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ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ 2009 
ΕΠΙΠΕΔΟΤ  ΙΙ 

 
ANSWER ALL QUESTIONS. 
ΝΑ ΑΠΑΝΣΘΕΣΕ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΕΡΩΣΘΕΙ.  
 

1. A firm has net assets of €80.000, working capital of €30,000 and no long-term liabilities.  Its 
fixed assets are: 
 
A €  30.000 
B €  50.000 
C €  80.000 
D €110.000 

1. Θ κακαρι περιουςία μιασ επιχείρθςθσ είναι €80.000, το κεφάλαιο κίνθςθσ €30.000 και χωρίσ  
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.  Σο πάγιο ενεργθτικό τθσ είναι: 

A €  30.000 
B €  50.000 
Γ €  80.000 
Δ €110.000 
 

2. In a commercial firm, an «accumulated fund» would known as: 
 
A Current assets 
B Fixed assets 
C Capital 
D Wοrking Capital 

 
2. ε μια εμπορικι επιχείρθςθ, το  « ςυςςωρευμζνο αποκεματικό » ενόσ μθ κερδοςκοπικοφ 

οργανιςμοφ, είναι γνωςτό ωσ: 
 

 Α Κυκλοφοριακό Ενεργθτικό 
 Β Πάγιο Ενεργθτικό 
 Γ Κεφάλαιο 
 Δ Κεφάλαιο κίνθςθσ 

 
3. A receipts and payments account does not show: 

 
A The accumulated fund 
B Receipts from sales of assets 
C Bank balance 
D Cheques paid out during the year 

 
3. ε ζνα λογαριαςμό ειςπράξεων και πλθρωμϊν δεν εμφανίηεται: 

 
Α Σο ςυςςωρευμζνο αποκεματικό 
Β Οι ειςπράξεισ από πωλιςεισ πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
Γ Σο υπόλοιπο τθσ Σράπεηασ 
Δ Πλθρωμζσ επιταγϊν κατά τθ διάρκεια του χρόνου   
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4. The cost of a motor van was €40.000 and its accumulated depreciation at the end of second 
year from the date of purchase was €16.000 (i.e. 20% p.a).  This motor van was sold during 
March of third year (no depreciation is calculated at the year of disposal) for €20.000.   
The profit or loss on disposal of the above motor van was: 
 
A Loss     €24.000 
B Profit   €24.000 
C Loss     €  4.000 
D Profit   €  4.000 

 
4. Σο κόςτοσ ενόσ αυτοκινιτου ιταν €40.000 και θ ςυςςωρευμζνθ απόςβεςι του ςτο τζλοσ 

του  δεφτερου ζτουσ, από τθν θμζρα τθσ αγοράσ του, ιταν €16.000 (δθλαδι 20% το χρόνο).  
Σο Μάρτθ του τρίτου χρόνου το αυτοκίνθτο αυτό πουλικθκε για €20.000 (δεν υπολογίηεται 
απόςβεςθ το χρόνο τθσ πϊλθςθσ του).   
Σο κζρδοσ ι θ ηθμιά από τθν πϊλθςθ του αυτοκινιτου ιταν: 
 
Α Ηθμιά    €24.000 
Β Κζρδοσ  €24.000 
Γ Ηθμιά    €  4.000 
Δ Κζρδοσ  €  4.000 

 
5. The capital of partner A in a partnership, at the beginning of Year 2 was €20.000.  During the 

year he had drawings €6.000 and he was entitled to 5% interest on the balance of his capital, 
also his share of profit at the end of Year 2 was €10.000.  Following the fluctuating capital 
method, the balance of partner A capital account at the end of Year 2 was: 
 
A €20.000 
B €25.000 
C €24.000 
D €15.000 

 
5. τθν αρχι του 2 ζτουσ, το κεφάλαιο του ςυνζταιρου Α, ςε μια προςωπικι εταιρεία ιταν  

€20.000.  Κατά τθ διάρκεια του χρόνου ζκανε ατομικζσ απολιψεισ €6.000 και εδικαιοφτο 
τόκο 5% ςτο υπόλοιπο του κεφαλαίου του, τθσ αρχισ του χρόνου.  Σο μερίδιο του για τα 
κζρδθ τθσ προςωπικισ εταιρείασ ςτο τζλοσ του 2 χρόνου ιταν  €10.000.  Αν θ ενθμζρωςθ 
του λογαριαςμοφ κεφαλαίου των ςυνεταίρων γίνεται με τθ μζκοδο του μεταβαλλόμενου 
κεφαλαίου.  Σο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ κεφαλαίου του ςυνζταιρου Α ςτο τζλοσ του 2 
ζτουσ ιταν: 
 
