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Επανάληψη στους τύπους  

 Αρχικό Κόστος = Άμεσα Υλικά + Άμεση Εργασία    

ή  Άμεσο κόστος  

      ή  Πρώτο Κόστος  

 Κόστος Μετατροπής =  Άμεση Εργασία   + ΓΒΕ (μεταβλητά + σταθερά)    

  

                                              Αρχικό κόστος  

 

                                                                  Κόστος Μετατροπής  

  

 Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής = Άμεσα Υλικά + Άμεση Εργασία + ΓΒΕ                                                                                                                

μεταβλητά   

    

 Άμεσα = απόθεμα Αρχής + Αγορές  - τελικό Απόθεμα  

     Υλικά        α’ υλών             α΄ υλών       α’ υλών  

  

Αγορές = Αγορές χρήσης + ειδικά έξοδα αγορών – επιστροφές – εκπτώσεις  

  

 Κόστος Παραχθέντων   = απόθεμα  Αρχής + Κόστος   -    απόθεμα τέλους  

                                        Ημικατεργ/νων       Παραγωγής       Ημικατεργ/νων  

  

Όπου τα ημικατεργασμένα μπορούμε να τα δούμε και σαν παραγωγή σε εξέλιξη.  

  

 Κόστος Πωληθέντων   = Απόθεμα Αρχής +   κόστος   -    Απόθεμα τέλους      

                                               Ετοίμων        Παραχθέντων        Ετοίμων   

 Κόστος Περιόδου = έξοδα διοίκησης και διάθεσης  

  

 Μικτό Κέρδος = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  

 

 

 

   Κόστος   Παραγωγής =  Άμεσα   Υλ ικά +  Άμεση Εργασία    + ΓΒΕ   
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ΆΣΚΗΣΗ ΑΠΌ ΔΙΑΦΆΝΕΙΕΣ ΟΣΣ  

Η εταιρεία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» παράγει ασυρμάτους (CB) για αυτοκίνητα.  

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν τη χρήση που τελείωσε την 31 Δεκεμβρίου 20X4:  

 Κόστος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή:     1.200.000 € από 

τα οποία τα 800.000 € αφορούσαν άμεσα υλικά.  

 Κόστος εργασίας: 900.000 € από τα οποία τα 250.000 € αφορούσαν έμμεση 

εργασία.  

 ΓΒΕ: 400.000 €  

 Έξοδα διανομής και διοίκησης: 600.000 € Ζητείται: Να υπολογίσετε:  

α) Το άμεσο κόστος             γ) Το κόστος προϊόντος  

β) Το κόστος μετατροπής δ) Το κόστος περιόδου.  

ΛΎΣΗ ΆΣΚΗΣΗΣ  

  

α) Άμεσο κόστος  

Άμεσα Υλικά                      800.000 € 

 Άμεση Εργασία          650.000 €  

Συνολικό άμεσο κόστος                            1.450.000 €    

β) Κόστος μετατροπής  

Άμεση Εργασία                                650.000 €   

ΓΒΕ:            

Έμμεσα υλικά                       400.000 €  

Έμμεση εργασία                               250.000 €  

Λοιπά ΓΒΕ                                      400.000 €                 1.050.000 €  

Συνολικό κόστος μετατροπής      1.700.000 €  

γ) Κόστος προϊόντος  

 Άμεσα Υλικά                     800.000€ 

 Άμεση Εργασία                   650.000 €  

ΓΒΕ:           

Έμμεσα υλικά         400.000 €  

Έμμεση εργασία         250.000 €  

Λοιπά ΓΒΕ                                                   400.000 €            1.050.000 €  

Συνολικό κόστος προϊόντος                2.500.000 €  

δ) Κόστος περιόδου  

Έξοδα διανομής και διοίκησης        600.000 €  
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ΆΣΚΗΣΗ 1  

   

ΛΎΣΗ ΆΣΚΗΣΗΣ   

 Υπολογισμός Κόστους Παραχθέντων   

 Αρχικό απόθεμα Α΄ Υλών 10.000   

 Αγορές Α' Υλών 50.000   

 Κόστος Μετατροπής 30.000 (Άμεση Εργασία + ΓΒΕ)  

 Τελικό απόθεμα Ά Υλών -20.000   

 Κόστος Παραχθέντων 70.000   

ΆΣΚΗΣΗ 2 / ΑΠΌ ΤΕΛΙΚΈΣ  
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ΆΣΚΗΣΗ 3 / ΑΠΌ ΤΕΛΙΚΈΣ 

   

ΑΠΆΝΤΗΣΗ  
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  -  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΥΛΙΚΑ  (ενότητα 3.1)  

 Πρώτες ύλες  (Άμεσα Υλικά) είναι εκείνα που ενσωματώνονται στο προϊόν 

που παράγεται από αυτά.   

