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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016 

1. Οι πραγματικές εισπράξεις μιας επιχείρησης από τη πραγματοποίηση των 

πωλήσεων σε πελάτες προκύπτουν από: 

        α. Το ποσό των πωλήσεων όπως απεικονίζονται στη Κατάσταση Αποτελε-                 

             σμάτων 

        β. Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης στον Ισολογισμό 

        γ. Το ποσό εισπράξεις από πελάτες όπως απεικονίζονται στη Κατάσταση   

            Ταμειακών Ροών 

        δ. Το μικτό κέρδος όπως απεικονίζεται στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Σωστή απάντηση η Γ 

2. Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12) βρέθηκαν οι παρακάτω αξίες των 

αποθεμάτων (ποσά σε €)  

Είδος Κόστος κτήσης Τρέχουσα αξία Πρόσθετο 

κόστος πώλησης 

Εμπόρευμα Α 22 15 2 

Εμπόρευμα Β 27 32 4 

Εμπόρευμα Γ 25 20 8 

Ποια είναι η αξία στην οποία θα εμφανιστεί το σύνολο των αποθεμάτων με 

βάση τα ΔΛΠ (ποσά σε €) 

              α. 52 

              β. 62 

              γ. 64 

              δ. 72 

Σωστή Απάντηση η Α 

Είδος
Κόστος 

Κτήσης

Τρέχουσα 

αξία      

(1)

Πρόσθετο 

κόστος 

πώλησης      

(2)

Καθαρή 

ρευστοποιή

σιμη αξία           

(1) - (2)

Τιμή 

αποτίμησης 

βάση ΔΛΠ

Εμπόρευμα Α 22 15 2 13 13

Εμπόρευμα Β 27 32 4 28 27

Εμπόρευμα Γ 25 20 8 12 12

Σύνολα 74 67 14 53 52
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3. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές εντάσσεται στις ταμειακές ροές από 

επενδυτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΛΠ 7 

          α. Εισπράξεις από πώληση εμπορευμάτων 

          β. Πληρωμές σε προμηθευτές 

          γ. Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

          δ. Πληρωμές για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού 

Σωστή απάντηση η Δ 

 

4. Μία επιχείρηση που εφαρμόζει τα ΔΛΠ διαπιστώνει ότι ο συντελεστής 

απόσβεσης ενός μηχανήματος της θα πρέπει να αυξηθεί λόγω τεχνολογικών 

εξελίξεων από 10% σε 20%. Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει 

         α. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή 

         β. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης θα επιφέρει αλλαγή στις επενδυτικές   

             δραστηριότητες της Κατάστασης ταμειακών ροών 

         γ. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης θα επιφέρει αλλαγή στην αξία κτήσης   

            του παγίου 

         δ. Η αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης επιφέρει αλλαγή στα ενσώματα πάγια   

            στον Ισολογισμό και στο ύψος των αποσβέσεων στην Κατάσταση   

           Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Σωστή απάντηση η Δ 

 
Η εταιρεία Κ συμφωνεί με την εταιρεία Ω να της παρέχει το δικαίωμα χρήσης 

εξοπλισμού εύλογης αξίας € 150.000 με αντάλλαγμα την καταβολή ποσού € 35.000 

ετησίως για 5 έτη όσο και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, ενώ μετά την 

παρέλευση της 5ετίας ο εξοπλισμός θα παραμείνει στην εταιρεία Κ με αντάλλαγμα 

ύψους € 1000. Η παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών ισούται με την εύλογη 

αξία του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω να απαντηθούν οι ερωτήσεις 5 & 6 

5. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η παραπάνω συναλλαγή είναι  

           α. Χρηματοδοτική μίσθωση 

           β. Πώληση για επανεκμίσθωση 

           γ. Λειτουργική μίσθωση 

           δ. Δάνειο για αγορά εξοπλισμού 

Σωστή απάντηση η Α 

 

6. Σύμφωνα με τo ΔΛΠ 17  oμισθωτής θα εμφανίσει στις οικονομικές του 

καταστάσεις κατά την έναρξη της μίσθωσης 

         α. Μια υποχρέωση ίση με € 175000 και πάγιο αξίας € 135.000 

         β. Ένα πάγιο αξίας € 134.000 

         γ. Μία υποχρέωση ίση με € 150.000 και ισόποση αξία μισθωμένου εξοπλισμού 

         δ. Μία υποχρέωση ίση με € 149.000 και ισόποση αξία μισθωμένου εξοπλισμού 

Σωστή απάντηση η Γ 

 

 



3 
 

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 54 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ.210-5711484 
Email: grammateia@eclass4U.gr 

 
 
 

7. Κατά την επανεκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης με 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής πέντε έτη, διαπιστώνει η αύξηση της αξίας του παγίου 

κατά € 42.000. Με βάση τα ΔΛΠ η επιχείρηση πρέπει να  

          α. Να διενεργήσει πρόσθετες αποσβέσεις κατά 20% 

          β. Να χρεώσει το κόστος κτήσης του παγίου € 42.000 και να πιστώσει τα   

              αποθεματικά αναπροσαρμογής (επανεκτίμησης) ισόποσα 

          γ. Να εμφανίσει ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  ίσες με  

             € 42.000 

          δ. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η Β 

 

8. Το νοσοκομείο Νοσηλεία ΑΕ σκοπεύει να επεκτείνει την επιχείρηση 

δημιουργώντας νέες μονάδες υγείας, η επιχείρηση βρίσκει ένα αριθμό νέων 

κτηρίων, ετοιμάζει τα σχέδια, συζητάει με ιδιοκτήτες και επιλέγει ένα κτήριο 

όπου στη συνέχεια μορφοποιεί. Με βάση τα ΔΛΠ ποιος είναι ο λογιστικός 

χειρισμός για τα έξοδα μελέτης και αναζήτησης κτηρίου και για τα έξοδα 

διαμόρφωσης του κτηρίου που επιλέγεται : 

