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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 2008 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΙ 
 

1. How should interest on partners’ drawings be dealt with in partnership  

financial statements? 

 

 A: Credited as income in the Profit & Loss. 

 B: Deducted from profit in allocating the profit among the partners. 

 C: Added to profit in allocating the profit among the partners. 

 D: Debited as an expense in the Profit & Loss. 

 

1. Πώς ο τόκος απολήψεων των συνεταίρων καταχωρείται στις οικονοµικές 

καταστάσεις του συνεταιρισµού; 

 

 Α: Πιστώνεται ως έσοδο στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

Β: Αφαιρείται από τα κέρδη στη ∆ιανοµή των Κερδών προς τους 

συνεταίρους. 

Γ: Προστίθεται στα κέρδη στη ∆ιανοµή των κερδών προς τους 

συνεταίρους. 

∆: Χρεώνεται ως έξοδο στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

 

 

2. On 1 July 2006 a company’s provision for bad debts was €48000. 

On 30 June 2007, trade debtors amounted to €838.000.  It was decided to write 

off €72.000 of these debts and adjust the provision for bad debts to €60.000. 

What are the final amounts for inclusion in the company’s balance sheet at 30 

June 2007? 

 

 Trade 

Debtors 

€ 

Provision for 

bad debts 

€ 

Net 

Balance 

€ 

A: 838.000 60.000 778.000 

B: 766.000 60.000 706.000 

C: 766.000 108.000 658.000 

D: 838.000 108.000 730.000 

 

2. Την 1 Ιουλίου 2006 η πρόβλεψη για απώλειες χρεωστών µιας εταιρίας ήταν 

€48.000. 

 Την 30 Ιουνίου 2007, οι εµπορικοί χρεώστες ανέρχονται σε €838.000.  

Αποφασίστηκε η διαγραφή €72.000 από αυτές τις οφειλές και η τακτοποίηση 

της πρόβλεψης για απώλειες χρεωστών σε €60.000. 

 Ποια είναι τα τελικά ποσά που θα συµπεριληφθούν στον Ισολογισµό της 

εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2007; 

  

 Εµπορικοί  

Χρεώστες 

€ 

Πρόβλεψη για  

απώλειες 

χρεωστών 

€ 

Καθαρό  

Υπόλοιπο 

€ 

A: 838.000 60.000 778.000 

B: 766.000 60.000 706.000 

Γ: 766.000 108.000 658.000 

∆: 838.000 108.000 730.000 



3. For a manufacturing business, what type of stock is recorded in the trading 

account? 

  

 A: raw materials. 

 B: work-in-progress. 

 C: partly manufactured goods 

 D: finished goods. 

 

3. Για µια βιοµηχανική επιχείρηση, ποιος τύπος αποθέµατος καταχωρείται στο 

Λογαριασµό Εκµετάλλευσης Εµπορευµάτων; 

 

 Α: πρώτες ύλες. 

 Β: ηµικατεργασµένα προϊόντα. 

 Γ: µερικώς επεξεργασµένα προϊόντων. 

 ∆: έτοιµα προϊόντα. 

 

   

4. On 31 October 2006 Anna-Maria owed her suppliers €13.856. 

 During the year to 31 October 2007, her payments to suppliers totaled 

€95.886. 

 On 31 October 2007 she owed €11.552. 

 What is the value of Anna-Maria credit purchases for the year to 31 October 

2007? 

 

 A: €70.478 

 B: €93.582 

 C: €98.190 

 D: €121.294 

 

4. Την 31 Οκτωβρίου 2006 η Άννα-Μαρία οφείλει στους προµηθευτές της 

€13.856. 

Κατά τη διάρκεια του έτους µέχρι 31 Οκτωβρίου 2007, οι πληρωµές της προς 

τους προµηθευτές ανέρχονται σε €95.886. 

Την 31 Οκτωβρίου 2007 οφείλει €11.552. 

Ποια είναι η αξία των αγορών µε πίστωση της Άννας-Μαρίας για το έτος που 

λήγει 31 Οκτωβρίου 2007; 

 

A: €70.478 

 B: €93.582 

 Γ: €98.190 

 ∆: €121.294 

 

 

5. On dissolution of a partnership, the Partnership Ac 1890 requires that moneys 

realised from the sale of assets are to be applied first to: 

 

 A: settlement of partners’ current account. 