     Είναι τα υλικά που μπορούν να εντοπιστούν με αμεσότητα και ευχέρεια σε κάποιο 

προϊόν όπως π.χ. το ξύλο σε ένα τραπέζι, το δέρμα σε ένα κάθισμα, το ύφασμα στο 

έτοιμο ένδυμα.    

 Τα Έμμεσα Υλικά είναι τα υλικά του τελικού προϊόντος, το κόστος των οποίων 

δεν μπορεί εύκολα να επιμεριστεί ως ποσοστό τελικού προϊόντος.  Το κόστος 

των έμμεσων υλικών περιλαμβάνεται στα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα.  

  

Συστήματα συγκέντρωσης του κόστους ανάλωσης  

Τη μέθοδο της περιοδικής απογραφής, όπου το κόστος των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή υπολογίζεται περιοδικά, δηλαδή στο τέλος 

κάποιων προκαθορισμένων χρονικών περιόδων π.χ. κάθε έτος, εξάμηνο κλπ., με την 

προϋπόθεση ότι όλα τα είδη θα απογράφονται τουλάχιστον μία φορά μέσα στη χρήση.   

       Η αποτίμηση των ειδών που απογράφονται με τη μέθοδο της περιοδικής 

απογραφής γίνεται στο τέλος της χρήσεως. Με βάση τις ποσότητες που προκύπτουν 

από τα λογιστικά δεδομένα της τελευταίας εργάσιμης μέρας.   

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  

Η επιχείρηση Π.Π. ακολουθεί το σύστημα της περιοδικής απογραφής . Κατά τη 

διάρκεια της χρήσης 2005 εμφάνισε τα ακόλουθα δεδομένα :  

– Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 100  

– Αγορές 1.500  

– Ειδικά έξοδα αγορών 250  

– Επιστροφές αγορών 20  

– Εκπτώσεις αγορών 250  

– Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων 150  

      Να υπολογιστεί εξωλογιστικά το Κόστος Πωληθέντων και να γίνει η λογιστική 

εγγραφή προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων.  
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      Ένα άλλο σύστημα συγκέντρωσης του κόστους ανάλωσης στηρίζεται στη μέθοδο 

της διαρκούς ή συνεχούς απογραφής, όπου το κόστος της ανάλωσης μιας πρώτης 

ύλης πρέπει να είναι γνωστό κατά το χρόνο της χορήγησής της από την αποθήκη 

προς την παραγωγή. Δηλαδή υπολογίζουμε το απόθεμα κάθε φορά που έχουμε 

αγορά ή  πώληση.  

 Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων  

     Είτε χρησιμοποιείτε η μέθοδος της περιοδικής απογραφής είτε εκείνη της  

 

παραγωγή όσο και εκείνων που παραμένουν αχρησιμοποίητες ως απόθεμα στο 

τέλος της λογιστικής χρήσης.  

Η αποτίμηση γίνεται με τρεις βασικές μεθόδους :   

• τη μέθοδο F.I.F.O. First in first out (Μέθοδος σειράς εξάντλησης των 

αποθεμάτων)  

• τη μέθοδο L.I.F.O. Last in first out (Μέθοδος Αντίστροφης σειράς 

εξάντλησης των αποθεμάτων  

• τη μέθοδο του μέσου σταθμικού μέσου όρου.  

ΆΣΚΗΣΗ / ΑΠΌ ΕΔΥ  
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 Λογιστική αντιμετώπιση των πρώτων υλών  

Από πλευράς ημερολογιακών εγγραφών, η εισαγωγή των υλικών στην αποθήκη 

γίνεται με την εγγραφή :  
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Κατά τη χορήγηση ή εξαγωγή των υλικών γίνεται διάκριση μεταξύ πρώτων υλών και 

λοιπών υλικών.  

