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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
 ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζα αλαδεηεζνύλ πξνζεγγίζεηο 

ζελαξίσλ ινγηζηηθήο θόζηνπο πξνηόλησλ ηα νπνία επεξξεάδνπλ ζε 
κεγάιν βαζκό δηάθνξα πξνζδηνξηζηηθά κεγέζε όπσο άκεζα θαη έκκεζα 

έμνδα, ην πξόηππν,πξνππνινγηζηηθό θαη πξαγκαηηθό θόζηνο νδεγώληαο 
ζηελ εμαγσγή πνιύηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαζώο επίζεο θαη ζηνλ 

ζρνιηαζκό απηώλ θαη ηελ πξννπηηθή επίδξαζεο ηνπο εθαξκόδνληαο 
πξαγκαηηθέο πεξηπηώζεηο θαη αληηκεησπίδνληαο απηέο.  
 

 ην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή 
θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο θνζηνιόγεζεο ελώ ηαπηόρξνλα δίδεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο νξηζκνύο θαη ζηηο δηαθξίζεηο ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ 
Κόζηνο, Έμνδν, Γαπάλε.  

 
Δπίζεο αλαιύνληαη πεξαηηέξσ νη βαζηθέο έλλνηεο Απνζέκαηα, 

Απνζβέζεηο, Κέληξα Κόζηνπο, Α΄ Ύιεο, Έκκεζν Κόζηνο θαη Άκεζε 
Δξγαζία. 

 
Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό γηαηί ε θνζηνιόγεζε ζην 

πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 
δηαλύνπκε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ καθξνπξόζεζκε νηθνλνκηθή 
πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο εκπνξηθήο ή άιιεο. 

 
 ην πξαθηηθό κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο Γ.Μαζνύηεο Α.Δ. 
 

 Σα νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2007-2012 θαη είλαη ηα 
εμήο: 

 
- Πσιήζεηο  

- Κόζηνο Πσιεζέλησλ 
- Γεληθά Έμνδα  

- Μηθηά Κέξδε  
- Καζαξά Κέξδε 

 
Παξνπζηάδνληαη ηα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, 
αιιά θαη ζε ηηκέο απνπιεζσξηζκνύ κε έηνο βάζεο ην 2007 θαη 

ιακβάλνληαη επηκέξνπο ζηνηρεία από ηηο εηήζηεο δεκνζηεπκέλεο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 
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ηελ ζπλέρεηα αλά έηνο πξαγκαηνπνηνύληαη νη θαηάιιειεο παξαηεξήζεηο 
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απεηθόληζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο. 
 

Δπίζεο αλαδπθλύνληαη ηηο δηαθνξέο αλά έηνο ζηα αλσηέξσ βαζηθά 
νηθνλνκηθά κεγέζε. 

 
Οινθιεξώλνληαο ηα αλσηέξσ ζελάξηα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

αλαιύζνπκε ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηα νπνία κπνξνύκε λα εμάγνπκε 
πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εκπνξηθή επηρείξεζε. 
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 
 

Ζ ηζηνξία ηεο θνζηνιόγεζεο (βηνκεραληθήο ινγηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο 
θόζηνπο) μεθηλά από ηνλ 19

ν
 αηώλα, κε ηελ ινγηζηηθή θόζηνπο λα 

απνηειεί δπλακηθό ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο ζηελ νπνία 
εληάρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θόζηνπο. 

 
Όιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη κέρξη ην 1880, ε αλάπηπμε 

ιεπηνκεξεηώλ αλαθνξώλ θόζηνπο θαη εθηηκήζεσλ απηνύ πεξηειάκβαλαλ 
απνθιεηζηηθά ηελ άκεζε εξγαζία θαη ηηο πξώηεο ύιεο (prime cost) ελώ 

είρε δνζεί πνιύ κηθξή ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηνλ ξόιν ησλ Γεληθώλ 
Βηνκεραληθώλ Δμόδσλ κε απνηέιεζκα ε ινγηζηηθή θόζηνπο ζηα κέζα 

ηνπ 19
νπ

 αηώλα λα κελ πεξηιακβάλεη ηνλ θαηακεξηζκό ηνπ θόζηνπο ζε 
πξνηόληα. 

 
Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όκσο όηη ν ζεκαληηθόηεξνο αηώλαο γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θνζηνιόγεζεο ήηαλ ν 20

νο
 ζηηο αξρέο ηνπ 

νπνίνπ παξαηεξνύκε ηελ εηζδνρή ζηε ινγηζηηθή θόζηνπο ηνπ δείθηε ROI 
ηεο εηαηξείαο DuPont o νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα από ηελ 

General Motors γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ από ηα 
ζηειέρε ηεο εηαηξίαο ζε ρακειό επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο ηεξαξρίαο κε 

απνηέιεζκα ε εηαηξεία γηα πξώηε θνξά λα απνιακβάλεη νηθνλνκίεο 
θιίκαθνο. 

 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηεο DuPont απνηειεί ηελ πξώηε εθαξκνγή 

κεηξήζεσλ θεξδνθνξίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο επηκέξνπο ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο κε ηνλ δείθηε ROI λα 

ρξεζηκνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε λέσλ πξνηάζεσλ γηα αλνηθνδόκεζε 
βηνκεραληθώλ κνλάδσλ πνπ δηεπθνιύλεη ζεκαληηθά ηνλ θαζνξηζκό ησλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθέο γξακκέο παξαγσγήο 

πξνηόλησλ. ην πιάηζην απηήο ηεο θαηλνηνκίαο ν Pierre Dupont σο 
πξόεδξνο πιένλ ηεο General Motors εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο δηνίθεζεο θόζηνπο κε θεληξηθό ηνπ ζύλζεκα ηνλ έιεγρν κέζσ ηεο 
απνθεληξσκέλεο ππεπζπλόηεηαο (centralized control with decentralized 

responsibility) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επξύηαηα γηα ηα επόκελα 60 ρξόληα 
από όιεο ζρεδόλ ηηο κνληέξλεο επηρεηξήζεηο ηεο επνρήο. 

 
Γεληθά παξαηεξνύκε όηη από ην 1925 θαη κεηά όιεο νη λέεο εμειίμεηο 

νθείινληαη ζηελ αλσηέξσ πξαθηηθή πνπ βξίζθεη εθαξκνγή κε νξηζκέλεο 
παξαιιαγέο αθόκα θαη ζήκεξα. 

πλερίδνληαο ζηα 1950 ην θύξην αληηθείκελν ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο 
ήηαλ ε ηηκνιόγεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ εηζνδήκαηνο 
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ηεο επηρείξεζεο θαη ειάρηζηα ε δηνίθεζε θόζηνπο όπσο ζήκεξα ηελ 
γλσξίδνπκε. Δμάιινπ ε βηβιηνγξαθία ηεο επνρήο βαζίδεηαη θαηά 70% ζε  

ζέκαηα ηηκνιόγεζεο θαη κόλν θαηά 6% ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο 
ινγηζηηθήο. Καηά ηελ πεξίνδν 1960-1970 όκσο δηαπηζηώλνπκε κηα 

πξώηε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζνζηώλ κε 46% λα αθνξνύλ ηελ 
ηηκνιόγεζε ησλ απνζεκάησλ θαη 33% ηα ζέκαηα δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο. 

 
ύκθσλα κε ηνπο Johnson & Kaplan [1] παξαηεξνύκε όηη κέρξη ην 1980 

ε ρξήζε ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο γηα ηε δηνίθεζε θόζηνπο δε ζπκβάδηδε 
κε ηε ρξήζε θαιώλ πξαθηηθώλ δηνίθεζεο, ελώ κεηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο θαη ηδίσο από ην 1990 θαη κεηά ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο 
θόζηνπο πξαγκαηηθά αλαγελλήζεθε κε ηελ εηζδνρή λέσλ εξγαιείσλ ηόζν 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο όζν θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.  
Σα ζεκαληηθόηεξα από απηά είλαη ε θνζηνιόγεζε αλά δξαζηεξηόηεηα, ε 

δηνίθεζε αλά δξαζηεξηόηεηα, ε θάξηα ηζνζηαζκηζκέλσλ επηδόζεσλ θαη ε 
κέηξεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ επηδόζεσλ. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη 
ν δηαξθώο απμαλόκελνο αληαγσληζκόο ζε παγθόζκην επίπεδν απαηηνύζε 

νη επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ ηνκέο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 
παξαγσγηθώλ ηνπο δηαδηθαζηώλ αιιά θαη λα βειηηώζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ απνθάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηηκνιόγεζεο, ηνπ 
ζρεδηαζκνύ θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ πξνηόληνο θαη πειαηώλ. Σα ζπζηήκαηα 

δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο πνπ πξνππήξραλ δελ κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ 
ηέηνηεο αιιαγέο κε απνηέιεζκα νη θαηλνηνκίεο απηέο λα απνηεινύλ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 

ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηώλα έλαο κεγάινο αξηζκόο θπξίσο από πνιπεζληθέο 
εηαηξίεο πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγηθή  

δηαδηθαζία κε ζηόρν ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ηελ αύμεζε 
ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνηόληνο, αιιά 
θαη ηελ αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ κε ηελ εηζδνρή 

ηνπ θαηλνηνκηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ νλνκαζία αληίζηξνθε 
θνζηνιόγεζε (just in time management) 

 
H ρξεζηκόηεηα ηνπ ξόινπ ηεο δηνίθεζεο θόζηνπο ηελ πεξίνδν πνπ 

δηαλύνπκε απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
αζρνινύληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο εζσηεξηθνί ζύκβνπινη επηρεηξήζεσλ, ελώ 
ρεηξίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

δηακνξθώλνληαο κηα ζθαηξηθή ζεώξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 
θαηάζηαζεο. 

 
 
[1] Johnson & Kaplan  (1987) The Relevance Lost  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
 ην πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο θνηλσληθν - νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

πνπ θαζεκεξηλά βηώλνπκε κε νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο κεηαβνιέο θαη 
αζηάζεηεο, θαζίζηαηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε ε νξζή θνζηνιόγεζε ηόζν 

ησλ πξνηόλησλ όζν θαη ησλ ππεξεζηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ. 
 

Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ 
νδεγνύλ  ζηνλ  αδπζώπεην  αληαγσληζκό  κεηαμύ  ησλ  επηρεηξήζεσλ 
θαιύπηνληαο νινέλα θαη πην πνιύ ην θάζκα ηεο εγρώξηαο αιιά θαη ηεο  

παγθόζκηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

πλεπώο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο ύπαξμεο ζπζηεκάησλ κέηξεζεο 
ηνπ θόζηνπο κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα πξνθεηκέλνπ 

αθελόο λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε - νξγαληζκόο ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε 
θαη αθεηέξνπ λα κπνξεί λα θαζνξίδεη επαξθώο ηελ νξζή ηηκνινγηαθή ηεο 

πνιηηηθή. 
 

Οη ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαινύληαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ πνιιαπιό 
ηνπο ξόιν αληηκεησπίδνληαο απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαη κεηαηξέπνληαο ηεο 

ζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ πξνθεηκέλνπ 
λα πεηύρνπλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά, αιιά θαη ηελ 
δηαηήξεζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπο ζε βάζνο ρξόλνπ. 

 
Γηα ην ιόγν απηό νθείινπλ λα πξνζαξκόδνληαη ζην πεξηβάιινλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη κε ηελ ρξήζε πνιύηηκσλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ 
θαη απεηθνλίδνπλ κε εγθπξόηεηα θαη αθξίβεηα κε ηξόπν ξεαιηζηηθό ην 

παξαγσγηθό θόζηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 
 

ην ζεκείν απηό κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε όηη ν πνιιαπιόο ξόινο ηεο 
θνζηνιόγεζεο σο εξγαιείν γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 
επηρείξεζεο δίρσο απαξαίηεηα λα αθνξά απηνκαηνπνηεκέλνπ ηύπνπ 

απνθάζεηο. 
 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ν ξόινο ηνπ Πξνππνινγηζηηθνύ θόζηνπο πνπ 
θαηαξηίδεηαη πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαγσγή ελόο πξνηόληνο, κηαο 
ππεξεζίαο ή ελόο έξγνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ 

παξειζόληνο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνύλ θαηά 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεσο ηνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό 

επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ κειινληηθνύ ηζηνξηθνύ 
(πξαγκαηηθνύ) θόζηνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα ηνλ θαζνξηζκό 
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ηηκώλ πώιεζεο ππαξρόλησλ πξνηόλησλ όζν θαη απηώλ πνπ παξάγνληαη 
γηα πξώηε θνξά. 

 
Ο ζρεδηαζκόο  ηεο  Κνζηνιόγεζεο αθνξά ζηελ  παξνρή  έγθπξεο  

πιεξνθόξεζεο  ηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε ηεο λα είλαη ζε 
ζέζε λα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο επηινγέο ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο επζπγξάκκηζεο ηεο επηρείξεζεο. 
 

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε θνζηνιόγεζε κηαο εκπνξηθήο 
επηρείξεζεο ζηνλ ρώξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 

όζν ην δπλαηόλ πην νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 
πξνθύπηνπλ από ηελ δηαδηθαζία θνζηνιόγεζεο κε ηηο κεζόδνπο 

επηκεξηζκνύ ησλ εμόδσλ ζε θέληξα θόζηνπο. 
 

Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
απνθάζεσλ θαη αλαδπθλύεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο 
κεζόδνπο ηνπ θόζηνπο αλά δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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1 Βαζικές έννοιες 
 

1.1 Οριζμός Κόζηοσς 
 

 Κόζηνο είλαη  «ε αμία ησλ νηθνλνκηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα λα απνθηεζνύλ αγαζά ή ππεξεζίεο, ηα νπνία έρνπλ άκεζν ή 

κειινληηθό όθεινο γηα ηελ επηρείξεζε» [2] 
 

Δπίζεο «θόζηνο είλαη ε δηάζεζε ή ε επέλδπζε αγνξαζηηθήο δύλακεο 
γηα ηελ απόθηεζε πιηθώλ ή άπισλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κε ζθνπό 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζόδσλ από 
πσιήζεηο ή ηελ θάιπςε θνηλσληθώλ αλαγθώλ» [3] 

 
1.2 Φορείς και Κένηρα Κόζηοσς 

 
 εκαληηθό ζηνηρείν ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηνπ θόζηνπο 
απνηεινύλ ηα πξνηόληα θαη νη ππεξεζίεο ε ύπαξμε ησλ νπνίσλ 

θνζηνινγείηαη θαη κε ηνλ ηξόπν απηό θαινύληαη θνξείο θόζηνπο. 
 

Δπηπιένλ ην θόζηνο ζρεηίδεηαη κε ηκήκαηα αιιά θαη ιεηηνπξγίεο ηεο 
επηρείξεζεο. ε επίπεδν ηκήκαηνο απηό αθνξά αθόκα θαη έλα 

εξγνζηάζην (ζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη πνιιά εξγνζηάζηα) ή αθνξά 
κία κεκνλσκέλε κεραλή ή έλαλ ππάιιειν. 

 
Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό πσο ε επηβάξπλζε νπνηνπδήπνηε 

ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί αηηία γηα ηελ δεκηνπξγία θόζηνπο, 
κε ζπλέπεηα πιένλ λα ζεσξείηαη θαη σο θέληξν θόζηνπο. 

 
Ζ επηβάξπλζε θάζε θέληξνπ θόζηνπο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ηηο ζρεηηδόκελεο κε απηό δαπάλεο. Καηά ζπλέπεηα αλ έλα κεράλεκα 

εληαγκέλν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί 
θέληξν θόζηνπο ηόηε ζπλαθόινπζα απηό επηβαξύλεηαη κε ηελ 

ζπληήξεζε θαη απόζβεζε ηνπ θαη κε έλα κόλν κέξνο από ην ελνίθην 
ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν θαη ηα 

ππόινηπα θέληξα θόζηνπο. 
 