 B: repayments of partners’ loans. 

 C: settlement of partners’ capital accounts. 

 D: settlement of the firm’s debts. 



5. Κατά τη διάλυση ενός συνεταιρισµού, ο Νόµος Συνεταιρισµού 1890 απαιτεί 

όπως τα λεφτά που προκύπτουν από την εκποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων διατεθούν πρώτα: 

 

Α:        για την εξόφληση των τρεχούµενων λογαριασµών των εταίρων. 

Β:        για την αποπληρωµή των δανείων των εταίρων προς την εταιρία 

(συνεταιρισµό) 

Γ:        για την εξόφληση των λογαριασµών κεφαλαίων των εταίρων 

∆:        για την εξόφληση των χρεών της εταιρίας 

 

 

6. A, B and C were partners, sharing Profits and losses equally. 

  

A retired and B and C continued in Partnership sharing profits and losses 

equally. Goodwill was valued at €60.000 but was not shown in the books. 

 

 Which entries will record the adjustments for A’s retirement in the books? 

 

                                        Capital Accounts 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

A 

€ 

                   - 

Credit 20.000 

Debit 20.000 

- 

B 

€ 

Credit 10.000 

Debit 10.000 

Credit 10.000 

Credit 30.000 

C 

€ 

Credit 10.000 

Debit 10.000 

Credit 10.000 

Credit 30.000 

 

6. Οι Α, Β και Γ είναι συνέταιροι, µοιράζοντας τα κέρδη και τις ζηµιές εξίσου. 

 

Ο Α αποχωρεί από το συνεταιρισµό και τον συνεχίζουν ο Β και  o Γ, 

µοιράζοντας τα κέρδη και τις ζηµιές εξίσου.  Η φήµη και πελατεία αποτιµάται 

σε €60.000 και δεν θα εµφανιστεί στα λογιστικά βιβλία. 

 

Ποιες εγγραφές τακτοποίησης για την αποχώρηση του Α, πρέπει να γίνουν 

στα λογιστικά βιβλία; 

 

                                       Λογαριασµοί Κεφαλαίων 

 

 

A: 

B: 

Γ: 

∆: 

A 

€ 

                   - 

Πίστωση 20.000 

Χρέωση 20.000 

- 

B 

€ 

Πίστωση 10.000 

Χρέωση 10.000 

Πίστωση 10.000 

Πίστωση 30.000 

C 

€ 

Πίστωση 10.000 

Χρέωση 10.000 

Πίστωση 10.000 

Πίστωση 30.000 

 

 

7. If a partner cannot clear his debts on dissolution, the other partners must clear 

these debts in the following manner: 

 

 A: Partnerships profit/loss sharing ratio. 

 B: Debts are shared equally. 

 C: In the ratio of their last agreed capital balance. 

 D: Debts should not be cleared by other partners. 

 



7. Αν ένας συνεταίρος δεν εξοφλήσει τις οφειλές του κατά τη διάλυση της 

εταιρείας, τότε οι υπόλοιποι συνεταίροι θα πρέπει να τις εξοφλήσουν µε τον 

εξής τρόπο: 

 

 Α: µε βάση την αναλογία κερδών και ζηµιών. 

 Β: να τα µοιραστούν εξίσου. 

Γ: µε την αναλογία των τελευταίων συµφωνηθέντων υπολοίπων των 

κεφαλαίων τους. 

 ∆: ∆εν πρέπει να εξοφληθούν από τους υπόλοιπους συνεταίρους. 

 

 

8. Constas sold a machine which originally cost  €14.900. 

At the date of sale the accumulated depreciation on the machine was €8.940.  

The sale proceeds were €7.455. 

 What is the profit or loss on the sale of the machine? 

 

 A: a profit of €1.485 

 B: a loss of €1.485 

 C: a loss of €1.495 

 D: a profit of €1.495 

 

8. O Constas πώλησε ένα µηχάνηµα αρχικού κόστους €14.900. 

Την ηµεροµηνία της πώλησης η συσσωρευθείσα απόσβεση του µηχανήµατος 

ήταν €8.940.   