Η ημερολογιακή εγγραφή για την εξαγωγή των πρώτων υλών είναι η εξής :  

  
  

  

H ημερολογιακή εγγραφή για την εξαγωγή των λοιπών υλικών είναι η εξής:  

  
Οι χορηγήσεις ή οι αναλώσεις των λοιπών υλικών που δεν μπορούν να 

αντιστοιχηθούν άμεσα με τα παραγόμενα προϊόντα θεωρούνται Γ.Β.Ε.  

  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)  

• Το κόστος εργασίας περιλαμβάνει 

  Μικτό / ακαθάριστο μισθό  (μισθωτών ή ημερομισθίων) 

                      + Εισφορές εταιρείας σε διάφορα ταμεία (μισθωτών ή ημερομισθίων) 

 

• Παρακολούθηση ωρών εργασίας εργαζομένων  

Το προσωπικό μιας επιχείρησης μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες :   

• Το υπαλληλικό προσωπικό : το οποίο αμείβεται με βάση ένα σταθερό μηνιαίο 

ποσό που ονομάζεται μισθός.  

• Το εργατικό προσωπικό : το οποίο αμείβεται με ένα ποσό το οποίο μπορεί να 

είναι είτε σταθερό (π.χ. ημερομίσθιο, ωρομίσθιο) είτε μεταβλητό (π.χ. με το 

κομμάτι) και συνήθως ονομάζεται ημερομίσθιο  

  

• Λογιστική αντιμετώπιση του Κόστους Εργασίας  

    Η ημερολογιακή εγγραφή καταχώρισης της δαπάνης των άμεσων εργατικών στα 

βιβλία της επιχείρησης θα είναι : Ημερολογιακή εγγραφή μισθοδοσίας :  
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Οι λογαριασμοί «Αμοιβές Έμμισθου (ημερομίσθιου) προσωπικού και οι εργοδοτικές 

εισφορές Έμμισθου (ημερομίσθιου) προσωπικού» αποτελούν το κόστος της άμεσης 

εργασίας.  

Ο λογαριασμός «Εργοδοτικές Εισφορές και κρατήσεις πληρωτέες» περιέχει όλα τα 

ποσά που πρέπει να αποδοθούν σε τρίτους (π.χ. δημόσιο, ΙΚΑ)  

Το κόστος της άμεσης εργασίας που έχει σχέση με την παραγωγική διαδικασία 

πρέπει να μεταφερθεί στο λογαριασμό Παραγωγή σε Εξέλιξη για να 

συνυπολογιστεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Το μέρος του χρόνου (και 

του κόστους) που δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί άμεσα με τα παραγόμενα προϊόντα, 

αποτελεί την έμμεση εργασία και θεωρείται Γ.Β.Ε. Η σχετική ημερολογιακή εγγραφή 

είναι :  

  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (Γ.Β.Ε)  

Γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι όλες οι δαπάνες της παραγωγικής λειτουργίας εκτός 

των δαπανών που αναφέρονται στα άμεσα υλικά και την άμεση εργασία. Τέτοιες 

δαπάνες είναι τα έμμεσα υλικά, η έμμεση εργασία, τα διάφορα λειτουργικά έξοδα που 

αφορούν την παραγωγή (ενοίκια, ασφάλιστρα, αποσβέσεις, φωτισμός, θέρμανση, 

ενέργεια, δημοτικά τέλη κ.α.).  

Οι βιομηχανικές αυτές δαπάνες που ενσωματώνονται στο λογαριασμό των ΓΒΕ είναι 

έμμεσες δαπάνες διότι δεν εξατομικεύονται απευθείας στο κόστος των παραγόμενων 

προϊόντων, όπως συμβαίνει με το κόστος των άμεσων υλικών και της άμεσης 

εργασίας.  

Διακρίνονται σε μεταβλητά και σταθερά κόστη.  

  

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Ο επιμερισμός των έμμεσων Γ.Β.Ε. είναι το επίκεντρο του προβληματισμού των 

περισσοτέρων συστημάτων λογιστικής κόστους. Ο καταλογισμός των Γ.Β.Ε. αφορά την 

επιλογή ενός λογικού τρόπου συσχέτισής τους με τα προϊόντα. 