    α. Όλα τα έξοδα μελέτης, αναζήτησης, επιλογής και διαμόρφωσης κτηρίου   

        επιβαρύνουν τα άυλα πάγια ενεργητικού 

     β. Όλα τα έξοδα μελέτης, αναζήτησης, επιλογής και διαμόρφωσης κτηρίου  

         επιβαρύνουν τα  έξοδα της χρήσης 

     γ. Τα έξοδα μελέτης και αναζήτησης κτηρίου επιβαρύνουν  τα έξοδα ενώ τα  

         έξοδα διαμόρφωσης κτηρίου τα ενσώματα πάγια  

     δ. Δεν διενεργείται κανένας λογιστικός χειρισμός 

Σωστή απάντηση η Γ 

Δίνονται τα υπόλοιπα του Προσαρμοσμένου ισοζυγίου της 31/12/2014 της 

εμπορικής εταιρείας ΩΜΕΓΑ η οποία ακολουθεί το Σχέδιο Λογαριασμών του ΕΓΛΣ 

Κωδικός 

ΕΓΛΣ 

Τίτλος λογαριασμού Υπόλοιπο 

11.00 Κτήριο 250.000 

11.99 Αποσβεσμένα κτήρια (Αποθήκη Α) 31.250 

20.00 Αποθέματα εμπορευμάτων (αρχικά) 30.000 

20.01 Αγορές εμπορευμάτων 700.000 

30.00 Πελάτης Γ. Γεωργίου 5.000 

31.00 Γραμμάτια εισπρακτέα 1.250 

30.05 Προκαταβολές πελατών 8.000 

33.00 Προκαταβολές προσωπικού 15.000 

36.00 Ασφάλιστρα προπληρωμένα 3.000 

36.00 Προπληρωμένα ενοίκια 2.000 

38.00 Ταμείο 300.000 

38.03 Καταθέσεις όψεως 800.000 
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40.00 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 600.000 

41.02 Τακτικό αποθεματικό 170.000 

50.00 Προμηθευτής ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΕ 10.000 

51.00 Γραμμάτια πληρωτέα 3.000 

45.00 Ομολογιακά δάνεια 300.000 

45.10 Δάνεια τραπεζών 200.000 

53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 3.100 

55.00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.900 

56.00 Προεισπραχθέντα ενοίκια 2.000 

56.00 Προεισπραχθέντα έσοδα από προμήθειες 5.000 

56.01 Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωτέα 2.000 

56.01 Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες 3.000 

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 140.000 

62.05 Ασφάλιστρα 2.000 

65.00 Τόκοι και έξοδα δανείων 2.000 

66.01 Αποσβέσεις κτηρίων 25.000 

70.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων 900.000 

75.02 Έσοδα από προμήθειες 22.000 

75.05 Έσοδα ενοικίων 8.000 

81.00.01 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 15.000 

81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 15.000 

   

 

Με βάση το προσαρμοσμένο ισοζύγιο επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα 

παρακάτω ερωτήματα 9 – 22 :  
9. Η ΩΜΕΓΑ κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού την 31/12/2014 είχε ήδη στην 

κατοχή της την Αποθήκη Α, η οποία αποσβένεται με τη σταθερή μέθοδο 

αποσβέσεων και συντελεστή 10% 

          α. 15 μήνες 

          β. 18 μήνες 

          γ. 21 μήνες 

          δ. 24 μήνες 

Σωστή απάντηση η Α 

Για να υπολογίσουμε το χρονικό διάστημα που η ΩΜΕΓΑ έχει στην κατοχή της την 

αποθήκη κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού την 31/12/2014, θα πρέπει αρχικά να 

υπολογίσουμε την ετήσια απόσβεση της αποθήκης. 

Αξία κτήσης Αποθήκης (λ. 11.00) €250.000 * 10% (ετήσια απόσβ) => 

Αποσβέσεις Αποθήκης (κτιρίου) = €25.000 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αποσβεσμένο κτίριο λ. 11.99 (αποθήκη) εφόσον το 

ισοζύγιο είναι προσαρμοσμένο (έχουν ήδη γίνει οι εγγραφές προσαρμογής των 

αποσβέσεων) είναι 31.250€ : 

Διαιρούμε τα €25.000 (ετήσιες αποσβέσεις) /12 μήνες = 2.083,33 μηνιαία 

απόσβεση και στη συνέχεια το ποσό από τον λογαριασμό 11.99 αποσβεσμένα κτήρια  

31.250 / 2.083,33 = 15 μήνες  
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10. Τα συνολικά έξοδα αποσβέσεων παγίων της ΩΜΕΓΑ για τη χρήση 2014 

ανέρχονται σε (ποσά σε €) 

          α. 20.000 

          β. 25.000 

          γ. 31.250 

          δ. 56.250 

Σωστή απάντηση η Β 

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων έχει γίνει ως εξής : (το ποσό των αποσβέσεων 

απεικονίζεται στο ισοζύγιο μας στον λογαριασμό 66.01 αποσβέσεις κτηρίων) 

Αξία κτήσης = 250.000 * 10% (συντελεστής ετήσιας απόσβεσης) = €25.000 ετήσιες 

αποσβέσεις 

11. Τo σύνολο όλων των εξόδων (οργανικών και μη, εκτός του κόστους 

πωληθέντων) και επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης 2014 είναι (ποσά σε 

€) : 

             α. 20.000 

             β. 169.000 

             γ. 184.000 

             δ. 77.000 
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 140.000

62.05 Ασφάλιστρα 2.000

65.00 Τόκοι και έξοδα δανείων 2.000

66.01 Αποσβέσεις κτηρίων 25.000

81.01.01 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 15.000

Σύνολα εξόδων 184.000

Σωστή απάντηση η Γ  

12. Ο λογαριασμός «Προπληρωμένα ασφάλιστρα» απεικονίζει  

           α. Οργανικά έξοδα της τρέχουσας χρήσης (2014) της ΩΜΕΓΑ 

           β. Οργανικά έσοδα της τρέχουσας χρήσης (2014) της ΩΜΕΓΑ 

           γ. Απαιτήσεις της ΩΜΕΓΑ από το προμηθευτή της 

           δ. Υποχρεώσεις της ΩΜΕΓΑ έναντι του προμηθευτή της 

Σωστή απάντηση η Γ 

 
13. Με δεδομένο ότι το τελικό απόθεμα τους εμπορεύματος Α ανέρχονταν σε 

40.000 το κόστος πωληθέντων της ΩΜΕΓΑ για τη χρήση 20014 είναι (ποσά σε 

€) : 

a. 200.000 

b. 690.000 

c. 230.000 

d. 260.000 
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Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων

20.00 Αποθέματα εμπορευμάτων (αρχικά) 30.000

20.01 Αγορές εμπορευμάτων 700.000

Αποθέματα εμπορευμάτων (τελικά) -40.000

Κόστος Πωληθέντων 690.000

Σωστή απάντηση η Β  

15. Το σύνολο του καθαρού πάγιου ενεργητικού στον ισολογισμό της 31.12.2014 

ανέρχεται σε (ποσά σε €) : 

    α. 450.000 

         β. 218.750 

         γ. 360.000 

         δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

11.00 Κτήρια - Αποθήκη Α 250.000

11.99 Αποσβεσμένα Κτήρια (αποθήκη Α) -31.250

Πάγιο Ενεργητικό (αναπόσβεστη αξία) 218.750

Σωστή απάντηση η Β  

15. Ο λογαριασμός Ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι: 

           α. Μεταβατικός λογαριασμός παθητικού 

           β. Μεταβατικός λογαριασμός ενεργητικού 

           γ. Λογαριασμός οργανικού εξόδου 

           δ. Λογαριασμός υποχρεώσεων 

Σωστή απάντηση η Δ 

 
16. Ο λογαριασμός Αμοιβές έμμισθου προσωπικού αναφέρεται σε: 

          α. Στο σύνολο των εξόδων μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης 

          β. Στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων 

          γ. Στις μικτές αποδοχές των εργαζομένων 

          δ. Στο ποσό που η επιχείρηση καταβάλλει στους εργαζόμενους 

Σωστή απάντηση η Γ 

 
17. Το σύνολο των εσόδων της ΩΜΕΓΑ για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε (ποσά σε 

€): 

          α. 30.000  

          β. 22.000 

          γ. 952.000 

          δ. 945.000 
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Υπολογισμός Εσόδων

70.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων 900.000

75.02 Έσοδα από προμήθειες 22.000

75.05 Έσοδα ενοικίων 8.000

81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 15.000

Σύνολο Εσόδων 945.000

Σωστή απάντηση η Δ  
 
18. Ο λογαριασμός προκαταβολές πελατών είναι λογαριασμός : 

a. Εσόδων 

b. Εξόδων 

c. Απαίτησης 

d. Υποχρέωσης 

Σωστή απάντηση η Δ 

 
19. Το μικτό κέρδος της ΩΜΕΓΑ για τη χρήση 2014 είναι (ποσά σε €) 

      α. 200.000 

      β. 210.000 

      γ. 230.000 

      δ. 250.000 

 
Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων

70.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων 900.000

Κόστος Πωληθέντων -690.000 (από ερωτ 13)

Μικτό Κέρδος 210.000

Σωστή απάντηση η Β  
 

20. Ο λογαριασμός Προεισπραχθέντα έσοδα από προμήθειες είναι λογαριασμός 

              α. Παθητικού 

              β. Εσόδου 

              γ. Ενεργητικού 

              δ. Κέρδους 

Σωστή απάντηση η Α 

 
21. Τα καθαρά αποτελέσματα της ΩΜΕΓΑ για τη χρήση 2014 είναι (ποσά σε €): 

                α. Κέρδη 761.000  

                β. Κέρδη 71.000 

                γ. Ζημιές 30.500 

                δ. Ζημιές 13.000 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

Μικτό Κέρδος 210.000 (από ερωτ. 19)

Πλέον Οργανικά έσοδα

75.02 Έσοδα από προμήθειες 22.000

75.05 Έσοδα ενοικίων 8.000

Μείον Οργανικά έξοδα

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 140.000

62.05 Ασφάλιστρα 2.000

65.00 Τόκοι και έξοδα δανείων 2.000

66.01 Αποσβέσεις κτηρίων 25.000

Πλέον Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 15.000

Μείον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

81.00.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 15.000

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (κέρδη) 71.000

Σωστή απάντηση η Β  
22. Ο λογαριασμός «Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωτέα» είναι λογαριασμός : 

             α. Ζημιών 

             β. Εξόδων 

             γ. Ενεργητικού 

             δ. Παθητικού 

Σωστή απάντηση η Δ 

 

23. Μία μείωση ενός στοιχείου παθητικού μπορεί να συνοδεύεται από ισόποση: 

   α. Μείωση άλλου στοιχείου παθητικού  

   β. Αύξηση άλλου στοιχείου παθητικού 

   γ. Αύξηση στοιχείου απαίτησης 

   δ. Μείωση της καθαρής θέσης 

Σωστή απάντηση η Β 

 

24. Ο λογαριασμός Γραφική ύλη εμφανίζεται στο προσωρινό ισοζύγιο 

(31/12/2015) με υπόλοιπο 450 . Κατά την απογραφή διαπιστώθηκε ότι 

υπήρχε γραφική ύλη κόστους αγοράς 150 και τρέχουσας αξίας 200. Η 

εγγραφή τακτοποίησης του λογαριασμού Γραφική ύλη είναι: 

                                   Χρέωση       Πίστωση 

                  α. Αναλωθείσα γραφική ύλη  250                Γραφική ύλη 250 

                  β. Γραφική ύλη  150        Αναλωθείσα γραφική ύλη 150 

                  γ. Αναλωθείσα γραφική ύλη 300                  Γραφική ύλη 300 

                  δ. Καμία από τις παραπάνω 

Σωστή απάντηση η Γ 

 

25. Η προκαταβολή πελάτη προς την επιχείρηση για μελλοντική πώληση 

εμπορευμάτων αποτελεί για την επιχείρηση 

               α. Έσοδο 

               β. Έξοδο 

               γ. Υποχρέωση 

               δ. Απαίτηση 

Σωστή απάντηση η Γ 
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26. Η επιχείρηση πληρώνει μηνιαία στους υπαλλήλους της το ποσό των 45.000. 