 
 

 
 

 
[2] Βεληέξε Κνέλ θαη Κσιέηζε (2003) 
[3] Βεληέξε Γ. (1986) 
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1.3 Καηηγορίες Κόζηοσς 
 

 Μέζα ζην πιάηζην ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ε επηρείξεζε – νξγαληζκόο 
ιεηηνπξγεί θαιείηαη ζπρλά λα ιάβεη απνθάζεηο κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ 

ιύζεσλ.  
Δδώ αθξηβώο πξνθύπηεη ην δήηεκα ηεο νκαδνπνίεζεο ηνπ  θόζηνπο 

πξνθεηκέλνπ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ιήςε 
ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο απόθαζεο. 

Ζ θαηεγνξίεο ηνπ θόζηνπο γίλνληαη κε βάζε: [4] 
- Σηο ζπληζηώζεο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο κηάο κνλάδαο πξνηόληνο ή 

παξνρήο κηάο ππεξεζίαο. 
- Σε ζρέζε κεηαμύ θόζηνπο παξαγσγήο θαη κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
- Σε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εθάζηνηε θνξέα θόζηνπο.  
- Σε ζρέζε θόζηνπο κε ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 
- Σε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία ην θόζηνο (κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζε έμνδν) ζπζρεηίδεηαη κε ηα έζνδα, θαη 
- Σε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θόζηνπο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ, ειέγρνπ θαη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 
 

Αλαιπηηθόηεξα κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 
 

-  Σσνιζηώζες ηοσ κόζηοσς παραγφγής 
 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή κηάο κνλάδαο πξνηόληνο θαη 
απνηεινύληαη από:  

Tηο αλαισζείζεο πξώηεο ύιεο 
Σν θόζηνο ησλ άκεζσλ εξγαηηθώλ 
Σν γεληθό βηνκεραληθό θόζηνο 

Σν εηδηθό βηνκεραληθό θόζηνο 
 

Ζ παξνύζα θαηεγνξηνπνίεζε παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
κέηξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ. 

 
Πξώηεο ύιεο (raw materials) είλαη όια ηα θύξηα πιηθά ηα νπνία 

ελζσκαηώλνληαη ζην παξαγόκελν πξνηόλ, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ 
πάλσ ζε απηό θαη απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 
Πξώηεο ύιεο ζεσξνύληαη ηόζν ηα πιηθά πνπ αγνξάδνληαη εηδηθά γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ πξνηόλησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία ζπλήζσο 
 
[4] Βεληέξε Κνέλ θαη Κσιέηζε (2003) 
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απνζεθεύνληαη γηα λα εμαρζνύλ κεηέπεηηα όηαλ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ, όζν θαη ηα πξνηόληα πνπ έρνπλ ήδε παξαρζεί αιιά  

επαλαρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ θαη ηα νπνία 
παξαιακβάλνληαη από ηελ απνζήθε έηνηκσλ πξνηόλησλ.  

Οη πξώηεο ύιεο απνηεινύλ ηκήκα άκεζνπ θόζηνπο επεηδή 
επηβαξύλνπλ απεπζείαο ην παξαγόκελν πξνηόλ. 

ην παξαγόκελν πξνηόλ ελζσκαηώλνληαη θαη άιια πιηθά ηα νπνία 
ιόγσ ηεο κηθξήο ηνπο αμίαο ζπγθξηηηθά κε ηα θύξηα πιηθά 

νλνκάδνληαη βνεζεηηθά ή έκκεζα πιηθά. 
 

Άκεζε εξγαζία είλαη ε εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ νη εξγαδόκελνη νη 
νπνίνη απαζρνινύληαη άκεζα κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξώησλ πιώλ 

θαη ε νπνία ελζσκαηώλεηαη ζην παξαγόκελν πξνηόλ , κπνξεί λα 
δηαθξηζεί πάλσ ζε απηό θαη απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηνπ θόζηνπο 

ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 
Απνηειεί ηκήκα ηνπ άκεζνπ θόζηνπο επεηδή επηβαξύλεη άκεζα ην 
παξαγόκελν πξνηόλ. 

Έκκεζε εξγαζία είλαη ε εξγαζία πνπ ελζσκαηώλεηαη πάλσ ζην 
παξαγόκελν πξνηόλ ε νπνία δελ είλαη εύθνια δηαθξηηή θαη δελ 

απνηειεί ηκήκα ηνπ άκεζνπ θόζηνπο. 
  

Σν Δηδηθό Βηνκεραληθό Κόζηνο (directly attributable cost) αθνξά ηηο 
δαπάλεο εθείλεο πνπ γίλνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνξέα θόζηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη απνζβέζεηο ελόο κεραλήκαηνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

ηελ ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ην εηδ ηθό βηνκεραληθό θόζηνο 
ζπλήζσο απνηειεί έλα κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

παξαγσγήο. 
 
Σν Γεληθό Βηνκεραληθό Κόζηνο ή Γεληθά Βηνκεραληθά έμνδα 

(overheads) αθνξνύλ ηηο δαπάλεο εθείλεο νη νπνίεο δελ 
πξαγκαηνπνηνύληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνξέα θόζηνπο, αιιά γηα ην 

ζύλνιν ησλ θνξέσλ απηώλ θαη απνηειεί έκκεζν θόζηνο ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο επηβαξύλνληαο είηε όια ηα παξαγόκελα πξνηόληα ή 
νκάδεο απηώλ. 

 
- Σσνιζηώζες ηοσ ζσνολικού κόζηοσς λειηοσργίας 

  
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θόζηνπο πνπ εμεηάζακε ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ελόο πξνηόληνο ελώ απηά πνπ 
αθνινπζνύλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 
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ηνπ πξνηόληνο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο 
πώιεζεο ηνπ. 

 
Γεληθά Έμνδα Γηνίθεζεο είλαη ηα έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ ζην πιαίζην 

ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο όπσο γηα παξάδεηγκα ηα έμνδα 
ελνηθίνπ, ειεθηξηζκνύ, ζέξκαλζεο, κηζζνδνζία πξνζσπηθνύ θ.ι.π. 

 
Γεληθά Έμνδα Πσιήζεσλ ή Γηάζεζεο είλαη ηα έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ 

γηα λα εμππεξεηεζνύλ νη πσιήζεηο θαη λα πξνσζεζνύλ ηα πξνηόληα 
ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή όπσο γηα παξάδεηγκα δηαθξίλνπκε ηα έμνδα 

δηαθήκηζεο, ηε κηζζνδνζία θαη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηκήκαηνο, ηελ πξνεηνηκαζία πξνζθνξώλ, ηα κεηαθνξηθά έμνδα θαη ηε 

ζπζθεπαζία ησλ πξνηόλησλ. 
 

Γεληθά Έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο είλαη ηα έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ από 
ηηο αλάγθεο δαλεηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο όπσο γηα παξάδεηγκα ε 
κηζζνδνζία ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, νη ρξεσζηηθνί ηόθνη, νη 

πξνκήζεηεο ησλ ηξαπεδώλ θ.ι.π. 
 

- Στέζη κόζηοσς και μεηαβολής ηοσ επιπέδοσ δραζηηριόηηηας 
 

 Ζ ζρέζε κεηαμύ θόζηνπο θαη κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ 
δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ή κεηαβνιήο ηνπ όγθνπ παξαγσγήο, 

νδεγεί ζηε δηάθξηζε ηνπ θόζηνπο ζε κεηαβιεηό (variable) θαη κηθηό 
(mixed). Οη θαηεγνξίεο απηέο επίζεο νδεγνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

θόζηνπο παξαγσγήο, ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θέληξνπ 
θόζηνπο θαζώο επίζεο θαη ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 
 
Μεηαβιεηό θόζηνο ραξαθηεξίδεηαη απηό πνπ παξακέλεη ζηαζεξό αλά 

κνλάδα πξνηόληνο αιιά επεξξεάδεηαη ζην ζύλνιν ηνπ από ηηο 
κεηαβνιέο ηνπ όγθνπ παξαγσγήο. 

 
Αθόκα ην αλά κνλάδα κεηαβιεηό θόζηνο παξακέλεη ζηαζεξό εληόο 

ηνπ ζρεηηθνύ εύξνπο, ελώ εθηόο απηνύ είλαη δπλαηόλ λα κεηαβιεζεί 
κε θπξηόηεξεο αηηίεο ηελ ηερλνινγηθή πξόνδν, ηελ αιιαγή ηνπ 

εμνπιηζκνύ, ηελ αλαλέσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. 
 

ηαζεξό θόζηνο ραξαθηεξίδεηαη απηό ην νπνίν δελ επηδέρεηαη 
κεηαβνιέο ζην ζύλνιν ηνπ αλαθνξηθά κε απηέο ηνπ ηνπ όγθνπ 

παξαγσγήο, αιιά κεηαβάιιεηαη αλά κνλάδα πξνηόληνο αληίζηξνθα κε 
ηηο κεηαβνιέο ηνπ όγθνπ παξαγσγήο. Ζ κε κεηαβνιή ηνπ ηζρύεη γηα 
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δεδνκέλν εύξνο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόεηαο θαη ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθό δηάζηεκα. 

 
Έηζη ινηπόλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πςειό ζηαζεξό θόζηνο 

επηζπκνύλ κεγάιν όγθν παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ απηό λα 
επηκεξίδεηαη  ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο κνλάδεο,  ώζηε ην 

ζπλνιηθό αλά κνλάδα θόζηνο λα κεηώλεηαη. 
 

Μηθηό Κόζηνο νξίδεηαη απηό ην νπνίν πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό 
ησλ δύν πξνεγνύκελσλ. Σν κηθηό θόζηνο απνηειείηαη από δύν κέξε, 

έλα ζηαζεξό θαη έλα κεηαβιεηό.  
 

Δπηπιένλ δηαθξίλνπκε δύν είδε κηθηνύ θόζηνπο, ην εκηκεηαβιεηό θαη 
ην βαζκηδσηό ή θιηκαθσηό θόζηνο. 

 
Σν ζηαζεξό κέξνο ελόο εκηκεηαβιεηνύ θόζηνπο αληηζηνηρεί ζπλήζσο 
ζην ειάρηζην ηίκεκα κε ην νπνίν κπνξεί λα απνθηεζεί κία ππεξεζία ή 

έλα αγαζό, έζησ θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ελώ ην κεηαβιεηό 
θόζηνο αληηζηνηρεί ζηε ρξήζε πνπ γίλεηαη. Γηα παξάδεηγκα σο 

εκηκεηαβιεηό θόζηνο θόζηνο ζεσξνύκε απηό πνπ πξνθύπηεη από ηηο 
ζπλδηαιέμεηο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 
Σν βαζκηδσηό ή θιηκαθσηό θόζηνο κεηαβάιιεηαη κε αηθλίδην ηξόπν 

ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο επεηδή αθξηβώο 
απαξηίδεηαη από ζηαζεξό θόζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο. 
 

- Παρακολούθηζη ηοσ κόζηοσς αναθορικά με ηον εκάζηοηε θορέα 
κόζηοσς 
 

 Ζ δπλαηόηεηα πνπ έρνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε ην θόζηνο 
αλαθνξηθά κε ηνλ θνξέα ηνπ, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη θαη ε ύπαξμε ηνπ, 

καο νδεγεί ζηελ δηάθξηζε ηνπ ζε άκεζν (direct cost) θαη έκκεζν 
(indirect cost). 

 
Άκεζν είλαη ην θόζηνο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ 

θνξέα ηνπ θαη είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζεί από ηνλ ππεύζπλν ηνπ θνξέα 
απηνύ. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε λα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη είλαη όηαλ 

παύζεη θαη θαη ν θνξέαο θόζηνπο πνπ απνηειεί ηελ αηηία ηεο 
δεκηνπξγίαο ηνπ. Ωο παξάδεηγκα άκεζνπ θόζηνπο κπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε ηελ αλάισζε ησλ άκεζσλ πξώησλ πιώλ ή αθόκα θαη ηελ 
ακνηβή ηεο άκεζεο εξγαζίαο. Δάλ ζηακαηήζεη ή κεησζεί ν όγθνο 

παξαγσγήο ζα κεησζνύλ αληίζηνηρα θαη νη αλαιώζεηο ησλ πξώησλ 
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πιώλ άξα θαη ην θόζηνο ηνπο θαζώο επίζεο θαη νη απαηηνύκελεο γηα 
ηνλ ζθνπό απηό ώξεο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. 

 
Έκκεζν είλαη νπνηνδήπνηε θόζηνο ην νπνίν δελ είλαη άκεζν, δειαδή ε 

δεκηνπξγία ηνπ δελ εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 
θνξέα θόζηνπο. Ωο παξάδεηγκα κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηηο 

απνζβέζεηο θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 
ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πνιιώλ πξνηόλησλ. Σν 

έκκεζν θόζηνο ζπγθεληξώλεηαη αξρηθά σο γεληθό βηνκεραληθό θόζηνο 
θαη επηκεξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ώζηε λα επηβαξύλεη θαη άιινπο θνξείο 

θόζηνπο. Ο έιεγρνο ηνπ πξέπεη λα αλήθεη ζην πιαίζην ηεο 
αξκνδηόηεηαο ελόο ζηειέρνπο ηεο επηρείξεξεζεο ή κηάο νκάδαο 

αλάινγα κε ην εύξνο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε απηήο, όπσο 
ζπκβαίλεη θαη κε ην άκεζν θόζηνο. 

 
- Σύνδεζη κόζηοσς και ημημάηφν ηης παραγφγικής διαδικαζίας 
 

Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ην ηκήκα ην νπνίν 
δεκηνπξγείηαη ή ην νπνίν αθνξά, έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία από ηελ 

πιεπξά ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε παξαγσγηθή 
ιεηηνπξγία κηάο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο 

θέληξσλ θόζηνπο: 
 

- Σα παξαγσγηθά ηκήκαηα  
- Σα βνεζεηηθά ή ππνζηεξηθηηθά ηκήκαηα 

 
Παξαγσγηθά είλαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξαγσγή ησλ πξνηόλησλ ή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
Βνεζεηηθά ηκήκαηα είλαη εθείλα ηα νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα 

ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνηόληνο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, 
ππάξρνπλ όκσο επεηδή είλαη απαξαίηεηα γηα λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο είηε ζηα παξαγσγηθά ηκήκαηα είηε ζε άιια βνεζεηηθά 
ηκήκαηα. Σν ηκήκα απνζήθεπζεο, πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

ζα κπνξνύζακε λα ηα  ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζην 
πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. 

 
     - Στέζη κόζηοσς και λειηοσργιών ηης επιτείρηζης 

 
Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ θόζηνπο κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεηαη όρη κόλν 

ζε ζρέζε κε ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δεκηνπξγείηαη ην θόζηνο, αιιά  ζε 
ζρέζε κε ηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Σν θάζε έλα ηκήκα κηαο 

επηρείξεζεο θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία.  
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Ωο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ, ησλ πσιήζεσλ, ηελ δηνηθεηηθή, ηεο έξεπλαο θαη 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. 
 

Κόζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο είλαη εθείλν πνπ ζπλδεέηαη κε ηελ 
παξαγσγή ησλ πξνηόλησλ σο άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο ηεο αλάισζεο 

ησλ άκεζσλ πξώησλ πιώλ, ησλ άκεζσλ εξγαηηθώλ θαη ηνπ γεληθνύ 
θόζηνπο παξαγσγήο ή ησλ γεληθώλ βηνκεραληθώλ εμόδσλ. Σν θόζηνο 

παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ησλ πξνηόλησλ ζην ηέινο κηαο πεξηόδνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκό. Σν θόζηνο παξαγσγήο ησλ 

πξνηόλησλ πνπ έρνπλ πσιεζεί (θόζηνο πσιεζέλησλ) θαηά ηελ 
δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ θαη ηα νπνία είηε είραλ παξαρζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο ή κηαο πξνεγνύκελεο παξνπζηάδεηαη 
ζηελ θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. Σόζν ην θόζηνο ηνπ 

απνζέκαηνο ησλ πξνηόλησλ όζν θαη ην θόζηνο ησλ πσιεζέλησλ 
επεξεάδνληαη από ηελ κέζνδν απνηίκεζεο πνπ πινπνηείηαη. 
 

Κόζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πσιήζεσλ είλαη εθείλν πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πώιεζεο ησλ πξνηόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
 

Κόζηνο ηεο Γηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη εθείλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 
δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο είλαη εθείλν πνπ ζπλδέεηαη ηόζν κε ηε 

ιήςε δαλείσλ θαη πηζηώζεσλ από ηξίηνπο (πξνκεζεπηέο, ηξάπεδεο) 
απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο πώιεζεο 

πξνο απηνύο πξνηόλησλ ή ππεξεζηώλ κε πίζησζε. 
 
Σν θόζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πσιήζεσλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο σο έμνδα ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνύληαη. 
Σν άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο 

ζπληζηά ην ζπλνιηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη κε ηελ 
παξαθνινύζεζε ηνπ ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν δξάζεο ηεο. 

 
- Χρονική ζσζτέηιζη κόζηοσς και εζόδφν 

 
Σν θόζηνο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ κεηαηξέπεηαη ζε έμνδν θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα έζνδα ηεο 
πεξηόδνπ απηήο. 
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Ζ δηάθξηζε ηνπ ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο ζπκβάιιεη ζηελ επαξθέζηεξε 
κέηξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο αλάινγα κε ην εαλ 

πξόθεηηαη γηα θέξδνο ή δεκία θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ινγηζηηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο.  

 
- Στέζη κόζηοσς και διαδικαζιών προγραμμαηιζμού, ελέγτοσ και λήυης 

αποθάζεφν 
 

Σν θόζηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα ζθνπνύο πξνγξακκαηηζκνύ, ειέγρνπ θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ. Οη δηαθξίζεηο απηέο ηνπ θόζηνπο αθνξνύλ: 
 

- Σν πξόηππν θαη πξνππνινγηζηηθό θόζηνο 
- Σν ειεγρόκελν θαη κή ειεγρόκελν θόζηνο 

- Σν δηαξθέο θαη δηαθνξνπνηνύκελν ζηαζεξό θόζηνο 
- Σν ζρεηηθό θαη κή ζρεηηθό θόζηνο θαη 
- Σν ινγηζηηθό θόζηνο θαη θόζηνο επθαηξίαο 

 
 Πξόηππν θόζηνο (standard cost) είλαη ην κειινληηθό θαη εθηηκώκελν 

εθείλν θόζηνο ζην νπνίν πξέπεη λα αλέιζεη ην θόζηνο παξαγσγήο ελόο 
πξνηόληνο θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζην θόζηνο ησλ πξώησλ πιώλ, ηεο άκεζεο 
εξγαζίαο θαη ησλ γεληθώλ βηνκεραληθώλ εμόδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο πξνηόληνο. 
 

 Πξνππνινγηζηηθό θόζηνο (budgeted cost) είλαη απηό ην νπνίν 
βαζίδεηαη ζε γεληθέο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κειινληηθή δξάζε ηεο επηρείξεζεο.  
Καηά ζπλέπεηα ελώ ην πξόηππν θόζηνο είλαη απηό πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηνλ ζηόρν σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ , ην πξνππνινγηζηηθό είλαη απηό 

πνπ είλαη αλακέλνκελν θόζηνο. 
 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ηόζν ην πξόηππν όζν θαη ην 
πξνππνινγηζηηθό θόζηνο ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δξάζεο ηεο θαη ελ ζπλερεία γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ζύγθξηζε ησλ πξαγκαηηθώλ κε ηα αλακελόκελα δεδνκέλα. 

 
Διεγρόκελν θόζηνο (controllable cost) είλαη απηό ην νπνίν κπνξεί λα 

επεξεαζζεί άκεζα από ηνλ πξνηζηάκελν ελόο ηκήκαηνο (θέληξνπ 
θόζηνπο) ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ωο παξάδεηγκα κπνξνύκε 

λα αλαθέξνπκε ηνλ πξνηζηάκελν ελόο ηκήκαηνο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηεο πξόζιεςεο λένπ 

πξνζσπηθνύ θαη ην θόζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο ειέγρεηαη απν απηόλ. 



ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                      ΚΟΓΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ 

 

 18 

Με ειεγρόκελν θόζηνο (non controllable cost) είλαη εθείλν ε 
δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ δελ αθνξά ζηελ αξκνδηόηεηα ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ δηνίθεζεο αιιά ειέγρεηαη από θάπνην άιιν, 
ζπλήζσο αλώηεξν ή πην θεληξηθό επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ν 

πξνηζηάκελνο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιύ 
πηζαλό λα κελ κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ην θόζηνο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

εθζηξαηείαο ην νπνίν ειέγρεηαη από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 
 

Σν δηαξθέο ζηαζεξό θόζηνο (commited fixed cost) πξνθύπηεη ιόγσ 
ηεο αλάγθεο ύπαξμεο κηαο βαζηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηαηεξείηαη ζε καθξνρξόληα βάζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεζεί ζε 
θίλδπλν ε ύπαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 
Γηαθνξνπνηνύκελν ζηαζεξό θόζηνο (discretionary fixed cost) είλαη 

απηό πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί από έηνο ζε έηνο αλάινγα κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ηεο επηρείξεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην θόζηνο 
ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ, ην θόζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ην θόζηνο δηαθήκηζεο θ.η.ι. Σν ζπγθεθξηκέλν θόζηνο 
κπνξεί λα κεησζεί επηηξέπνληαο ζηελ επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο, εληόο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ην 
δηαξθέο θόζηνο. 

 
ρεηηθό θόζηνο (relevant cost) είλαη ην αλακελόκελν κειινληηθό 

θόζηνο ην νπνίν δηαθέξεη κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηώλ ή 
απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 
Με ζρεηηθό θόζηνο (non relevant cost) είλαη ην θόζηνο πνπ δελ κπνξεί 

λα επεξεαζζεί από ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. Άιιε πεξίπησζε κε 
ζρεηηθνύ, σο πξνο ηελ απόθαζε, θόζηνπο είλαη εθείλν πνπ είλαη θνηλό 
κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ πξνζθεξόκελσλ ιύζεσλ. 

 
Ζ ζρεηηθόηεηα δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θόζηνπο. Σν ίδην θόζηνο 

κπνξεί λα είλαη άιινηε ζρεηηθό θαη άιινηε κε ζρεηηθό αλάινγα κε ηελ 
απόθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί κε απνηέιεζκα ην είδνο θαη ην 

αληηθείκελν ηεο θάζε απόθαζεο λα πξνζδηνξίδεη ην ζρεηηθό θαη κε 
ζρεηηθό θόζηνο πνπ θάζε θνξά ιακβάλεηαη. 

 
Κόζηνο επθαηξίαο (opportunity cost) είλαη ην όθεινο πνπ έρεη κηα  

επηρείξεζε ιακβάλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε απόθαζε θαη όρη ηελ 
ελαιιαθηηθή ηεο. Σν θόζηνο επθαηξίαο έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε 
καθξνπξόζεζκεο επελδύζεηο νη νπνίεο ζα δεζκεύνπλ ζεκαληηθά 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ελώ 
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αθόκα ην ζπγθεθξηκέλν θόζηνο πνπ δελ πθίζηαηαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα δελ θαηαρσξείηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. ηα ινγηζηηθά βηβιία θαηαρσξείηαη κόλν ην ινγηζηηθό 
θόζηνο εθόζνλ ην θόζηνο απνζεκάησλ,πξνηόλησλ θαη πεξηόδνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα πξνζδηνξίδεηαη εμσινγηζηηθά αιιά πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππόςελ θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 
αθνξνύλ επηινγή κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

 
1.4  Έννοια, ζκοπός και ζημαζία ηης κοζηολόγηζης 

 
 « Ζ θνζηνιόγεζε αθνξά ην ζύλνιν ησλ ζπζηεκαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζην λα ζπγθεληξώζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα θαηαηάμνπλ 
θαη λα επηκεξίζνπλ θαηάιιεια ηηο δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ πξνηόλησλ θαη ησλ 
παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο επηρείξεζεο » [5] 
 

 Σν θνζηνινγηθό ζύζηεκα είλαη έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κέζσ 
ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιόγεζεο ηεο 

επηρείξεζεο ελζσκαηώλνληαο ηόζν ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ινγηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, όζν θαη άιια πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
ηεο επηρείξεζεο όπσο ζύζηεκα κηζζνδνζίαο θαη κεηξών παγίσλ. 

 
 ύκθσλα κε ηνλ Βεληέξε, ν αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο δηνίθεζεο 

κηαο επηρείξεζεο είλαη λα ηελ δηνηθήζεη θαηά ηνλ πην απνδνηηθό θαη 
απνηειεζκαηηθό ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηελ βησζηκόηεηα 

ηόζν ηεο ίδηαο όζν θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζα ζπκβάιιεη 
απνθαζηζηηθά ζηελ επξύηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πόιεο ή 

πεξηνρήο. 
 
πλεπώο γηα λα πεηύρεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ε δηνίθεζε πξέπεη λα  

έρεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 
παξάγνληεο, νη νπνίνη επηδξνύλ πάλσ ζηελ επηρείξεζε. 

 
 Έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο είλαη ε αγνξά θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο λα 

απνξξνθήζεη ην πξνηόλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηηο 
πξνηηκήζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. 

 
 

 
 
[5] Βεληέξε Γ. (1986) 
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Έλαο αθόκα παξάγνληαο είλαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο, 
δειαδή ε ηηκή ή ε πνηόηεηα ησλ πξνηόλησλ ηεο ζε ζρέζε κε εθείλα ηα 

νπνία πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο.  
 

 Δπίζεο ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε όια ηα 
παξαπάλσ, όπσο γηα παξάδεηγκα νη δηάθνξεο ηάζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ 

κεγεζώλ, ε ύπαξμε επθνιίαο πηζηώζεσλ, ε θνξνινγία θαη άιια 
παξόκνηα πνπ κπνξνύλ λα επλνήζνπλ κηα επηρείξεζε θαζώο θαη ην 

θόζηνο σο ηειεπηαίνο παξάγνληαο επεξξεαζκνύ κε ηνλ νπνίνλ 
αζρνιείηαη ε ινγηζηηθή θόζηνπο. 

 
 Μεγάιε ζεκαζία ζηελ θαηαλόεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηεο 

θνζηνιόγεζεο έρνπλ νη παξερόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ε 
δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ώζηε λα είλαη νξζέο θαη έγθπξεο 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όζν πην επνηθνδνκεηηθά γίλεηαη ζην 
πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
  

 Δμάιινπ ε θνζηνιόγεζε δελ ζπληζηά κόλν ζηελ εύξεζε ηνπ θόζηνπο 
ελόο πξνηόληνο, αιιά θαη ζην πόζν ζα έπξεπε λα είρε θνζηίζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνηόλ, ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ κέηξεζε ησλ 
ηπρόλ απσιεηώλ, ηεο ιήςεο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ 

απηώλ πνπ ζα θαηαζηίζνπλ κέξνο ή θαη ην ζύλνιν ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο πην απνδνηηθό. 

 
 ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ζηνλ πνιιαπιό ξόιν 

ηεο αμηνιόγεζεο απηόλ ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ πνξεία θαη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνβιέπεη ζην λα 

εμαθξηβσζεί όηη ν επηζπκεηόο όγθνο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
ειάρηζην δπλαηό θόζηνο αλαθνξηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
πνζόηεηα παξαγόκελνπ πξνηόληνο.  

 
Όιεο νη απώιεηεο ή νη δαπάλεο εληνπίδνληαη θαη ειέγρνληαη 

επθνιόηεξα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε από ην ζύζηεκα 
θνζηνιόγεζεο ηδηαίηεξα όηαλ ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο αλαγλσξίδνπκε πεξηόδνπο έληνλνπ αληαγσληζκνύ ή 
γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ επνρή καο θαη 

θαηά ζπλέπεηα πξνθύπηεη αθόκα κεγαιύηεξε αλάγθε γηα έιεγρν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά αθόκα θαη 

ζηα κηθξόηεξα πεξηζώξηα θέξδνπο. 
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 1.5 Κοζηολόγηζη και λήυη αποθάζεφν 
  

  ύκθσλα κε ηνλ Πάγγεην [6] γηα λα γίλεη θαηαλνεηό, πσο ε 
πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεη ε ινγηζηηθή ηνπ θόζηνπο βνεζά ηα 

ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, είλαη βαζηθό  ζηνηρείν 
λα μεθαζαξηζηνύλ ηα αληίζηνηρα βήκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δπεηδή ηα δηνθεηηθά ζηειέρε ιακβάλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε πνιιέο 
απνθάζεηο, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο έρνπλ κεγαιύηεξε επίπησζε από 

άιιεο θαη απαηηνύλ πξνζεθηηθόηεξε αλάιπζε πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αλαιύζεηο κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ. 
 

Με βάζε ηελ ζεσξία ησλ απνθάζεσλ, ε δηαδηθαζία ιήςεο κπνξεί λα 
δηαζπαζζεί ζε κηα ζεηξά από επηκέξνπο βήκαηα, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ ζε νπνηαδήπνηε απόθαζε αλαιύνληαο ηα πξνβιήκαηα 
ινγηθά. 
 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
 

- Καζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 
- Αλαγλώξηζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

- πγθέληξσζε ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ 
- Λήςε ηεο απόθαζεο 

 
Όηαλ έλα ζηέιερνο επηιέγεη κηα ελαιιαθηηθή ιύζε κεηαμύ πνιιώλ γηα 

λα επηιύζεη έλα ηδηαίηεξν πξόβιεκα, αλαιακβάλεη θαη ηνλ θίλδπλν ηεο 
απόθαζεο δηόηη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ε επηιεγείζα ελαιιαθηηθή ιύζε 
λα κελ νδεγήζεη ζηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γηα λα είλαη κία ινγηζηηθή πιεξνθνξία ρξήζηκε πξέπεη λα είλαη: 
 

- ρεηηθή 
- Δπίθαηξε 

- Αθξηβήο 
 

Όπσο νξίζηεθε παξαπάλσ ην ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο είλαη ην ζύλνιν 
ησλ ζπζηεκαηηθώλ ελεξγεηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ νινθιεξσκέλε ζύληαμε θνζηνινγηθώλ δεδνκέλσλ.  
 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο θνζηνιόγεζεο είλαη νη 
εμήο: 

 
 

 [6] Πάγγεηνο Η. (1993) 
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- Δζσινγηζηηθή θνζηνιόγεζε. Ζ κεηαηξνπή ησλ σξώλ εξγαζίαο ή 

ησλ ινηπώλ πιηθώλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο απνηεινύλ ην θνκκάηη 
απηό ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιόγεζεο. 

- Αλάιπζε ηνπ θόζηνπο. ην πιαίζην ηεο θάζεο απηήο 
δεκηνπξγείηαη πιήζνο πιεξνθνξηώλ, ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε πξέπεη 

λα γίλεηαη από άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ηελ εξκελεία ηνπο. 
- Έθζεζε ηνπ θόζηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ θόζηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζε ιεπηνκεξείο εθζέζεηο θαη ζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο λα βνεζεζνύλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 
 

1.6 Προσποθέζεις ενός αποδοηικού ζσζηήμαηος κοζηολόγηζης 
 
 Έλα απνδνηηθό ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιε 

βνήζεηα ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο εύξεζεο ηνπ θόζηνπο ηνπ πξνηόληνο όζν 
θαη ζην ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ελώ ζύκθσλα κε ηνλ Βεληέξε [7] γηα 
λα είλαη έλα θνζηνινγηθό ζύζηεκα απνδνηηθό ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από νξηζκέλεο πξνππνζέζεηο όπσο: 
 

1) Ζ δνκή ηνπ θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ε νπνία πξέπεη λα ηαηξηάδεη 
κε ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη αιιαγέο 

ζην ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο ή ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο είλαη 
αλαπόθεπθηεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη ζα πξέπεη ην ζύζηεκα 

θνζηνιόγεζεο λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο δνκήο ηεο 
νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη όρη λα πεξηνξίδνληαη απηέο από ην 
ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο. 

2) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην 
ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο πξέπεη λα κειεηεζνύλ κε πνιύ πξνζνρή πξηλ 

θαηαξηηζηεί ην θνζηνινγηθό ζύζηεκα. 
3) Πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ζπλεξγαζία εθείλσλ πνπ ην 
ηξνθνδνηνύλ κε πξσηνγελή ζηνηρεία. 