Η βασική αρχή που διέπει τη σύνδεση των Γ.Β.Ε. με τα παραγόμενα προϊόντα είναι ότι 

αυτά με τα οποία θα επιβαρυνθεί το κόστος παραγωγής θα σχετίζονται με τα τμήματα 

της παραγωγικής διαδικασίας από τα οποία διέρχεται ένα προϊόν. 
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Π.χ. αν η παραγωγή ασχολείται με μια μόνο παραγγελία τότε το σύνολο των Γ.Β.Ε. θα 

βαρύνει την συγκεκριμένη παραγγελία. Αν ασχοληθεί με την εκτέλεση δύο παραγγελιών 

τότε με τα Γ.Β.Ε. θα πρέπει να επιβαρυνθούν και οι δύο παραγγελίες. 

Αν απαιτείται επεξεργασία από περισσότερα τμήματα του ενός τότε κάθε τμήμα θα 

πρέπει να επιβαρυνθεί με μέρος των Γ.Β.Ε. 

 

Το πρόβλημα του επιμερισμού των Γ.Β.Ε. σε διαφορετικά προϊόντα ή παραγγελίες 

συνδέεται με το χρόνο προσδιορισμού της τιμής πώλησης. 

Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις θέλουν να γνωρίζουν το κόστος παραγωγής προκειμένου 

να οριστεί η τιμή πώλησης. Αυτό όμως είναι γνωστό όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή. 

Ο επιμερισμός των Γ.Β.Ε. είναι απαραίτητος καθώς η επιχείρηση επιθυμεί να έχει 

κάθε χρονική στιγμή εικόνα του αναλυτικού αποτελέσματος από την πώληση των 

προϊόντων της. 

Ένα μέρος των Γ.Β.Ε. γίνεται γνωστό αρκετό χρόνο μετά την ολοκλήρωση της 

παραγωγής (π.χ. κόστος ηλεκτρικής ενέργειας). Αυτό αντιμετωπίζεται με την χρήση 

προκαθορισμένων συντελεστών επιβάρυνσης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ο επιμερισμός του κόστους είναι βασικό πρόβλημα σύνδεσης ενός στοιχείου ή μιας 

ομάδας από στοιχεία κόστους με ένα ή περισσότερους φορείς (προϊόντα) ή θέσεις 

κόστους (τμήματα). 

Η συσχέτιση του κόστους με τα αντικείμενα το κόστους γίνεται με την επιλογή οδηγών 

κόστους δηλαδή μετρήσεις της δραστηριότητας οι οδηγούν στον επιμερισμό του 

κόστους π.χ. ώρες εργασίας, λειτουργίας μηχανών. 

Ο οδηγός κόστους αποκαλείται και βάση επιμερισμού (ή μερισμού) όταν 

χρησιμοποιείται για το επιμερισμό του κόστους. 

Στοιχεία κόστους που δεν είναι αρκετά σημαντική συγκεντρώνονται σε δεξαμενές 

κόστους και κατόπιν επιμερίζονται σε θέσεις ή κέντρα κόστους. 

 

Η κατανομή ΓΒΕ γίνεται με ένα μέτρο που ονομάζεται βάση καταλογισμού.  

 

Η βασική υπόθεση είναι ότι τα Γ.Β.Ε. των κυρίων τμημάτων είναι συνάρτηση της 

παραγωγικής δραστηριότητας των τμημάτων. Το πραγματικό κόστος των Γ.Β.Ε. μπορεί 

να καθυστερεί να τιμολογηθεί (π.χ. έκδοση λογ/σμού ηλεκτρικού τη νέα χρονιά). 

Ακολουθεί ο υπολογισμός των συντελεστών καταλογισμού. 

 

Η επιλογή της κατάλληλης βάσης κατανομής  
 Ένα ποσοστό του κόστους των άμεσων υλικών  

 Ένα ποσοστό του κόστους της άμεσης εργασίας  

 Ένα ποσοστό του κυρίως κόστους  
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 Ένα ποσοστό του κόστους εργοστασίου ( για τα γενικά έξοδα διοίκησης)  

 Ένα ποσοστό για το κόστος πωλήσεων ή το κόστος εργοστασίου (για τα γενικά  

έξοδα πωλήσεων και διανομής)  

 Μια αναλογία για κάθε ώρα λειτουργίας μηχανής  

 Μια αναλογία για κάθε ώρα άμεσης εργασίας  

 Μια αναλογία για κάθε μονάδα 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Β.Ε.  
Για να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα Γ.Β.Ε. που επιβαρύνουν την 

παραγωγική μας διαδικασία αλλά και την κάθε επιχειρησιακή μονάδα ξεχωριστά (π.χ. 

