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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α  2008 

ΕΠΙΠΕ∆Ο  Ι 
 
 

1. Πιο από τα ακόλουθα αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο της 
επιχείρησης; 
 
Α:  Έπιπλα που ανήκουν στην επιχείρηση. 
Β:  Ένα ποσό που οφείλει η επιχείρηση σε προµηθευτή της αναφορικά µε  
     αγορά εµπορευµάτων µε πίστωση 
Γ:  Παρατράβηγµα χρηµάτων από τον τραπεζικό τρεχούµενο λογαριασµό    
      της επιχείρησης. 
∆:  Το κεφάλαιο της επιχείρησης. 

 
1. Which of the following is an asset of a firm? 

 
A:  Furniture owned by the firm. 
B: An amount of money owed by the firm to one of its suppliers in respect   
     of goods purchased on credit. 

           C: An overdrawn balance on the firm’s bank current account. 
           D: The Capital of the firm. 

 
2. Πιο από τα ακόλουθα αποτελεί Παθητικό της επιχείρησης; 
 

Α:  Μηχάνηµα που ανήκει στην επιχείρηση 
Β:  Μετρητά στο ταµείο της επιχείρησης 
Γ:  Μετρητά που οφείλει κάποιος Χρεώστης στην επιχείρηση 
∆:  Μετρητά που δανείστηκε η επιχείρηση και δεν έχει ακόµη ξοφλήσει. 

 
2. Which of the following is a Liability of a firm? 
 

A:  Machinery owned by the firm  
B:  Cash in the firm’s cash box 
C:  Money owed to the firm by a Debtor 
D:  Money which the firm has borrowed and has not yet repaid.  

 
3. Ποιο από τα πιο κάτω είναι προσωπικός λογαριασµός; 
 

Α:  Κτίρια  
Β:  Εµπορεύµατα 
Γ:  Τράπεζα 
∆:  Ταµείο 
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3. Which of the following is a personal account; 

 
A:  Buildings 
Β:  Stock 
C:  Bank 
D:  Cash 

 
4. Πιο κάτω παραθέτουµε τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού µιας 

επιχείρησης στις 31. 12. 2007. 
            € 

Κτιριακές εγκαταστάσεις   80.000 
Πιστωτές     10.000 
Αποθέµατα εµπορευµάτων   20.000 
Τραπεζικό δάνειο    40.000 
Μετρητά στο ταµείο        5.000 

 
 Το Κεφάλαιο της επιχείρησης την ίδια ηµέρα ήταν: 
  € 
 Α:  155.000 
 Β:    55.000 
 Γ:  105.000 

∆:    50.000 
 

4. The following is a list of the Assets and Liabilities of a firm as at  
      31. 12. 2007 
                     € 

Premises     80.000 
Creditors        10.000 
Stock      20.000 
Bank Loan     40.000 
Cash in hand       5.000 

 
 The firm’s Capital as at the same date was: 
        € 
 A:    155.000 

B:   55.000 
C: 105.000 
D:   50.000 
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5. Χρεώστης της επιχείρησης είναι: 

 
Α:   Το πρόσωπο το οποίο αγοράζει εµπ/µατα από την επιχείρηση µε  

πίστωση 
Β:   Το πρόσωπο το οποίο πωλεί εµπ/µατα στην επιχείρηση µε  

πίστωση 
Γ:   Το πρόσωπο το οποίο αγοράζει εµπ/µατα από την επιχείρηση µε  

µετρητά 
∆:   Το πρόσωπο το οποίο πωλεί εµπ/τα στην επιχείρηση µε µετρητά.  

 
5. Debtor of a business is: 
 

A:   A person who buys goods on credit from the business 
B:   A person who sells goods on credit to the business 
C:   A person who buys goods in cash from the business 
D:   A person who sells goods for cash to the business. 
 

6. Πιστωτής της επιχείρησης είναι: 
 
Α:   Το πρόσωπο το οποίο αγοράζει εµπ/µατα από την επιχείρηση µε  

πίστωση 
Β:   Το πρόσωπο το οποίο πωλεί εµπ/µατα στην επιχείρηση µε  

πίστωση 
Γ:   Το πρόσωπο το οποίο αγοράζει εµπ/µατα από την επιχείρηση µε  

µετρητά 
∆:   Το πρόσωπο το οποίο πωλεί εµπ/τα στην επιχείρηση µε µετρητά.  

