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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 

ΟΜΑΔA Β  

Κλάδοι  ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

Εξέταση στο μάθημα  Διοικητική Λογιστική 

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Διοικητική Λογιστική και 

αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, βαθμολογικά ισοδύναμες, 

με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), από τις οποίες μία (1) μόνο είναι η 

ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 
1 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή: 
 Α. Το κόστος μετατροπής (ή κόστος επεξεργασίας) υπολογίζεται ως  

     άθροισμα του κόστους άμεσης εργασίας και των αναλώσεων των 
     πρώτων υλών  
Β. Το κόστος μετατροπής (ή κόστος επεξεργασίας) υπολογίζεται αν 
     αφαιρέσουμε από το κόστος παραγωγής τα γενικά βιομηχανικά έξοδα  
Γ. Το κόστος μετατροπής (ή κόστος επεξεργασίας) υπολογίζεται ως 
     άθροισμα του κόστους παραγωγής και των αναλώσεων των πρώτων  
     υλών 
Δ. Το κόστος μετατροπής (ή κόστος επεξεργασίας) υπολογίζεται ως 
     άθροισμα του κόστους άμεσης εργασίας και των γενικών 
     βιομηχανικών εξόδων 

 
2 Σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο κατανομής έμμεσου κόστους:  
 Α. Το έμμεσο κόστος κατανέμεται ισόποσα στα κύρια τμήματα 

     παραγωγής. 
Β. Το έμμεσο κόστος κατανέμεται ισόποσα στα βοηθητικά τμήματα 
     παραγωγής. 
Γ. Το έμμεσο κόστος κατανέμεται ισόποσα στα κύρια τμήματα 
     παραγωγής και στα βοηθητικά τμήματα παραγωγής  
Δ. Το έμμεσο κόστος κατανέμεται (με τη χρήση βάσεων επιμερισμού) 
     στα κύρια τμήματα παραγωγής και βοηθητικά τμήματα παραγωγής και  
     στη συνέχεια γίνεται επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών  
     τμημάτων στα κύρια τμήματα  
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3 Σύμφωνα με τη σύγχρονη μέθοδο κατανομής έμμεσου κόστους ABC 
(κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων):  

 Α. Ο προσδιορισμός των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
     και η κατανομή του έμμεσου κόστους στα κέντρα κόστους γίνεται με  
     βάση τις ώρες άμεσης εργασίας 
Β. Ο προσδιορισμός των οδηγών κόστους και η κατανομή του 
    έμμεσου κόστους στα κέντρα κόστους γίνεται με βάση τις ώρες 
    άμεσης εργασίας 
Γ. Γίνεται ο προσδιορισμός των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
    και των οδηγών κόστους και πραγματοποιείται ο επιμερισμός του 
    έμμεσου κόστους στις δεξαμενές κόστους δραστηριοτήτων 
Δ. Ο προσδιορισμός των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
     και των οδηγών κόστους και η κατανομή του έμμεσου κόστους στα 
     κέντρα κόστους γίνεται με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας 

 
4 Στην επιχείρηση «ΑΑ» έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα (ποσά σε 

ευρώ): 

Αναλώσεις πρώτων υλών  600 

Άμεσα εργατικά 700 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα 800 
 

 Το άμεσο κόστος (ή αρχικό κόστος) ανέρχεται σε: 
 Α. 600 ευρώ 

Β. 700 ευρώ 

Γ. 1.500 ευρώ 

Δ. 1.300 ευρώ 

 
5 Η επιχείρηση «ΑΑΑ» παρουσίασε τα παρακάτω δεδομένα κόστους: 

 Προϋπολογισμένα  Πραγματικά 

Γενικά Βιομηχανικά 
Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

400 ευρώ 560 ευρώ 

Ώρες άμεσης εργασίας  100 ώρες  80 ώρες 
 

 Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίζεται με βάση τις 
ώρες άμεσης εργασίας. Ο συντελεστής καταλογισμού είναι:   

 Α. 4,0 

Β. 7,0 

Γ. 5,0 

Δ. 5,6 

 
6 Η επιχείρηση «ΑΑΑ» παρουσίασε τα παρακάτω δεδομένα κόστους:

  

 Προϋπολογισμένα  Πραγματικά 

Γενικά Βιομηχανικά 
Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

1200 ευρώ 1800 ευρώ 

Ώρες άμεσης 
εργασίας  

400 ώρες    500 ώρες 

 

 Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίζεται με βάση τις 
ώρες άμεσης εργασίας. Ποια είναι η διαφορά καταλογισμού Γ.Β.Ε.;   

 Α. 600 ευρώ υποκαταλογισμός 

Β. 300 ευρώ υποκαταλογισμός 

Γ.  600 ευρώ υπερκαταλογισμός  
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Δ. 300 ευρώ υπερκαταλογισμός 

 
7 Στην επιχείρηση «ΒΒΒ» έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα (ποσά σε ευρώ): 

 

 Αναλώσεις πρώτων υλών  1.500 

Άμεσα εργατικά 1.200 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα 1.400 
 

  
Το έμμεσο κόστος ανέρχεται σε: 

 Α. 1.500 ευρώ 

Β. 1.200 ευρώ 

Γ. 1.400 ευρώ 

Δ. 2.600 ευρώ 

 
8 Η επιχείρηση «ΔΔ» πραγματοποίησε τα εξής στοιχεία κόστους: 

έμμεση εργασία 20.000 ευρώ, ενοίκια εργοστασίου 80.000 ευρώ, 
έμμεσα υλικά παραγωγής 30.000 ευρώ, ηλεκτρική ενέργεια 
εργοστασίου 60.000 ευρώ, αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής 
50.000 ευρώ, αποσβέσεις κτηρίων διοίκησης 100.000 ευρώ, άμεση 
εργασία 160.000 ευρώ και αναλώσεις πρώτων υλών 80.000 ευρώ. 
Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ανέρχονται σε:  