κέντρο κόστους), χρησιμοποιούμε συντελεστές καταλογισμού. Οι συντελεστές 

καταλογισμού βασίζονται σε:  

 Γ.Β.Ε. Προϋπολογισμένα : είναι το κόστος που αντιστοιχεί στο ποσό που 

προβλέπεται να διαμορφωθούν όλες οι δαπάνες παραγωγής στην επόμενη χρονιά. 

Για τον αρχικό καταλογισμό των Γ.Β.Ε. χρησιμοποιούμε τον προϋπολογιστικό 

συντελεστή καταλογισμού  

 Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα : είναι τα έξοδα που επιβαρύνουν το κόστος του 

προϊόντος μέσω του συντελεστή καταλογισμού των Γ.Β.Ε και της πραγματικής 

μονάδας βάσης.  

 Γ.Β.Ε. Πραγματικά : Στο τέλος της περιόδου ή της χρήσης υπολογίζουμε τα 

πραγματικά Γ.Β.Ε. μέσω των πραγματικών εξόδων της επιχείρησης που 

προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στο λογιστήριο της.  Τα 

πραγματικά Γ.Β.Ε. θα επιβαρύνουν τελικά το προϊόν.  

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Γ.Β.Ε.  

      Αφότου εκτιμήθηκε τόσο το επίπεδο δραστηριότητας, όσο και τα ΓΒΕ της 

επόμενης χρονικής περιόδου, μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός του συντελεστή 

καταλογισμού ΓΒΕ που θα χρησιμοποιηθεί την περίοδο αυτή  

  
  

Επειδή τα ΓΒΕ μετρούνται σε χρηματικές μονάδες, ο παραπάνω συντελεστής θα 

μετράτε σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα εκτιμώμενης δραστηριότητας. Η επιλογή 

της βάσης υπολογισμού δεν είναι πάντα η ίδια. Οι περισσότερες κοινές βάσεις 

καταλογισμού είναι οι ώρες άμεσης εργασίας (ΩΑΕ), η αξία της άμεσης εργασίας, 

κόστος ανάλωσης α’ υλών, οι ποσότητες αναλωθέντων α’ υλών οι ώρες λειτουργίας 

των μηχανημάτων (ΩΛΜ) κλπ.  
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Άσκηση     
 

  

  

  

 

 

  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   / από το βιβλίο σας   
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Απάντηση  

  
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΩΝ Γ.Β.Ε.  

  

• Όσο και να προσπαθήσει μία επιχείρηση να χρησιμοποιήσει πλήρως την 

παραγωγική της δυναμικότητα είναι βέβαιο ότι σπάνια θα το επιτύχει απολύτως. 

Αυτό σημαίνει ότι το κοστολογικό σύστημα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σε 

θέση να υπολογίζει το κόστος της αχρησιμοποίητης παραγωγικής 

δυναμικότητας. Για να γίνει αυτό το κόστος της αχρησιμοποίητης παραγωγικής 

δυναμικότητας πρέπει να διαχωρίζεται σε :  

• Η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα.  Θεωρείται κόστος περιόδου. Η 

χρήση ενός λογιστικού σχεδίου όπου στη χρέωση του θα καταχωρούνταν η ζημιά 

από την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα, θα δίνει την προειδοποίηση 

στην επιχείρηση ότι είτε πρέπει να μειώσει την παραγωγική της δυναμικότητα ή 

να βρει τρόπους καλύτερης χρησιμοποίησης της μέσω της αύξησης των 

πωλήσεων.  

• Η αργούσα παραγωγική δυναμικότητα. Είναι μέρος του κόστους παραγωγής 

του προϊόντος. Η δημιουργία του οφείλεται είτε σε διακυμάνσεις της ζήτησης για 

τα προϊόντα της επιχείρησης, είτε σε κακή οργάνωση του τρόπου ροής της 

παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. αναμονή για την τροφοδοσία ενός τμήματος με 

πρώτες ύλες).    