 
6. Creditor of a business is: 
 

A:   A person who buys goods on credit from the business 
B:   A person who sells goods on credit to the business 
C:   A person who buys goods in cash from the business 
D:   A person who sells goods for cash to the business. 

 
7. Όταν µια επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα µε πίστωση, η 

επίδραση στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της είναι: 
 

      Επίδραση στο ενεργητικό  Επίδραση στο παθητικό 
Α:  Αύξηση Εµπορευµάτων  Αύξηση Πιστωτών 
Β:  Μείωση Εµπορευµάτων  Αύξηση Πιστωτών 
Γ:  Μείωση Εµπορευµάτων   Μείωση Πιστωτών 
∆:  Κανένα από τα πιο πάνω 
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7. When a firm purchases goods on credit, the effect on its assets and 

liabilities is: 
 

     Effect on assets  Effect on liabilities 
 A:  Increase stock   Increase creditors 
 B:  Decrease stock   Increase creditors 
 C:  Decrease stock   Decrease creditors 
 D:  None of the above 
  

8. Nα υπολογίσετε το υπόλοιπο του λογαριασµού Χρεώστες, 
χρησιµοποιώντας τα πιο κάτω δεδοµένα: 

        € 
 Κεφάλαιο κίνησης           15.000 
           Πάγιο ενεργητικό      60.000 
           Κεφάλαιο       75.000 
 Βραχυπρόθεσµο παθητικό     25.000 
 Κυκλοφοριακό ενεργητικό      

(χωρίς το υπόλοιπο των χρεωστών)    35.000 
 
 Το υπόλοιπο στο λογαριασµό Χρεώστες είναι: 
        € 
 Α:       75.000 
 Β:   200.000   
 Γ:            5.000 
 ∆:          25.000 
  

8. Calculate the balance of Debtors account, using the following data: 
    € 

Working capital      15.000 
Fixed assets        60.000 
Capital        75.000 
Current liabilities      25.000 
Current assets (without Debtors balance)  35.000 
 
The balance of Debtors account is: 
 € 
A:    75.000 
B:  200.000 
C:      5.000 
D:    25.000  
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9. Ποια δήλωση είναι η σωστή; 

 
Α:  Η αύξηση ενός λογαριασµού του Ενεργητικού καταχωρείται στη   
      χρέωση του λογαριασµού αυτού. 
Β:  Η αύξηση ενός λογαριασµού του Παθητικού καταχωρείται στη   
      χρέωση του λογαριασµού αυτού. 
Γ:  Η µείωση του λογαριασµού Κεφάλαιο καταχωρείται στη πίστωση του 
     λογαριασµού αυτού. 
∆:  Η µείωση ενός λογαριασµού του Ενεργητικού καταχωρείται στη  
     χρέωση του λογαριασµού αυτού. 

 
9. Which of the following statement is correct? 
 

A:  To record an increase in any given asset account, that account must  
      be debited 
B:  To record an increase in any given liability account, that account must  
      be debited 
C:  To record a decrease in Capital account, that account must be  
      credited 
D:  To record a decrease in any given asset account, that account must be 
      debited. 
 

10.   Συναλλαγή: « Κατάθεση επιταγής στη τράπεζα που αντιπροσωπεύει  
καινούργιο κεφάλαιο από τον επιχειρηµατία».   
Ποια είναι η σωστή διπλο-εγγραφή; 

 
           Χρέωση στο λογαριασµό         Πίστωση στο λογαριασµό   

 
Α:  Κεφάλαιο     Τράπεζα 
Β:  Ταµείο     Κεφάλαιο 
Γ:  Τράπεζα     Κεφάλαιο 
∆:  Κεφάλαιο     Ταµείο 

 
10.  Transaction: “Introduction of new capital into firm’s bank account”.   

Which of the following double – entries, is the correct way to record  
        the transaction?  

 
Debit account   Credit account 

 A:   Capital    Bank 
 B:  Cash     Capital 
 C: Bank     Capital 
 D: Capital    Cash 
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11.  Στην λογιστική µε τον όρο «Αγορές» εννοούµε: 
 

Α:  Όλα τα αντικείµενα που αγοράζονται 
Β:  Μόνο τα εµπορεύµατα που αγοράζονται µε πίστωση  
Γ:  Μόνο τα εµπορεύµατα που αγοράζονται µε σκοπό τη µεταπώληση  
∆:  Μόνο τα εµπορεύµατα που αγοράζονται τοις µετρητοίς 

 
11.  In accounting, the term “Purchases” means:  
 

A:  All items bought 
B:  Only goods bought on credit 
C:  Only goods bought for resale 
D:  Only goods bought on cash 
 