 Α. 580.000 ευρώ 

Β. 240.000 ευρώ 

Γ. 480.000 ευρώ 

Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
9 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

Κόστος μετατροπής (κόστος επεξεργασίας)        800.000 ευρώ 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα               300.000 ευρώ 

Αναλωθείσες πρώτες ύλες          400.000 ευρώ 

 

 Το κόστος της άμεσης εργασίας ανέρχεται σε:  
 

 Α. 500.000 ευρώ 
Β. 400.000 ευρώ 
Γ. 700.000 ευρώ 
Δ. 100.000 ευρώ 

 
10 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

 Αποθέματα (σε ευρώ) 

 Αρχικά Τελικά 

Έτοιμα προϊόντα 40.000 50.000 

Ημικατεργασμένα προϊόντα 
(παραγωγή σε εξέλιξη) 

100.000 50.000 

Πρώτες Ύλες 50.000 60.000 
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Κόστος άμεσης εργασίας                                  400.000 ευρώ 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα     300.000 ευρώ 

Αναλωθείσες πρώτες ύλες     200.000 ευρώ 

 

 Το κόστος των μονάδων που ολοκληρώθηκαν και μεταφέρθηκαν 
στην αποθήκη των ετοίμων προϊόντων ανέρχεται σε:  
 

 Α. 850.000 ευρώ 
Β. 950.000 ευρώ 
Γ. 890.000 ευρώ 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
11 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

1.  Αποθέματα (σε ευρώ) 

2.  Αρχικά Τελικά 

Έτοιμα προϊόντα 110.000 80.000 

Ημικατεργασμένα 
προϊόντα (παραγωγή 
σε εξέλιξη) 

70.000 90.000 

Πρώτες Ύλες 40.000 30.000 

 

Κόστος άμεσης εργασίας                                  250.000 ευρώ 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα     150.000 ευρώ 

Αναλωθείσες πρώτες ύλες     250.000 ευρώ 

 

 Οι αγορές των πρώτων υλών ανέρχονται σε: 
 

 Α. 260.000 ευρώ 
Β. 290.000 ευρώ 
Γ. 240.000 ευρώ 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
12 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

3.  Αποθέματα (σε ευρώ) 

4.  Αρχικά Τελικά 

Έτοιμα προϊόντα 200.000 150.000 

Ημικατεργασμένα προϊόντα 
(παραγωγή σε εξέλιξη) 

100.000 200.000 

Πρώτες Ύλες 90.000 70.000 

 

Κόστος άμεσης εργασίας                                 1.000.000 ευρώ 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα     500.000 ευρώ 

Αναλωθείσες πρώτες ύλες     700.000 ευρώ 

 

 Το κόστος πωληθέντων ανέρχεται σε: 
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 Α. 2.350.000 ευρώ 

Β. 2.150.000 ευρώ 
Γ. 2.250.000 ευρώ 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
13 

Η επιχείρηση ΑΑ έχει προϋπολογίσει τα εξής στοιχεία κόστους: 
έμμεση εργασία 200.000€, έμμεσα υλικά παραγωγής 300.000€, 
ηλεκτρισμός παραγωγής 500.000€, αποσβέσεις μηχανημάτων 
παραγωγής 400.000€ και αναλώσεις πρώτων υλών 1.000.000€ και 
το κόστος της άμεσης εργασίας ανέχεται σε 2.000.000€. Οι 
προϋπολογισμένες ώρες άμεσης εργασίας ήταν 100.000.   

 Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίζεται με βάση τις 
ώρες άμεσης εργασίας. Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. 
ανέρχεται σε:  

 Α. 44 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας 
Β. 14 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας 
Γ. 24 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
14 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

 

 Προϊόν Α Προϊόν Β  

Παραγόμενες μονάδες 10.000 10.000 

Αναλώσεις πρώτων υλών 20.000 30.000 

Κόστος άμεσης εργασίας  30.000 40.000 

Ώρες άμεσης εργασίας πραγματικές  4.000 6.000 

  

 Ποσά 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα 
προϋπολογισμένα (Γ.Β.Ε.) 

30.000€ 

Ώρες άμεσης εργασίας 
προϋπολογισμένες  

15.000 

 
Η κατανομή του έμμεσου κόστους γίνεται με την παραδοσιακή 

μέθοδο κοστολόγησης, δηλαδή με βάση τον συντελεστή 

καταλογισμού (απορρόφησης) των Γ.Β.Ε., ο υπολογισμός του 

οποίου γίνεται με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. 

 

Το συνολικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος ανέρχεται σε:  

 Α. προϊόν Α 6,8€ και προϊόν Β  9,2€ 
Β. προϊόν Α 5,8€ και προϊόν Β  8,2€ 
Γ. προϊόν Α 6,2€ και προϊόν Β  8,8€ 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
15 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 Προϊόν Α Προϊόν Β  
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Παραγόμενες μονάδες 10.000 10.000 

Αναλώσεις πρώτων υλών 40.000 50.000 

Κόστος άμεσης εργασίας  50.000 30.000 

  

Βιομηχανικά έξοδα Γενικά Ποσά 

Αποσβέσεις μηχανημάτων 10.000 

Έξοδα συντήρησης μηχανημάτων 7.000 

 

Οδηγοί κόστους  Προϊόν Α Προϊόν Β 

Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων  400 600 

Ώρες συντήρησης μηχανημάτων 30 40 

 

Η κατανομή του έμμεσου κόστους γίνεται με τη σύγχρονη μέθοδο, 

δηλαδή με τη μέθοδο ABC (κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων). 

