
 
                                            Θερμοπυλών 17, Περιστέρι  
                                                         2105711484 

[1] 
 

 

ΔΕΟ25 – Ασκήσεις επανάληψης Λογιστικής Κόστους/ Μέρος Ε 
 

Άσκηση Θεωρίας 1 

Μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία εφαρμόζει ένα σύστημα εξατομικευμένης 

κοστολόγησης, χρησιμοποιεί ένα συντελεστή καταλογισμού του έμμεσου 

κόστους για να εκτιμήσει το κόστος:  

a. Της Άμεσης Εργασίας 

b. Της Παραγωγής 

c. Των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων 

d. Των Πρώτων Υλών 

 

Άσκηση Θεωρίας 2 

Το κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνει; 

α. Τη μισθοδοσία των εργατών παραγωγής  

β. Το κόστος αποστολής των προϊόντων στους πελάτες  

γ. Το ηλεκτρικό ρεύμα του εργοστασίου  

δ. Το κόστος των α’ υλών  

 

Άσκηση Θεωρίας 3 

Η κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής εφαρμόζεται: 

a. σε διαδικασίες παραγωγής, οι οποίες παράγουν ένα προϊόν μαζικής 

κατανάλωσης από τους καταναλωτές. 

b. για να εξειδικεύει τις κοστολογικές πληροφορίες, ανάλογα με τις 

ανάγκες πληροφόρησης κάθε στελέχους της διοίκησης της οικονομικής 

μονάδας. 

c. σε διαδικασίες παραγωγής, στις οποίες το προϊόν προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

d. σε διαδικασίες παραγωγής, οι οποίες παράγουν το ίδιο προϊόν, αλλά για 

διαφορετικούς πελάτες, με διαφορετική ετικέτα (επωνυμία προϊόντος) 

κάθε φορά.   

 

Άσκηση Θεωρίας 4 

Η κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής δίνει έμφαση: 

a. στον προσδιορισμό του μέσου κόστους μίας παραχθείσας μονάδας για 

μία συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο. 

b. στον επιμερισμό των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. 

c. στον καταμερισμό του κόστους ανά παραγγελία. 

d. αποκλειστικά στο έμμεσο κόστος.  
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Άσκηση Θεωρίας 5 

Το ανά μονάδα μεταβλητό κόστος 

α. Αυξάνεται, όταν αυξάνεται η παραγωγή 

β. Παραμένει σταθερό 

γ. Μειώνεται, όταν αυξάνεται η παραγωγή 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Άσκηση Θεωρίας 6 

Το κόστος μετατροπής υπολογίζεται αν:  

α. Προσθέσουμε την άμεση εργασία και τα άμεσα υλικά  

β. Εάν αφαιρέσουμε από το κόστος παραγωγής, την άμεση εργασία  

γ. Εάν προσθέσουμε στο κόστος παραγωγής, τα άμεσα υλικά  

δ. Κανένα από τα παραπάνω  

 

Άσκηση Θεωρίας 7 

Η άμεση (μεταβλητή ) κοστολόγηση, θεωρεί τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα:  

α. Κόστος που βαρύνει το απόθεμα αρχής  

β. Κόστος που βαρύνει το κόστος πωληθέντων  

γ. Κόστος Περιόδου  

δ. Κόστος που βαρύνει το απόθεμα τέλους  

 

Άσκηση Θεωρίας 8 

Μια βιομηχανική επιχείρηση παράγει έξι (6) διαφορετικά προϊόντα τα οποία 

διακινεί στους πελάτες της χρησιμοποιώντας το ιδιόκτητο φορτηγό της. Το 

φορτηγό αυτό δε χρησιμοποιείται σε άλλη δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Τα τέλη κυκλοφορίας του φορτηγού: 

α. Αποτελούν άμεσο κόστος παραγωγής 

β. Αποτελούν σταθερό κόστος παραγωγής 

γ. Αποτελούν μεταβλητό κόστος παραγωγής 

δ. Δεν αποτελούν μέρος του κόστους παραγωγής 

 

Άσκηση Θεωρίας 9 

Η βαθμιδωτή μέθοδος κατανομής κόστους των υποστηρικτικών τμημάτων στα 

κύρια τμήματα: 

α. Έχει εύκολη εφαρμογή και έχει μικρό κόστος επειδή δεν απαιτεί την 

συλλογή πληροφοριών 

β. Το κόστος των βοηθητικών τμημάτων επιμερίζεται τόσο στα κύρια όσο και 

στα βοηθητικά τμήματα 

γ. Το κόστος των βοηθητικών τμημάτων επιμερίζεται μόνο στα κύρια τμήματα 

δ. Κανένα από τα παραπάνω  
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Άσκηση 1 

Ο καταλογισμός των ΓΒΕ στα παραγόμενα προϊόντα γίνεται με βάση το 

κόστος άμεσης εργασίας. Τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ είναι 600.000€ και η 

εταιρεία προσδοκά ότι θα χρειαστούν 5.000 ώρες άμεσης εργασίας για την 

παραγωγή 20.000 μονάδων προϊόντος. Αν το μέσο κόστος της εργατοώρας 

είναι 20€, ποιος είναι ο συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ? 

α. 300% 

β. 450% 

γ. 500% 

δ. 600% 

 

Άσκηση 2 

Η επιχείρηση ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί την κοστολόγηση κατά παραγγελία. 

Για την παραγγελία 333 απαιτούνται 80€ άμεσα υλικά και 40€ άμεση εργασία. 

Η εργασία αμείβεται με 8€ / ώρα και τα ΓΒΕ καταλογίζονται με συντελεστή 

16€/ΩΑΕ. Τα λοιπά έξοδα που καταλογίζει η επιχείρηση υπολογίζονται σε 

60% του πρώτου (άμεσου) κόστους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της 

παραγγελίας 333? 

α. 240 

β. 260 

γ. 272 

δ. 320 

 

Άσκηση 3 
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Άσκηση 4 

 
 

Άσκηση 5 
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Άσκηση 6 

 
 

Άσκηση 7 
Στην Πατραϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, η αξία του αποθέματος των ημικατεργασμένων στην 

αρχή της χρήσης 20Χ2 ήταν 12.000€ και του αποθέματος στο τέλος της χρήσης 

ήταν 10.000€. Στη διάρκεια της χρήσης 20Χ2, η εταιρεία χρησιμοποίησε άμεσα 

υλικά κόστους 45.000€ και άμεση εργασία κόστους 30.000€ στην παραγωγή ζύθου. 

Εάν το κόστος παραχθέντων προϊόντων ανέρχεται σε 97.000€, τα ΓΒΕ της 

περιόδου ήταν: 

α. 20.000€ 

β. 22.000€ 

γ. 24.000€ 

δ. 26.000€  

 

Άσκηση 8 
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Άσκηση 9 

Η επιχείρηση ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί την κοστολόγηση κατά παραγγελία. 

Για την παραγγελία 333 απαιτούνται 80€ άμεσα υλικά και 40€ άμεση εργασία. 

Η εργασία αμείβεται με 8€ / ώρα και τα ΓΒΕ καταλογίζονται με συντελεστή 

16€/ΩΑΕ. Τα λοιπά έξοδα που καταλογίζει η επιχείρηση υπολογίζονται σε 

60% του πρώτου (άμεσου) κόστους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της 

παραγγελίας 333? 

a. 240 

b. 260 

c. 272 

d. 320 

 

Άσκηση 10 
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