12.  Ποιο είναι το υπόλοιπο προς εξίσωση του πιο κάτω λογαριασµού στις  
       28 Φεβρουαρίου, 2007; 

Λογαριασµός Κ. Κώστα 
2007  € 2007  € 

Φε   1 Πωλήσεις 200 Φε  18 Ταµείο 250 

Φε  12 Πωλήσεις 300 Φε  28 Επιστροφές πωλήσεων 50 

Φε  27 Πωλήσεις 400    

 
Α:  €900 
Β:  €600 
Γ:  €300 
∆:  €  50 

 
12.  What is the balance carried down for the following account on  
       the 28th of February, 2007? 

C. Costas account 
2007  € 2007  € 

Fe   1 Sales 200 Fe 18 Cash 250 

Fe  12 Sales 300 Fe 28 Sales return 50 

Fe  27 Sales 400    

 
Α:  €900 
Β:  €600 
C:  €300 
D:  €  50 
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13.  Ποιο από τα πιο κάτω ετοιµάζεται στο τέλος της λογιστικής περιόδου  
       για να προσδιορίσει το Καθαρό Κέρδος ή την Καθαρή Ζηµιά της        
       επιχείρησης; 

 
Α:  Ο Λογαριασµός εκµετάλλευσης εµπορευµάτων 
Β:  Ο Λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως 
Γ:  Το Ισοζύγιο 
∆:  Ο Ισολογισµός 

 
13.  Which of the following is prepared at the end of accounting period,    

    in order to determine the Net Profit or Net Loss of the firm? 
 
 A:  The Trading account 
 B:  The Profit and loss account 
 C:  The Trial balance 
 D:  The Balance sheet. 

 
14.  Το µηνιαίο ενοίκιο που πληρώνει µια επιχείρηση για τη χρήση ενός  
       καταστήµατος είναι €200.  Κατά τη διάρκεια της λογιστικής  
       περιόδου 12 µηνών η επιχείρηση πλήρωσε €2.800.  Ποιο από τα πιο  
       κάτω ποσά θα µεταφερθεί στο λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως; 

 
Α:  €2.800 
Β:  €   200 
Γ:  €2.400 
∆:  Κανένα από τα πιο πάνω ποσά 

 
  14.  The monthly rent paid by a business for the use of a showroom is 
          €200.  During a twelve months accounting period the firm           
          paid for rent €2.800.  Which of the following amounts represent the                   
          amount that should be transferred to profit and loss account? 

   
Α:  €2.800 
Β:  €   200 
C:  €2.400 
D:  None of the above 
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15.   Το µηνιαίο ασφάλιστρο που πληρώνει η επιχείρηση για την  

ασφάλιση των κτιριακών της εγκαταστάσεων είναι €50.  Αν για τους    
πρώτους 11 µήνες του λογιστικού έτους η επιχείρηση πλήρωσε €550,  
ποιο από τα πιο κάτω ποσά θα χρεωθεί στο λογαριασµό   
αποτελέσµατα χρήσεως; 
 
Α:  €      50 
Β:  €    500 
Γ:  €    550 
∆:  €    600 
 

15.    The monthly premium for insurance paid by a business, to insure its  
      premises is €50.  If the firm paid €550 for the first 11 months of a  
      financial year, which of the following amounts will be charged to  
      profit and loss account?    
    

Α:  €      50 
Β:  €    500 
C:  €    550 
D:  €    600 

 
16.  Μετά την τακτοποίηση των οφειλόµενων εξόδων στο τέλος της          
       λογιστικής περιόδου, το υπόλοιπο του λογαριασµού οφειλόµενα  
       έξοδα, θα µεταφερθεί: 
 

Α:  Στη χρέωση του λογαριασµού εκµετάλλευσης εµπορευµάτων 
Β:  Στην πίστωση του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως 
Γ:  Στον Ισολογισµό σαν µέρος του βραχυπρόθεσµου παθητικού 
∆:  Στον Ισολογισµό σαν µέρος του κυκλοφορικού ενεργητικού. 

 
16. After the adjustment of expenses due, at the end of the accounting  
      period, the balance of expenses due account, should be transfered to: 

 
 A: The debit side of the trading account 
 B:  The credit side of the profit and loss account 
 C:  Balance sheet as a short term liability item 
 D:  Balance Sheet as a current asset item. 