Το συνολικό κόστος ανά μονάδα για κάθε προϊόν ανέρχεται σε: 

 Α. προϊόν Α 10,7€ και προϊόν Β  10€ 
Β. προϊόν Α 5,7€ και προϊόν Β  6€ 
Γ. προϊόν Α 9,7€ και προϊόν Β  9€ 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
16 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;  
 Α. Ο υπολογισμός του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ γίνεται με βάση τις 

     πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας.  
Β. Ο υπολογισμός του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ γίνεται με βάση τα  
    πραγματικά ΓΒΕ. 
Γ. Ο υπολογισμός του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ γίνεται με βάση τα  
    πραγματικά ΓΒΕ και τις πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας. 
Δ. Ο υπολογισμός του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ γίνεται με βάση τα 
    προϋπολογισμένα ΓΒΕ και τις προϋπολογισμένες ώρες άμεσης 
    εργασίας. 

 
17 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

 

 Προϊόν Α Προϊόν Β  

Παραγόμενες μονάδες 10.000 10.000 

Αναλώσεις πρώτων υλών 60.000 40.000 

Κόστος άμεσης εργασίας  50.000 40.000 

Ώρες άμεσης εργασίας πραγματικές  4.000 6.000 

 

 Ποσά 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα 
προϋπολογισμένα  

30.000 

Ώρες άμεσης εργασίας 
προϋπολογισμένες  

15.000 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα πραγματικά  22.000 

 

Η κατανομή του έμμεσου κόστους γίνεται με την παραδοσιακή 

μέθοδο κοστολόγησης με βάση τον συντελεστή καταλογισμού 
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(απορρόφησης) των ΓΒΕ, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις ώρες 

άμεσης εργασίας. 

Η διαφορά καταλογισμού ΓΒΕ ανέρχεται:  

 

 Α. Υποκαταλογισμός 2.000€ 
Β. Υπερκαταλογισμός 8.000€ 
Γ. Υποκαταλογισμός 8.000€ 
Δ. Υπερκαταλογισμός 2.000€ 

 
18 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;  
 Α. Τα ΓΒΕ είναι άμεσο κόστος παραγωγής  

Β. Τα ΓΒΕ είναι άμεσο και έμμεσο κόστος παραγωγής  
Γ. Τα ΓΒΕ είναι στο σύνολο τους σταθερό κόστος παραγωγής 
Δ. Τα ΓΒΕ είναι έμμεσο κόστος παραγωγής 

 
19 Η επιχείρηση ΑΒΓ την 1/1/2022 ξεκίνησε την παραγωγή 10.000 

μονάδων του προϊόντος Α. Στις 31/1/2022 είχε ολοκληρωθεί η 
παραγωγή των 6.000 μονάδων, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στην 
αποθήκη των ετοίμων προϊόντων. Οι μονάδες που δεν είχαν 
ολοκληρωθεί είχαν απορροφήσει το 50% του κόστους των άμεσων 
υλικών, το 80% του κόστους εργασίας και το 70% των ΓΒΕ. Δεν 
υπήρχε την 1/1/2022 απόθεμα ημικατεργασμένων.  
Το σύνολο των ισοδύναμων μονάδων την 31/1/2022 που αφορούν 
στα ΓΒΕ ανέρχονται σε:  

 Α. 6.000 ισοδύναμες μονάδες  
Β. 2.800 ισοδύναμες μονάδες 
Γ. 10.000 ισοδύναμες μονάδες  
Δ. 8.800 ισοδύναμες μονάδες  

 
20 Η επιχείρηση ΑΒΓ την 1/1/2022 ξεκίνησε την παραγωγή 20.000 

μονάδων του προϊόντος Α. Στις 31/1/2022 είχε ολοκληρωθεί η 
παραγωγή των 10.000 μονάδων, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στην 
αποθήκη των ετοίμων προϊόντων. Οι μονάδες που δεν είχαν 
ολοκληρωθεί είχαν απορροφήσει το 100% του κόστους των άμεσων 
υλικών, το 50% του κόστους εργασίας και το 50% των ΓΒΕ. Δεν 
υπήρχε την 1/1/2022 απόθεμα ημικατεργασμένων προϊόντων. Οι 
αναλώσεις των πρώτων υλών ανήλθαν στις 200.000 ευρώ, το 
κόστος άμεσης εργασίας στις 150.000 ευρώ και τα ΓΒΕ στις 300.000 
ευρώ. 
Το κόστος της ολοκληρωμένης μονάδας ανέρχεται σε:  

 Α. 10 ευρώ ανά ολοκληρωμένη μονάδα 
Β. 20 ευρώ ανά ολοκληρωμένη μονάδα 
Γ. 32,5 ευρώ ανά ολοκληρωμένη μονάδα 
Δ. 40 ευρώ ανά ολοκληρωμένη μονάδα 

 
21 Η επιχείρηση ΑΒΓ την 1/1/2022 ξεκίνησε την παραγωγή 10.000 

μονάδων του προϊόντος Α. Στις 31/1/2022 είχε ολοκληρωθεί η 
παραγωγή των 6.000 μονάδων και είχαν μεταφερθεί στην αποθήκη 
των ετοίμων προϊόντων. Οι μονάδες που δεν είχαν ολοκληρωθεί  
είχαν απορροφήσει το 50% του κόστους των άμεσων υλικών, το 
60% του κόστους εργασίας και το 80% των ΓΒΕ. Το κόστος των 
άμεσων υλικών ήταν 240.000 ευρώ, το κόστος της άμεσης εργασίας 
150.000 ευρώ και το κόστος των ΓΒΕ 200.000 ευρώ. Δεν υπήρχε την 
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1/1/2022 απόθεμα ημικατεργασμένων προϊόντων.  
Το κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα ως προς τις πρώτες ύλες την  
31/1/2022 ανέρχεται σε: 
 