  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  Γ.Β.Ε.  

Ωστόσο η εφαρμογή του συντελεστή καταλογισμού απαιτεί την τακτοποίηση των 

αποκλίσεων μεταξύ καταλογισμένων και πραγματικών Γ.Β.Ε. και την επικαιροποίησή 

του όταν υπάρχουν αποκλίσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των Γ.Β.Ε. και τον όγκο 

βάσης του καταλογισμού.   
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           Στην περίπτωση που τα καταλογισμένα Γ.Β.Ε. είναι μεγαλύτερα από τα 

πραγματικά Γ.Β.Ε. υπάρχει υπερκαταλογισμός ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

υπάρχει υποκαταλογισμός.   

  

Υποκαταλογισμός VS Υπερκαταλογισμός  
  

Στην περίπτωση:  

Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. > Πραγματικά Γ.Β.Ε.  έχουμε  Υπερκαταλογισμό Γ.Β.Ε.  

Στην περίπτωση:  

Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. < Πραγματικά Γ.Β.Ε. έχουμε  Υποκαταλογισμό Γ.Β.Ε.  

Τόσο ο υπερκαταλογισμός Γ.Β.Ε. όσο και ο υποκαταλογισμός θα πρέπει να 

τακτοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.   

Η τακτοποίησή τους μπορεί να γίνει:   

α) στο κόστος πωληθέντων και  

β) στο κόστος πωληθέντων, στην Παραγωγή σε Εξέλιξη και στο απόθεμα των 

ετοίμων προϊόντων.   

 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΓΒΕ – πως υπολογίζονται  

  

Είδαμε τον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή καταλογισμού των ΓΒΕ  

  

  
 

Μετά τον υπολογισμό του, τον πολλαπλασιάζουμε με την πραγματική μας μονάδα βάσης, 

για να βρούμε τα καταλογισμένα ΓΒΕ.  

  
  

Οι βασικές αιτίες υπερκαταλογισμού ή υποκαταλογισμού Γ.Β.Ε. είναι η εξής :  

 Απόκλιση τιμών : οι πραγματικές δαπάνες Γ.Β.Ε. είναι μεγαλύτερες από τις 

προϋπολογισμένες  
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 Απόκλιση δραστηριότητας : οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο αποδοτικοί και κατά 

συνέπεια επηρεάζουν και τα Γ.Β.Ε. που έχουν σχέση με την εργασία  

 Απόκλιση όγκου : πραγματοποιείται υψηλότερο επίπεδο παραγωγής σε σχέση με 

το προϋπολογισμένο και επομένως δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός του 

συντελεστή καταλογισμού σταθερών Γ.Β.Ε. ανά μονάδα βάσης επιμερισμού Γ.Β.Ε.   

 

 

 

 

 

  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ  Γ.Β.Ε.  

Ημερολογιακές εγγραφές καταλογισμού Γ.Β.Ε. στο κόστος παραγωγής:  

1. Καταλογισμός Γ.Β.Ε. στο κόστος παραγωγής :   

  

2. Καταχώριση πραγματικών Γ.Β.Ε.   

  
Σύγκριση πραγματικών & καταλογισμένων Γ.Β.Ε.   

  
 Ή  
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Παράδειγμα με υπέρ /υπό καταλογισμό  

  
  

  
  

Παράδειγμα με υπέρ /υπό καταλογισμό – από τελικές εξετάσεις  

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2015 η επιχείρηση KADO πραγματοποίησε ΓΒΕ ύψους 

€400. Ποια είναι η διαφορά καταλογισμού που εντοπίστηκε στο τέλος του μήνα 

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής : α) τα ΓΒΕ καταλογίζονται με συντελεστή 3€/ΩΑΕ β) οι 

ΩΑΕ του Μαρτίου 2015 ανήλθαν σε 150 και γ) οι προϋπολογισμένες ΩΑΕ είναι 170 

(ποσά σε ευρώ)  

A. 50, υπερκαταλογισμός  

B. 50, υποκαταλογισμός  

C. 120, υπερκαταλογισμός  

D. 450, υποκαταλογισμός  

  

Σωστή απάντηση η Α  
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• Παράδειγμα με συντελεστή καταλογισμού  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

  

  

  

Άσκηση     
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 Απάντηση  

Εφόσον δεν μας δίνει ούτε καταλογισμένα ΓΒΕ ούτε πραγματικές ώρες λειτουργίας 

μηχανών θα πρέπει να τις βρούμε με άλλο τρόπο.  