4) Έλα αθόκα βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο είλαη ν πξνθαζνξηζκέλνο 
βαζκόο αλάιπζεο κέρξη ηνλ νπνίν πξέπεη λα θηάζεη ε θνζηνιόγεζε 

γηα λα θαιύπηεη επαξθώο ηηο νπζηαζηηθέο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο ησλ 
αξκόδησλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο. 

5) Δπίζεο ρξήζηκν ζα ήηαλ ηα πξσηνγελή θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα λα 
δίλνληαη ζε έληππα ηππνπνηεκέλα θαζώο επίζεο θαη λα αλαθέξνληαη 

όιεο νη ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο. 
 

[7] Βεληέξεο Γ. (1986) 
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1.7 Γενικές αρτές κοζηολογικών ζσζηημάηφν 

 

 Κάζε ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηεο γεληθέο 
αξρέο νη νπνίεο νξίδνπλ θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζε δηαρξνληθό 

επίπεδν. ύκθσλα κε ηνλ Βεληέξε νη βαζηθέο αξρέο αλαιύνληαη σο 
εμήο: 

 
- Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ελόο θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 

αξρηθά λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα αληηθείκελα, θνξείο θόζηνπο πνπ ζα 
θνζηνινγνύληαη θαζώο θαη νη εζσηεξηθέο ζρέζεηο πνπ ηα ζπλδένπλ 

έηζη ώζηε ην θόζηνο λα ζρεηίδεηαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν κε 
ηηο αηηίεο πνπ ην δεκηνπξγνύλ. To θόζηνο απηό πξέπεη λα 

θαηαγξαθεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηβαξύλεη κόλν ηνπο 
θνξείο ηνπ θόζηνπο ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο θαη όρη ηνπο 

ππόινηπνπο πνπ αθνξνύλ άιια ηκήκαηα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

- Αθόκα κία δαπάλε πξέπεη λα θαηαινγίδεηαη κόλν όηαλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, έηζη ινηπόλ έλαο εκηθαηεξγαζκέλνο θνξέαο 
θόζηνπο δελ ζα επηβαξπλζεί κε αλαιώζεηο πνπ δελ έρνπλ 

ζπληειεζηεί αθνύ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε παξαγσγή ηνπ. 
- Όια ηα θόζηε πνπ ζπκβαίλνπλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε, 

αθόκα θαη ηα θαηλνκεληθά πην κηθξά θαη επνπζηώδε πξνθεηκέλνπ 
λα ππάξρεη ε όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε απεηθόληζε ελόο 

θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο. 
- Σν έθηαθην ή κε θαλνληθό θόζηνο δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θνζηνιόγεζε θαη απηό γηαηί δελ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αιιά κε 

ηπραία γεγνλόηα θαη ζα αιινίσλε ηελ παξερόκελε πιεξνθνξία. 
- Έλα θόζηνο πνπ αθνξά πξνεγνύκελε πεξίνδν δελ πξέπεη λα 

επηβαξύλεη πνηέ κηα κειινληηθή πεξίνδν. Πνιιέο επηθξαηεί ε 

άπνςε όηη ην παξειζόλ θόζηνο πξέπεη λα επηβαξύλεη κειινληηθέο 
πεξηόδνπο επεηδή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςελ θάπνηα ζηηγκή κε 

θίλδπλν όκσο δηαζηξέβισζεο ηεο εηθόλαο ηεο απόδνζεο ηνπ 
θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θαη επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

Καλνληθά έλα θόζηνο ραξαθηεξίδεηαη σο παξαιζόλ όηαλ ε 
επηρείξεζε δελ αλακέλεη θαλέλα όθεινο από ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ θαη αλ ην όθεινο πξόθεηηαη λα εκθαληζηεί ζην κέιινλ, ηόηε ην 
θόζηνο απηό δελ είλαη παξαιζόλ θαη πξέπεη λα θαηαινγηζηεί ζηελ 

πεξίνδν ζηελ νπνία ζα εκθαληζηεί απηό γηα ηελ επηρείξεζε. 
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2. σζηήμαηα κοζηολόγηζης 
 

2.1 Καηά παραγγελία κοζηολόγηζη 
 

 ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ επηρεηξήζεηο παξάγνπλ πξνηόληα θαηά 
παξαγγειία, ν πειάηεο ζέηεη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο 

(πνηόηεηαο,ζρεδηαζκνύ,πιηθώλ) αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα ην 
πξνηόλ πνπ έρεη παξαγγείιεη. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ε 

επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ παξαθνινπζεί εμαηνκηθεπκέλα 
δίλνληαο ζε απηήλ έλαλ αύμνληα αξηζκό παξαθνινπζόληαο ηελ λα 

ιακβάλεη ρώξα ζε πεξηζζόηεξα από έλα ηκήκαηα. Σέηνηνπ είδνπο 
επηρεηξήζεηο ζπλαληνύκε ζπλήζσο ζε βηνκεραλίεο παξαγσγήο 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ζε επηζθεπαζηηθέο θαη 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο. 

 
Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θόζηνπο ηα νπνία 
αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ζηνλ ινγαξηαζκό ‘παξαγσγή ζε 

εμέιημε’ γηα θάζε παξαγγειία, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε νινθιήξσζε 
ηνπ πξνηόληνο γίλεηαη ζε πεξηζζόηεξα από έλα ηκήκαηα, ηόηε 

παξαθνινπζείηαη ν ινγαξηαζκόο μερσξηζηά αλά ηκήκα. Σν θόζηνο ηνπ 
θάζε ηκήκαηνο κεηαθέξεηαη ζην επόκελν, ην λέν θόζηνο ζην επόκελν 

θ.ι.π. κέρξη λα ππάξμεη ε νινθιήξσζε ηνπ πξνηόληνο κε ην ζπλνιηθό 
θόζηνο ηνπ πξνηόληνο λα πξνθύπηεη από ην θόζηνο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί 

ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο παξαγσγήο. Ζ ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 
‘παξαγσγή ζε εμέιημε’ αθνξά ηα ζηνηρεία θόζηνπο Πξώηεο Ύιεο, Άκεζε 

Δξγαζία θαη Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα. 
 

Κόζηνο πξώησλ πιώλ είλαη ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο ησλ πιηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξνηόλησλ όπσο γηα 
παξάδεηγκα ην κέηαιιν πνπ απνηειεί ηελ πξώηε ύιε γηα ηελ θαηαζθεπή 

κηαο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. 
 

Κόζηνο άκεζεο εξγαζίαο είλαη ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο απαζρόιεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαηξνπή ηεο πξώηεο ύιεο ζε 

πξνηόλ όπσο είλαη ην θόζηνο ησλ εκεξνκίζζησλ εξγαδνκέλσλ, νη 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη νη ππεξσξίεο ησλ εξγαηώλ θ.ι.π. 

 
Γεληθά βηνκεραληθά έμνδα είλαη ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ (εθηόο ησλ 

πξώησλ πιώλ θαη ησλ άκεζσλ εξγαηηθώλ) ηα νπνία αθνξνύλ ηελ 
νινθιήξσζε ησλ πιηθώλ πξνηόλησλ θαη ζρεηίδνληαη κε έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, όπσο ηα ελνίθηα θαη 
αζθάιηζηξα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή. 
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Σα έμνδα ησλ δύν πξώησλ πεξηπηώζεσλ απνηεινύλ ην άκεζν θόζηνο. 
 

2.2 Κοζηολόγηζη ζσνετούς παραγφγής 
 

ηηο πεξηπηώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ πξνηόληα ζε ζπλερή 
παξαγσγή ππάξρεη ην ζηνηρείν όηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζπληειείηαη 

κε καδηθό ηξόπν θαη ηα πξνηόληα πνπ παξάγνληαη έρνπλ ηα ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά όπσο γηα παξάδεηγκα νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο 

ηζηκέληνπ, πθαζκάησλ, ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, απνξξππαληηθώλ θ.α. 
 

ην πιαίζην ηεο θνζηνιόγεζεο ζπλερνύο παξαγσγήο, ε παξαγσγή ησλ 
πξνηόλησλ δηέξρεηαη ζπλήζσο από πνιιά ζηάδηα επεμεξγαζίαο [8]. Καηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο θνζηνιόγεζεο ππνινγίδεηαη ην κέζν θόζηνο ηνπ 
παξαγόκελνπ πξνηόληνο αλά ζηάδην θαη ην ζπλνιηθό κέζν θόζηνο αλά 

πξνηόλ δηακνξθώλεηαη πξννδεπηηθά θαζώο ην πξνηόλ δηέξρεηαη από ηα 
δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα ην πξνηόλ κεηαθέξεη 
θόζηνο από ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα ζε θάζε επόκελν (κεηαθεξόκελν 

θόζηνο) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ απνζήθε . 
Ζ επηρείξεζε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ θόζηνπο ησλ πξνηόλησλ πνπ 

παξάγνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλερνύο παξαγσγήο ιακβάλεη ππόςε ηα 
αθόινπζα ζηνηρεία θόζηνπο: 

 
- Πξώηεο Ύιεο 

- Άκεζε Δξγαζία 
- Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

 
Ζ θνζηνιόγεζε ζπλερνύο παξαγσγήο δηαθνξνπνηείηαη από ηελ 

θνζηνιόγεζε εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ζηνλ ηξόπν πνπ 
ππνινγίδεηαη ην κέζν θόζηνο αλά κνλάδα πξνηόληνο.  
 

ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο θνζηνιόγεζεο θαηά παξαγγειία ην 
θόζηνο αλά κνλάδα ζα κπνξνύζε λα πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 

 
Κόζηνο αλά κνλάδα = πλνιηθό θόζηνο παξαγγειίαο/ύλνιν 

κνλάδσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί. 
 

 
 

 
 

 
 

[8] Καξαγηάλλεο Η.Γ. (2008)  
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Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ, είλαη δπλαηόλ πόξνη ηεο επηρείξεζεο 
λα έρνπλ απαζρνιεζεί γηα πξνηόληα ηα νπνία ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

είλαη εκηηειή κε απνηέιεζκα εάλ δηαηξεζεί ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο 
πεξηόδνπ (θόζηνο αξρηθνύ απνζέκαηνο θαη ηξέρνλ θόζηνο ηεο πεξηόδνπ) 

κε ηνλ αξηζκό ησλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ, δελ ζα εμαρζεί ζσζηή 
πιεξνθόξεζε γηα ην κέζν αλά κνλάδα θόζηνο. Απηό νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο πεξηόδνπ ζα έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέρξη ελόο βαζκνύ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ 

κνλάδσλ πνπ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζα είλαη εκηθαηεξγαζκέλα. 
Δπνκέλσο, γηα ηε ζσζηή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαη νη εκηθαηεξγαζκέλεο κνλάδεο πνπ παξήρζεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ αλά κνλάδα 

θόζηνπο.  
 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη νη 
ιεγόκελεο ΄ηζνδύλακεο κνλάδεο΄ νη νπνίεο είλαη ζεσξεηηθέο κνλάδεο 
πνπ δειώλνπλ ην πνζνζηό νινθιήξσζεο κηαο εκηθαηεξγαζκέλεο 

κνλάδαο ζε ζρέζε κε κηα νινθιεξσκέλε [9]. Θα πξέπεη λα γίλεη 
θαηαλνεηό πσο κία ηζνδύλακε κνλάδα ηζνύηαη πάληα κε κηα 

νινθιεξσκέλε, ελώ γηα ηελ κεηαηξνπή κηαο εκηθαηεξγαζκέλεο 
κνλάδαο ζε ηζνδύλακε πξέπεη λα είλαη γλσζηό ην πνζνζηό 

νινθιήξσζεο ηεο. 
Δπεηδή πξνθύπηνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ θνζηνιόγεζε ζην 

πιαίζην ηεο ζπλερνύο παξαγσγήο από ηελ ύπαξμε ησλ 
νινθιεξσκέλσλ θαη ησλ εκηηειώλ κνλάδσλ, ν ππνινγηζκόο ηνπ 

θόζηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη Έθζεζε 
Κόζηνπο Παξαγσγήο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηζνδύλακσλ κνλάδσλ ζεκαληηθό ξόιν 
παίδνπλ ηξείο παξάκεηξνη: 
 

- Ζ ππόζεζε ε νπνία γίλεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
αξρηθνύ απνζέκαηνο ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ. 

Μπνξεί λα γίλεη ε ππόζεζε όηη ην αξρηθό απηό απόζεκα κεηαηξέπεηαη 
θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε νινθιεξσκέλεο κνλάδεο (εθαξκνγή κεζόδνπ 

FIFO) ή όηη δελ γίλεηαη δηάθξηζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ 
νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ (εθαξκνγή κεζόδνπ ηαζκηθνύ Μέζνπ 

Όξνπ) 
- Ο αξηζκόο ησλ παξαγσγηθώλ ηκεκάησλ ζηα νπνία γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ πξνηόληνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επεμεξγαζία ηνπ 
πξνηόληνο ζπλερίδεηαη ζε θάπνην δεύηεξν ή ηξίην ηκήκα, εθηόο από ηα 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο (πξώηεο ύιεο, άκεζε  
 
[9] Βεληέξε, Κνέλ θαη Κσιέηζε (2003) 
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εξγαζία, θαη ΓΒΔ), ην θόζηνο ηνπ πξνηόληνο πεξηιακβάλεη θαη ην 
κεηαθεξόκελν θόζηνο πνπ είλαη νπζηαζηηθά θαη ην κέζν θόζηνο πνπ 

κεηαθέξνπλ νη κνλάδεο πνπ εηζήιζαλ ζε έλα ηκήκα πξνεξρόκελεο από 
θάπνην άιιν ηκήκα θαη ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην θόζηνο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο ζε πξνεγνύκελν ζηάδην ηεο παξαγσγήο. 
- Σα πνζνζηά επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθώλ θαη ησλ ηειηθώλ απνζεκάησλ 

ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ σο πξνο ηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ θόζηνπο 
παξαγσγήο (πξώηεο ύιεο, άκεζε εξγαζία, θαη ΓΒΔ). Βάζεη απηώλ ησλ 

πνζνζηώλ ππνινγίδνληαη νη ηζνδύλακεο κνλάδεο. 
 

 Σα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ πξέπεη λα  αθνινπζνύληαη θαηά ηελ 
θνζηνιόγεζε ζπλερνύο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην 

θόζηνο αλά ηζνδύλακε κνλάδα θαη ζηελ ζπλέρεηα ην θόζηνο ησλ 
παξαρζέλησλ πξνηόλησλ θαη ην θόζηνο ηνπ ηειηθνύ απνζέκαηνο ησλ 
εκηθαηεξγαζκέλσλ πξνηόλησλ είλαη ηα εμήο [10]: 

 
- Πξνζδηνξηζκόο ηεο θπζηθήο ξνήο 

- Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηζνδύλακσλ κνλάδσλ  
- Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο παξαγσγήο 

     - Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο αλά ηζνδύλακε κνλάδα 
- Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ παξαρζέλησλ θαη ηνπ θόζηνπο ηνπ 

ηειηθνύ απνζέκαηνο ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ 

 
Δπίζεο, όηαλ ε παξαγσγή εμειίζεηαη ζε πεξηζζόηεξα από έλα ηκήκαηα, 
νη εμεξρόκελεο κνλάδεο ελόο ηκήκαηνο απνηεινύλ εηζεξρόκελεο κνλάδεο 

ζε επόκελν ηκήκα. Οη κνξθέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπλήζσο 
ζπλαληνύκε είλαη ε δηαδνρηθή, ε παξάιιειε θαη ε επηιεθηηθή δηαδηθαζία. 

 
Γηαδνρηθή δηαδηθαζία. 
ύκθσλα κε απηήλ ε νινθιήξσζε ηνπ πξνηόληνο πξνππνζέηεη όηη απηό 

ζα πεξάζεη από όια ηα ηκήκαηα παξαγσγήο. 
 

Παξάιιειε δηαδηθαζία. 
Ζ νινθιήξσζε θνκκαηηώλ ελόο πξνηόληνο γίλεηαη παξάιιεια ζε 

δηάθνξα ηκήκαηα ηεο παξαγσγήο θαη ζε θάπνην ηειηθό ηκήκα ηα 
επηκέξνπο νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ηνπ πξνηόληνο ελζσκαηώλνληαη ζην 

ηειηθό πξνηόλ. 
 

Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία είλαη κεγάινπ βαζκνύ δπζθνιίαο θαη απαηηεί πνιύ 
θαιό ζπληνληζκό ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 
  
[10] Βεληέξε, Κνέλ θαη Κσιέηζε (2003) 
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     Δπηιεθηηθή δηαδηθαζία. 
Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κόλν όηαλ ε επηρείξεζε 

παξάγεη πεξηζζόηεξα από έλα πξνηόληα, επνκέλσο ε επεμεξγαζία ησλ 
πξνηόλησλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθή ξνή, δειαδή ε ζεηξά θαη ν αξηζκόο 

ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή ησλ 
πξνηόλησλ είλαη δηαθνξεηηθή. 

Οη κνλάδεο νη νπνίεο πξνσζνύληαη από έλα ηκήκα ζε επόκελν 
κεηαθέξνπλ ην ιεγόκελν κεηαθεξόκελν θόζηνο. 

 
Ζ πξνζζήθε ησλ πξώησλ πιώλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έρεη 

ζπλήζσο ηηο αθόινπζεο επηπηώζεηο. 
α) Να κελ απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ παξαγόκελσλ κνλάδσλ, αιιά λα 

απμάλεη ην θόζηνο ηνπο. 
β) Να κελ απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ παξαγόκελσλ κνλάδσλ θαη   

ηαπηόρξνλα λα κελ απμάλεη ην θόζηνο ηνπο. 
γ) Να απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ παξαγόκελσλ κνλάδσλ θαη λα απμάλεη 
ην θόζηνο ηνπο 

 

2.3 Πλήρης Κοζηολόγηζη                         
 

Ζ πιήξεο θνζηνιόγεζε είλαη εθείλε πνπ ζύκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθία [11], αληηκεησπίδεη όια ηα ζηνηρεία θόζηνπο παξαγσγήο 
σο θόζηνο πξνηόληνο, ρσξίο λα παίδεη ξόιν αλ είλαη ζηαζεξά ή 

κεηαβιεηά, κε ην κνλαδηαίν θόζηνο πξνηόληνο ζηελ πιήξε 
θνζηνιόγεζε λα πεξηιακβάλεη ην άκεζν θόζηνο εξγαζίαο, ηα άκεζα 

πιηθά θαη ην έκκεζν θόζηνο παξαγσγήο.  
Δπίζεο είλαη ην ζύζηεκα πνπ εθαξκόδεηαη πάγηα ζηα πιαίζηα ησλ 

αξρώλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 
εηήζησλ θαη ελδηάκεζσλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 

2.4 Κοζηολόγηζη Μεηαβληηού Κόζηοσς 
 

Ζ θνζηνιόγεζε κεηαβιεηνύ θόζηνπο απνηειεί έλα ζύζηεκα 
θνζηνιόγεζεο πνπ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ πιήξε θνζηνιόγεζε 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο παξαγσγήο [12], ζην νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ κόλν ηα ζηνηρεία ηνπ θόζηνπο πνπ κεηαβάιινληαη 

αλάινγα κε ηελ παξαγσγή δειαδή ηα άκεζα πιηθά, ην άκεζν θόζηνο 
εξγαζίαο θαη ην κεηαβιεηό έκκεζν θόζηνο παξαγσγήο. Ωο θύξην 

γλώξηζκα ηνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ην πεξηζώξην ζπκκεηνρήο 
πνπ αθνξά ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο πώιεζεο κηάο κνλάδαο θαη 

νπνηνπδήπνηε κεηαβιεηνύ θόζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή  
                    

     [11] [12] Βεληέξε, Κνέλ θαη Κσιέηζε (2003) 
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θαη πώιεζε ηνπ πξνηόληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Αθόκα ην κνλαδηαίν 
πεξηζώξην ζπκκεηνρήο εκθαλίδεηαη θαη σο πνζνζηό ην νπνίν εθθξάδεη 

ην ιόγν ηνπ κνλαδηαίνπ πεξηζσξίνπ ζπκκεηνρήο σο πξνο ηελ ηηκή 
πώιεζεο ηνπ πξνηόληνο. Αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην κνλαδηαίν 

πεξηζώξην ζπκκεηνρήο κε ηνλ αξηζκό ησλ πσινύκελσλ κνλάδσλ 
έρνπκε πιένλ ην ζπλνιηθό πεξηζώξην ζπκκεηνρήο ελόο πξνηόληνο. 

 
 Με ηελ ρξήζε ηεο θνζηνιόγεζεο κεηαβιεηνύ θόζηνπο καο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζην λα επηηύρνπκε θαιύηεξα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
πξαγκαηηθνύ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηόδνπ θαη απηό δηόηη δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη απνζεκαηνπνίεζε ηνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απμνκεηώζεηο ζηελ παξαγσγή θαη 

ηα απνζέκαηα, ελώ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα απνθύγνπκε ηνπο 
ζπλερείο επηκεξηζκνύο ησλ Γεληθώλ Βηνκεραληθώλ Δμόδσλ. 

 
Από ηελ άιιε πιεπξά σο κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ ζα 
κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε όηη ε δηάθξηζε ηνπ θόζηνπο ζε ζηαζεξό 

θαη κεηαβιεηό δελ είλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε θαη 
εθόζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα γίλεη ηαπηόρξνλα κε ηελ πιήξε 

θνζηνιόγεζε, ζηελ νπνία ππάξρεη ε πξόβιεςε λα απνηηκώληαη ηα 
απνζέκαηα ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
2.5 Πρόησπη Κοζηολόγηζη 

 
 ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό [13], κε ηελ πξόηππε θνζηνιόγεζε 

θαζνξίδνπκε έλα κέηξν ζύγθξηζεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απόδνζεο κε 
ζηόρν ηελ ζύγθξηζε ησλ πξαγκαηηθώλ κε ηα πξόηππα ζηνηρεία θαη ηνλ 

εληνπηζκό ησλ απνθιίζεσλ. Δπίζεο είλαη ην θόζηνο ην νπνίν 
πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε  ηελ αθνινπζνύκελε δηαδηθαζία 
πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λα ην θαζηζηά αθξηβέο θαη πιήξσο 

αμηόπηζην γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο επηρείξεζεο.  
Σν πξόηππν θόζηνο εθαξκόδεηαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ επαλαιακβαλόκελεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ παξαγσγή 
πξνηόλησλ ή ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ, ελώ ε ζύγθξηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ κε ην πξόηππν θόζηνο δηεπθνιύλεη ζεκαληηθά ζηελ 
ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ, εθόζνλ νη απνθιίζεηο εξκελεπηνύλ 

ζσζηά. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε εξκελεία απηώλ ησλ 

απνθιίζεσλ απνηειέη έξγν ησλ εκπιεθνκέλσλ Γηεπζπληώλ ηεο 
επηρείξεζεο θαη όρη ηνπ ηκήκαηνο Κνζηνιόγεζεο. 

 
 
[13] Πάγγεηνο Η. (1993) 
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ρήκα 1 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ

ΤΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΑΠΟΚΛΙΔΧΝ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΠΟΚΛΙΔΧΝ ΚΑΙ ΛΗΦΗ 

ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΚΔΙΜΔΝΟΤ ΝΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ
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Σύπνη Πξόηππνπ Κόζηνπο. 
 

Γηαθξίλνπκε 3 (ηξείο) βαζηθνύο ηύπνπο αλαθνξηθά κε ην Πξόηππν 
Κόζηνο. 

 
- Βαζηθό Πξόηππν Κόζηνο (basic standard cost) 

Απνηειεί εθείλν πνπ δελ κεηαβάιιεηαη ζε βάζνο ρξόλνπ θαζώο επίζεο  
δελ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζπκβαίλνπλ κεηαβνιέο ζε ηηκέο, 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο ζπλζήθεο. 
 

- Ηδαληθό Πξόηππν Κόζηνο (ideal standard cost) 
Αθνξά ζην ειάρηζην θόζηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ζε 

ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη είλαη ζπαλίσο ρξεζηκνπνηήζηκν. 
 

- Σξέρνλ επηηεπρζέλ Πξόηππν Κόζηνο (currently attainable standard 
cost) 

Eίλαη απηό πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θάησ από απνδνηηθέο ζπλζήθεο  θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο.  
 

Οη ζηόρνη ηεο Πξόηππεο Κνζηνιόγεζεο αθνξνύλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ 
κειινληηθνύ θόζηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ ζηνρνζέηεζε πνπ 

παξαθηλεί ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο λα επηηύρνπλ 
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, ζηε δηεπθόιπλζε θαηάξηηζεο 

πξνππνινγηζκνύ, ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απνθιίλνπλ από ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζηε δηεπθόιπλζε αλάιπζεο 

θεξδνθνξίαο θαη απνινγηζκνύ ηνπ απνζέκαηνο ζε κεγάιε ζπρλόηεηα 
θαη ηέινο ζηελ θνζηνιόγεζε πξνηόλησλ. 

 
Καζνξηζκόο πξνηύπσλ θαη απνθιίζεσλ πξώησλ πιώλ. 
 

Σα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα αθνξνύλ ηελ πξόηππε ηηκή αλά κνλάδα 
(standard price per unit) θαη ηελ πξόηππε πνζόηεηα αλά κνλάδα 

(standard quantity per unit). 
ηελ πεξίπησζε ηεο πξόηππεο ηηκήο αλά κνλάδα γηα ηηο πξώηεο ύιεο 

βιέπνπκε πνηό είλαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ πιηθώλ αθνύ 
ζπλππνινγηζηνύλ πηζαλέο εθπηώζεηο κε ζηαζεξέο νξηζκέλεο 

παξακέηξνπο, όπσο ε πνζόηεηα ησλ άκεζσλ πιηθώλ, ην κέγεζνο ηεο 
παξηίδαο, ν ηύπνο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ δηαηίζεηαη θαη ν ηξόπνο 

απνζήθεπζεο. 
ηελ άιιε πεξίπησζε απηή ηεο πξόηππεο πνζόηεηαο αλά κνλάδα γηα 

ηηο πξώηεο ύιεο δηαθξίλνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ παξαγσγή θάζε κνλάδαο έηνηκνπ πξνηόληνο κε ηελ παξάκεηξν 
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πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςελ καο ζρεηηθά κε ηπρόλ ζπαηάιεο 
θζνξέο ή άιιεο απνθιίζεηο. 

 
Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ δηαπηζηώλνπκε δηαθνξέο ηόζν αλάκεζα 

ζηηο πξόηππεο θαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο, όζν θαη αλάκεζα ζηηο 
πξόηππεο θαη πξαγκαηηθέο πνζόηεηεο κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηνπλ 

νη ιεγόκελεο απνθιίζεηο πνπ ε εθάζηνηε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα 
εληνπίζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εμαιείςεη. 

 
Θεσξεηηθά δηαθξίλνπκε δύν βαζηθά είδε απνθιίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα. 
 

Απόθιηζε ηηκήο άκεζσλ πιηθώλ =  
(Πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο άκεζσλ πιηθώλ -  Πξόηππε ηηκή αγνξάο 

άκεζσλ πιηθώλ) Υ Πξαγκαηηθή πνζόηεηα πνπ αγνξάζηεθε 
 
Απόθιηζε πνζόηεηαο άκεζσλ πιηθώλ = 

(Πξαγκαηηθή πνζόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε – Πξόηππε 
επηηξεπόκελε πνζόηεηα) Υ Πξόηππε ηηκή άκεζσλ πιηθώλ 

 
Καζνξηζκόο πξνηύπσλ θαη απνθιίζεσλ άκεζεο εξγαζίαο. 

  
Οη απνθιίζεηο άκεζεο εξγαζίαο νθείινληαη θπξίσο ζηε δηαθνξά 

κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο ακνηβήο ηνπ σξνκηζζίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξόηππε ακνηβή θαη ζηελ απόδνζε ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαζνξηζκέλε πξόηππε. 
Απνθιίζεηο ηηκήο άκεζεο εξγαζίαο =  

(Πξαγκαηηθέο ώξεο Υ Πξόηππν σξνκίζζην) - (Πξαγκαηηθέο ώξεο Υ 
Πξαγκαηηθό σξνκίζζην) 
Απνθιίζεηο απόδνζεο άκεζεο εξγαζίαο = 

(Πξόηππν σξνκίζζην Υ Πξόηππεο ώξεο) - (Πξόηππν σξνκίζζην Υ 
Πξαγκαηηθέο ώξεο) 

Οιηθέο απνθιίζεηο άκεζεο εξγαζίαο = 
(Πξόηππεο ώξεο Υ Πξόηππν σξνκίζζην) - (Πξαγκαηηθέο ώξεο Υ 

Πξαγκαηηθό σξνκίζζην) 
 

Οη θπξηόηεξεο αηηίεο ησλ απνθιίζεσλ απνδνηηθόηεηαο (ώξεο 
παξαγσγήο) είλαη νη εμήο [14]: 

 
 

 
[14] Παπιόπνπινο Υξ. Νίθνο - Λνγηζηηθή Κόζηνπο ΗΗ (2000) 
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- Ο δηαθνξεηηθόο βαζκόο εηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 
- Οη δηαθνπέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ εμαηηίαο κε επαξθνύο 

ζπληήξεζεο. 
- Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο ησλ παξαγσγηθώλ κέζσλ κε ηηο αλαγθαίεο 

πνζόηεηεο πιηθώλ. 
- Οη δηάθνξεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αηηίεο πνπ  αθνξνύλ ηελ 

λννηξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ, ην πνιηηηθό θιίκα,νη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο) 

 
Οη θπξηόηεξεο αηηίεο ησλ απνθιίζεσλ ηηκώλ εξγαζίαο είλαη νη εμήο : 

- Ο δηαθνξεηηθόο βαζκόο εηδηθόηεηαο ηνπ απαζρνινύκελνπ 
πξνζσπηθνύ. 

- Σν δηαθνξεηηθό επίπεδν ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνύ. 
- Ζ θαζηέξσζε θηλήηξσλ απνδόζεσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ην 

ζύζηεκα ησλ πξνηύπσλ. 
- Ζ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθνύ ζπζηήκαηνο ακνηβήο από ην 

πξνβιεπόκελν. 

- Οη κεηαβνιέο ησλ θαηώηαησλ νξίσλ ακνηβώλ  πνπ δηαξθώο 
επεξεάδνπλ ην γεληθό επίπεδν ηηκώλ. 

- Γηάθνξεο άιινπ είδνπο αηηίεο πνπ δελ είλαη δπλαηό λα 
πξνβιεθζνύλ ζηελ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξόηππνπ 

θόζηνπο. 
 

Καζνξηζκόο πξνηύπσλ θαη απνθιίζεσλ Γ. Β. Δ. 
 

 ε όηη αθνξά ηα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα ηα πξόηππα ηνπο 
εθθξάδνληαη ζπλήζσο κε βάζε έλαλ ζπληειεζηή γηα ηηο ώξεο, νη  

απνθιίζεηο ηνπο δηαθέξνπλ από ηηο απνθιίζεηο ησλ άκεζσλ πιηθώλ 
θαη ηεο άκκεζεο εξγαζίαο δηόηη ζηελ δηακόξθσζε ηνπο ζπκκεηέρνπλ 
έμνδα κεηαβιεηά θαη ζηαζεξά. 

 
ε πξώηε θάζε πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν ζα 

ππνινγηζηνύλ ηα Γ.Β.Δ. ελώ αθνινύζσο θαη ε βάζε θαηαινγηζκνύ 
ηνπο ε νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη γηα ηα κεηαβιεηά θαη 

ζηαζεξά έμνδα. 
 

ηελ επόκελε θάζε αθνινπζεί ν ππνινγηζκόο ησλ πξόηππσλ Γεληθώλ 
Βηνκεραληθώλ Δμόδσλ θαη αθνινπζεί ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή 

θαηαινγηζκνύ ηνπο πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ησλ πξόηππσλ 
Γ.Β.Δ. κε ηελ βάζε θαηαινγηζκνύ ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα πξνθύπηνπλ νη αθόινπζνη ζπληειεζηέο θαηαινγηζκνύ 
Γ.Β.Δ.:  
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Πξόηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνύ = Πξόηππα ζηαζεξά Γ.Β.Δ. + 
Πξόηππα κεηαβιεηά Γ.Β.Δ. 