 
17.  Μετά την τακτοποίηση των προπληρωµένων εξόδων στο τέλος της    
       λογιστικής περιόδου, το υπόλοιπο του λογαριασµού προπληρωµένα  
       έξοδα, θα µεταφερθεί: 
 

Α:  Στη χρέωση του λογαριασµού εκµετάλλευσης εµπορευµάτων 
Β:  Στην πίστωση του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως 
Γ:  Στον Ισολογισµό σαν µέρος του βραχυπρόθεσµου παθητικού 
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∆:  Στον Ισολογισµό σαν µέρος του κυκλοφοριακού ενεργητικού 
17.  After adjustment of expenses prepaid, at the end of the accounting 
       period, the balance of expenses prepaid account, should be       
       transferred to: 
 
 A:  The debit side of the Trading account 
 B:  The credit side of profit and loss account 
 C:  Balance sheet as a short term liability item 
 D:  Balance sheet as a current asset item. 

 
18.   Τα πιο κάτω δεδοµένα αφορούν µια επιχείρηση η οποία            

           εµπορεύεται εδώ και µερικά χρόνια. 
        2007  2006 
           €                    € 
 Πωλήσεις             900.000         600.000 
 Κόστος πωλήσεων            450.000         400.000 
 Αποθέµατα Εµπορευµάτων κατά  
           την 31 ∆εκεµβρίου             20.000           10.000 
 

Αν υποθέσουµε ότι το κόστος πωλήσεων της επιχείρησης 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το πόσο των Αγορών και των 
Αποθεµάτων των εµπορευµάτων, το ποσό των Αγορών 
εµπορευµάτων για το 2007, θα είναι:  

 
 Α:  €300.000 
 Β:  €220.000 
 Γ:  €460.000 
 ∆:  €  70.000 
 
18.  The following data relates to a firm which has been trading for      

           several years: 
        2007     2006 
           €     € 
 Sales              900.000         600.000 
 Cost of sales             450.000         400.000 
 Stock of goods as at 31 December           20.000           10.000 
 

Assuming that the firm’s Cost of sales is calculated by reference to 
its Purchases and Stock of goods figures only, the total amount of 
purchases for 2007 should be: 

 
 Α:  €300.000 
 Β:  €220.000 
 C:  €460.000 
 D:  €  70.000 
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19. Μας δίδεται η συναλλαγή:  «Ο επιχειρηµατίας πήρε µετρητά από το 
ταµείο της επιχείρησης για να πληρώσει το ενοίκιο του προσωπικού 
του διαµερίσµατος».  Η σωστή εγγραφή για καταχώρηση της 
συναλλαγής αυτής στα βιβλία της επιχείρησης είναι: 

 
  Λογαριασµός που χρεώνεται Λογαριασµός που πιστώνεται  
  Α:  Ενοίκια    Τράπεζα 
 Β:  Ατοµικές απολήψεις   Ταµείο 
 Γ:  Ατοµικές απολήψεις   Τράπεζα 
 ∆:  Ενοίκια    Ταµείο 
 
19.   You are given the following transaction: “The proprietor has     
        withdrawn money from business Cash Box in order to pay the rent   
        of his private flat”.  Which is the correct way to record the above  
        transaction into the business’s accounting books?  
 
      Account to debit  Account to credit 
   A:  Rent     Bank 
   B:  Drawings    Cash 
   C:  Drawings    Bank 
   D:  Rent     Cash 
 
20.   Ποιο από τα πιο κάτω βιβλία είναι "Βιβλίο Πρώτης Εγγραφής"; 
 
 Α:  Το Καθολικό πιστωτών 
 Β:  Το Γενικό καθολικό 
 Γ:  Το καθολικό των χρεωστών 
 ∆:  Το Βιβλίο αγορών 
 
20.  Which of the following consists a "Book of Prime Entry"? 
   
 A:  The Purchases (creditors) ledger 
 B:  The General ledger 
 C:  The Sales (debtors) ledger 
 D:  The Purchases day book 
 
21.   ∆υο χρόνια µετά τη διαγραφή ενός χρέους, ο χρεώστης µας    

           πληρώνει µέρους του διαγραφέντος χρέους του.   
           Ποια από τις πιο κάτω εγγραφές είναι η σωστή: 

  
  Λογαριασµός που χρεώνεται  Λογαριασµός που πιστώνεται 

 Α:    Χρεώστης    Ταµείο 
 Β:  Ταµείο          Είσπραξη διαγραφείσας απαίτησης 
 Γ: Απώλεια από χρεώστες   Χρεώστης 
 ∆:  Ταµείο     Πιστωτής 
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21.  Two years after the write-off of a debts as bad, the Debtor pays part  
       of  this written-off debt.   
        Which of the following double-entries is the correct: 
 