 Α. 30 ευρώ ανά ισοδύναμη μονάδα  
Β. 40 ευρώ ανά ισοδύναμη μονάδα 
Γ. 24 ευρώ ανά ισοδύναμη μονάδα 
Δ. 60 ευρώ ανά ισοδύναμη μονάδα 

 
22 Η επιχείρηση «ΔΔ» πραγματοποίησε τα εξής στοιχεία κόστους: 

έμμεση εργασία 30.000 ευρώ, ενοίκια εργοστασίου 100.000 ευρώ, 
έμμεσα υλικά 20.000 ευρώ, ηλεκτρική ενέργεια εργοστασίου 150.000 
ευρώ,  αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής 50.000 ευρώ, 
αποσβέσεις κτηρίων διοίκησης 200.000 ευρώ, άμεση εργασία 
250.000 ευρώ και αναλώσεις πρώτων υλών 300.000 ευρώ. Το 
κόστος μετατροπής (ή κόστος επεξεργασίας) ανέρχεται σε: 
  

 Α. 800.000 ευρώ 
Β. 600.000 ευρώ 
Γ. 650.000 ευρώ 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
23 Η κοστολόγηση κατά παραγγελία εφαρμόζεται :  
 Α. στις εταιρείες παραγωγής μπύρας 

Β. στα ναυπηγεία 
Γ. στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 
Δ. στην παραγωγή προϊόντων ΙΚΕΑ 

 
24 Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι εσφαλμένη;  
 Α. Στην κοστολόγηση κατά παραγγελία, η παραγωγική διαδικασία ξεκινά,  

     όταν η επιχείρηση δεχτεί μια παραγγελία από κάποιον πελάτη  
Β. Στην κοστολόγηση κατά παραγγελία, παράγονται προϊόντα σε 
     τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές 
Γ. Στην κοστολόγηση κατά παραγγελία, ο πελάτης καθορίζει τις ποιοτικές 
    προδιαγραφές του προϊόντος  
Δ.  Στην κοστολόγηση κατά παραγγελία, πραγματοποιείται η παραγωγή 
     μικρών παρτίδων ή μεμονωμένων προϊόντων 

 
25 Ποιο από τα παρακάτω αφορά μεταβλητό κόστος Marketing :  
 Α. Αναλώσεις πρώτων υλών  

Β. Αναλώσεις βοηθητικών υλών  
Γ. Προμήθειες πωλήσεων  
Δ. Ενοίκια κτηρίων  

 
26 Με ποια πρόταση δεν συμφωνείτε: 

Η ανάλυση κόστους Marketing κατά δραστηριότητα αφορά στις εξής 
διαδικασίες: 

 Α. Προσδιορίζουμε τις δραστηριότητες (πωλήσεις, διαφημίσεις, έρευνα  
    αγοράς κ.λπ.)  
Β. Καθορίζουμε την αιτία μεταβλητότητας (cost driver) του κόστους σε 
     κάθε δραστηριότητα  
Γ. Το κόστος κάθε δραστηριότητας επιμερίζεται στα αντικείμενα  
     κοστολόγησης (προϊόντα, περιφέρειες πώλησης κ.λπ.) 
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Δ. Το κόστος κάθε δραστηριότητας δεν επιμερίζεται στα αντικείμενα  
     κοστολόγησης (προϊόντα, περιφέρειες πώλησης κ.λπ.) δεδομένου ότι 
     δεν συμβάλλει στη λήψη των αποφάσεων 

 
27 Ποιο από τα παρακάτω δεν αφορά κόστος που σχετίζεται με το 

marketing; 
 Α. Μισθοί και προμήθειες πωλητών  

Β. Υλικά εκτύπωσης και διαφήμισης  
Γ. Ενοίκια περιπτέρων εκθέσεων και προβολής προϊόντων   
Δ. Ενοίκια εργοστασίου   

 
28 Με ποια πρόταση από τις παρακάτω συμφωνείτε; 
 Α. Το κόστος που σχετίζεται με το marketing είναι μόνο μεταβλητό. 

Β. Το κόστος που σχετίζεται με το marketing είναι μόνο σταθερό. 
Γ. Το κόστος που σχετίζεται με το marketing είναι μεταβλητό και  
    σταθερό. 
Δ. Η κατανομή του άμεσου κόστους στο marketing γίνεται με τη χρήση  
     ABC  (κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων) 

 
29 Η κοστολόγηση κύκλου ζωής προϊόντος έχει στόχο να: 
 Α.   καταγράψει το βιομηχανικό κόστος που απαιτείται για την παραγωγή 

των προϊόντων. 
Β.   καταγράψει το κόστος που αφορά τον σχεδιασμό του. 
Γ. καταγράψει το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή των 
προϊόντων από τα αρχικά στάδια μέχρι την παραγωγή του. 
Δ. καταγράψει το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή των 
προϊόντων από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης μέχρι την παραγωγή του και 
την απόσυρσή του από την αγορά. 

 
30 Στην κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής οι ισοδύναμες μονάδες: 
 Α. Είναι οι μονάδες που έχουν εισαχθεί στην παραγωγική διαδικασία 

Β. Είναι οι μονάδες που έχουν ολοκληρωθεί και μεταφερθεί στην 
     αποθήκη των ετοίμων προϊόντων.  
Γ. Είναι θεωρητικές μονάδες και δείχνουν τον αριθμό των 
    ολοκληρωμένων μονάδων που αντιστοιχεί το κόστος παραγωγής που 
    έχουν απορροφήσει.  
Δ. Είναι οι μονάδες που θα πωληθούν. 