Αν οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 25% και οι κρατήσεις ανέρχονται 

σε 10% του μικτού μισθού, αντίστοιχα, η συνολική της μηνιαία επιβάρυνση 

είναι (ποσά σε €) 

                α. 45.000 

                β. 50.000 

                γ. 57.500 

                δ. 62.500 

Σωστή απάντηση η Δ 

Για να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος εργασία θα πρέπει από τα καθαρά που μας 

δίνει να βρούμε τις Μικτές Αποδοχές. 

Υπολογισμός Μικτών 

Από το 100% αφαιρούμε το ποσοστό των κρατήσεων των εργαζομένων 10% και το 

αποτέλεσμα θα το διαιρέσουμε με τις καθαρές αποδοχές €45.000. 

100% - 10% = 90%  και το επόμενο βήμα 45.000 / 90% ή 0,90 =  

=> Μικτές αποδοχές = €50.000 

Το κόστος των εργαζομένων είναι Μικτές αποδοχές + Εργοδοτικές Εισφορές = 

50.000 + 50.000* 25% = 50.000 + 12.50. = €62.500  

27. Ο λογαριασμός Μερίσματα πληρωτέα ανήκει 

α. Στα έξοδα 

β. Στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού 

γ. Στις υποχρεώσεις 

δ. Στην καθαρή περιουσία 

Σωστή απάντηση η Γ 

Ο λογαριασμός 53.01 μερίσματα πληρωτέα είναι λογαριασμός παθητικού και ανήκει 

στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις «53 Πιστωτές διάφοροι» 

  
28. Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12/2015) διαπιστώθηκε ότι α) το 

υπόλοιπο του λογαριασμού Έξοδα διαφήμισης ύψους € 200.000 περιλαμβάνει και 

ποσό € 30.000 για διαφήμιση Ιανουαρίου 2016 και β) το υπόλοιπο του 

λογαριασμού Έσοδα ενοικίων ύψους 11.000 δεν περιλαμβάνει το μη εισπραχθέν 

ενοίκιο ύψους € 1.000 Δεκεμβρίου. Μετά την τακτοποίηση των παραπάνω ο 

λογαριασμός Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού: 

    α. Μειώνεται κατά 31.000 

    β. Αυξάνεται κατά 31.000 

    γ. Αυξάνεται  κατά 29.000 

    δ. Μειώνεται κατά 29.000 

Σωστή απάντηση η Β 

1. Προπληρωμένα έξοδα διαφήμισης μηνός Ιανουαρίου ποσού 30.000€ 

2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (Έσοδα ενοικίων μηνός Δεκεμβρίου) ποσού 

1.000€  

Σύνολο 30.000 + 1000 = αύξηση €31.000 
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29. Την 1/10/2015 η επιχείρηση πούλησε εμπορεύματα κόστους 20.000 με 

υπογραφή συναλλαγματικής 8 μηνών ονομαστικής αξίας 31.980, που 

περιλαμβάνει ΦΠΑ 23%. Αν η τιμή τοις μετρητοίς ήταν 25.280 (δεν 

περιλαμβάνεται ΦΠΑ) το υπόλοιπο του λογαριασμού Μη δεδουλευμένοι τόκοι 

γραμματίων εισπρακτέων μετά τη τακτοποίηση του την 31/12/2015 είναι (ποσά 

σε €) : 

α. 300 

β. 270 

γ. 450 

δ. 720 

Ο υπολογισμός των μη δεδουλευμένων τόκων γραμματίων (τόκοι που αφορούν την 

επόμενη χρήση) θα υπολογιστεί ως εξής:  

Συνολική αξία τιμολογίου : €31.980 (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23%) 

Η καθαρή αξία του είναι 31.980 / 1,23 = €26.000 

Μας αναφέρει ότι η τιμή με μετρητά είναι €25.280.  

Η διαφορά €26.000 – €25.280 = €720 είναι οι τόκοι των γραμματίων 

(δεδουλευμένοι και μη δεδουλευμένοι) 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι είναι οι τόκοι που αφορούν την επόμενη χρήση. 

Εφόσον η πίστωση που έχουμε δώσει στον πελάτη μας είναι 8μηνης διάρκειας, 

διαιρούμε το σύνολο των τόκων με τους 8 μήνες  

720 / 8μήνες = €90 

Οι μήνες μέσα στην τρέχουσα χρήση είναι από 1/10/2015 , 3 μήνες και στην 

επόμενη χρήση 5 μήνες. 

Άρα οι μη δεδουλευμένοι τόκοι θα είναι €90 * 5 = €450  

Σωστή απάντηση είναι η Γ 

 

30. Την 1/12/15 καταβάλλονται ενοίκια 4.000 για την περίοδο 1/10/15 – 31/1/16. 

Το ύψος του μηνιαίου επιτοκίου είναι € 1.000. με βάση την αρχή του 

δεδουλευμένου (αυτοτέλειας των χρήσεων) καταχωρείται η εγγραφή: 

                   Χρέωση                 Πίστωση 

           α. Ενοίκια 4.000    Ταμείο 4.000 

           β. Ενοίκια επόμενων χρήσεων 4.000            Ταμείο 4.000 

           γ. Ενοίκια         1.000             Ταμείο 4.000 

              Ενοίκια επόμενων χρήσεων 3.000 

           δ. Ενοίκια  3.000   Ταμείο 4.000  

              Ενοίκια επόμενων χρήσεων 1.000 

Σωστή απάντηση η Δ 

 

 

31. Έστω ότι η αγορά εμπορευμάτων κόστους 3.700 μετρητοίς καταχωρήθηκε στα 

λογιστικά αρχεία, κατά λάθος, με ποσό 7.300. Η διορθωτική εγγραφή (μερικός 

αντιλογισμός) είναι: 
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Χρέωση                  Πίστωση 

                 α. Ταμείο 3.600                  Αγορές εμπορευμάτων 3.600  

                 β. Αγορές εμπορευμάτων 3.600      Ταμείο 3.600 

                 γ.  Ταμείο 3.700        Αγορές εμπορευμάτων 3.700 

                 δ. Ταμείο 7.300        Αγορές εμπορευμάτων 7.300 

Σωστή απάντηση η Α 

 