 

ε επίπεδν απνθιίζεσλ όπσο αλαθέξακε ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ 

άκεζσλ πιηθώλ θαη ηεο άκεζεο εξγαζίαο δηόηη ζηελ δηακόξθσζε ηνπο 
ζπκκεηέρνπλ κεηαβιεηά θαη ζηαζεξά έμνδα [15]. 

 
- Απνθιίζεηο όγθνπ παξαγσγήο νθείινληαη ζην όηη ν θαζνξηζκέλνο 

βαζκόο απαζρόιεζεο δηαθέξεη από ηνλ πξόηππν πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ παξαγσγή θαη πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ ηύπν: 

 
Σηαθερός Σσνηελεζηής Γ.Β.Ε. Χ Πρόησπες Ωρες–Προσπολογιζηικές 

Ωρες 
 
- Απνθιίζεηο απνηειεζκαηηθόηεηαο νθείινληαη ζε κεηαβιεηνύο 

ζπληειεζηέο ησλ Γ.Β.Δ. θαη πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ ηύπν: 
 

Μεηαβληηός Σσνηελεζηής Γ.Β.Ε.  Χ Πρόησπες Ωρες–Πραγμαηικές Ωρες 
 

- Απνθιίζεηο πξνππνινγηζκνύ νθείινληαη ηόζν ζε ζηαζεξνύο όζν 
θαη ζε κεηαβιεηνύο ζπληειεζηέο ησλ Γ.Β.Δ. θαη πξνζδηνξίδνληαη 

από ηνλ ηύπν: 
 

Σηαθερός Σσνηελεζηής Γ.Β.Ε. Χ Προσπολογιζηικές Ωρες  
+ Μεηαβληηός Σσνηελεζηής Γ.Β.Ε. Χ Πραγμαηικές Ωρες 

 
- Οιηθέο απνθιίζεηο νθείινληαη ζε πην ζπάληνπο παξάγνληεο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ ηύπν: 

 
Γενικός Σσνηελεζηής Γ.Β.Ε. Χ  Πρόησπες Ωρες – Πραγμαηικά Γ.Β.Ε. 

 
ε γεληθέο γξακκέο νη απνθιίζεηο απνηεινύλ απνηεινύλ κηα κνξθή 

ζύλζεησλ απνθιίζεσλ απνδόζεσο θαη ηηκώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
θόζηνπο ησλ Γ.Β.Δ. ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ. 

 
 

 
 

 
 

 
[15] Βαλάθαο Κ. Απόζηνινο - Θεσξεηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή Κόζηνπο   
Αζήλα (1994) 



ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                      ΚΟΓΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ 

 

 35 

2.5 Κοζηολόγηζη καηά επιτειρηζιακές δραζηηριόηηηες 
 

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο πξνο ηα 
δηάθνξα πξνηόληα ηεο επηρείξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξόπν κε 

νξζνινγηθό κε απνηέιεζκα ηελ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ηνπ θαη ηελ 
εκθάληζε θαηαζηάζεσλ ππεξηηκνιόγεζεο θαη ππνηηκνιόγεζεο 

πξνηόλησλ. 
 

ηελ πξώηε πεξίπησζε ηεο ππεξηηκνιόγεζεο ην πξνηόλ θαηαλαιώλεη 
κηα κηθξή πνζόηεηα πόξσλ θαη ην θόζηνο αλά κνλάδα πξνηόληνο είλαη 

κεγαιύηεξν ελώ ζηελ ππνηηκνιόγεζε, ην πξνηόλ θαηαλαιώλεη κηθξή 
πνζόηεηα πόξσλ κε ην θόζηνο αλά κνλάδα πξνηόληνο λα είλαη 

κηθξόηεξν. 
 

Ζ θνζηνιόγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 
ηεο Γηνίθεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο (Activity Based 
Management A.B.M.) ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 
εμαθξηβώζνπλ ηα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ην θόζηνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη αθνινύζσο λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πεξηνξηζκνύ ηνπ 
θόζηνπο ζην θαηώηαην δπλαηό επίπεδν. 

 
ε απηά ηα κέηξα κπνξνύκε λα ζπλππνινγίζνπκε ηνλ αλαζρεδηαζκό 

ησλ ππαξρόλησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό ηελ αύμεζε ή ηελ κείσζε 
ηνπο, ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζόηεξσλ βάζεσλ ή θξηηεξίσλ κεξηζκνύ 

ηνπ έκκεζνπ θόζηνπο, ηελ θαηάξγεζε θάπνηαο δξαζηεξηόηεηαο θαη 
ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ παξαγόκελνπ ζε απηήλ έξγνπ ζε 

εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο. 
 
Έλα πνιύ ζεκαληηθό αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο κε βάζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηεο, είλαη θαη ν εληνπηζκόο θαη ε εμάιεηςε όπνπ είλαη 
εθηθηό ησλ δαπαλώλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηα παξαγόκελα 

πξνηόληα ή ππεξεζίεο. 
 

ε πνιιέο επηρεηξήζεηο ν παξαγσγηθόο ρξόλνο θαιύπηεη κηθξόηεξν 
πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ από όηη ε ζπαηάιε ηνπ ρξόλνπ. Σα 

αίηηα θαη νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζηε ιεηηνπξγία κε παξαγσγηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο 

όπσο ελδνεπηρεηξεζηαθνύο,θπζηθνύο ή αλζξώπηλνπο, αιιά θαη ζε 
παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 
Ζ αλεπαξθήο πιεξνθόξεζε ησλ παξαδνζηαθώλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθόξεζεο πξνθαιεί ηελ αλάγθε γηα πην αθξηβή πξνζδηνξηζκό 
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ηνπ θόζηνπο ησλ αγαζώλ κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ελόο ζύγρξνλνπ 
ζπζηήκαηνο θνζηνιόγεζεο πνπ ζηνρεύεη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

πξαγκαηηθνύ θόζηνπο όισλ ησλ θνξέσλ θαη ζηελ παξνρή πνιύηηκεο 
βνήζεηαο πξνο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε 

ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ. 
 

ην εληνλόηαην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο, ε αλάπηπμε, ε θεξδνθνξία ή αθόκα θαη ε 

επηβίσζε ηνπο βαζίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα πξνζθέξνπλ ζηελ 
πειαηεία ηνπο πξνηόληα ή ππεξεζίεο πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη γηα ηελ εθάζηνηε 
επηρείξεζε λα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζζεηε αμία ηνπ πξνηόληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο κε ηηο θαηάιιειεο εθείλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αξρίδνπλ 
από ηελ έξεπλα – αλάπηπμε θαη πξνεθηείλνληαη κέρξη ηελ ππνζηήξημε 

πνπ δίδεηαη κεηά ηελ πώιεζε – παξάδνζε ζηνλ πειάηε. 
 
ρήκα 2 

 

Πώιεζε  

Παξαγσγή 

Έξεπλα - Αλάπηπμε 
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Βήκαηα πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Κόζηνπο κε βάζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο: 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο θαηά 
δξαζηεξηόηεηα εμαζθαιίδεη κηα αμηόπηζηε πιεξνθνξία επεηδή 

ππάξρεη αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα – 
θάζεηο πνπ αθνινπζνύκε σο εμήο: 

 
- Πξνζδηνξηζκόο ησλ δξαζηεξηόηεησλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

έλα πξνηόλ ή κηα ππεξεζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. 
- Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

αλαπηύζζεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνηόληνο ή 
ππεξεζίαο. 

- Δπηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 
θαηαινγηζκό ηνπ θόζηνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζην πξνηόλ ή ηελ 

ππεξεζία. 
- Τπνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή επηβάξπλζεο ηνπ θόζηνπο πξνηόληνο 

ή ππεξεζίαο αλά κνλάδα ρξεζηκνπνηνύκελεο γηα ηελ παξαγσγή 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

Γηα θάζε έλα από ηα παξαπάλσ βήκαηα ηεο πνξείαο πξνζδηνξηζκνύ 
ηνπ θόζηνπο κε βάζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηα 

παξαθάησ: 
 

- Πξνζδηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνηόλ ή 
ππεξεζία θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ. 

 
Πξόθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη θνζηνινγηθή ππνδηαίξεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε ιεηηνπξγηθέο, νξγαλσηηθέο θαη θνζηνινγηθέο 
ππνδηαηξέζεηο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θέληξσλ θόζηνπο αληίζηνηρσλ 
ησλ επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

 
- Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηύζζνληαη θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πξνηόληνο, 

ππνινγίδνπκε ην θόζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά δξαζηεξηόηεηα 
κε ηελ δεκηνπξγία θέληξσλ θόζηνπο αληίζηνηρσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπκε πξνζδηνξίζεη θαη ζπγθεληξώλνπκε ζε 
θάζε έλα από απηά ην θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηαο. Πξνζδηνξίδνπκε ην πξαγκαηηθό 
πνζνηηθά θαη θαη αμία κέγεζνο θάζε δαπάλεο. Έλα κέξνο από απηέο 

ηηο δαπάλεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 
ηελ νπνία επηβαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ. 
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Έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ θαηά δξαζηεξηόηεηα 
πξνζδηνξηδόκελνπ θόζηνπο ε αύμεζε ζην κέγηζην βαζκό ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ άκεζνπ θόζηνπο. 
 

Παξάδεηγκα: 
Γξαζηεξηόηεηα, Αγνξέο Πξώησλ Τιώλ. 

(έρνπκε πξνζδηνξίζεη ην άκεζν θόζηνο θαζώο θαη έρνπκε 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο) 

 - Δπηινγή θξηηεξίσλ γηα ηνλ θαηαινγηζκό ηνπ θόζηνπο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο ζην πξνηόλ. 
 

Πξόθεηηαη γηα ην πιένλ θξίζηκν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιόγεζεο 
κε βάζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ηεο αγνξάο πξώησλ πιώλ,ηεο 

πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ,ηεο απνζήθεπζεο 
ηνπο θ.ι.π. 

 
- Καηαινγηζκόο ηνπ θόζηνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζην πξνηόλ. 
 

Σέινο εθόζνλ έρνπκε εμαζθαιίζεη αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ θόζηνπο 
ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαηαινγίδνπκε ην θόζηνο ζηνπο ηειηθνύο θνξείο. 

Απηό ζα επηηεπρζεί εάλ κε ην θόζηνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 
επηβαξύλνληαη κόλν ηα πξνηόληα ή νη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη αλάινγα κε ην βαζκό ή ην πνζό 
πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύλ. 

 
Ο θαηαινγηζκόο ηνπ θόζηνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζην πξνηόλ 

απνηειεί κία ζύγρξνλε κνξθή ζε επίπεδν αλάιπζεο ησλ επηκέξνπο 
ηξόπσλ θνζηνιόγεζεο θαη εθαξκόδεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. 
 

 
 
 

 
 

Δξγαζία                   3.000 επξώ 
Τιηθά                       5.000 επξώ 
Γαπάλεο Υώξνπ       2.000 επξώ 

Απνζβέζεηο              1.000 επξώ 
 

πλνιηθό θόζηνο      11.000 επξώ 
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3 Κοζηολόγηζη Eπιτείρηζης – Μελέηη Περίπηφζης 
 

3.1 Παροσζίαζη Δπιτείρηζης 
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζέγγηζεο ζελαξίσλ ινγηζηηθήο ηνπ θόζηνπο 
πξνηόλησλ επεξξεάδνληαο δηάθνξα πξνζδηνξηζηηθά κεγέζε (άκεζα -

έκκεζα έμνδα, πξόηππν, πξνππνινγηζηηθό,πξαγκαηηθό θόζηνο) καο 
νδεγεί ζηελ εμαγσγή επνηθνδνκεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ζε επίπεδν θνζηνιόγεζεο. 

 
Ζ επηινγή ηνπ Οκίινπ Γ.Μαζνύηε Α.Δ. σο κειέηε πεξίπησζεο εμέηαζεο, 

κέζσ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκώλ,πεξηνδηθώλ 
θαη ηειηθώλ Ηζνδπγίσλ) επηιεγκέλσλ ζελαξίσλ απεηθόληζεο ησλ αλσηέξσ 

πξνζδηνξηζηηθώλ κεγεζώλ καο εμαζθαιίδεη κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα 
ηόζν γηα ηελ επηρείξεζε όζν θαη γηα ηελ θνζηνιόγεζε γεληθόηεξα. 
 

Ο Όκηινο Γ.Μαζνύηε Α.Δ. μεθίλεζε ηελ καθξά θαη πεηπρεκέλε πνξεία 
ηνπ ην 1976 κε ην πξώην θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο ελώ ζήκεξα δηαζέηεη έλα πνιύ κεγάιν δίθηπν 
θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζεκαληηθή ζέζε ζην ρώξν ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ λα μεπεξλά 
ηηο 6.000 εξγαδόκελνπο. 

 
Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαηόπηλ έγθξηζεο από ηελ 

Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ Οκίινπ αμηνπνηνύληαη θαη αλαιύνληαη νη 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηώλ,πνπ είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γ.Μαζνύηεο Α.Δ. από ην 2007 εώο ην 2012 κε 
ηα αληίζηνηρα Ηζνδύγηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηώλ. 
 

Παξαθάησ αθνινπζνύλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο αλά έηνο (2007 – 2012) πνπ 
αθνξνύλ ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν Πσιήζεσλ, 

Κόζηνπο Πσιεζέλησλ, Δμόδσλ, Μηθηώλ θαη  Καζαξώλ Κεξδώλ ηνπ 
Οκίινπ Γ. Μαζνύηε Α.Δ. 
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3.2 Παροσζίαζη Οικονομικών ηοιτείφν – Γεδομένφν [16] 

 
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 31.12.2007 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

Πίλαθαο 1 
 

 

 
 

Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε από 
01.01.2007 εσο 31.12.2007 θαη αθνύ αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή 
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) ,ηαμηλνκήζεθαλ ζε 

πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε απεηθόληζε ηνπο 
γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

[16] http://www.masoutis.gr 
 

31.12.2007     

     

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Λιανικέρ  504.181,00  ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 417.779,00 

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Υονδπικέρ  39.968,00    

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Δξωηεπικού  144  ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΘΔΗ  110.774,00 

Πωλήζειρ Γιαμεπιζμάηων 526  ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  17.495,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη 
καηεζηπ.αποθεμάηων 0  ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ  2.005,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη κλαπένηων 

Δμπ/ηων 12  ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ  2.644,00 

Πωλήζειρ Αναλώζιμων ςλικών 0  
ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 1.839,00 

Πωλήζειρ λοιπών αποθεμάηων 30  ΤΝΟΛΟ 134.757,00 

Πωλήζειρ Τπηπεζιών 9    

ΠΩΛΗΕΙ 544.870,00    

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  24.382,00    

ΤΝΟΛΟ 569.252,00    

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 417.779,00    

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ  151.473,00    

ΕΞΟΔΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 134.757,00    

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ  16.716,00    

http://www.masoutis.gr/
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 31.12.2008 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
Πίλαθαο 2 

 
 

 

 
Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε από 

01.01.2008 εσο 31.12.2008 θαη αθνύ αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά ζηηο 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) ,ηαμηλνκήζεθαλ ζε 
πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε απεηθόληζε ηνπο 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

31.12.2008     

     

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Λιανικέρ  532.885,00  ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 421.895,00 

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Υονδπικέρ  43.225,00    

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Δξωηεπικού  250  ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΘΔΗ  121.798,00 

Πωλήζειρ Γιαμεπιζμάηων 0  ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  18.873,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη 

καηεζηπ.αποθεμάηων 0  ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ  2.100,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη κλαπένηων 
Δμπ/ηων 0  ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ  3.345,00 

Πωλήζειρ Αναλώζιμων ςλικών 0  
ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 1.989,00 

Πωλήζειρ λοιπών αποθεμάηων 50  ΤΝΟΛΟ 148.105,00 

Πωλήζειρ Τπηπεζιών 10    

ΠΩΛΗΕΙ 576.420,00    

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  9.544,00    

ΤΝΟΛΟ 585.964,00    

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 421.895,00    

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ  164.069,00    

ΕΞΟΔΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 148.105,00    

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ  15.964,00    
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 31.12.2009 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
Πίλαθαο 3 