    Account to debit   Account to credit 
 A:     Debtor   Cash 
 B:  Cash   Bad debts recovered 
 C:       Bad debts   Debtor 
 D:  Cash    Creditor 
 
22.   Ποιο από τα παρακάτω λογιστικά έγγραφα καταχωρείται στο Βιβλίο      
        πωλήσεων; 
 

Α:  Επιταγή που εκδόθηκε σε πιστωτή έναντι χρέους της επιχείρησης 
Β:  Τιµολόγιο επί πιστώσει που εκδόθηκε σε πελάτη για πώληση 
      εµπορευµάτων  
Γ:  Τιµολόγιο επί πιστώσει που έστειλε προµηθευτής της επιχείρησης 
∆:  Τιµολόγιο τοις µετρητοίς που εκδόθηκε σε πελάτη για πώληση 
      εµπορευµάτων 

 
22. Which of the following accounting documents is recorded to the  

          Sales Day Book? 
 
 A:  Cheque issued to a creditor on account of business debt 
 B:  Invoice issued on credit for goods sold to a customer 
 C:  Invoice sent by a supplier for goods bought on credit 
 D:  Cash sales invoice issued to a customer for goods sold 
 
23.  Στο Ισοζύγιο µιας επιχείρησης στο τέλος της λογιστικής περιόδου    
       παρουσιάζεται ο λογαριασµός Απώλειες από χρεώστες µε          
       χρεωστικό υπόλοιπο €300.  Στις σηµειώσεις δίδεται η επιπρόσθετη       
       πληροφορία ότι ένας Χρεώστης που οφείλει το ποσό των €100  

πρέπει να διαγραφεί γιατί κήρυξε πτώχευση.  Το ποσό που θα 
µεταφερθεί στο Λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως είναι: 

 
Α:  €300 
Β:  €200 
Γ:  €400 

  ∆:  Κανένα από τα πιο πάνω 
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23.   At the end of financial year of the business, the Bad debt account    
       in the Trial Balance, has a debit balance of €300.  There is additional   

information in the notes that an amount of €100 concerning a debtor 
must be written off as bad, since the debtor has announced 
bankruptcy.  The amount that should be transferred to Profit and 
loss account is: 

 
A:  €300 
B:  €200 
C:  €400 
D:  None of the above 

 
24.   Η εταιρεία Α αγόρασε εµπορεύµατα καθαρής τιµολογιακής αξίας     
       €900 (µετά την αφαίρεση εµπορικής έκπτωσης 10%).  Επέστρεψε  
       εµπορεύµατα αξίας €200 (τιµή τιµοκαταλόγου).  Τι ποσό θα έχει το  
       Πιστωτικό Σηµείωµα που θα σταλεί στην εταιρεία Α; 
 

Α:  €220 
Β:  €210 
Γ:  €190 
∆:  €180 

 
24.  Company A has purchased goods with net invoice value of €900,  
       (after the deduction of a 10% trade discount).  The company has      
       returned goods valued €200 (catalogue price).  Which is the amount      
       to be sent to company A as a Credit Note? 
  

Α:  €220 
Β:  €210 
C:  €190 
D:  €180 

 
25.  Μια επιχείρηση αγόρασε µηχανήµατα αξίας €200.000.  Υπολογίζει ότι  
       τα χρόνια ωφέλιµης ζωής των µηχανηµάτων είναι 10 χρόνια και στο  
       τέλος του δέκατου έτους θα έχουν υπολειµµατική αξία €20.000. 

  Αν ο υπολογισµός της απόσβεσης γίνεται µε ετήσιο ποσοστό 20%,     
  χρησιµοποιώντας τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης, ποιο από τα πιο  
  κάτω ποσά αντιστοιχεί στην απόσβεση του δεύτερου έτους που θα  
  µεταφερθεί στο Λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως; 
 
 Α:  €72.000 
 Β:  €28.800 
 Γ:  €36.000 
 ∆: €64.800 
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25.     A firm bought machinery valued €200.000.  The machinery has an  
          estimated useful economic life of 10 years and an estimated scrap   

             value of €20.000.  If the machinery is depreciated at the rate of 20%  
             per annum, using the reducing balance method, the depreciation  
             charge in the profit and loss account for the second year of the    
             machinery’s life will be: 