A €20.000 
B €25.000 
Γ €24.000 
Δ €15.000 
 
 

6.  The capital of partner B in a partnership, at the beginning of Year 3 was €40.000.  During the 
year he had drawings €16.000 and he was entitled to 5% interest on the balance of his 
capital, also his share of profit at the end of Year 3 was €12.000.  Following the fixed capital 
method, the balance of partner A capital account at the end of Year 3 was: 
A €40.000 
B €38.000 
C €36.000 
D €42.000 
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6. τθν αρχι του 3 ζτουσ, το κεφάλαιο του ςυνζταιρου Β, ςε μια προςωπικι εταιρεία ιταν  
€40.000.  Κατά τθ διάρκεια του χρόνου ζκανε ατομικζσ απολιψεισ €16.000 και εδικαιοφτο 
τόκο 5% ςτο υπόλοιπο του κεφαλαίου του, τθσ αρχισ του χρόνου.  Σο μερίδιο του από τα 
κζρδθ τθσ προςωπικισ εταιρείασ ςτο τζλοσ του 3 χρόνου ιταν  €12.000.  Αν θ ενθμζρωςθ 
του λογαριαςμοφ κεφαλαίου των ςυνεταίρων γίνεται με τθ μζκοδο του ςτακεροφ 
κεφαλαίου.  Σο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ κεφαλαίου του ςυνζταιρου Β ςτο τζλοσ του 3 
ζτουσ ιταν: 
 
A €40.000 
B €38.000 
Γ €36.000 
Δ €42.000 

 
7. A club which has sixty (60) members, charges an annual membership subscription of €50.  At 

the beginning of the year the subscription account show a credit balance of €500, because 10 
of the members paid their subscription in advance from previous year.  At the end of the 
year, 5 of the members were in arrears with their subscription and 10 members prepaid their 
subscriptions for the following year.  The club’s subscription income for the year was: 
 
A €2.750 
B €3.250 
C €3.750 
D €3.000 

 
7. Ζνα ςωματείο ζχει εξιντα (60) μζλθ, τα οποία χρεϊνει με ετιςιεσ ςυνδρομζσ €50 το κακζνα.  

τθν αρχι του ζτουσ ο λογαριαςμόσ ζςοδα από ςυνδρομζσ μελϊν είχε πιςτωτικό υπόλοιπο   
€500, γιατί 10 από τα μζλθ είχαν προπλθρϊςει τισ ςυνδρομζσ τουσ από το προθγοφμενο 
ζτοσ.  το τζλοσ του ζτουσ, 5 από τα μζλθ δεν πλιρωςαν τισ ςυνδρομζσ τουσ, ενϊ 10 άλλα 
μζλθ τισ προπλιρωςαν και για το επόμενο ζτοσ.  Σα ζςοδα του ςωματείου από ςυνδρομζσ 
μελϊν για το υπό εξζταςθ ζτοσ ιταν: 
 
Α €2.750 
Β €3.250 
Γ €3.750 
Δ €3.000 

 
 

8. A club which has sixty (60) members charges an annual membership subscription of €50.  At 
the beginning of the year the subscription account show a credit balance of €500, because 10 
of the members paid their subscription in advance from previous year.  At the end of the 
year, 5 of the members were in arrears with their subscription and 10 members prepaid their 
subscriptions for the following year.  The amount received by the club during the year in 
respect of subscriptions was: 
 
A €2.750 
B €3.250 
C €3.750 
D €3.000 
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8. Ζνα ςωματείο ζχει εξιντα (60) μζλθ, τα οποία χρεϊνει με ετιςιεσ ςυνδρομζσ €50 το κακζνα.  
τθν αρχι του ζτουσ ο λογαριαςμόσ ζςοδα από ςυνδρομζσ μελϊν είχε πιςτωτικό υπόλοιπο   
€500, γιατί 10 από τα μζλθ είχαν προπλθρϊςει τισ ςυνδρομζσ τουσ από το προθγοφμενο 
ζτοσ.  το τζλοσ του ζτουσ, 5 από τα μζλθ δεν πλιρωςαν τισ ςυνδρομζσ τουσ, ενϊ 10 άλλα 
μζλθ τισ προπλιρωςαν και για το επόμενο ζτοσ.  Σο ποςό που ειςπράχκθκε από το 
ςωματείο για ςυνδρομζσ μελϊν κατά τθ διάρκεια του υπό εξζταςθ ζτουσ ιταν: 
 
Α €2.750 
Β €3.250 
Γ €3.750 
Δ €3.000 

 
9.  Peter is buying a firm whose assets and liabilities are valued as follows.  Buildings €100.000, 

Furniture  €20.000, Motor Vehicles  €40.000, Stock of goods €15.000, Debtors  €25.000 and 
Creditors  €20.000.  The Purchase Price is estimated to €250.000.  This means that: 
 
A He is paying  €250.000 for Goodwill 
B The building he is acquiring are costing him  €150.000 more than they worth 
C He is paying  €70.000 for Goodwill 
D None of the above. 