 

 

 
 

Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε από 
01.01.2009 εσο 31.12.2009 θαη αθνύ αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή 
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) ,ηαμηλνκήζεθαλ ζε 

πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε απεηθόληζε ηνπο 
γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 

 
 

                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

31.12.2009     

     

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Λιανικέρ  555.626,00  ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 458.007,00 

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Υονδπικέρ  46.099,00    

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Δξωηεπικού  395  ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΘΔΗ  134.550,00 

Πωλήζειρ Γιαμεπιζμάηων 0  ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  18.401,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη 

καηεζηπ.αποθεμάηων 0  ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ  2.100,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη κλαπένηων 
Δμπ/ηων 0  ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ  2.854,00 

Πωλήζειρ Αναλώζιμων ςλικών 0  
ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 2.548,00 

Πωλήζειρ λοιπών αποθεμάηων 51  ΤΝΟΛΟ 160.453,00 

Πωλήζειρ Τπηπεζιών 10    

ΠΩΛΗΕΙ 602.181,00    

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  29.043,00    

ΤΝΟΛΟ 631.224,00    

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 458.007,00    

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ  173.217,00    

ΕΞΟΔΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 160,453,00    

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ  12.764,00    
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 31.12.2010 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
Πίλαθαο 4 

 

 

 
 

Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε από 
01.01.2010 εσο 31.12.2010 θαη αθνύ αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή 
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) ,ηαμηλνκήζεθαλ ζε 

πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε απεηθόληζε ηνπο 
γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31.12.2010     

     

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Λιανικέρ  582.738,00  ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 479.474,00 

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Υονδπικέρ  51.480,00    

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Δξωηεπικού  326  ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΘΔΗ  144.407,00 

Πωλήζειρ Γιαμεπιζμάηων 0  ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  18.387,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη 

καηεζηπ.αποθεμάηων 0  ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ  2.769,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη κλαπένηων 
Δμπ/ηων 0  ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ  4.144,00 

Πωλήζειρ Αναλώζιμων ςλικών 0  
ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 2.456,00 

Πωλήζειρ λοιπών αποθεμάηων 78  ΤΝΟΛΟ 172.163,00 

Πωλήζειρ Τπηπεζιών 10    

ΠΩΛΗΕΙ 634.632,00    

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  29.845,00    

ΤΝΟΛΟ 664.477,00    

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 479.474,00    

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ  184.503,00    

ΕΞΟΔΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 172.163,00    

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ  12.340,00    
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 31.12.2011 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
Πίλαθαο 5 

 
 

 

 
 

Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε από 
01.01.2011 εσο 31.12.2011 θαη αθνύ αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή 
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) ,ηαμηλνκήζεθαλ ζε 

πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε απεηθόληζε ηνπο 
γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31.12.2011     

     

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Λιανικέρ 644.202,00  ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 545.058,00 

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Υονδπικέρ  57.487,00    

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Δξωηεπικού  365  ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΘΔΗ  165.610,00 

Πωλήζειρ Γιαμεπιζμάηων 129  ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  19.160,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη 

καηεζηπ.αποθεμάηων 0  ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ  3.270,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη κλαπένηων 
Δμπ/ηων 0  ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ  6.906,00 

Πωλήζειρ Αναλώζιμων ςλικών 0  
ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΧΝ 2.546,00 

Πωλήζειρ λοιπών αποθεμάηων 0  ΤΝΟΛΟ 197.492,00 

Πωλήζειρ Τπηπεζιών 0    

ΠΩΛΗΕΙ 702.183,00    

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  54.415,00    

ΤΝΟΛΟ 756.598,00    

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 545.058,00    

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ  211.540,00    

ΕΞΟΔΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 197.492,00    

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ  14.058,00    
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 31.12.2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
Πίλαθαο 6 

 

 
 
Σα αλσηέξσ νηθνλνκηθά κεγέζε αθνξνύλ ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε από 

01.01.2012 εσο 31.12.2012 θαη αθνύ αλαδεηήζεθαλ δηαδηθηπαθά ζηηο 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) ,ηαμηλνκήζεθαλ ζε 
πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ε απεηθόληζε ηνπο 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

31.12.2012     

     

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Λιανικέρ  668.361,00  ΚΟΣΟ ΠΧΛΗΘΔΝΣΧΝ 571.637,00 

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Υονδπικέρ 65.207,00    

Πωλήζειρ Δμπ/ηων Δξωηεπικού  782  ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΘΔΗ  174.065,00 

Πωλήζειρ Γιαμεπιζμάηων 0  ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  18.785,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη 
καηεζηπ.αποθεμάηων 0  ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ  3.645,00 

Αζθαλιζηική αποζημίωζη κλαπένηων 
Δμπ/ηων 0  ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ  8.227,00 

Πωλήζειρ Αναλώζιμων ςλικών 0  

ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΧΝ 

ΣΔΛΔΥΧΝ 2.477,00 

Πωλήζειρ λοιπών αποθεμάηων 0  ΤΝΟΛΟ 207.199,00 

Πωλήζειρ Τπηπεζιών 0    

ΠΩΛΗΕΙ 734.350,00    

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  80.597,00    

ΤΝΟΛΟ 814.947,00    

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 571.637,00    

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ  243.310,00    

ΕΞΟΔΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 207.199,00    

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟ  36.111,00    
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3.3 σμπεράζμαηα και Παραηηρήζεις Οικονομικών ηοιτείφν - 
Γεδομένφν 

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο Πσιήζεηο, ην θόζηνο Πσιεζέλησλ, ησλ Δμόδσλ ησλ 
Μηθηώλ θαη Καζαξώλ Κεξδώλ εμάγνπκε πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ αλά έηνο, αθνύ πξώηα 
πξαγκαηνπνηήζνπκε αλαγσγή ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ζε ρξνλνζεηξέο 

ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή. 
 

H ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζεσξείηαη σο επηβεβιεκέλε ζην 
πιαίζην ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύκε, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα 

λα πξνθύςεη κε ηξόπν αδηακθηζβήηεην ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 
νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη ζε απηέο ησλ ηηκώλ απνπιεζσξηζκνύ. 

 
Καηά ζπλέπεηα κε βάζε ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηελ Δζληθή 
ηαηηζηηθή Τπεξεζία [17], ρσξίδνπκε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα έηε θαη δηαηξνύκε κε ηνλ Γεληθό 
Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή εθάζηνπ έηνπο κε βάζε εθθίλεζεο ην 2007. 

 
Οη δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ απνηεινύλ ην πιαίζην εμαγσγήο ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο βάζεο ηνπ 2007. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
[17] http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/ 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
 

 

Γεδομένα  2007 ΓΔΣΚ 

ΠΩΛΗΕΙ             569.252,00 97,24 

ΚΟΣO ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 417.779,00 97,24 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ             151.473,00 97,24 

ΕΞΟΔΑ 134.757,00 97,24 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 16.716,00 97,24 

   

Γεδομένα  2008 ΓΔΣΚ 

ΠΩΛΗΕΙ 585.964,00 99,16 

ΚΟΣO ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 421.895,00 99,16 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 164.069,00 99,16 

ΕΞΟΔΑ 148.105,00 99,16 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 15.964,00 99,16 

      

Γεδομένα  2009 ΓΔΣΚ 

ΠΩΛΗΕΙ 631.224,00 101.778 

ΚΟΣO ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 458.007,00 101.778 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 173.217,00 101.778 

ΕΞΟΔΑ 160.453,00 101.778 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 12.764,00 101.778 

   

Γεδομένα  2010 ΓΔΣΚ 

ΠΩΛΗΕΙ 664.477,00 107,04 

ΚΟΣO ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 479.474,00 107,04 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 184.503,00 107,04 

ΕΞΟΔΑ 172.163,00 107,04 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 12.340,00 107,04 

   

Γεδομένα  2011 ΓΔΣΚ 

ΠΩΛΗΕΙ 756.598,00 109,63 

ΚΟΣO ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 545.058,00 109,63 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 211.540,00 109,63 

ΕΞΟΔΑ 197.492,00 109,63 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 14.058,00 109,63 

   

Γεδομένα  2012 ΓΔΣΚ 

ΠΩΛΗΕΙ 814.947,00 110,51 

ΚΟΣO ΠΩΛΗΘΕΝΣΩΝ 571.637,00 110,51 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 243.310,00 110,51 

ΕΞΟΔΑ 207.199,00 110,51 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 36.111,00 110,51 
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ηε ζπλέρεηα εληνπίδνπκε ηηο δηαθνξέο ζε επίπεδν ΓΓΣΚ αλά έηνο : 
 

 

2007 ΓΔΣΚ 2008 ΓΔΣΚ Διαθορά  

97,24 99,16 2% 

   

2008 ΓΔΣΚ 2009 ΓΔΣΚ Διαθορά  

99,16 101.778 2.64% 

     

2009 ΓΔΣΚ 2010 ΓΔΣΚ Διαθορά  

101.778 107,04 5.11% 

   

2010 ΓΔΣΚ 2011 ΓΔΣΚ Διαθορά  

107,04 109,63 2.41% 

   

2011 ΓΔΣΚ 2012 ΓΔΣΚ Διαθορά  

109,63 110,51 0,80% 
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ην ζεκείν απηό ζεσξνύκε σο έηνο βάζεο ην 2007 κε ζπληειεζηή βάζεο 
ην 100 κε ππνινγηζκό ησλ δηαθνξώλ ηνπ ΓΓΣΚ αλά έηνο σο εμήο: 

 
2007 100 Βάζη ςπολογιζμού  

2008 102 Γιαθοπά 2007-2008 

2009 104,7 Γιαθοπά 2008-2009 

2010 110,1 Γιαθοπά 2009-2010 

2011 112,7 Γιαθοπά 2010-2011 

2012 113,6 Γιαθοπά 2011-2012 

 

πλεπώο είλαη πιένλ εθηθηό λα πξνζδηνξίζνπκε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα 
ηεο αλάιπζεο (Πσιήζεηο, Κόζηνο Πσιεζέλησλ, Έμνδα, Μηθηά θαη 

Καζαξά Κέξδε) ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο νλνκαζηηθήο δηαθνξάο αλά 
έηνο, αιιά θπξίσο ηεο δηαθνξάο απνπιεζσξηζκνύ πνπ πξνθύπηεη κε 

αλαγσγή ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο θάζε ρξνληάο. 
 
 

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2008 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

 

Δεδομένα  2007 2008 Ονομαζηική Διαθορά  Αποπλ. Διαθορα  
Ποζοζηό 
Ονομαζη.  

Ποζοζηό 
Αποπληθωρ. 

ΠΩΛΗΕΙ 569.252,00 585.964,00 16.712,00 16.384,31 2,94 2,58 

ΚΟΣ ΠΩΛΗΘ 417.779,00 421.895,00 4.116,00 4.035,29 0,99 0,87 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 151.473,00 164.069,00 12.596,00 12.349,02 8,32 7,32 

ΕΞΟΔΑ 134.757,00 148.105,00 13.348,00 13.086,27 9,91 8,72 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 16.716,00 15.964,00 -752,00 -737,25 -4,50 -3,96 

 

 
Γηα ην αξρηθό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2008) 

παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ θαη 
εζηηάδνπκε ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ από ην 2007 ζην 2008 ζε 
πνζνζηό 2,94% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 2,58% (δηαθνξά 

απνπιεζσξηζκνύ), ζηελ αύμεζε ηνπ Κόζηνπο Πσιεζέλησλ θαηά 0,99% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 0,87% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ 

Μηθηώλ Κεξδώλ θαηά 8,32% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 7,32% (δηαθνξά 
απνπιεζσξηζκνύ),ησλ Δμόδσλ ζεκαληηθή αύμεζε ζην 9,91% 

(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 8,72% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ),  ελώ 
ηέινο ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ κείσζε ζην - 4,5% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) 

θαη – 3,96% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ). 
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2008-2009 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

 

 
ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ην ρξνληθό δηάζηεκα (2008-2009) θαη 

παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ 
εζηηάδνληαο ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ από ην 2008 ζην 2009 ζε 

πνζνζηό 7,72% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 6,80% (δηαθνξά 
απνπιεζσξηζκνύ), ζηελ αύμεζε ηνπ Κόζηνπο Πσιεζέλησλ θαηά 8,56% 

(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 7,53% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ 
Μηθηώλ Κεξδώλ θαηά 5,58% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 4,91% (δηαθνξά 

απνπιεζσξηζκνύ), ησλ Δμόδσλ ζεκαληηθή αύμεζε ζην 8,34% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 7,34% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ελώ ηέινο 

ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ ζεκαληηθή κείσζε ζην - 20,05% (νλνκαζηηθή 
δηαθνξά) θαη - 17,65% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ). 

 
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2009-2010 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 
 

 
ην ηξίην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2009-2010) παξαηεξνύκε 

πιένλ κε επθξίλεηα ηελ δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ θαη εζηηάδνπκε ζηελ 
αύμεζε ησλ πσιήζεσλ από ην 2009 ζην 2010 ζε πνζνζηό 5,27% 

(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 4,64% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ζηελ 
αύμεζε ηνπ Κόζηνπο Πσιεζέλησλ θαηά 4,69% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) 

θαη 4,13% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ Μηθηώλ Κεξδώλ θαηά 6,52% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 5,74% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ 
Δμόδσλ ζεκαληηθή αύμεζε ζην 7,30% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 6,42% 

(δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ελώ ηέινο ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ κείσζε 
ζην - 3,32% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη - 2,92% (δηαθνξά 

απνπιεζσξηζκνύ). 
 

 

Δεδομένα  2008 2009 Ονομαζηική διαθορά  Αποπλ. διαθορα 
Ποζοζηό 
Ονομαζη.  

Ποζοζηό 
Αποπληθωρ. 

ΠΩΛΗΕΙ 585.964,00 631.224,00 45.260,00 43.519,23 7,72 6,80 

ΚΟΣ ΠΩΛΗΘ  421.895,00 458.007,00 36.112,00 34.723,08 8,56 7,53 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 164.069,00 173.217,00 9.148,00 8.796,15 5,58 4,91 

ΕΞΟΔΑ 148.105,00 160.453,00 12.348,00 11.873,08 8,34 7,34 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ 15.964,00 12.764,00 -3.200,00 -3.076,92 -20,05 -17,65 

Δεδομένα  2009 2010 Ονομαζηική Διαθορά  Αποπλ. Διαθορα  
Ποζοζηό 
Ονομαζη.  

Ποζοζηό 
Αποπληθωρ. 

ΠΩΛΗΕΙ 631.224,00 664.477,00 33.253,00 30.230,00 5,27 4,64 

ΚΟΣ ΠΩΛΗΘ  458.007,00 479.474,00 21.467,00 19.515,45 4,69 4,13 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 173.217,00 184.503,00 11.286,00 10.260,00 6,52 5,74 

ΕΞΟΔΑ 160.453,00 172.163,00 11.710,00 10.645,45 7,30 6,42 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 12.764,00 12.340,00 -424,00 -385,45 -3,32 -2,92 
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2010-2011 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

 

Δεδομένα  2010 2011 Ονομαζηική Διαθορά  Αποπλ. Διαθορα  
Ποζοζηό 
Ονομαζη.  ποζοζηό  

ΠΩΛΗΕΙ 664.477,00 756.598,00 92.121,00 82.250,89 13,86 12,20 

ΚΟΣ ΠΩΛΗΘ  479.474,00 545.058,00 65.584,00 58.557,14 13,68 12,04 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 184.503,00 211.540,00 27.037,00 24.140,18 14,65 12,90 

ΕΞΟΔΑ 172.163,00 197.492,00 25.329,00 22.615,18 14,71 12,95 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 12.340,00 14.058,00 1.718,00 1.533,93 13,92 12,26 

 

Δπίζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2010-2011) 
παξαηεξνύκε ηελ δηαθύκαλζε ηεο δηαθνξάο απνπιεζσξηζκνύ θαη 

εζηηάδνπκε ζηελ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πσιήζεσλ από ην 2010 ζην 
2011 ζε πνζνζηό 13,86% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 12,20% (δηαθνξά 

απνπιεζσξηζκνύ), ζηελ αύμεζε ηνπ Κόζηνπο Πσιεζέλησλ θαηά 13,68% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 12,04% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ 

Μηθηώλ Κεξδώλ θαηά 14,65% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 12,90% 
(δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ Δμόδσλ ζεκαληηθή αύμεζε ζην 14,71% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 12,95% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ελώ 

ηέινο ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ ζεκαληηθή αύμεζε ζην 13,92% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 12,26% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ). 