  
Όταν έχουμε τον συντελεστή καταλογισμού γβε, τον πολλαπλασιάζουμε με την 

πραγματική βάση για να υπολογίσουμε τα καταλογισμένα ΓΒΕ.  

  
Όταν έχουμε υπολογίσει τα καταλογισμένα ΓΒΕ τα προσθέτουμε με το αρχικό κόστος 

(Άμεσα υλικά και Άμεση εργασία) για να υπολογίσουμε το κόστος παραγωγής του 

προϊόντος.  

     

Κόστος Παραγωγής = Άμεσα υλικά + Άμεση εργασία + Καταλογισμένα ΓΒΕ  

Άμεσα υλικά + Άμεση εργασία = Αρχικό Κόστος  

Άρα  Κόστος Παραγωγής = Αρχικό κόστος + Καταλογισμένα ΓΒΕ   

 Καταλογισμένα ΓΒΕ = Κόστος Παραγωγής – Αρχικό Κόστος  149.000 – 

125.000 => Καταλογισμένα ΓΒΕ = 24.000  

  
Λύνουμε ως προς ΩΛΜ:  

  

Άσκηση από τελικές  

Η επιχείρηση ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ ΑΕ πραγματοποίησε για το Μάιο 2016 Γενικά 

Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) 4.000 ευρώ. Η υπηρεσία κοστολόγησης είχε 

προϋπολογίσει για τον ίδιο μήνα ΓΒΕ 6.000 ευρώ. Ποια είναι η διαφορά 

καταλογισμού στο τέλος του μήνα? 

 α. Υπέρ καταλογισμός 1.500 ευρώ  

β. Υπέρ καταλογισμός 2.000 ευρώ  

γ. Υπό καταλογισμός 6.000 ευρώ  

δ. Υπέρ καταλογισμός 4.000 ευρώ  
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Απάντηση  
Πραγματικά ΓΒΕ 4.000€ , προϋπολογισμένα ΓΒΕ για τον Μάιο 2016 6.000€, η 

διαφορά τους είναι 2.000 υπερκαταλογισμός.  

  

Άσκηση 1 από Τελικές  

Η επιχείρηση ΚΑΠΑ ΑΕ παρουσίασε τα παρακάτω δεδομένα κόστους (ποσά σε 

ευρώ)  

  
  

Ο συντελεστής καταλογισμού των ΓΒΕ βασίζεται στα άμεσα εργατικά και είναι 

(ποσά σε ευρώ)  

a. 3,276  

β. 4,200  

γ. 1,282  

δ. 3,205  

  

Απάντηση  

Συντελεστής Καταλογ. ΓΒΕ = Προϋπολογισμένα ΓΒΕ / Προϋπολογισμένο κόστος 

άμεσης Εργασίας = 8.190 / 2.500 = 3,276  

Σωστή απάντηση α  

 

Άσκηση 2 από Τελικές  

Η βιομηχανική επιχείρηση «ΑΛΦΑ» είχε προϋπολογισμένα Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα (ΓΒΕ) 400.000 ευρώ. Η ΑΛΦΑ χρησιμοποιεί συντελεστή καταλογισμού βάσει 

των ωρών άμεσης εργασίας (ΩΑΕ). Οι προϋπολογισμένες ΩΑΕ ήταν 20.000. Τελικά 

τα πραγματικά ΓΒΕ ανήλθαν σε 420.000 ευρώ ενώ οι πραγματικές ΩΑΕ σε 22.000. 

Με βάση τα παραπάνω για το 20Χ0, η ΑΛΦΑ παρουσιάζει:  

α. Υπερκαταλογισμό ΓΒΕ ύψους 40.000 ευρώ  

β. Υποκαταλογισμό ΓΒΕ ύψους 20.000 ευρώ  

γ. Υπερκαταλογισμό ΓΒΕ ύψους 20.000 ευρώ  

δ. Κανένα από τα παραπάνω  
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