32. Αν την 31/12/2015 υπάρχουν τα ακόλουθα υπόλοιπα λογαριασμών 

Εμπορευμάτων: Εμπορεύματα τέλους περιόδου 200.000 Επιστροφές αγορών 

40.000, Εκπτώσεις αγορών 60.000. Αγορές εμπορευμάτων 800.000, Κόστος 

πωληθέντων 600.000 τότε τα Εμπορεύματα Αρχής περιόδου είναι: 

         α. 600.000 

         β. 300.000 

         γ. 400.000 

         δ. 100.000 

Κόστος πωληθέντων = Αποθέματα αρχής + Αγορές – εκπτώσεις – επιστροφές – 

Αποθέματα τέλους =>  

=> Αποθέματα αρχής = Αγορές – εκπτώσεις – επιστροφές – Αποθέματα τέλους – 

Κόστος πωληθέντων  
Υπολογισμός εμπορευμάτων αρχής

Αγορές χρήσης 800.000

Εκπτώσεις αγορών -40.000

Επιστροφές αγορών -60.000

Αποθέματα εμπορευμάτων τέλους -200.000

Κόστος Πωληθέντων -600.000

Αποθέματα εμπορευμάτων αρχής 100.000

Σωστή απάντηση η Δ  

33. Ο σχηματισμός Προβλέψεων στοχεύει  

          α. Στην κάλυψη ζημιών που αναμένεται να συμβούν στην επόμενη χρήση 

          β. Στην κάλυψη ζημιών που αναμένεται να συμβούν στην επόμενη χρήση και   

              στο μέλλον (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) 

          γ. Στην κάλυψη της επιχείρησης από έκτακτους κινδύνους 

          δ. Στη μείωση των κερδών για μικρότερη φορολογική επιβάρυνση 

Σωστή απάντηση η Β 

 
34. Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους ή της τιμής κτήσεως τα Πάγια 

περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται  

             α. Στην κάθε φορά αναπροσαρμοσμένη τους αξία με βάση τον δείκτη τιμών   

                 καταναλωτή της προηγούμενης χρήσεως 

             β. Στην αξία που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στην πώλησης τους 

             γ. Στην αξία που αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν 

             δ. Στην μικρότερη αξία μεταξύ της κτήσεως και της τρέχουσας 

Σωστή απάντηση η Γ 
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35. Η παρουσία ενός παγίου με 0,01 στην απογραφή και στον ισολογισμό 

δικαιολογείται  

            α. Για να μην αποκρύπτεται ή για να δείχνει την ύπαρξη του 

            β. Για να δείχνει ότι έχει αποσβεσθεί η αξία του παγίου 

            γ. Για να μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά από την τυχόν πώληση του και το   

                έκτακτο αποτέλεσμα 

            δ. Για όλα τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η Δ 

 

36. Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου , ο προσδιορισμός του αποτελέσματος 

χρήσης επιχείρησης λαμβάνει υπόψη  

             α. Εισπράξεις και πληρωμές συγκεκριμένης χρήσης 

             β. Έσοδα και έξοδα συγκεκριμένης χρήσης 

             γ. Έσοδα και έξοδα προηγούμενων και επόμενων χρήσεων 

             δ. Έσοδα και έξοδα συγκεκριμένης χρήσης αφού προστεθούν εκείνα της  

                 προηγούμενης χρήσης και αφαιρεθούν εκείνα της επόμενης 

Σωστή απάντηση η Δ 

 

37. Κατά τον προηγούμενο μήνα στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης ΚΛΜ 

δεν υπάρχουν αποθέματα παραγωγής σε εξέλιξη και παράγονται σε κοινή γραμμή 

παραγωγής δύο προϊόντα τα Λ και Μ. Η κίνηση των μονάδων σύμφωνα με τα 

δεδομένα του λογιστηρίου είναι: 

 
 

Το κόστος παραχθέντων της ενιαίας παραγωγής του προηγούμενου μήνα ήταν 

110.000 και κατανεμήθηκε στα δύο προϊόντα βάσει του αριθμού των μονάδων που 

παρήχθησαν. Το κόστος προϊόντος του Λ τον προηγούμενο μήνα είναι (ποσά σε €): 

      α. 41.800 

      β. 40.000 

      γ. 60.000 

      δ. 68.200 

Σωστή απάντηση η Δ 

Για αρχή θα γίνει ο υπολογισμός του συνόλου των παραγόμενων μονάδων : 

Παραχθέντα τεμάχια =  Απογραφή ετοίμων τέλους + Πωληθέντα τεμάχια – 

Απογραφή ετοίμων έναρξης 

Παραχθέντα Λ = 300 + 6.000 – 100 = 6.200 

Παραχθέντα Μ = 200 + 4.000 – 400 = 3.800 

Σύνολο παραχθέντων = 6.200 + 3.800 = 10.000 

Υπολογισμός κόστους / τεμάχιο :  

110.000 / 10.000 = €11 / τεμάχιο 

Κόστος Λ = €11 / τμχ * 6.200 = € 68.200 
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38. Η εταιρεία Χ παράγει και κοστολογεί κατά παραγγελία. Τιμολογεί τις παραγγελίες 

προσθέτοντας 20% στο συνολικό κόστος. Η παραγγελία αριθμ. 24 είχε αρχικό 

(πρώτο) κόστος 6.840 το 40% του οποίου είναι η άμεση εργασία. Το μέσο 

ημερομίσθιο για όλο το έτος είναι 18,24. Ο συντελεστής καταλογισμού των ΓΒΕ 

υπολογίστηκε με βάση τις ΩΑΕ. Προϋπολογίστηκαν ΓΒΕ 300.000 και 60.000 

Ώρες Άμεσης Εργασίας. Η τιμολογηθείσα αξία της παραγγελίας 24 είναι (ποσά 

σε €): 

            α. 7.620 

            β. 8.208 

            γ. 9.108 

            δ. 9.149 

 

