation charge for the year ended 30 June 2006? 

 

 A £68000 

 Β £64000 

 C £61000 

 D £55000 
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25. Ο Λογαριασµός Εγκαταστάσεις και Μηχανήµατα σε κόστος, µιας επιχείρησης για 

το έτος που λήγει 30 Ιουνίου 2006 έχει ως εξής: 

 

                             Λ/σµός Εγκαταστάσεις & Μηχανήµατα - κόστος 

                                                      £ 

2005                                            

1 Ιουλίου Υπόλοιπο                  240000 

 

2006 

1 Ιαν. Μετρητά-Αγορά Εγκατ. 160000 

                                                  400000 

                                                                    £ 

2005 

30 Σεπτ. Μεταφορά-Λ/σµός ∆ιάθεσης  60000 

 

2006 

30 Ιουνίου Υπόλοιπο                            340000 

                                                              400000 

 

 Πολιτική της εταιρίας είναι να επιβαρύνει απόσβεση 20% ετησίως µε την ευθεία 

µέθοδο, µε κατ’ αναλογία απόσβεση για τα έτη αγοράς και διάθεσης. 

 

 Ποιο είναι το ποσό απόσβεσης που θα επιβαρυνθεί το έτος που λήγει 30 Ιουνίου 

2006; 

 

 A £68000 

 Β £64000 

 Γ £61000 

 ∆ £55000 

 

 

 

 

Good Success 

Καλή Επιτυχία  
  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  


