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Σελίδα 1 από 6 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Άσκηση 1 
Μια επιχείρηση «ΤΑΦ» έχουν υπολογίσει ότι το αρχικό κόστος είναι 650.000 ευρώ. Τα 

πραγματικά ΓΒΕ ανέρχονται στο ύψος των 280.000 ευρώ. Το αναλωθέν απόθεμα 

πρώτων υλών (που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή των προϊόντων) είναι 370.000 

ευρώ. Το κόστος μετατροπής της επιχείρησης «ΤΑΦ» είναι (ποσά σε ευρώ): 
α. 370.000 

β. 930.000 

γ. 650.000 

δ. 560.000 

 

 

Άσκηση 2 
Απορροφητική ή πλήρης κοστολόγηση είναι η μέθοδος κοστολόγησης σύμφωνα με την 

οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται: 

α. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των α΄ υλών, 

της άμεσης εργασίας και του συνόλου των ΓΒΕ 

β. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο το μεταβλητό κόστος παραγωγής 

γ. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος πωληθέντων 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

Άσκηση 3 
Η βιομηχανική επιχείρηση ‘ΕΨΙΛΟΝ΄ χρησιμοποιεί πλήρη (απορροφητική) κοστολόγηση. 

Δίνονται τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα: Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής 75.000 ευρώ, 

παραγωγή σε εξέλιξη τέλους 18.000 ευρώ, αρχικό κόστος 129.000 ευρώ, κόστος 

μετατροπής 189.000 ευρώ και γενικά βιομηχανικά έξοδα 90.000 ευρώ. Το κόστος 

παραχθέντων είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 276.000 

β. 375.000 

γ. 336.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 από 6 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Άσκηση 4 
Σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα για τη βιομηχανική επιχείρηση «ΖΗΤΑ» (ποσά σε 

ευρώ): 

 

Αν η «ΖΗΤΑ» εφαρμόζει άμεση (μεταβλητή) κοστολόγηση, το συνολικό περιθώριο 

συνεισφοράς ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 29.000 

β. 37.000 

γ. 47.000 

δ. 39.000  

 

 

 

Άσκηση 5 
Η επιχείρηση «Μάνος Α.Ε.» παρουσίασε τα παρακάτω δεδομένα κόστους για την 

οικονομική χρήση 2019(ποσά σε ευρώ): 

 

Εάν ο συντελεστής καταλογισμού των ΓΒΕ βασίζεται στις αναλώσεις πρώτων υλών, τότε 

βάσει των παραπάνω δεδομένων ο προϋπολογισμένος συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ 

είναι (ποσά σε ευρώ): 

α. 1,2 

β. 1,4 

γ. 1,6 

δ. 1,35 

 

 

 

Έσοδα πωλήσεων 90.000

Μεταβλητό κόστος παραγωγής 38.000

Σταθερό κόστος παραγωγής 10.000

Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 5.000

Σταθερά έξοδα διοίκησης και διάθεσης 8.000

Προϋπολογισμένα Πραγματικά

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 121.500 140.000

Διαθέσιμες πρώτες ύλες 101.250 100.000

Αναλώσεις πρώτων υλών 90.000 87.500



 

Σελίδα 3 από 6 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Άσκηση 6 
Η βιομηχανική επιχείρηση «ΛΑΜΔΑ ΑΕ» παρουσιάζει τα εξής δεδομένα για τη χρήση 1/1 

– 31/12/2019. Το κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, το απόθεμα έτοιμων 

προϊόντων στην αρχή της χρήσης 120.000 ευρώ, το απόθεμα έτοιμων προϊόντων στο 

τέλος της χρήσης σε 50.000 ευρώ, το απόθεμα παραγωγής σε εξέλιξη στο τέλος της 

χρήσης σε 14.000 ευρώ και το κόστος παραγωγής τρέχοντος έτους 2019 σε 34.000 ευρώ. 

Βάσει των παραπάνω η παραγωγή σε εξέλιξη αρχής ανέρχεται σε: 

 

α. 48.000 

β. 30.000 

γ. 20.000 

δ. 10.000 

 

 

Άσκηση 7 
Η επιχείρηση «Παπουτσάνης κατέγραψε τα παρακάτω δεδομένα στα λογιστικά της βιβλία 

για την περίοδο από 1/1/17 έως και 31/12/17: 

 

 

 

Η παραγωγή σε εξέλιξη στην αρχή της περιόδου (1/1/2017) ήταν 4.900 ευρώ και το κόστος 

παραχθέντων για την περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2017 ήταν 102.200. Η παραγωγή σε 