Η είσπραξη από την πώληση ήταν €7.455. 

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

 

Α: κέρδος €1.485 

Β: Ζηµιά €1.485 

Γ: Ζηµιά €1.495 

∆: Κέρδος €1.495 

 

 

9. If a company has the word limited at the end of its name, this means that: 

 

 A: There is a limit to the number of shares that can be issued. 

 B: The number of shareholders has a fixed upper limit. 

 C: The shareholders’ liability for the debts of the business is restricted. 

 D: There is a limit to the amounts the company can borrow. 

 

9. Αν µια µετοχική εταιρεία έχει τη λέξη «περιορισµένη» στο τέλος του 

ονόµατος της, αυτό σηµαίνει ότι: 

 

 Α: υπάρχει όριο στον αριθµό των µετοχών που µπορεί να εκδώσει. 

 Β: ο αριθµός των µετόχων έχει ένα καθορισµένο ανώτατο όριο. 

 Γ: η ευθύνη των µετόχων για τα χρέη της εταιρίας είναι περιορισµένη. 

 ∆: υπάρχει ένα όριο στο ποσό που η εταιρία µπορεί να δανειστεί. 

 

 

 

 

 



10. John and Robert are in partnership, sharing Profits and Losses in a ratio of 3:2. 

 They maintain current accounts and fixed capital accounts. 

 In the last year, their profit before appropriation was €27.800.  Robert is 

entitled to an annual salary of €3.800. 

 During the year John and Robert made cash drawings of €12.000 each.  

 What is John’s share of the profit? 

  

 A: €2.280 

 B: €9.600 

 C: €14.400 

 D: €16.680 

 

10. Ο John και Robert είναι συνέταιροι, µε αναλογία συµµετοχής στα κέρδη και 

τις ζηµιές 3:2. 

 ∆ιατηρούν τρεχούµενους λογαριασµούς και σταθερούς λογαριασµούς 

κεφαλαίων. 

Την τελευταία χρονιά, τα κέρδη προ της διανοµής ήταν €27.800.  Ο Robert 

δικαιούται ετήσιο µισθό €3.800. 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο John και ο Robert έκαναν απολήψεις €12.000 

ο καθένας. 

Ποιο είναι το µερίδιο κέρδους του John; 

 

Α: €2.280 

Β: €9.600 

Γ: €14.400 

∆: €16.680 

 

 

11. Given figures showing sales €28.500, opening stock €4.690, closing stock 

€7.240, carriage inwards €570 and Purchases €21.360, the cost of goods sold 

figure is: 

 

 A: €19.830 

 B: €19.380 

 C: €18.810 

 D: € Another figure 

 

11. ∆ίνονται στοιχεία που δείχνουν πωλήσεις €28.500, αρχικό στοκ €4.690, 

τελικό στοκ €7.240, µεταφορικά αγορών €570 και αγορές €21.360.  Το 

κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων είναι: 

 

 A: €19.830 

 B: €19.380 

 Γ: €18.810 

 ∆: € Ένα άλλο ποσό 

 

 

 

 

 

 



12. Which of the following items is NOT an appropriation (or distribution) of 

Profit for a limited company? 

 

 A: Debenture interest payable. 

 B: Ordinary dividend payable. 

 C: Preference dividend payable. 

 D: Corporation tax payable. 

 

12. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν αποτελεί διανοµή κέρδους µιας µετοχικής 

εταιρίας; 

  

 Α: τόκος οµολογιών πληρωτέος 

 Β: µέρισµα κοινών µετοχών πληρωτέο. 

 Γ: µέρισµα προνοµιούχων µετοχών πληρωτέο. 

 ∆: εταιρικός φόρος πληρωτέος. 

 

 

13. The following is a list of items that may appear in the annual financial 

statements of a manufacturing company: 

• cost of sales 

• stock of raw materials  

• creditors 

• preference share capital 

• plant and equipment 

• wages paid 

• electricity charges unpaid at the balance sheet date 

• cash 

• motor vehicles 

• bank overdraft. 

How many current liability items are there included in the list shown above? 