 
Σωστή απάντηση η Γ 

 
39. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2015 η επιχείρηση ΑΣΤΡΙΣ πραγματοποίησε ΓΒΕ 

ύψους 200€. Τα ΓΒΕ καταλογίζονται με συντελεστή 2€/ΩΑΕ, οι ΩΑΕ του 

Ιουνίου 2015 ανήλθαν σε 150 και οι προϋπολογισμένες ΩΑΕ ήταν 160. Η 

διαφορά καταλογισμού που εντοπίστηκε στο τέλος του μήνα ήταν (ποσά σε €) 

          α. 100, υπερκαταλογισμός 

          β. 100, υποκαταλογισμός 

          γ. 130, υπερκαταλογισμός 

          δ. 130, υποκαταλογισμός 

Σωστή απάντηση η Α 

 

Καταλογισμένα ΓΒΕ = Συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ * Πραγματική μονάδα βάσης  

                            = 2€ / ΩΑΕ * 150 ΩΑΕ = 300 € (Καταλογισμένα ΓΒΕ) 

Άρα εφόσον τα καταλογισμένα είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά  

                         300€ > 200€ έχουμε υπερκαταλογισμό 
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40. Επιχείρηση που χρησιμοποιεί τη κατά παραγγελία κοστολόγηση και καταλογίζει 

τα ΓΒΕ βάσει της άμεσης εργασίας. Την περίοδο του Μαρτίου τρεις παραγγελίες 

ήταν σε εξέλιξη και τα σχετικά στοιχεία (σε €) παρατίθενται στον πιο κάτω 

πίνακα: 

 
Τα συνολικά καταλογισμένα ΓΒΕ της περιόδου ήταν 140.000 €. Οι παραγγελίες 1 και 

2 δεν είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος της περιόδου. Τα καταλογισμένα ΓΒΕ που 

περιλαμβάνονται στην Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους είναι (ποσά σε €) 

     α. 124.250 

     β. 132.525 

     γ. 170.425 

     δ. 214.425 
Σωστή απάντηση η Α 

 

Για να μπορέσουμε να βρούμε τα καταλογισμένα ΓΒΕ θα χρειαστεί αρχικά να 

υπολογίσουμε το σύνολο της άμεσης εργασίας, όπου είναι η μονάδα βάσης μας. 

Σύνολο άμεσης εργασίας = άμεση εργασία παραγγελίας 1 + άμεση εργασία 

παραγγελίας 2 + άμεση εργασία παραγγελίας 3 =  

12.500 + 23.000 + 4.500 = 40.000€ 

Στη συνέχεια μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή καταλογισμού των ΓΒΕ : 

                             
   

             
 
       

      
       

Οι παραγγελίες σε εξέλιξη είναι η 1 & η 2.  

Άρα έχουμε : Καταλογισμένα ΓΒΕ = Συντελεστής Καταλογισμού * κόστος άμεσης 

εργασίας (παραγγελίας 1 + παραγγελίας 2) = 3,5 * (12.500 + 23.000) = 124.250 

 

41. Τα υπόλοιπα μερικών από τους λογαριασμούς της βιομηχανικής επιχείρησης 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΥΕΛΑ της 31/12/2015 έχουν ως εξής (ποσά σε €): 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 160.000 

Απόθεμα ημικατεργασμένων αρχής 42.000 

Απόθεμα ημικατεργασμένων τέλους 35.000 

Απόθεμα ετοίμων προϊόντων αρχής 50.000 

Απόθεμα ετοίμων προϊόντων τέλους 80.000 

Κόστος παραγωγής περιόδου 683.000 

       

 

 Το κόστος πωληθέντων είναι (ποσά σε €)   

             α. 690.000 

             β. 960.000 

             γ. 660.000 

             δ. 740.000 
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Σωστή απάντηση η Γ 

 

Κόστος παραγωγής περιόδου 683.000

Απόθεμα ημικατεργασμένων αρχής 42.000

Απόθεμα ημικατεργασμένων τέλους -35.000

Κόστος Παραχθέντων 690.000

Κόστος Παραχθέντων 690.000

Απόθεμα ετοίμων προϊόντων αρχής 50.000

Απόθεμα ετοίμων προϊόντων τέλους -80.000

Κόστος Πωληθέντων 660.000  

42. Σας δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία της βιομηχανίας ΛΑΜΔΑ για την οικονομική 

χρήση1/1 – 31/12/2015: 

 

Κόστος άμεσης εργασίας 174.000 

Αγορές άμεσων υλικών 158.000 

Αρχικό απόθεμα άμεσων υλικών 15.000 

Αρχικό – Πρώτο κόστος 295.000 

 

Το κόστος του αποθέματος τέλους 31/12/2015 των άμεσων υλικών (ποσά σε 

€) είναι: 

                α. 52.000 

                β. 121.000 

                γ. 211.000 

                δ. 173.000 

Σωστή απάντηση η Α 

 

Αρχικό κόστος = Άμεσα Υλικά + Άμεση εργασία =>  

Άμεσα Υλικά = Πρώτο κόστος – Άμεση εργασία = 295.000 – 158.000 = > 

Άμεσα Υλικά = €121.000 

 

Άμεσα Υλικά = Αρχικό απόθεμα άμεσων υλικών + Αγορές άμεσων υλικών –              

                     -Τελικό απόθεμα άμεσων υλικών => 

Τελικό απόθεμα άμεσων υλικών = Αρχικό απόθεμα άμεσων υλικών + Αγορές                        

                                                    άμεσων υλικών – Άμεσα Υλικά = 

= 15.000 + 158.000 – 121.000 = €52.000 

 

 

43. Τα στοιχεία κόστους της βιομηχανίας ΕΨΙΛΟΝ για το προηγούμενο έτος (ποσά 

σε €): 

Πωλήσεις 500.000 

Κόστος άμεσης εργασίας 174.000 
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Αρχικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη 35.000 

Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων 28.000 

Αρχικό – πρώτο κόστος 295.000 

ΓΒΕ 116.000 

Μικτό κέρδος 73.600 

Κόστος ετοίμων διαθεσίμων προς πώλησης 455.000 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τα αποθέματα τέλους χρήσης της παραγωγής 