εξέλιξη που καταγράφεται στα βιβλία της εταιρείας την 31/12/2017 είναι (ποσά σε ευρώ): 

 

α. 3.500 

β. 10.500 

γ. 7.000 

δ. 11.900 

 

 

 

 

 

 

Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών (1/1/2017) 44.800

Αγορές πρώτων υλών περιόδου 2017 21.000

Τελικό απόθεμα πρώτων υλών (31/12/2017) 11.900

Κόστος παραγωγής τρέχοντος έτους 2017 100.800



 

Σελίδα 4 από 6 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Άσκηση 8 
Η επιχείρηση « Ήλιος Α.Ε.» προγραμματίζει να πουλήσει 55.000 μονάδες του προϊόντος 

«Β». Το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 100.000 ευρώ και το μεταβλητό κόστος του 

προϊόντος είναι το 60% της τιμής πώλησης. Προκειμένου η επιχείρηση να επιτύχει κέρδος 

της τάξεως των 10.000 ευρώ, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ανά μονάδα του προϊόντος 

«Β» (ποσά σε ευρώ): 

α. 4,20€ 

β. 3,75€ 

γ. 5,00€ 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

 

Άσκηση 9 
Το κόστος μετατροπής υπολογίζεται αν: 

α. Προσθέσουμε στην άμεση εργασία 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 10 
Η επιχείρηση «Αθήνα Α.Ε.» πραγματοποίησε για το Μάιο 2019 τα εξής στοιχεία κόστους: 

έμμεση εργασία 8.000 ευρώ, έμμεσα υλικά 12.000 ευρώ, ηλεκτρισμός παραγωγής 1.000 

ευρώ, αποσβέσεις 3.000 ευρώ και α’ ύλες 10.000 ευρώ. Η υπηρεσία κοστολόγησης είχε 

προϋπολογίσει για τον ίδιο μήνα ΓΒΕ 20.000 ευρώ. Η διαφορά καταλογισμού στο τέλος 

του μήνα ανέρχεται σε: 

α. Υπέρ καταλογισμός 2.000 ευρώ 

β. Υπό καταλογισμός 4.000 ευρώ 

γ. Υπό καταλογισμός 2.000 ευρώ 

δ. Υπέρ καταλογισμός 4.000 ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 5 από 6 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Άσκηση 11 
Η βιομηχανική επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΑΕ» έχει τα εξής κοστολογικά δεδομένα: έμμεσα υλικά 

24.000 ευρώ, άμεση εργασία: 46.000 ευρώ, μεταβλητά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα: 60.000 

ευρώ, σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα: 156.000 ευρώ, κόστος διοίκησης και διάθεσης 

100.000 ευρώ. Η «ΑΛΦΑ» τηρεί πλήρη (απορροφητική) κοστολόγηση. Βάσει των 

παραπάνω, το κόστος παραγωγής ανέρχεται σε (ποσά σε ευρώ): 

α. 130.000 

β. 286.000 

γ. 386.000 

δ. 143.000 

 

 

 

 

Άσκηση 12 
Η Άμεση (μεταβλητή) κοστολόγηση, θεωρεί τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ως: 

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 13 
Για το έξοδο και το κόστος ισχύουν: 

α. Αναφέρονται στην ίδια έννοια με τη μόνη διαφορά ότι ο όρος έξοδο χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής ενώ ο όρος κόστος στο πλαίσιο της λογιστικής 

κόστους 

β. Εντοπίζονται αποκλειστικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

γ. Το έξοδο έχει, έστω και στιγμιαία προϋπάρξει ως κόστος ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο 

δ. Όλα τα παραπάνω ισχύουν 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 6 από 6 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

 

 

Άσκηση 14 
Την 31/12/20Χ0, η εμπορική επιχείρηση «ΑΒΓ» είχε απόθεμα πρώτων υλών κόστους 

8.000 ευρώ. Μέσα στη χρήση 20Χ0 αγόρασε πρώτες ύλες αξίας 44.000 ευρώ. Οι 

αναλώσεις πρώτων υλών για τη συγκεκριμένη χρήση ανήλθαν σε 46.000 ευρώ. Βάσει των 

παραπάνω το απόθεμα πρώτων υλών την 1/1/20Χ0 (ποσά σε ευρώ): 

α. 10.000 

β. 46.000 

γ. 54.000 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

 

 

Άσκηση 15 
Στα πλαίσια της Λογιστικής Κόστους ως φορέας κόστους μπορεί να θεωρηθεί: 

α. Μια συγκεκριμένη φάση παραγωγικής διαδικασίας 

β. Συγκεκριμένη λειτουργία της επιχείρησης 

γ. Τα παραγόμενα προϊόντα 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

 