  
9. Ο Πζτροσ πρόκειται να αγοράςει μια επιχείρθςθ τθσ οποίασ, θ αξία των περιουςιακϊν τθσ 

ςτοιχείων και υποχρεϊςεων εκτιμάται ωσ εξισ:  Κτίρια €100.000, Ζπιπλα €20.000, 
Αυτοκίνθτα  €40.000, Εμπορεφματα €15.000, Χρεϊςτεσ  €25.000 και Πιςτωτζσ  €20.000.  Θ 
τιμι εξαγοράσ υπολογίηεται ςτισ €250.000.  Αυτό ςθμαίνει ότι: 

 
Α Θα πλθρϊςει €250.000 για Φιμθ και Πελατεία 
Β Σα Κτίρια, που κα αποκτιςει του κοςτίηουν €150.000 περιςςότερο τθσ αξίασ τουσ. 
Γ Θα πλθρϊςει €70.000 για Φιμθ και Πελατεία. 
Δ Σίποτα από τα πιο πάνω.  
 

10.  John with Capital €60.000 and George with Capital €40.000 were in partnership sharing 
profits and losses in the proportion of 2:1 respectively.  After all transfers (adjustments) in 
Profit & Loss Appropriation Account (i.e. transfer of interest on partners capital, interest on 
drawings and partners salaries) the remaining profit were  €90.000.  The share of this profit 
for each partner is: 
 
A JOHN  €54.000  GEORGE  €36.000 
B JOHN  €60.000  GEORGE  €30.000 
C JOHN  €45.000  GEORGE  €45.000 
D JOHN  €30.000  GEORGE  €60.000 
 

10. Ο John με κεφάλαιο €60.000 και ο George με κεφάλαιο €40.000, είναι ςυνζταιροι και 
μοιράηονται τα κζρδθ και τισ ηθμιζσ με αναλογία 2:1 αντίςτοιχα. Μετά τθ μεταφορά των 
λογαριαμϊν τόκοι κεφαλαίων των ςυνεταίρων, τόκοι ατομικϊν απολιψεων των ςυνεταίρων 
και μιςκοί των ςυνεταίρων, ςτο λογαριαςμό Κατανομισ κερδοηθμιϊν, το υπόλοιπο των 
κερδϊν για μεριςμό ςτουσ ςυνεταίρουσ ιταν €90.000.  Σο μερίδιο κζρδουσ που αναλογεί ςε 
κάκε ςυνζταιρο είναι:  
 
A JOHN  €54.000  GEORGE  €36.000 
B JOHN  €60.000  GEORGE  €30.000 
C JOHN  €45.000  GEORGE  €45.000 
D JOHN  €30.000  GEORGE  €60.000 
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11. The net profits and losses of a private business for the last four years were as follows: 
YEARS     € 
2005            (10.000) Loss 
2006             10.000   Profit 
2007             20.000  >> 
2008             40.000   >> 
 

You are asked to calculate the Goodwill of the business, taking into consideration that it is 
valued at two (2) years’ purchase of the average profits of the last four years. 
The Goodwill of the private business is: 
 
A €30.000 
B €15.000 
C €20.000 
D €40.000 

 
11. Σα κακαρά κζρδθ και ηθμιζσ μιασ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ για τα τελευταία τζςςερα (4) χρόνια 

είχαν ωσ ακολοφκωσ: 
 ΕΣΘ     € 
2005            (10.000) Ηθμιά 
2006             10.000   Κζρδοσ 
2007             20.000  >> 
2008             40.000   >> 

  
Ηθτείται να υπολογίςετε τθ Φιμθ και Πελατεία τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ λάβετε υπόψθ ότι 
αυτι ιςοφται με τθν αγορά του μζςου όρου των κερδϊν των 4 τελευταίων ετϊν, για δφο (2) 
ζτθ. 
Θ Φιμθ και Πελατεία τθσ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ είναι: 
 
Α €30.000 
Β €15.000 
Γ €20.000 
Δ €40.000 
   

12. Andrew with Capital €30.000 and Michael with Capital €20.000 are in partnership sharing 
profit and losses equally.  They decided to admit George as partner who has to bring into the 
business €20.000 Cash, as Capital.  He has to pay also €4.000 as his share of Goodwill.  As 
George is unable to pay any amount for Goodwill, it was agreed to raise a Goodwill account 
in the books of the firm for the whole amount. 
The new profit sharing ratio will be 2:2:1 respectively. 
 