 

A: Three items 

B: One item 

C: Two items 

D: Four items 

 

13. Ο παρακάτω είναι ένα κατάλογος στοιχείων, που εµφανίζονται στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις µιας βιοµηχανικής εταιρείας: 

• κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 

• στοκ πρώτων υλών 

• πιστωτές 

• προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο 

• εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

• ηµεροµίσθια πληρωθέντα 

• ηλεκτρικό ρεύµα απλήρωτο κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του 

Ισολογισµού 

• µετρητά 

• αυτοκίνητα µεταφορών 

• παρατράβηγµα τράπεζας 

Πόσα στοιχεία βραχυπρόθεσµου παθητικού συµπεριλαµβάνονται στον πιο 

πάνω κατάλογο; 



 

Α: Τρία στοιχεία 

Β: Ένα στοιχείο 

Γ: ∆ύο στοιχεία 

∆: Τέσσερα στοιχεία 

 

 

14. Which of the following events results in an increase in working capital? 

 

 A: The transfer of raw materials into production. 

 B: The acquisition of raw materials on credit. 

 C: The receive of bad debts written off. 

 D: The sale of finished goods to customers on credit terms. 

 

14. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα συνεπάγεται αύξηση του κεφαλαίου 

κίνησης; 

 

 Α: Η µεταφορά πρώτων υλών στην παραγωγή. 

 Β: Η αγορά πρώτων υλών µε πίστωση. 

 Γ: Η είσπραξη διαγραφήσας απαίτησης. 

 ∆: Η πώληση έτοιµων προϊόντων σε πελάτες µε πίστωση. 

 

 

15. The plant and machinery account (at cost) of a business for the year ended 31 

December 2006 was as follows: 

  

Plant and Machinery - cost 

2006                                          € 
1 Jan. Balance                          240.000 

30 June Cash-purchase of plant    160.000  

                                                      400.000 

2006                                                   € 
31 March Transfer disposal a/c              60.000 

31 Dec. Balance                                      340.000 

                                                                400.000 
 

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

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

disposal. 

 What should be the depreciation charge for the year ended 31 December 

2006? 

 

 A: €68.000 

 B: €64.000 

 C: €61.000 

 D: €55.000 

 

15. Ο λογαριασµός «Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα» (σε κόστος) µιας 

επιχείρησης για το έτος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2006 έχει ως εξής: 

   

Εγκαταστάσεις και Μηχανήµατα (κόστος) 

2006                                          € 
1 Ιαν. Υπόλοιπο                       240.000 

30 Ιουν. Μετρητά Αγορά Εγκατ.  160.000  

                                                      400.000 

2006                                                   € 
31 Μαρτ. Μεταφ. στο λ/σµό ∆ιάθεσης    60.000 

31∆εκ. Υπόλοιπο                                    340.000 

                                                                400.000 
 

 



Η πολιτική της εταιρίας είναι να επιβαρύνει απόσβεση 20% ετησίως µε την 

ευθεία µέθοδος, κατ΄αναλογία απόσβεση για τα έτη αγοράς και διάθεσης 

(πώλησης).    

Ποιό θα είναι το ποσό της απόσβεσης που θα επιβαρυνθεί το έτος που λήγει 

31 ∆εκεµβρίου 2006; 

 

Α: €68.000 

Β: €64.000 

Γ: €61.000 

∆: €55.000 

 

 

16. A firm bought a machine for €50.000.  It is expected to be used for 6 years, 

then sold for €5.000. 

 What is the annual amount of depreciation if the straight line method is used? 

 

 A: €7.000 

 B: €8.000 

 C: €7.500 

 D: €6.750 

 

16.  Μια επιχείρηση αγόρασε ένα µηχάνηµα για €50.000.  Αναµένεται να 

χρησιµοποιηθεί για 6 έτη και µετά να πουληθεί για €5.000. 

 Ποιο θα είναι το ετήσιο ποσό της απόσβεσης αν εφαρµοστεί η ευθεία 

µέθοδος; 

 

 A: €7.000 

 B: €8.000 

 Γ: €7.500 

 ∆: €6.750 

 

 

17. Based on the following information, calculate the net profit for the year 2008.  

Net assets as at 1.1.2008 €35.400 

 Net assets as at 31.12.2008 €54.600 

 Drawings for year of 2008 €7.400 

 

 A: €62.000 

 B: €26.600 

 C: €19.200 

 D: €11.800 

 

17. Με βάση τις παρακάτω πληροφορίες, υπολογίσετε το καθαρό κέρδος για το 

έτος 2008. 