σε εξέλιξη (ημικατεργασμένα) είναι (ποσά σε €): 

       α. 19.000 

                 β. 21.000 

                 γ. 28.000 

                 δ. 91.000 

Σωστή απάντηση η Α 

Κόστος Πωληθέντων = Κόστος ετοίμων διαθεσίμων προς πώληση – Τελικό απόθεμα 

ετοίμων   Προϊόντων            (1) 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων = Μικτό κέρδος =>  

=> Κόστος Πωληθέντων = Πωλήσεις – Μικτό Κέρδος = 500.000 – 73.600 => 

Κόστος Πωληθέντων = 426.400€ 

Αντικαθιστούμε στην (1) και έχουμε : 

426.400 = 455.000 – Τελικό απόθεμα ετοίμων => 

Τελικό απόθεμα ετοίμων = 455.000 – 426.400 = 28.600 

 

Στη συνέχεια εφόσον έχουμε το τελικό απόθεμα ετοίμων μπορούμε να υπολογίσουμε 

το κόστος Παραχθέντων. 

Κόστος Πωληθέντων = Αρχικό απόθεμα ετοίμων Προϊόντων + Κόστος   

                                    Παραχθέντων – Τελικό απόθεμα ετοίμων Προϊόντων  

426.400 = 28.000 + Κόστος Παραχθέντων – 28.600 => 

Κόστος Παραχθέντων = 426.400 – 28.000 + 28.600 = 427.000  

 

Κόστος Παραχθέντων = Απόθεμα αρχής παραγωγής σε εξέλιξη + Κόστος 

Παραγωγής – Τελικό απόθεμα τέλους παραγωγή σε εξέλιξη  

 

*Κόστος Παραγωγής = Άμεσα Υλικά + Άμεση Εργασία + ΓΒΕ  

Άμεσα Υλικά + Άμεση εργασία = Άμεσο κόστος = 295.000 

Άρα κόστος παραγωγής = 295.000 + 116.000 = 411.000 

 

427.000 = 35.000 + 411.000* - Τελικό απόθεμα τέλους παραγωγή σε εξέλιξη  

Τελικό απόθεμα τέλους παραγωγή σε εξέλιξη = 427.000 – 411.000 – 35.000 => 

Τελικό απόθεμα τέλους παραγωγή σε εξέλιξη = 19.000 

 

44. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ΒΙΟΜΕΤΑΛ ήταν 106.000€. Το 

κόστος των παραχθέντων εμπορευμάτων ήταν 410.000€. Τα αρχικά αποθέματα 
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των ετοίμων προϊόντων ήταν 65.000€ και τα τελικά αποθέματα ετοίμων 

προϊόντων 72.000€. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε (ποσά σε €) 

    α. 905.000 

          β. 509.000 

          γ. 475.000 

          δ. 403.000 

Σωστή απάντηση η Β 

Μικτό Περιθώριο κέρδους = Πωλήσεις – Κόστος πωληθέντων 

Μικτό Περιθώριο κέρδους = 106.000 

Κόστος Πωληθέντων  = Αρχικό απόθεμα Ετοίμων + Κόστος Παραχθέντων 

προϊόντων + τελικό απόθεμα ετοίμων  

65.000 + 410.000 – 72.000 = €403.000 

 

Πωλήσεις = Μικτό κέρδος + Κόστος Πωληθέντων =  

                  106.000 + 403.000 = €509.000 

 

45. Τα στοιχεία κόστους της βιομηχανίας ΚΑΠΑ για το προηγούμενο έτος (ποσά σε 

€): 

Αρχικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη 35.000 

Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων 28.000 

Αρχικό – πρώτο κόστος 295.000 

ΓΒΕ 116.000 

Κόστος ετοίμων διαθεσίμων προς πώλησης 455.000 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το κόστος παραχθέντων είναι (ποσά σε €): 

               α. 391.000 

               β. 419.000 

               γ. 421.000 

               δ. 427.000 

Σωστή απάντηση η Δ 

Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων + Κόστος Παραχθέντων =  

Κόστος ετοίμων διαθεσίμων προς πώληση => 

=> Κόστος Παραχθέντων = Κόστος ετοίμων διαθεσίμων προς πώληση -   

                                         Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων  

Κόστος Παραχθέντων = €455.000 - €28.000 = €427.000 

 
46. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της βιοτεχνίας ΑΛΦΑ για το 2015 (ποσά σε €): 

Αρχικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη 390.000 

Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων 260.000 

Κόστος παραγωγής περιόδου 3.300.000 

Κόστος παραχθέντων προϊόντων 3.400.000 

Κόστος πωληθέντων 3.500.000 

Τα αποθέματα τέλους παραγωγής σε εξέλιξη (ημικατεργασμένα) είναι (ποσά σε €) 

               α. 370.000 

               β. 290.000 
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               γ. 245.000 

               δ. 145.000 

Σωστή απάντηση η Β 

 

Κόστος Παραχθέντων Προϊόντων = Αρχικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη + 

Κόστος παραγωγής περιόδου – Τελικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη  

 

Τελικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη = Αρχικό απόθεμα παραγωγής σε 

εξέλιξη + Κόστος παραγωγής περιόδου – Κόστος Παραχθέντων Προϊόντων => 

=>  Τελικό απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη =  

390.0 + 3.300.000 – 3.400.000 = 290.000 

 
47. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης ΚΡΗΤΗ ΑΕΒΕ για το 2015 

(ποσά σε €): 

 Έτοιμα 

προϊόντα 

Παραγωγή σε 

εξέλιξη 

Αρχικά αποθέματα 60.000 88.000 

Τελικά αποθέματα 80.000 112.000 

 

Με δεδομένο ότι το κόστος Παραχθέντων Προϊόντων ανήλθε σε 1.140.000 

και ότι το κόστος Πωληθέντων αποτέλεσε το 80% των πωλήσεων, οι 

πωλήσεις για το 2015 ήταν (ποσά σε €) 