 
31 Η κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής εφαρμόζεται :  
 Α. στις διαφημιστικές Εταιρείες 

Β. στα λογιστικά γραφεία 
Γ. στις χημικές βιομηχανίες  
Δ. στα δικηγορικά γραφεία 

 
32 Ως νεκρό σημείο ορίζεται το επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο:  
 Α. Τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με το σταθερό κόστος 

Β. Τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με το μεταβλητό κόστος 
Γ. Τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με το συνολικό κόστος 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
33 Στην περίπτωση που εξετάζεται το κλείσιμο ενός τμήματος (π.χ. 

καθαριότητας) και γίνεται ανάθεση σε κάποιον εξωτερικό 
προμηθευτή ισχύει ότι:  



Σελίδα 10 από 17 

 Α. Τα μη αποφεύξιμα σταθερά έξοδα του τμήματος που θα καταργηθεί 
     δεν λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση της διοίκησης 
Β. Η προσφερόμενη τιμή από τον εξωτερικό προμηθευτή είναι 
     Συμφέρουσα, εφόσον είναι μικρότερη από το κόστος λειτουργίας του 
     τμήματος 
Γ. Η επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνει το συνολικό ποσό που 
    προκύπτει από το άθροισμα της προσφερόμενης τιμής από τον 
    εξωτερικό προμηθευτή και των μη αποφεύξιμων σταθερών εξόδων με 
    το κόστος λειτουργίας τους τμήματος που θα καταργηθεί  
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
34 Η τιμή πώλησης ενός προϊόντος είναι 20 ευρώ. Το μεταβλητό 

κόστος είναι 15 ευρώ. Αν τα σταθερά έξοδα είναι 30.000 ευρώ, 
πόσες μονάδες από το προϊόν θα πρέπει να πωληθούν για να 
επιτευχθεί το νεκρό σημείο; 

 Α. 2.000 μονάδες 
Β. 6.000 μονάδες  
Γ. 1.500 μονάδες  
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
35 Η τιμή πώλησης ενός προϊόντος είναι 30 ευρώ. Το μεταβλητό 

κόστος είναι 10 ευρώ. Τα σταθερά έξοδα είναι 50.000 ευρώ. Αν η 
επιχείρηση επιθυμεί να πραγματοποιήσει κέρδη 20.000 ευρώ, 
πόσες μονάδες από το προϊόν θα πρέπει να πωληθούν; 

 Α. 3.500 μονάδες 
Β. 2.500 μονάδες  
Γ. 7.000 μονάδες  
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
36 Σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό  (παροχής εκπαιδευτικών 

εργασιών) δίνεται επιχορήγηση 200.000 ευρώ. Το μεταβλητό κόστος 
για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ανά εκπαιδευόμενο είναι  20 
ευρώ. Το σταθερό κόστος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι 
100.000 ευρώ. Σε πόσους εκπαιδευόμενους θα παρασχεθεί 
εκπαιδευτικό έργο;  

 Α. Σε 5.000 εκπαιδευόμενους  
Β. Σε 10.000 εκπαιδευόμενους  
Γ. Σε 15.000 εκπαιδευόμενους 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
37 Το περιθώριο συνεισφοράς ή περιθώριο συμμετοχής ή περιθώριο 

μικτού κέρδους είναι το ποσό που απομένει: 
 Α. αν από την τιμή πώλησης αφαιρεθούν όλα τα ανά μονάδα έξοδα 

(σταθερά και μεταβλητά). 
Β. αν από την τιμή πώλησης αφαιρεθούν όλα τα ανά μονάδα σταθερά 
έξοδα. 
Γ. αν από την τιμή πώλησης αφαιρεθούν όλα τα ανά μονάδα μεταβλητά 
έξοδα. 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
38 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή: 
 Α. Όταν αυξάνεται ο όγκος παραγωγής σε μια παραγωγική διαδικασία, 

αυξάνονται το ανά μονάδα σταθερό κόστος και το ανά μονάδα μεταβλητό 
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κόστος 
Β. Όταν αυξάνεται ο όγκος παραγωγής σε μια παραγωγική διαδικασία, το 
     ανά μονάδα σταθερό κόστος μειώνεται και το ανά μονάδα μεταβλητό 
     κόστος είναι αμετάβλητο 
Γ. Όταν αυξάνεται ο όγκος παραγωγής σε μια παραγωγική διαδικασία, 
    μειώνονται το ανά μονάδα σταθερό κόστος και το ανά μονάδα 
    μεταβλητό κόστος  
Δ. Όταν αυξάνεται ο όγκος παραγωγής σε μια παραγωγική διαδικασία, το 
     ανά μονάδα σταθερό κόστος μένει αμετάβλητο  και το ανά μονάδα  
    μεταβλητό κόστος μειώνεται  

 
39 Το κόστος περιόδου  (ή έξοδα χρήσης) είναι: 
 Α. Το κόστος που συνδέεται με τα προϊόντα που παράγονται  

Β. Το κόστος των προϊόντων που έχουν πωληθεί  
Γ. Το κόστος των προϊόντων που έχουν παραχθεί, των προϊόντων που 
    έχουν πωληθεί και των προϊόντων που είναι απόθεμα 
Δ. Το κόστος που δεν συμμετέχει στο κόστος προϊόντος αλλά είναι τα 
    έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης κ.λπ. 

 
40 Το πρότυπο κόστος είναι: 
 Α. Ένα απολογιστικό μέγεθος το οποίο διαμορφώθηκε στο παρελθόν.  