 Καθαρή περιουσία κατά την 1.1.2008 €35.400 

 Καθαρή περιουσία κατά την 31.12.2008 €54.600 

 Απολήψεις για το έτος 2008   €7.400 

 

 A: €62.000 

 B: €26.600 

 Γ: €19.200 

 ∆: €11.800 



18. The correct double entry to record interest on drawings is: 

 

  Debit     Credit 

A: Capital a/c    Profit & Loss Appropriation a/c 

B: Profit & Loss Appropriation a/c  Current a/c 

C: Current a/c    Profit & Loss Appropriation a/c 

D: Profit & Loss Appropriation a/c Capital a/c 

 

 

18. H ορθή διπλογραφική εγγραφή για την καταχώρηση του «τόκου απολήψεων» 

είναι: 

   

  Χρέωση    Πίστωση 

Α: Λ/σµός Κεφαλαίου   Λ/σµός Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Β: Λ/σµός Αποτελεσµάτων Χρήσης Τρεχούµενος Λ/σµός 

Γ: Τρεχούµενος Λ/σµός   Λ/σµός Αποτελεσµάτων Χρήσης 

∆: Λ/σµός Αποτελεσµάτων Χρήσης Λ/σµός Κεφαλαίου 

 

 

19. A company has issued 50.000, €1 ordinary share and 60.000 5% Preference 

shares of €1 each. 

 If profits available for dividends are €5.000 and the firm wishes to give out all 

available profits as dividends then the amount given out per ordinary share 

would be: 

 

 A: €0,40 

 B: €0,10 

 C: €0,04 

 D: €0,06 

 

19. Μια µετοχική εταιρία έχει εκδώσει 50.000 του €1 κοινές µετοχές και 60.000 

5% προνοµιούχες µετοχές του €1 κάθε µιας. 

 Αν τα κέρδη που διατίθενται για µέρισµα είναι €5.000 και η εταιρία επιθυµεί 

να παραχωρήσει όλα τα διαθέσιµα κέρδη ως µέρισµα, τότε το ποσό που θα 

δοθεί για κάθε κοινή µετοχή θα είναι: 

 

A: €0,40 

 B: €0,10 

 Γ: €0,04 

 ∆: €0,06 

 

 

20. Which of the following statements is true? 

 

 A: Ordinary shares have variable dividends and volatile market values. 

 B: Ordinary shares have variable dividends and stable market values. 

 C: Ordinary shares have fixed dividends and stable market values. 

 D: Ordinary share have fixed dividends and volatile market values. 

 

 

 

 



20. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις είναι ορθή; 

 

Α: Οι κοινές µετοχές  έχουν µεταβλητό µέρισµα και ασταθή αγοραία 

τιµή. 

Β: Οι κοινές µετοχές έχουν µεταβλητό µέρισµα και σταθερή αγοραία 

τιµή. 

Γ: Οι κοινές µετοχές έχουν σταθερό µέρισµα και σταθερή αγοραία τιµή. 

∆: Οι κοινές µετοχές έχουν σταθερό µέρισµα και ασταθή αγοραία τιµή. 

 

 

21. What is prime cost? 

  

 A: The total of all the direct costs and all of the manufacturing overhead. 

B: The total of all the direct material costs and all of the direct labour 

costs.  

C: The total of all the direct material costs, all of the direct labour costs 

and all other direct expenses. 

D: The total cost of all the most important costs. 

 

21. Τι είναι «πρωταρχικό κόστος»; 

 

Α: Το σύνολο όλων των άµεσων κόστων και όλων των γενικών 

βιοµηχανικών κόστων. 

Β: Το σύνολο όλων των άµεσων υλικών κόστων και όλων των άµεσων 

εργατικών κόστων. 

Γ: Το σύνολο όλων των άµεσων υλικών κόστων, όλων των άµεσων 

εργατικών κόστων και όλων των άλλων άµεσων εξόδων. 