The correct entry to show the raise of Goodwill account is: 
A DEBIT:  Goodwill A/c  €20.000   CREDIT:  Andrew Capital A/c €10.000 
                                                                                          Michael Capital A/c €10.000 
 
B DEBIT:  Goodwill A/c  €20.000   CREDIT:  George Capital A/c €20.000 
 
C DEBIT:  George Capital A/c €20.000  CREDIT:  Andrew Capital A/c €10.000 
         Michael Capital A/c €10.000 
 
D DEBIT:  Goodwill A/c  €20.000   CREDIT:  Andrew Capital A/c  €8.000 
          Michael Capital A/c €8.000 
          George Capital A/c  €4.000 
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12. Ο Andrew με Κεφάλαιο €30.000 και ο Michael με Κεφάλαιο €20.000 είναι ςυνζταιροι και 
μοιράηονται τα κζρδθ και τισ ηθμιζσ εξίςου.  Αποφάςιςαν να προςλάβουν τον George ωσ  
νζο ςυνζτερο, ο οποίοσ κα ειςφζρει ςτθν επιχείρθςθ €20.000 μετρθτά, ωσ Κεφάλαιο.  
Πρζπει να πλθρϊςει επίςθσ, το μερίδιό του ςε Φιμθ και Πελατεία €4.000.  Επειδι ο George 
αδυνατεί να πλθρϊςθ το μερίδιο του ςε Φιμθ και Πελατεία, αποφαςίςτθκε μεταξφ των 
ςυνεταίρων να δθμιουργθκεί ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ επιχείρθςθσ λογαριαςμόσ Φιμθσ και 
Πελατείασ για ολόκλθρο το ποςό.  
Θ νζα αναλογία μεριςμοφ των κερδϊν και ηθμιϊν τθσ εταιρείασ είναι 2:2:1 αντίςτοιχα. 
 
Θ ςωςτι λογιςτικι εγγραφι για να δείξουμε τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ Φιμθσ και 
Πελατείασ είναι: 
 
A  ΧΡΕΩΘ: Λ/μόσ Φιμθσ και Πελατείασ €20.000  ΠΙΣΩΘ: Λ/μόσ Andrew Κεφάλαιο €10.000 
             Λ/μόσ Michael Κεφάλαιο €10.000 
 
B  ΧΡΕΩΘ: Λ/μόσ Φιμθσ και Πελατείασ €20.000  ΠΙΣΩΘ:  Λ/μόσ George Κεφάλαιο €20.000 
 
Γ  ΧΡΕΩΘ:  Λ/μόσ George Κεφάλαιο €20.000       ΠΙΣΩΘ:  Λ/μόσ Andrew Κεφάλαιο €10.000 
             Λ/μόσ Michael Κεφάλαιο €10.000 

    
Δ ΧΡΕΩΘ:  Λ/μόσ Φιμθσ και Πελατείασ €20.000   ΠΙΣΩΘ:  Λ/μόσ Andrew Κεφάλαιο €8.000 
               Λ/μόσ Michael Κεφάλαιο €8.000 

                Λ/μόσ George Κεφάλαιο  €4.000 
 

13.  Andrew with Capital €30.000 and Michael with Capital €20.000 are in partnership sharing 
profit and losses in the proportion of their Capitals.  They decided to revalue their assets as 
follows:  Land and Building from €100.000 to (€150.000),  Machinery from  €60.000 to 
(€50.000), Office Furniture from  €10.000 to (€8.000), Stock from  €40.000 to (€47.000). 
The total profit or loss, of the partnership, from the above revaluation is equal to amount: 
 
A €45.000 profit 
B €45.000 loss 
C €57.000 profit 
D None of the above 

 
13. Ο Andrew με Κεφάλαιο €30.000 και ο Michael με Κεφάλαιο €20.000 είναι ςυνζταιροι και            

μοιράηονται τα κζρδθ ςε αναλογία των κεφαλαίων τουσ.  Αποφάςιςαν να επανεκτιμιςουν 
τα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία ωσ ακολοφκωσ: Οικόπεδα και Κτίρια από €100.000 ςε 
(€150.000),  Μθχανιματα από  €60.000 ςε (€50.000), Ζπιπλα Γραφείου από  €10.000 ςε 
(€8.000), Εμπορεφματα από  €40.000 ςε (€47.000). 
 
