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ΟΔΗΓΙΕΣ  

1.  Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα στοιχεία          
       που ζητούνται.  

2.  Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3.  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων. 

4.  Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5.  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης     
       μελάνης.         

6.  Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

7.  Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη   
       σφραγίδα του σχολείου.  

8.  Στη λύση των ασκήσεων να φαίνεται όλη η αναγκαία εργασία. 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Ερώτηση 1  

 
Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος.  Να γράψετε 

στο τετράδιο των απαντήσεών σας το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό       

(π.χ. α – Ορθό ή α – Λάθος κ.λπ.). 

 

α)   Ο επιχειρηματίας αποσύρει από την επιχείρηση για προσωπική χρήση μόνο  

εμπορεύματα. 

β)   Τα έξοδα αυξάνουν το κέρδος της επιχείρησης.    

γ)   Οι λογαριασμοί του παθητικού έχουν πιστωτικό υπόλοιπο. 

δ)   Το κέρδος της επιχείρησης μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού κεφάλαιο 

(Capital). 

ε)   Οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων θα αρχίσουν την επόμενη λογιστική χρονιά με 

μηδενικό υπόλοιπο. 

στ) Το ενοίκιο (Rent) είναι πάντοτε έξοδο της επιχείρησης. 

ζ)   Οι διαφημίσεις (Advertising) περιλαμβάνονται στα έξοδα της επιχείρησης.  
(Μονάδες 7) 

 
Ερώτηση 2  

 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. i - α  ή i - β κ.λπ.).  Υπάρχει μόνο μία ορθή 

απάντηση. 

 
i. Η  καθαρή ζημιά (Net Loss): 
 
           α)  μειώνει το κεφάλαιο. 

     β)  αυξάνει το κεφάλαιο. 

     γ)  υπολογίζεται όταν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα. 

     δ)  όταν τα έξοδα είναι ίσα με τα έσοδα. 

 

ii.   Οι λογαριασμοί χρεώνονται όταν: 
 

α)  τα στοιχεία του ενεργητικού αυξάνονται. 

β)  τα στοιχεία του ενεργητικού μειώνονται. 

γ)  τα στοιχεία του παθητικού αυξάνονται. 

δ)  το κεφάλαιο αυξάνεται. 

 

iii.  Οι επιστροφές πωλήσεων (Sales Returns): 
 

α)  πάντοτε πιστώνονται. 

β)  επηρεάζουν το λογαριασμό των πιστωτών. 

γ)  αυξάνουν το μεικτό κέρδος. 

δ)  μειώνουν το μεικτό κέρδος. 
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iv.  Τα έσοδα: 
 

α)  πάντοτε χρεώνονται. 

β)  μειώνουν το καθαρό κέρδος. 

γ)  αυξάνουν το μεικτό κέρδος. 

δ)  αυξάνουν το καθαρό κέρδος. 

 

 

v.   Τα εμπορεύματα (Inventory): 

α)  μειώνονται με την αγορά εμπορευμάτων. 

β)  αυξάνονται με τις επιστροφές πωλήσεων. 

γ)  αυξάνονται με τις πωλήσεις εμπορευμάτων. 

δ)  αυξάνονται με τις επιστροφές αγορών. 

 

(Μονάδες 10) 

 

Ερώτηση 3  

 

Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας, τη Στήλη Α και δίπλα από κάθε γράμμα 

να γράψετε τον λογαριασμό που χρεώνεται και τον λογαριασμό που πιστώνεται. 

 

Στήλη Α Transactions (συναλλαγές) 

Account to be 

debited 

(Λογαριασμός που 

χρεώνεται) 

Account to be 

credited 

(Λογαριασμός που 

πιστώνεται) 

a 
Bought Furniture paying by 

cheque. 
  

b Paid insurance in cash.   

c 
Purchased goods on credit from 

A. Andreou. 
  

d Received rent by cheque.   

e 
The owner took cash out of the 

business for his own use. 
  

f Sold goods for cash.   

g Paid salaries by cheque.   

h 
Goods sold returned by N. 

Nicolaou, a customer. 
  

 

(Μονάδες 8)  
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Ερώτηση 4  

D. Demetriou started his business on 1st January 2022.  During the first month of trading he had                            

the following transactions: 

2022  

Jan. 1 Started in business with €50.000 cash.  

Jan. 2 Bought goods on credit from K. Vasiliou €5.500. 

Jan. 4 Transferred €40.000 cash into a business bank account. 

Jan. 5 Paid rent €800 by cheque. 

Jan. 6 Bought stationery €100 by cash. 

Jan. 7 Sold goods on credit to G. Georgiou €6.400. 

Jan. 11 D. Demetriou took from the business bank account €1.500 for his 

personal use. 

Jan. 12 Returned goods to K. Vasiliou €500. 

Jan. 13 Cash Purchases €2.000. 

Jan. 15 G. Georgiou returned goods to D. Demetriou €200. 

Jan. 18 Issued a cheque to K. Vasiliou €3.000. 

Jan. 23 Received commission €1.000 by cheque. 

Jan. 25 Brought into the business his private car valued €14.000 as 

additional capital. 

Jan. 26 Received cash €2.600 from G. Georgiou. 

Required: 

a) Enter the above transactions in the necessary accounts for January 2022 in the ledger of  

    D. Demetriou. 

(Μονάδες 28)  
 
b) Close the following accounts on 31 January 2022:  

i. Cash  

ii. Bank 

iii. Purchases  

iv. Sales 

v. Rent 

vi. Commission Income 

vii. K. Vasiliou 

viii. G. Georgiou  

(Μονάδες 12)  

 

Σημείωση: Στο τετράδιο απαντήσεών σας, στο πίσω μέρος, υπάρχουν 
γραμμογραφημένοι Λογαριασμοί (Accounts). 
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Ερώτηση 5 

The following Trial Balance has been extracted from the books of James Anderson: 

Trial Balance as at 31st December 2021 

 DR (€) CR(€) 

Sales  420.000 

Buildings 250.000  

Commission Income  2.000 

Purchases 300.000  

Purchases Returns  850 

Sales Returns 1.250  

Motor Vans 46.900  

Motor Van Expenses   4.000  

Carriage Inwards 870  

Carriage Outwards 1.150  

Inventory 1st January 2021 2.560  

Rent and Rates 8.180  

Trade Receivables 46.340  

Trade Payables  27.115 

General Expenses 5.575  

Electricity 1.000  

Wages 34.000  

Bank 12.000  

Cash 750  

Insurance 1.500  

Drawings 29.500  

Capital  295.610 

 745.575 745.575 

Note: 

Inventory as at 31st December 2021 was valued at €1.875. 

Required: 

   (a)  The Statement of Profit or Loss for the year ended 31 December 2021.    (Μονάδες 20) 

   (b)  The Statement of Financial Position as at 31 December 2021.                   (Μονάδες 15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