 
   Α:  €72.000 
   Β:  €28.800 
   C:  €36.000 
   D:  €64.800 
   

26.    Κατά τη διάρκεια του µήνα Απρίλη µια επιχείρηση πλήρωσε από το      
        µικρό ταµείο για διάφορες µικροπληρωµές €192.  Το σταθερό ποσό  
        του µικρού ταµείου είναι €200.  Τι ποσό πρέπει να ζητήσει ο µικρός  
        ταµίας από τον Ταµία της επιχείρησης στο τέλος του Απρίλη για να  
        συµπληρώσει το σταθερό ποσό; 
 

Α:  €200 
 Β:  €208 
 Γ:  €192 
 ∆: €    8 

 
26.  During April, a firm paid out of its petty cash €192 for sundry  
       expenses.  The imprest amount of the petty cash is €200.  How   
       much should the petty cashier, ask from the Cashier at the  
       end of April in order to restore the imprest amount of petty cash? 
    

Α:  €200 
 Β:  €208 
 C:  €192 
 D:  €    8 

 
27.  Στο Καθολικό των χρεωστών βρίσκουµε: 
 

Α:  Όλους του προσωπικούς λογαριασµούς των πιστωτών  
 Β:  Όλους τους λογαριασµούς εκτός από τους προσωπικούς  
             λογαριασµούς των χρεωστών 
 Γ:  Όλους τους προσωπικούς λογαριασµούς των χρεωστών 
 ∆.  Μόνο τους λογαριασµούς εξόδων – εσόδων. 
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27.  In the Sales (Debtors) Ledger we could find: 
 

A:  All creditors personal accounts 
B:  All accounts other than debtors personal accounts 
C:  All debtors personal accounts 
D:  Only income-expenditure (nominal) accounts. 

 
28.   Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που έληξε την  

31 ∆εκεµβρίου 2007 το Καθαρό κέρδος της επιχείρησης ήταν €20.000  
           και οι ατοµικές απολήψεις του επιχειρηµατία €6.000.  Αν το κεφάλαιο      

κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 ήταν €80.000, ποιο ήταν το τελικό 
κεφάλαιο της επιχείρησης στις 31 ∆εκεµβρίου, 2007; 
 
Α. €66.000 

B. €98.000 

Γ. €94.000 

∆. €84.000 

 

28.  During the financial year ended 31 December 2007, the Net profit of     
           the firm was €20.000 and the drawings of the proprietor were €6.000.   
           If capital account balance as at 1 January 2007 was €80.000, what          
           was the balance of the capital account as at 31 December, 2007?  
          

A. €66.000 

Β. €98.000 

C. €94.000 

D. €84.000 

 

29.  Το  άθροισµα της στήλης Εκπτώσεις λαµβανόµενες που βρίσκεται   
       στην πλευρά των πληρωµών του τρίστηλου βιβλίου ταµείου  
       µεταφέρεται στη: 

 
Α Χρέωση του λογαριασµού Χρεώστες 

Β. Χρέωση του λογαριασµού Εκπτώσεις λαµβανόµενες 

Γ. Χρέωση του λογαριασµού Εκπτώσεις χορηγούµενες 

∆. Πίστωση του λογαριασµού Εκπτώσεις λαµβανόµενες 
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29.  The total of Discounts received column, which appears on the 
payments side of the three column Cash Book is transferred to the: 

 
A. Debit side of Debtors account 

B. Debit side of Discounts received account 

C. Debit side of Discounts allowed account 

D. Credit side of Discounts received account 

 

30.    Το κόστος αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου την 1. 1. 2004 ήταν   
        €20.000.  Χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης (άµεσος   
        τρόπος παρουσίασης) και µε ετήσιο ποσοστό υπολογισµού της  
        απόσβεσης 10%, η αξία του αυτοκινήτου κατά την 1.1.2006 στα  
        λογιστικά βιβλία της επιχείρησης θα είναι:  
 

 Α. €20.000 

 Β. €14.580 

 Γ. €16.000 

 ∆. €14.000 
 

30.    The cost of purchase of a new motor-car as at 1.1.2004 was €20.000.   
         Using the straight line method of depreciation (direct way of  
         presentation), and with annual depreciation rate of 10%, the value of     
        the motor car as at 1.1.2006 in the accounting books of the firm will  
        be:  
 
 

 Α. €20.000 

 Β. €14.580 

 C. €16.000 

 D. €14.000 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ *** 
*** GOOD LUCK*** 