Σο ςυνολικό κζρδοσ ι ηθμιά, τθσ προςωπικισ εταιρείασ, από τθν πιο πάνω επανεκτίμθςθ 
ιςοφται με το ποςό: 
A €45.000 κζρδοσ 
B €45.000 ηθμιά 
Γ €57.000 κζρδοσ 
Δ Κανζνα από τα πιο πάνω 
       

14. Maria with Capital €20.000, Elena with Capital €30.000 and Athena with Capital €50.000, are 
in partnership sharing profit and losses in the proportion of 1:2:3 respectively.  The Goodwill  
account in their books show a debit balance €18.000.  They decided to write off the Goodwill 
amount. 
The correct entry to show the writing off the Goodwill amount is: 
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A DEBIT:  Maria Capital A/c  €3.000 
              Elena Capital A/c   €6.000                 

            Athena Capital A/c  €9.000             CREDIT:  Goodwill A/c  €18.000 
   

B DEBIT:  Goodwill A/c  €18.000               CREDIT:  Maria Capital A/c €3.000 
                          Elena Capital A/c  €6.000 

         Athena Capital A/c  €9.000 
C DEBIT:  Maria Capital A/c  €3.600 
              Elena Capital A/c   €5.400                 
                          Athena Capital A/c €9.000   CREDIT:  Goodwill A/c  €18.000  
 
D DEBIT:  Bank A/c €18.000   CREDIT:  Goodwill A/c €18.000 

 
14. Θ Maria με Κεφάλαιο €20.000, θ Elena με Κεφάλαιο €30.000 και θ Athena με Κεφάλαιο 

€50.000, είναι ςυνζταιρεσ και μοιράηονται τα κζρδθ και τισ ηθμιζσ με αναλογία 1:2:3 
αντίςτοιχα.  Ο λογαριαςμόσ Φιμθσ και Πελατείασ ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ εταιρείασ τουσ 
δείχνει χρεωςτικό υπόλοιπο €18.000.  Αποφάςιςαν να διαγράψουν όλοκλθρο το ποςό τθσ 
Φιμθσ και Πελατείασ. 
Θ ςωςτι εγγραφι για διαγραφι του ποςοφ τθσ Φιμθσ και Πελατείασ είναι: 
 
Α   ΧΡΕΩΘ: Λ/μόσ Maria Κεφάλαιο   €3.000 
        Λ/μόσ Elena Κεφάλαιο    €6.000                 

       Λ/μόσ Athena Κεφάλαιο €9.000       ΠΙΣΩΘ: Λ/μόσ Φιμθσ & Πελατείασ  €18.000
    

Β   ΧΡΕΩΘ: Λ/μόσ Φιμθσ & Πελατείασ  €18.000  ΠΙΣΩΘ:   Λ/μόσ Maria Κεφάλαιο      €3.000 
                                                                                       Λ/μόσ Elena Κεφάλαιο       €6.000                 
              Λ/ςμόσ Athena Κεφάλαιο €9.000
               
Γ   ΧΡΕΩΘ: Λ/μόσ Maria Κεφάλαιο   €3.600 
        Λ/μόσ Elena Κεφάλαιο    €5.400                 
                    Λ/μόσ Athena Κεφάλαιο €9.000        ΠΙΣΩΘ: Λ/μόσ Φιμθσ & Πελατείασ  €18.000
  
Δ   ΧΡΕΩΘ:  Λ/ςμόσ Σράπεηα €18.000           ΠΙΣΩΘ: Λ/μόσ Φιμθσ & Πελατείασ  €18.000
  

15. The authorised share capital of Beta Plc is €2.000.000 in Ordinary shares of €5 each.  Its 
issued share capital is €1.500.000.  The 1 July 2008, the Directors paid an Interim Dividend 
€15.000 to Ordinary share holders and proposed a final dividend equal to 5%. 
The Final dividend to be paid to Ordinary shareholders should be: 
A €  15.000 
B €  75.000 
C €  90.000 
D €100.000 

 
15. Σο εγκεκριμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Beta Plc είναι €2.000.000 ςε  κοινζσ μετοχζσ 