Β.  Ένα προϋπολογιστικό μέγεθος που αφορά μία πρόβλεψη κόστους  
    χωρίς απαραίτητα η επιχείρηση να λειτουργεί σε επίπεδο  
     αποτελεσματικής λειτουργίας. 
Γ. Ένα μελλοντικό κόστος που θα προκύψει όταν η επιχείρηση δεν  
    καταφέρει να έχει αποτελεσματική λειτουργία. 
Δ. Ένα προκαθορισμένο μέγεθος κόστους (ένα προσεκτικά  
    διαμορφωμένο μέγεθος) που αναφέρεται σε συνθήκες  
    αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

 
41 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ: 

 

   

 Κύριο 

τμήμα 

Α 

Κύριο 

τμήμα 

Β  

Τμήμα 

υποστήριξης 

Α 

Τμήμα 

υποστήριξης 

Β 

Γενικά 
Βιομηχανικά 
Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

30.000 40.000 10.000 20.000 

  

Τα τμήματα υποστήριξης λειτουργούν για να εξυπηρετούν τα κύρια 

τμήματα. Το τμήμα υποστήριξης Α έχει προσφέρει το 40% των 

υπηρεσιών του στο κύριο τμήμα Α και το 60% στο κύριο τμήμα Β. Το 

τμήμα υποστήριξης Β έχει προσφέρει το 50% των υπηρεσιών του 

στο κύριο τμήμα Α και το 50% στο κύριο τμήμα Β. Οι ώρες άμεσης 

εργασίας που αφορούν το κύριο τμήμα Α είναι 1.000 ώρες και για το 

τμήμα Β είναι 2.000 ώρες. 

Μετά τον επανεπιμερισμό του κόστους των υποστηρικτικών  

τμημάτων στα κύρια τμήματα, ο συντελεστής καταλογισμού των 

ΓΒΕ στο κύριο τμήμα Β θα είναι: 



Σελίδα 12 από 17 

 Α. 28 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας 
Β. 20 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας 
Γ. 35 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας  
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
42 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ 

 Αποθέματα (σε ευρώ) 

 Αρχικά Τελικά 

Έτοιμα προϊόντα 20.000 10.000 

Το κόστος παραχθέντων ανήλθε σε 150.000 ευρώ. Οι πωλήσεις 

ανήλθαν σε 320.000 ευρώ.  

 Το μικτό κέρδος της επιχείρησης ανέρχεται σε:  
 Α. 170.000 ευρώ 

Β. 160.000 ευρώ 
Γ. 180.000 ευρώ 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
43 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ 

 Προϊόν Α Προϊόν Β 

Αρχικό απόθεμα  0 0 

Ολοκληρωμένες μονάδες  10.000 20.000 

Κόστος ολοκληρωμένης 
μονάδας 

3  2 

Τελικό απόθεμα (μονάδες) 2.000 4.000 

 

 Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 90.000 ευρώ.  

 Το κόστος πωλήσεων της επιχείρησης ανέρχεται σε:  
 Α. 70.000 ευρώ 

Β. 56.000 ευρώ 
Γ. 14.000 ευρώ 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
44 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ 

 Προϊόν Α Προϊόν Β 

Αρχικό απόθεμα  0 0 

Ολοκληρωμένες μονάδες  4.000 5.000 

Κόστος ολοκληρωμένης 
μονάδας 

10  20 

Τελικό απόθεμα (μονάδες) 1.000 1.000 

 

 Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 200.000 ευρώ. Τα έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης ανήλθαν σε 20.000 ευρώ.  

 Τα κέρδη προ φόρων της επιχείρησης ανέρχονται σε:  
 Α. 70.000 ευρώ 

Β. 40.000 ευρώ 
Γ. 150.000 ευρώ 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 
45 Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κόστος περιόδου (ή έξοδα 
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χρήσης); 
 Α. Κόστος marketing 

Β. Κόστος διοίκησης 
Γ. Κόστος παραχθέντων 
Δ. Κόστος έρευνας και ανάπτυξης 

 
46 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ 

 Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ 

Έσοδα πωλήσεων  200.000 400.000 100.000 

Μεταβλητό κόστος 150.000 300.000 60.000 

Σταθερό κόστος  70.000  40.000 50.000 

Αποτέλεσμα   -20.000 60.000 -10.000 
 

 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή:  
 Α. Αν η επιχείρηση  διακόψει την παραγωγή των προϊόντων Α και Γ, το 

     αποτέλεσμα θα είναι κέρδη  60.000 ευρώ   
Β. Αν η επιχείρηση διακόψει την παραγωγή των προϊόντων Α και Γ, το 
    αποτέλεσμα θα είναι κέρδη 30.000 ευρώ. 
Γ. Αν η επιχείρηση διακόψει την παραγωγή των προϊόντων Α και Γ, το 
    αποτέλεσμα θα είναι ζημία -60.000 ευρώ. 
Δ. Αν η επιχείρηση διακόψει την παραγωγή του προϊόντος Α, το 
     αποτέλεσμα θα είναι κέρδη 50.000 ευρώ. 

 
47 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν έναν μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό.  