∆. Το σύνολο όλων των πιο σηµαντικών κόστων. 

 

 

22. Α building company purchases a new excavator, costing €40.000. 

Its expected useful life is 10 years, at which point it is anticipated that the 

excavator will have a residual value of €6.000. 

If the reducing balance method of depreciation is used, at a rate of 15% per 

annum, what is the net book value of the excavator at the end of three years? 

 

A: €24.565 

B: €15.435 

C: €20.880 

D: €19.120 

 

22. Μια κατασκευαστική εταιρία αγοράζει ένα εκσκαφέα, κόστος €40.000. 

Αναµένεται ότι η ωφέλιµη ζωή του θα είναι 10 έτη, οπότε προσδοκάται ότι ο 

εκσκαφέας θα έχει υπολειµµατική αξία €6.000. 

Αν εφαρµόζεται η φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης, µε ποσοστό 15% ετησίως, 

ποια θα είναι η καθαρή λογιστική αξία του εκσκαφέα στο τέλος των τριών 

ετών; 

 

 Α: €24.565 

 Β: €15.435 

 Γ: €20.880 

 ∆: €19.120 



23. What are the double entry procedures for dealing with a manufacturing profit? 

 

  Debit     Credit 

 A: Trading a/c    Manufacturing a/c 

 B: Manufacturing a/c   Profit & Loss a/c 

 C: Manufacturing a/c   Trading a/c 

 D: Profit & Loss a/c   Manufacturing a/c 

 

23. Ποια είναι η διπλογραφική διαδικασία που χειρίζεται το βιοµηχανικό κέρδος; 

  

  Χρέωση    Πίστωση 

 Α: Λ/σµός Εκµετάλλευσης  Λ/σµός Παραγωγής 

 Β: Λ/σµός Παραγωγής   Λ/σµός Αποτελεσµάτων 

 Γ: Λ/σµός Παραγωγής   Λ/σµός Εκµετάλευσης 

 ∆: Λ/σµός Αποτελεσµάτων  Λ/σµός Παραγωγής 

 

 

24. A and B are in partnership sharing Profits and losses in the ratio 3:2 

respectively.  Profit for the year was €86.500.  The capital and current account 

balances at the beginning of the year were as follows: 

          A       B 

          €       € 

 Current accounts   5.750 cr  1.200 cr 

 Capital accounts   10.000 cr  8.000 cr 

 

A’s drawings during the year were €4.300, and B’s were €2.430. 

What should A’s current account balance be at the end of the year? 

 

A: €57.650 

B: €51.900 

C: €61.950 

D: €53.350 

 

24. Ο Α και ο Β είναι συνέταιροι µε συµµετοχή στα κέρδη και τις ζηµιές 3:2 

αντίστοιχα.  Το κέρδος της χρονιάς ανέρχεται σε €86.500.  Τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών κεφαλαίων και τρεχούµενων στην αρχή του έτους είχαν ως 

εξής: 

          A       B 

          €       € 

 Τρεχούµενοι Λ/σµοί   5.750 πιστ.  1.200 πιστ. 

 Λ/σµοί Κεφαλαίων   10.000 πιστ.  8.000 πιστ. 

 

 Οι απολήψεις του Α κατά τη διάρκεια του έτους ήταν €4.300, και του Β ήταν 

€2.430. 

 Ποιο θα είναι το υπόλοιπο του τρεχούµενου λογαριασµού του Α στο τέλος του 

έτους;  

 

A: €57.650 

B: €51.900 

Γ: €61.950 

∆: €53.350 

 



25. The main account for dealing with Partnership dissolution would be: 

 

 A: Realisation 

 B: Dissolution 

 C: Revaluation 

 D: Appropriation 

 

25. Ο κύριος (βασικός) λογαριασµός για τη διαχείριση της διάλυσης ενός 

συνεταιρισµού είναι: 

 

 Α: Ο λ/σµός Εκκαθάρισης 

 Β: Ο λ/σµός ∆ιάλυσης 

 Γ: Ο λ/σµός Επανεκτίµησης 

 ∆: Ο λ/σµός ∆ιανοµής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD LUCK 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

      

 

 

  

 

 

  

 

   