ονομαςτικισ αξίασ €5 θ κάκε μετοχι.  Σο εκδοκζν μετοχικό είναι €1.500.000.  Σθν 1 Ιουλίου 
2008, το Δ., τθσ Beta Plc πλιρωςε ζνα ενδιάμεςο μζριςμα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ €15.000 
και πρότεινε τελικό μζριςμα 5%. 
Σο τελικό μζριςμα που κα πλθρωκεί ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ είναι:  
 
Α €  15.000 
Β €  75.000 
Γ €  90.000 
Δ €100.000 
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16. The authorised share capital of Zeta Plc is €2.000.000 in Ordinary shares of €5 each.  Its 
issued share capital is €1.500.000.  The 1 July 2008, the Directors paid an Interim Dividend 
€25.000 to Ordinary share holders and proposed a final dividend of  €0,20 per share. 
The Final dividend to be paid to Ordinary shareholders should be: 
A € 25.000 
B € 60.000 
C € 80.000 
D € 85.000 
 

16. Σο εγκεκριμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Zeta Plc είναι €2.000.000 ςε  κοινζσ μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ €5 θ κάκε μετοχι.  Σο εκδοκζν μετοχικό είναι €1.500.000.  Σθν 1 Ιουλίου 
2008, το Δ., τθσ Zeta Plc πλιρωςε ζνα ενδιάμεςο μζριςμα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ €25.000 
και πρότεινε τελικό μζριςμα €0,20 για κάκε μετοχι. 
Σο τελικό μζριςμα που κα πλθρωκεί ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ είναι:  
Α €  25.000 
Β €  60.000 
Γ €  80.000 
Δ €  85.000 
  

17. The issued share capital of Vehicles Plc consists of 200.000 Ordinary Shares and 100.000 6% 
Preference Shares, all of  €5 each.  The Net Profit of the company at the end of financial year 
was  €80.000.  The company paid to Preference Shareholders an Interim Dividend  €10.000 
and provide for the Final Dividend of 6% Preference shares to be paid next year. 
 
The Final Dividend to be paid to Preference shareholders should be: 
A €40.000 
B €30.000 
C €50.000 
D €20.000 

 
17. Σο εκδοκζν μετοχικό κεφάλαιο τθσ Vehicles Plc αποτελείται από 200.000 κοινζσ μετοχζσ και 

100.000 6% προνομιοφχεσ μετοχζσ, όλεσ ονομαςτικισ αξίασ  €5 θ κάκε μια.  Σο κακαρό 
κζρδοσ τθσ εταιρείασ ςτο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ ιταν €80.000.  Θ εταιρεία πλιρωςε 
ςτουσ προνομιοφχουσ μετόχουσ ζνα ενδιάμεςο μζριςμα €10.000 και ζλαβε πρόνοια για 
πλθρωμι του τελικοφ μερίςματοσ των, 6% προνομιοφχων μετοχϊν, τον επόμενο χρόνο. 
 
Σο τελικό μζριςμα που κα πλθρωκεί ςτουσ προνομιοφχουσ μετόχουσ κα είναι: 
Α €40.000 
Β €30.000 
Γ €50.000 
Δ €20.000 

 
18. You are given the following items from the books of a manufacturing company and you are 

asked to select the appropriate balances for calculation the Prime Cost of the company.  
Opening stock of Raw Materials €20.000, Purchases of Raw Materials €80.000, Carriage 
Inwards  €2.000, Closing Stock of Raw Materials  €22.000, Return of goods purchased for 
resale  €1.000, Direct Wages  €40.000, Factory Indirect Expenses  €30.000. 
 
The Prime cost of the above manufacturing company is: 
A  €120.000 
B €  80.000 
C €149.000 
D €102.000 
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18. ασ δίδονται τα πιο κάτω ςτοιχεία από τα βιβλία μιασ βιομθχανικισ επιχείρθςθσ και ςασ 
ηθτείται να επιλζξετε τα κατάλλθλα για τον υπολογιςμό του Αρχικοφ Κόςτουσ Παραγωγισ 
τθσ εταιρείασ. 
Αρχικό απόκεμα πρϊτων υλϊν €20.000, Αγορζσ πρϊτων υλϊν  €80.000, Μεταφορικά 
αγορϊν  €2.000, Σελικό απόκεμα πρϊτων υλϊν €22.000, Επιςτροφζσ αγορϊν 
εμπορευμάτων για μεταπϊλθςθ  €1.000, Άμεςα εργατικά  €40.000, Ζμμεςα βιομθχανικά 
ζξοδα  €30.000. 
 