 Παροχή σίτισης από τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό  

Μεταβλητό κόστος 150.000 

Σταθερό κόστος  70.000  

Συνολικό κόστος  220.000 
 

 Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός εξετάζει την περίπτωση να 
διακόψει τη λειτουργία του τμήματος σίτισης και να αναθέσει   τη 
σίτιση σε εξωτερικό προμηθευτή (εταιρεία catering). Έλαβε τρεις   
προσφορές και συγκεκριμένα από τον προμηθευτή Α με συνολικό 
κόστος 180.000 ευρώ, από τον προμηθευτή Β με συνολικό κόστος 
200.000 ευρώ και τον προμηθευτή Γ με συνολικό κόστος 190.000 
ευρώ. Αν ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός  διακόψει τη λειτουργία 
του τμήματος σίτισης  θα μειωθεί το σταθερό κόστος  κατά 30%. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα 
πρέπει:  

 Α. Να  αναθέσει τη σίτιση στον προμηθευτή Α   
Β. Να αναθέσει τη σίτιση στον προμηθευτή Β 
Γ. Να αναθέσει τη σίτιση στον προμηθευτή Γ 
Δ. Να συνεχίσει να παρέχει ο ίδιος τη σίτιση. 

 
48 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι εσφαλμένη : 
 Α. Με την κατάρτιση των προϋπολογισμών επιδιώκεται  να μελετηθούν 

     όλες οι πηγές κινδύνου και να σχεδιασθούν οι τρόποι αντιμετώπισής  
     τους.  
Β. Με την κατάρτιση των προϋπολογισμών οι οργανισμοί, συγκρίνοντας  
    τα πραγματικά δεδομένα  με τα προϋπολογισμένα, μπορούν να 
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    εντοπίσουν τις αποκλίσεις και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.  
Γ.  Για την  υλοποίηση του προϋπολογισμού δεν απαιτείται να υπάρχει 
     συνεργασία και επικοινωνία  μεταξύ των τμημάτων  της επιχείρησης  
Δ. Οι προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και αξιολόγηση  
    της απόδοσης των διοικητικών στελεχών  

 
49 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ 

Σημεία Πώλησης ΑΘΗΝΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΒΑΛΑ 

Έσοδα πωλήσεων  500.000€ 300.000 200.000 

Κόστος πωληθέντων  -

300.000€ 

-180.000 -120.000 

Μικτό κέρδος  200.000  120.000 80.000 

Έξοδα διοίκησης και 
διάθεσης 

-80.000 -70.000 -50.000 

Έξοδα κεντρικής 
διοίκησης  

-80.000 -70.000 -40.000 

Αποτέλεσμα   40.000 -20.000 -10.000 
 

 Η  επιχείρηση ΑΑ δεν μπορεί να μειώσει τα έξοδα κεντρικής 
διοίκησης (είναι μη αποφεύξιμα). Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

 Α. Αν η επιχείρηση  διακόψει τη λειτουργία των σημείων πώλησης στην  
     Κρήτη και στην Καβάλα, το αποτέλεσμα θα είναι κέρδη  40.000 ευρώ   
Β. Αν η επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία του σημείου πώλησης στην  
     Κρήτη, το αποτέλεσμα θα είναι κέρδη 30.000 ευρώ. 
Γ. Αν η επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία των σημείων πώλησης στην 
    Κρήτη και στην Καβάλα, το αποτέλεσμα θα είναι ζημία -70.000 ευρώ. 
Δ. Αν η επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία του σημείου  πώλησης στην  
    Καβάλα, το αποτέλεσμα θα είναι κέρδη 20.000 ευρώ. 

 
50 Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε : 
 Α. Οι στατικοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται για διαφορετικά επίπεδα 

     δραστηριότητας.   
Β. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται για ένα συγκεκριμένο 
     επίπεδο δραστηριότητας 
Γ. Οι στατικοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται για ένα συγκεκριμένο  
    επίπεδο δραστηριότητας 
Δ. Οι στατικοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται με διάφορα σενάρια 
    (αισιόδοξο, απαισιόδοξο, αναμενόμενο) 

 
51 Ποια πρόταση είναι εσφαλμένη: 
 Α. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται κυρίως 

    προϋπολογιστικά στα πλαίσια σεναρίων και αναλύσεων ευαισθησίας   
Β. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί δεν χρησιμοποιούνται απολογιστικά για  
    την αξιολόγηση της αποδοτικότητας 
Γ. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
    της απόκλισης από τις αρχικές εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον 
    πραγματικό όγκο δραστηριότητας 
Δ. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί είναι μία ομάδα προϋπολογισμών που 
     αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. 

 
52 Η τιμή πώλησης ενός προϊόντος είναι 50 ευρώ. Το μεταβλητό 

κόστος είναι 40 ευρώ. Τα σταθερά έξοδα είναι 40.000 ευρώ. Αν οι 
αναμενόμενες μονάδες πώλησης είναι 5.000, ποιο είναι το 
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περιθώριο ασφάλειας πωλήσεων; 
 Α. 200.000 ευρώ ή 80% 

Β. 50.000 ευρώ ή 20%  
Γ. 0 ή 0% 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 

 
53 Σας δίνονται οι εξής πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ΑΑ 

Αναμενόμενες πωλήσεις 2023 50.000 μονάδες 

Αναμενόμενες παραγόμενες μονάδες 
2023 

60.000 μονάδες  

Τιμή πώλησης   4 ευρώ ανά μονάδα  

Αναμενόμενες αγορές πρώτων υλών  
2023 

50.000 ευρώ  

Ταμειακά διαθέσιμα 1/1/2023 20.000 ευρώ  

Διάφορα έξοδα  2023 30.000 ευρώ  
 

 Από τις αναμενόμενες πωλήσεις η επιχείρηση θα εισπράξει το 60% 
στη χρήση 2023 και το υπόλοιπο στην επόμενη χρήση. 
Από τις αναμενόμενες αγορές πρώτων υλών η επιχείρηση θα 
καταβάλει το 80% στην χρήση 2023 και το υπόλοιπο στην επόμενη 
χρήση. 
Τα διάφορα έξοδα θα εξοφληθούν στο σύνολό τους στη χρήση 2023. 
Τα αναμενόμενα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2023 θα ανέρχονται 
σε:  