               α. 1.120.000 

               β. 1.200.000 

               γ. 1.320.000 

               δ. 1.400.000 

Σωστή απάντηση η Δ 

 
Κόστος Πωληθέντων = Αρχικά αποθέματα (παραγωγής σε εξέλιξη) + Κόστος      

                         Παραχθέντων – Τελικά αποθέματα (παραγωγής σε εξέλιξη) 

 

Κόστος Πωληθέντων = 60.000 + 1.140.000 – 80.000 = 1.120.000 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα μας έχουμε : 

Κόστος Πωληθέντων = Πωλήσεις * 80% => Πωλήσεις = Κόστος πωληθέντων / 80% 

=> Πωλήσεις = 1.120.000 / 80% = 1.400.000 

 

 

 

48. Η βιοτεχνική επιχείρηση ΚΕΝΤΡΙΚΗ διαθέτει δύο βοηθητικά τμήματα, το τμήμα 

Β1  και το τμήμα Β2 και δύο κύρια παραγωγικά τμήματα, το Π1 και το  Π2. Η 

επιχείρηση έχει ως πάγια κοστολογική πολιτική να επανεπιµερίζει το κόστος των 
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βοηθητικών παραγωγικών Τμημάτων στα κύρια ακολουθώντας την άμεση μέθοδο 

επανεπιμερισμού. Βάσει στατιστικών αναλύσεων και μετρήσεων  έχει εκτιμηθεί 

ότι το Τμήμα Π1 απορροφά το 70% του κόστους του Τμήματος Β1 και το 25% 

του Τμήματος Β2. Το Τμήμα Π2 απορροφά τα υπόλοιπο κόστος των δύο 

βοηθητικών τμημάτων. Το κόστος των τμημάτων Β1 και Β2 έχει προϋπολογιστεί 

σε 30.000 και  20.000 αντίστοιχα. Το κόστος του τμήματος Π1 και του τμήματος 

Π2 πριν τον επανεπιμερισμό του κόστους των βοηθητικών τμημάτων έχει 

προϋπολογιστεί σε € 10.000 και 20.000 αντίστοιχα. Το κόστος του τμήματος Π1 

μετά τον επανεπιμερισμό του κόστους των βοηθητικών τμημάτων ανέρχεται σε:   

            α. 15.000 

            β. 16.000 

            γ. 36.000 

            δ. 44.000 

Σωστή απάντηση η Γ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟ

Β1 Β2 Π1 Π2

30.000 20.000 10.000 20.000

Β1 70% 30%

Β2 25% 75%

Β1 Β2

30.000 20.000 10.000 20.000

Β1 -30.000 21.000 30.000 * 70% 9.000 30.000*30%

Β2 -20.000 5.000 20.000 * 25% 15.000 20.000*75%

ΣΥΝΟΛΑ 0 0 36.000 44.000

Π2

ΚΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα ποσοστά επανεπιμερισμού των βοηθητικών στα κύρια, 

συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα

Π1

 

49. Η επιχείρηση ΖΗΤΑ στη παρελθούσα χρήση καταλογίζει τα ΓΒΕ με βάση τις 

Ώρες Άμεσης Εργασίας και ολοκλήρωσε τη παραγωγή τριών παραγγελιών για τις 

οποίες είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα δεδομένα: 

Παραγγελία Α Β Γ 

Καταλογισθέντα ΓΒΕ (σε €) 1.650.000 2.100.000 2.250.000 

Συνολικό κόστος παραγωγής (σε €) 7.350.000 8.250.000 9.400.000 

Πραγματικές ΩΑΕ 2.750 3.500 3.750 

Με δεδομένο ότι οι πραγματικές ΩΑΕ ήταν λιγότερες από τις προϋπολογισμένες 

κατά 5.000, τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ είναι (ποσά σε €) 

        α. 2.000.000 

        β. 3.000.000 

        γ. 6.000.000 

        δ. 9.000.000 

Σωστή απάντηση η Δ 
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50. Η βιομηχανία ΚΑΡΕΤΑ παράγει μηχανήματα κατόπιν παραγγελίας και καταλογίζει 

τα ΓΒΕ με βάση τις Ώρες Λειτουργίας Μηχανημάτων (ΩΛΜ) Τον Μάρτιο παρήγε 

ένα μηχάνημα για το οποίο απαιτήθηκαν 800 ΩΛΜ και τα κοστολογικά στοιχεία 

του οποίου είναι: 

Αρχικό κόστος 125.000 

Κόστος μετατροπής 60.000 

Κόστος παραγωγής 150.000 

Με δεδομένο ότι για τη χρήση συνολικά προϋπολογίσθηκαν 440.000 ΩΛΜ, τα 

προϋπολογισθέντα ΓΒΕ είναι (ποσά σε €) 

           α. 12.750.000 

           β. 12.850.000 

           γ. 13.750.000 

           δ. 15.000.000 

Σωστή απάντηση η Γ 

Από τον τύπο του κόστους παραγωγής θα υπολογίσουμε τα καταλογισμένα ΓΒΕ. 

Κόστος Παραγωγής = Άμεσα Υλικά + Άμεση Εργασία + Καταλογισμένα ΓΒΕ  (1) 

 

Άμεσα Υλικά + Άμεση Εργασία = Αρχικό Κόστος (2)  

 

Από (1) + (2) = Κόστος Παραγωγής = Αρχικό Κόστος + Καταλογισμένα ΓΒΕ  

Άρα Καταλογισμένα ΓΒΕ = Κόστος Παραγωγής – Αρχικό Κόστος =>  

=> Καταλογισμένα ΓΒΕ = 150.000 – 125.000 = 25.000€ 

 

Στη συνέχεια εφόσον έχουμε τα καταλογισμένα ΓΒΕ μπορούμε να υπολογίσουμε τον 

συντελεστή καταλογισμού των ΓΒΕ: 

Καταλογισμένα ΓΒΕ = Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ * Πραγματικές ΩΛΜ => 

=> Συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ = Καταλογισμένα ΓΒΕ / Πραγματικές ΩΛΜ = 

                                                    = 25.000 / 800 = 31,25€ /ΩΛΜ  

 

                             
                   

                    
  

 
                                                                     

                                    