Σο Αρχικό κόςτοσ παραγωγισ τθσ πιο πάνω γιομθχανικισ επιχζιρθςθσ είναι: 
Α  €120.000 
Β €  80.000 
Γ €149.000 
Δ €102.000 
 

19. You are given the following items from the books of a manufacturing company and you are 
asked to select the appropriates balances for calculation the Prime Cost of the company. 
Opening stock of Raw Materials  €20.000, Purchases of Raw Materials  €80.000, Carriage 
Inwards  €2.000, Closing Stock of Raw Materials  €22.000, Return of goods purchased for 
resale  €1.000, Direct Wages  €40.000, Factory Indirect Expenses  €30.000, Opening Stock of 
Work In Progress at Cost €5.000, Closing Stock of Work In Progress at Cost €3.000, Office 
Salaries €16.000. 
 
The Prime cost of the above manufacturing company is: 
A  €120.000 
B €  82.000 
C €136.000 
D €122.000 

 
19. ασ δίδονται τα πιο κάτω ςτοιχεία από τα βιβλία μιασ βιομθχανικισ επιχείρθςθσ και ςασ 

ηθτείται να επιλζξετε τα κατάλλθλα για τον υπολογιςμό του Αρχικοφ Κόςτουσ Παραγωγισ 
τθσ εταιρείασ. 
Αρχικό απόκεμα πρϊτων υλϊν €20.000, Αγορζσ πρϊτων υλϊν  €80.000, Μεταφορικά 
αγορϊν  €2.000, Σελικό απόκεμα πρϊτων υλϊν €22.000, Επιςτροφζσ αγορϊν 
εμπορευμάτων για μεταπϊλθςθ  €1.000, Άμεςα εργατικά  €40.000, Ζμμεςα βιομθχανικά 
ζξοδα  €30.000, Αρχικό απόκεμα Θμικατθργαςμζνων εμπορευμάτων ςε τιμι κόςτουσ 
€5.000, Σελικό απόκεμα Θμικατθργαςμζνων εμπορευμάτων ςε τιμι κόςτουσ €3.000, Μιςκοί 
γραφειακοφ προςωπικοφ €16.000. 
 
Σο Αρχικό κόςτοσ παραγωγισ τθσ πιο πάνω γιομθχανικισ επιχζιρθςθσ είναι: 
Α  €120.000 
Β €  82.000 
Γ €136.000 
Δ €122.000 
 
 

20. Which of the following does not appear in a Manufacturing account? 
 
A Cost of Raw Material used 
B Cost of Goods Sold 
C Prime Cost 
D Cost of Production 
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20. Ποιο από τα ακόλουκα δεν παρουςιάηεται ςτο λογαριαςμό Βιομθχανικισ εκμετάλλευςθσ; 
 
Α Κόςτοσ Πρϊτων Τλϊν 
Β Κόςτοσ Πωλιςεων 
Γ Αρχικό κόςτοσ Πραγωγισ 
Δ Κόςτοσ Παραγωγισ 

 
21. Which of the following does not appear in the Balance Sheet of a Public Limited Company? 

 
A Share Premium 
B Accumulated Fund 
C General Reserve 
D Unappropriated Profit Balance 

 
21. Ποιο από τα ακόλουκα δεν παρουςιάηεται ςτον Ιςολογιςμό μιασ Δθμόςιασ μετοχικισ 

εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ; 
 
Α Αποκεματικό από τθν ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 
Β υςςωρευμζνο αποκεματικό 
Γ Γενικόν αποκεματικό 
Δ Τπόλοιπο αδιανζμθτων κερδϊν 
 

22. Among the accounts from the Trial Balance of a Public Limited Company, there is an account 
with the name Debenture Interest Paid. 
 
This account should be transferred to: 
A Debit side of Trading account 
B Credit side of Profit & Loss account 
C Debit side of Profit & Loss account 
D Debit site of Profit & Loss Appropriation account 

 
22. Μεταξφ των λογαριαςμϊν του Ιςοηυγίου μιασ Δθμόςιασ μετοχικισ εταιρείασ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ, υπάρχει και ο λογαριαςμόσ Πλθρωκζντεσ Σόκοι Ομολογιακοφ Δανείου. 
 