 Α. 110.000 ευρώ 
Β. 70.000 ευρώ 
Γ. 140.000 ευρώ 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω  

 
54 Η πιο σημαντική πληροφορία στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 

είναι η εκτίμηση των πωλήσεων. Ποια πρόταση είναι εσφαλμένη: 
 Α. Υπερεκτίμηση της ζήτησης δεν θα έχει επίπτωση στην επιχείρηση, 

     δεδομένου ότι αυτό που ενδιαφέρει την επιχείρηση είναι να 
     μπορεί να καλύψει  τις ανάγκες των πελατών της.   
Β. Η εκτίμηση της ζήτησης απαιτεί εκτίμηση των τάσεων της αγοράς, του 
     οικονομικού κλίματος και της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών.  
Γ. Η εκτίμηση των πωλήσεων γίνεται με στατιστική ανάλυση των τάσεων 
    της αγοράς και με τις εκτιμήσεις των απαιτήσεων των πελατών 
Δ. Αν η εκτίμηση της ζήτησης υποτιμηθεί, τότε η επιχείρηση δεν θα 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της.  

 
55 Το περιθώριο ασφαλείας των πωλήσεων εκφράζει: 
 Α. Τα έσοδα των πωλήσεων που υπερβαίνουν το νεκρό σημείο  

Β. Τα έσοδα των πωλήσεων που υπολείπονται για να φθάσουν  στο 
     νεκρό σημείο 
Γ. Τα έσοδα των πωλήσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των 
    σταθερών εξόδων 
Δ. Τα έσοδα των πωλήσεων που απαιτούνται για να επιτευχθεί το   νεκρό 
     σημείο    

 
 
56 Οι δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση των 

προϋπολογισμών οφείλονται:  
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 Α. Αποκλειστικά και μόνο στη δυσκολία της επιχείρησης να πείσει  το 
     ανθρώπινο δυναμικό της να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό  
Β. Αποκλειστικά και μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες (αντικειμενικοί 
    περιορισμοί), όπως μέγεθος αγοράς, νομικοί περιορισμοί και 
    προβλήματα στην προμήθεια υλικών 
Γ. Αποκλειστικά και μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό που έχει έλλειψη 
    ειδικευμένης εργασίας 
Δ. Σε εξωτερικούς παράγοντες (αντικειμενικοί περιορισμοί) και στις 
    ανθρώπινες σχέσεις     

 
57 Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε:  
 Α. Το κόστος μετατροπής ή επεξεργασίας είναι  το άμεσο κόστος ή το  

    αρχικό κόστος  
Β. Το κόστος παραχθέντων ταυτίζεται με το κόστος πωληθέντων και με το 
     κόστος παραγωγής όταν μία επιχείρηση διατηρεί αποθέματα στα  
     έτοιμα προϊόντα  
Γ. Το κόστος περιόδου  είναι το άθροισμα του άμεσου κόστους και του 
    κόστους μετατροπής ή επεξεργασίας 
Δ. Με καμία από τις παραπάνω 

 
58 Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις διαφωνείτε:  
 Α. Με την κατάρτιση των προϋπολογισμών ενισχύεται η επικοινωνία και η  

    συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.  
Β. Με την κατάρτιση των προϋπολογισμών μελετώνται όλες οι πηγές  
     κινδύνου και σχεδιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους.  
Γ. Με την κατάρτιση των προϋπολογισμών γίνεται ένας πολύ προσεκτικός 
    σχεδιασμός των μελλοντικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου δεν  
    απαιτείται ο υπολογισμός των αποκλίσεων 
Δ. Η κατάρτιση των επαυξητικών προϋπολογισμών  έχει ως αφετηρία τον 
    προϋπολογισμό της προηγούμενης λογιστικής χρήσης 

 
59 Με ποια πρόταση διαφωνείτε:  
 Α. Επειδή τα έσοδα ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού καθορίζουν  το  

     μέγεθος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η κατάρτιση 
     των προϋπολογισμών πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση ευαισθησίας, 
     δηλαδή να προβλέπονται  τρόποι αντιμετώπισης σε περίπτωση 
     μεταβολής των εσόδων. 
Β. Με την κατάρτιση των προϋπολογισμών μελετώνται όλες οι πηγές 
    κινδύνου και σχεδιάζονται τρόποι αντιμετώπισης τους.  
Γ. Επειδή οι μη  κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν λειτουργούν με σκοπό την 
   πραγματοποίηση του κέρδους, δεν απαιτείται η σύγκριση πραγματικών 
    και προϋπολογισμένων στοιχείων, δεδομένου ότι δεν θα επηρεάσει τη  
    λειτουργία τους.  
Δ. Ο προϋπολογισμός είναι ένα λεπτομερές πρόγραμμα, ένα σχέδιο 
    δράσης που προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης  των εσόδων σε μια  
    χρονική περίοδο. 

 
60 Με ποια πρόταση διαφωνείτε:  
 Α. Τα σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης παρέχουν  όλες τις 

     απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση των στρατηγικών  
     σχεδιασμών της επιχείρησης 
Β. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πληροφορίες που αφορούν την ανάπτυξη, 
     την παραγωγή, την προώθηση και τη διανομή των προϊόντων τους   
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Γ. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, μελετούν και παρακολουθούν τα έσοδα 
    και το κόστος ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο ζωής του 
Δ. Τα σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης δεν παρέχουν  όλες τις 
     απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δεν 
     ενδιαφέρονται να παρακολουθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον 
     κύκλο ζωής ενός προϊόντος 
 

 

 