Ο λογαριαςμόσ αυτόσ κα μεταφερκεί: 
Α τθ χρζωςθ του λογαριαςμοφ εκμετάλλευςθσ εμπορευμάτων 
Β τθν πίςτωςθ του λογαριαςμοφ αποτελζςματα χριςεωσ 
Γ τθ χρζωςθ του λογαριαςμοφ αποτελζςματα χριςεωσ 
Δ τθ χερζωςθ του λογαριαςμοφ κατανομισ κερδοηθμιϊν 
   

23.  The cost of a motor vehicle was €50.000 and its accumulated depreciation at the end of 
third year from the date of purchase was €30.000 (i.e. 20% p.a.).  This motor vehicle was sold 
during April of forth year (no depreciation is calculated at the year of disposal) for €25.000.   
 
The profit or loss on disposal of the above motor vehicle was: 
A Loss     €20.000 
B Profit   €20.000 
C Loss     €  5.000 
D Profit   €  5.000 
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23. Tο κόςτοσ ενόσ αυτοκινιτου ιταν €50.000 και θ ςυςςωρευμζνθ απόςβεςι του ςτο τζλοσ 
του  τρίτου ζτουσ, από τθν θμζρα τθσ αγοράσ του, ιταν €30.000 (δθλαδι 20% το χρόνο).  
Σον Απρίλθ του τζταρτου χρόνου το αυτοκίνθτο αυτό πουλικθκε για €25.000 (δεν 
υπολογίηεται απόςβεςθ το χρόνο τθσ πϊλθςθσ του).   
 
Σο κζρδοσ ι θ ηθμιά από τθν πϊλθςθ του αυτοκινιτου ιταν: 
 
Α Ηθμιά    €20.000 
Β Κζρδοσ  €20.000 
Γ Ηθμιά    €  5.000 
Δ Κζρδοσ  €  5.000 
 

24. The following information relates to Courier Plc, whose policy is to maintain a provision for 
bad and doubtful debts equal to 5% of its year end balance of debtors. 
 

Balances at 1 January 2008 € 
Debtors 20.000 
Provision for bad and doubtful debts 1.000 

Transactions for the period 1.1.2008  -  31.12.2008  
Credit sales of goods 60.000 
Receipts from credit customers 50.000 
Cash sales of goods 10.000 
Bad debts written off 2.000 

 
The balance of the firm’s debtors account at 31 December 2008 is: 
 
A €17.000 
B €21.000 
C €28.000 
D €27.000 

 
24. Θ πιο κάτω πλθροφορίεσ αναφζρονται ςτθν Courier Plc, πολιτικι τθσ οποίασ είναι να κάνει 

πρόνοια για απϊλειεσ από χρεϊςτεσ ίςθ με 5% πάνω ςτο υπόλοιπο των Χρεωςτϊν ςτο 
τζλοσ του λογιςτικοφ ζτουσ. 

 
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2008 € 

Χρεϊςτεσ  20.000 
Προβλζψεισ για Απϊλειεσ από Χρεϊςτεσ 1.000 

Συναλλαγζς κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1.2008  -  31.12.2008  
Πωλιςεισ εμπορευμάτων με Πίςτωςθ 60.000 
Εςπράξεισ από επί πιςτϊςει χρεϊςτεσ 50.000 
Πωλιςεισ εμπορευμάτων με μετρθτά 10.000 
Διαγραφείςεσ απϊλειεσ από χρεϊςτεσ  2.000 

 
Σο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ των Χρεωςτϊν τθσ εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι: 
 
Α €17.000 
Β €21.000 
Γ €28.000 
Δ €27.000 
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25. The following information relates to Courier Plc. 
 

Balances at 1 January 2008 € 
Creditors 10.000 

Transactions for the period 1.1.2008  -  31.12.2008  
Credit purchases of goods 40.000 
Payments to credit suppliers 35.000 
Cash Purchases of goods 8.000 
Discount received from creditors 1.000 

 
The balance of the firm’s creditors account at 31 December 2008 is: 
 
A €14.000 
B €22.000 
C €  6.000 
D €15.000 

 
25. Θ πιο κάτω πλθροφορίεσ αναφζρονται ςτθν Courier Plc. 

   
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 € 

Πιςτωτζσ 10.000 
Συναλλαγζς κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1.2008  -  31.12.2008  

Αγορζσ εμπορευμάτων με πίςτωςθ 40.000 
Πλθρωμζσ ςτουσ επί πιςτϊςει προμθκευτζσ 35.000 
Αγορζσ εμπορευμάτων με μετρθτά 8.000 
Εκπτϊςεισ λθφκείςεσ από Πιςτωτζσ 1.000 
  

Σο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ των Πιςτωτϊν τθσ εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι: 
 
Α €14.000 
Β €22.000 
Γ €  6.000 
Δ €15.000 
 
 
 

GOOD SUCCESS  - ΚΑΛΘ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 