 
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2011-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

 

Δεδομένα  2011 2012 Ονομαζηική Διαθορά  Αποπλ. Διαθορα  
Ποζοζηό 
Ονομαζη.  ποζοζηό  

ΠΩΛΗΕΙ 756.598,00 814.947,00 58.349,00 51.636,28 7,71 6,79 

ΚΟΣ ΠΩΛΗΘ  545.058,00 571.637,00 26.579,00 23.521,24 4,88 4,29 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 211.540,00 243.310,00 31.770,00 28.115,04 15,02 13,22 

ΕΞΟΔΑ 197.492,00 207.199,00 9.707,00 8.590,27 4,92 4,33 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 14.058,00 36.111,00 22.053,00 19.515,93 156,87 138,09 

 

Σέινο γηα ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2011-2012) 
παξαηεξνύκε ηελ δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ θαη εζηηάδνπκε ζηελ 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ από ην 2011 ζην 2012 ζε πνζνζηό 7,71% 
(νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 6,79% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ζηελ 

αύμεζε ηνπ Κόζηνπο Πσιεζέλησλ θαηά 4,88% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) 
θαη 4,29% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ησλ Μηθηώλ Κεξδώλ θαηά 
15,02% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 13,22% (δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), 

ησλ Δμόδσλ αύμεζε ζην 4,92% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 4,33% 
(δηαθνξά απνπιεζσξηζκνύ), ελώ ηέινο ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ αικαηώδε 

αύμεζε ζην 156,87% (νλνκαζηηθή δηαθνξά) θαη 138,09% (δηαθνξά 
απνπιεζσξηζκνύ). 
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΠΩΛΖΔΗ (ζηαζκηζκέλεο κε έηνο βάζεο ην 2007) 

ρέδην 1 
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Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 

πλνιηθώλ Δζόδσλ (Πσιήζεσλ)  παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ 
δηαθνξά κε αλνδηθή ηξνρηά αλά έηνο θαη απνθνξύθσκα ζηα 2 ηειεπηαία 
έηε ελδηαθέξνληνο (2011-2012) πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε 

ζπλεηζθνξά ησλ λέσλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία θαη ζηαδηαθά εληάρζεθαλ 
ζηελ επηρείξεζε. 
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ  

ρέδην 2 
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ηε ζπλέρεηα γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε 
επίπεδν Κόζηνπο Πσιεζέλησλ, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ κε ην 

νπνίν επηβαξύλζεθε ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα 
εκπνξεύκαηα ηεο, παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ ηζνξξνπία αλά 

δηεηία πνπ ελ κέξεη αθνξά ηηο ζπκθσλίεο κε ηνπο Πξνκεζεπηέο 
(πιεξσκέο, πηζησηηθά επηζηξνθώλ) αιιά θαη ηελ γεληθόηεξε επέθηαζε 

ησλ ζεκείσλ Πώιεζεο κε ην άλνηγκα λέσλ θαηαζηεκάησλ.   
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

MIKTA ΚΔΡΓΖ 

ρέδην 3 
 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

1

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 2007

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 2008

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 2009

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 2010

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 2011

ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 2012

 
 
 
 

 

Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 

Μηθηώλ Κεξδώλ, παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ αληηζηνηρία πνπ 
απηά σο νηθνλνκηθό κέγεζνο επηθέξνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπλνιηθόηεξε επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ηδίσο κεηά ην 2010 όπνπ θαη νη 
εμαγνξέο λέσλ θαηαζηεκάησλ ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ αύμεζε 

ησλ ζπλνιηθώλ κηθηώλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                      ΚΟΓΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ 

 

 55 

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ρέδην 4 
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Δπίζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 
Γεληθώλ Δμόδσλ,   παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ αληηζηνηρία πνπ 

απηά σο νηθνλνκηθό κέγεζνο επηθέξνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ζπλνιηθόηεξε επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ πνιηηηθή 

αλαθαίληζεο ελόο κεγάινπ αξηζκνύ θαηαζηεκάησλ κεηά ην 2010. 
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ρέδην 5 
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Σέινο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 
Καζαξώλ Κεξδώλ, παξαηεξνύκε κε ελδηαθέξνλ ηελ κείσζε ηνπο κεηά ην 

2008 θπξίσο πνπ ζε κεγάιν βαζκό βαζίδεηαη ζηελ κεηαβνιή ησλ 
πνζνζηώλ θέξδνπο (mark up) ησλ πξνηόλησλ ιόγσ ηνπ ελαξκνληζκνύ κε 
ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο, 

αιιά θαη ζε θνξνινγηθνύο ιόγνπο (θέξδε πξό θόξσλ). 
 

Δπίζεο παξαηεξνύκε ηελ επαλαθνξά ζε πςειά πνζνζηά θεξδνθνξίαο 
κεηά ην 2011 ιόγσ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ πνζνζηώλ θέξδνπο (mark 

up) θπξίσο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Κξενπσιείνπ, Οπνξνπσιείνπ, 
Ηρζπνπσιείνπ , αιιά θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ εμαγνξώλ λέσλ 

θαηαζηεκάησλ θαη  ηεο νινθιήξσζεο ησλ αλαθαηλίζεσλ ελόο κεγάινπ 
αξηζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ πνπ αθήλεη πιεόλ ζηνλ  Όκηιν ζπλνιηθά ην 

πεξηζώξην γηα ζεκαληηθή αύμεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ζην 2012.    
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΠΩΛΖΔΗ (ζηαζκηζκέλεο κε έηνο βάζεο ην 2007) 
ΠΟΟΣΑ 

 
 

 
Πνζνζηά Πσιήζεσλ: 

 
2007 – 2008 αύμεζε 2,94 % 

2008 – 2009 αύμεζε 7,72 % 

2009 – 2010 αύμεζε 5,27 % 

2010 – 2011 αύμεζε 13,86 % 

2011 – 2012 αύμεζε 7,71 % 

 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία από ρέδην 1  
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ  
ΠΟΟΣΑ 

 

 
 
Πνζνζηά Κόζηνπο Πσιεζέλησλ : 

 
2007 – 2008 αύμεζε 0,99 % 

2008 – 2009 αύμεζε 8,56 % 

2009 – 2010 αύμεζε 4,69 % 

2010 – 2011 αύμεζε 13,68 % 

2011 – 2012 αύμεζε 4,88 % 

 
 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία από ρέδην 2  
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

MIKTA ΚΔΡΓΖ 
ΠΟΟΣΑ 

 

 
 
Πνζνζηά Μηθηώλ Κεξδώλ : 

 
2007 – 2008 αύμεζε 8,32 % 

2008 – 2009 αύμεζε 5,58 % 

2009 – 2010 αύμεζε 6,52 % 

2010 – 2011 αύμεζε 14,65 % 

2011 – 2012 αύμεζε 15,02 % 

 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία από ρέδην 3  
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 
ΠΟΟΣΑ 

 
 
 

 
 
Πνζνζηά Γεληθώλ Δμόδσλ : 

 
2007 – 2008 αύμεζε 9,91 % 

2008 – 2009 αύμεζε 8,34 % 

2009 – 2010 αύμεζε 7,30 % 

2010 – 2011 αύμεζε 14,71 % 

2011 – 2012 αύμεζε 4,92 % 

 
 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία από ρέδην 4  
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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 2007-2012 (ποζά ζε τιλιάδες Εσρώ) 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 
ΠΟΟΣΑ 

 
 
 

 
 
 

Πνζνζηά Καζαξώλ Κεξδώλ : 
 
2007 – 2008 αύμεζε -4,50 % 

2008 – 2009 αύμεζε -20,05 % 

2009 – 2010 αύμεζε -3,32 % 

2010 – 2011 αύμεζε 13,92 % 

2011 – 2012 αύμεζε 156,87 % 

 

 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία από ρέδην 5  
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4 σμπεράζμαηα 
 

Ζ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηόζν ζε επίπεδν 
απεηθόληζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο 

Γ.Μαζνύηεο Α.Δ. όζν θαη δηεξεύλεζεο ησλ αηηηώλ κεηαβνιήο ησλ 
αλσηέξσ ζηνηρείσλ καο νδεγεί κε ζπλνπηηθό ηξόπν ζηα αθόινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 
 

H εθθίλεζε ηεο εμέηαζεο αθνξά ην 2007 πνπ ζεσξείηαη θαη ώο έηνο 
βάζεο πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηώζνπκε ηηο δηαθνξέο νλνκαζηηθήο ηηκήο θαη 

ηεο απνπιεζσξηζκέλεο ηηκήο κε εμαγσγή ησλ δηαθνξώλ αλά έηνο. 
 

Αξρηθά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 
πλνιηθώλ Δζόδσλ (Πσιήζεσλ)  παξαηεξνύκε ηελ αλνδηθή ηξνρηά αλά 

έηνο κε απνθνξύθσκα ζηα 2 ηειεπηαία έηε ελδηαθέξνληνο (2011-2012) 
πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπλεηζθνξά ησλ λέσλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία 
θαη ζηαδηαθά ελζσκαηώζεθαλ ζην ζύλνιν ησλ ππάξρνλησλ κε ζεβαζκό 

ζην γεληθόηεξν κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ηεο  επηρείξεζεο. 
 

ηε ζπλέρεηα γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα  (2007-2012) ζε επίπεδν Κόζηνπο 
Πσιεζέλησλ, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ κε ην νπνίν επηβαξύλζεθε ε 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα εκπνξεύκαηα ηεο, 
παξαηεξνύκε κία κνξθή ηαύηηζεο αλά δηεηία πνπ σο έλα βαζκό αθνξά 

ηηο ζπκθσλίεο κε ηνπο Πξνκεζεπηέο (πιεξσκέο, επηηαγέο, πηζησηηθά 
επηζηξνθώλ) αιιά θαη ηελ ζπλνιηθόηεξε επέθηαζε ησλ ζεκείσλ 

παξνπζίαο Πώιεζεο κε ην άλνηγκα θαη ηελ εμαγνξά  λέσλ 
θαηαζηεκάησλ.   

 
Δπίζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 
Μηθηώλ Κεξδώλ, παξαηεξνύκε πιένλ κε επθξίλεηα ηελ αληηζηνηρία πνπ 

απηά σο νηθνλνκηθό κέγεζνο επηθέξνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ζπλνιηθόηεξε επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ηδίσο κεηά ην 2010 όπνπ θαη νη 

εμαγνξέο κηθξώλ αιπζίδσλ αληαγσληζηηθώλ θαηαζηεκάησλ 
δηακόξθσζαλ απνθαζηζηηθά ηελ εηθόλα ζηελ αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ 

κηθηώλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 
 

Αθόκα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 
Γεληθώλ Δμόδσλ, δηαθξίλνπκε ηελ αληηζηνηρία πνπ απηά σο νηθνλνκηθό 

κέγεζνο επηθέξνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθόηεξε επέθηαζε ηεο 
επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ πνιηηηθή αλαθαίληζεο κε απμαλόκελν ξπζκό 

ελόο κεγάινπ αξηζκνύ θαηαζηεκάησλ θπξίσο εθηόο Θεζζαινλίθεο κεηά 
ην 2010. 
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Σέινο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2007-2012) ζε επίπεδν 

Καζαξώλ Κεξδώλ, παξαηεξνύκε κε ελδηαθέξνλ ηελ κείσζε ηνπο, θπξίσο 
κεηά ην 2008 πνπ ζε κεγάιν βαζκό βαζίδεηαη ζηελ κεηαβνιή ησλ 

πνζνζηώλ θέξδνπο (mark up) ησλ πξνηόλησλ ιόγσ ηνπ ελαξκνληζκνύ κε 
ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο, 

αιιά θαη ζε θνξνινγηθνύο ιόγνπο (θέξδε πξό θόξσλ). 
Ζ ελ ιόγσ κεηαβνιή ησλ πνζνζηώλ θέξδνπο αθνξά ηα ηκήκαηα 

Κξενπσιείνπ, Οπνξνπσιείνπ θαη Ηρζπνπσιείνπ ιόγσ ηεο επειημίαο ηεο 
εκπνξηθήο επηρείξεζεο λα δηακνξθώλεη απηά ηα πνζνζηά ζην πιαίζην ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο ζε αληίζεζε κε ηα πξνηόληα πνπ ππόθεηληαη ζε 
ζπκθσλίεο Πξνκεζεπηώλ (π.ρ. Υαξηηθά, Απνξξππαληηθά, πξνηόληα 

ζπζθεπαζίαο θ.α.) 
 
ύκθσλα κε ηα εηήζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο ε κείσζε ησλ Καζαξώλ 
Κεξδώλ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθώλ 

ζπληειεζηώλ ησλ εηζεγκέλσλ θαη κή εηαηξηώλ ζηα αληίζηνηρα ρξόληα. 
 

Δπίζεο παξαηεξνύκε ηελ επαλαθνξά ζε πςειά πνζνζηά θεξδνθνξίαο 
κεηά ην 2011 ιόγσ επαλαπξνζδηνξηζκνύ πξνο ηα πάλσ ησλ πνζνζηώλ 

θέξδνπο (mark up) θπξίσο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα Κξενπσιείνπ, 
Οπνξνπσιείνπ, Ηρζπνπσιείνπ , αιιά θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

εμαγνξώλ λέσλ θαηαζηεκάησλ θαη  ηνπ ξπζκνύ ησλ αλαθαηλίζεσλ ελόο 
κεγάινπ αξηζκνύ ησλ πθηζηάκελσλ πνπ αθήλεη πιεόλ ζηνλ  Όκηιν 

ζπλνιηθά ην πεξηζώξην γηα ζεκαληηθή αύμεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ζην 
2012.    
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5 Δπίλογος 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο επηρεηξνύκε λα 
θαηαλνήζνπκε ηόζν ην ζεσξεηηθό όζν θαη ην πξαθηηθό κέξνο ηεο 

θνζηνιόγεζεο ζε κία εκπνξηθή επηρείξεζε. 
 

Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ βαζηθώλ ζεσξεηηθώλ 
ελλνηώλ ηεο θνζηνιόγεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζίαζε ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο κηάο κεγάιεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο, ζε επίπεδν 
Οκίινπ εηαηξεηώλ, όπσο απηή ηεο Γ.Μαζνύηεο Α.Δ. 

 
ην ζεσξεηηθό κέξνο επηρεηξήζεθε ε πξνβνιή ηεο ζύλδεζεο ηεο 

νξνινγίαο θαη ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο θνζηνιόγεζεο κε ηηο ελέξγεηεο 
πνπ νθείιεη λα παξαγκαηνπνηήζεη θάζε επηρείξεζε πνπ ζέιεη κε 

ζνβαξόηεηα λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Ζ ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνζηνιόγεζεο είλαη κεγάιε σο έλα 

ζύγρξνλν εξγαιείν αλαθνξηθά κε ηελ ιήςε ησλ νξζώλ απνθάζεσλ θαη 
κειινληηθώλ πξνβιέςεσλ από ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. 

 
Δπηπξόζζεηα ην θάζε ζύζηεκα θνζηνιόγεζεο νθείιεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ηόζν ζηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο, όζν θαη ζην 
νινέλα θαη κεγαιύηεξν πεξηβάιινλ αληαγσληζκνύ ζην νπνίν απηή 

εθηίζεηαη. 
 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ Γ.Μαζνύηε Α.Δ. παξνπζηάδνπκε γηα έμη έηε 
(2007-2012) ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε Πσιήζεσλ, Κόζηνπο 

Πσιεζέλησλ, Γεληθώλ Δμόδσλ, Μηθηνύ θαη Καζαξνύ Κέξδνπο θαη 
παξνπζηάδνπκε ηόζν ηηο απόιπηεο δηαθνξέο ζηελ νλνκαζηηθή αμία άλα 
έηνο, όζν θαη ηηο δηαθνξέο ζε ηηκέο απνπιεζσξηζκνύ κε έηνο βάζεο ην 

2007. 
 

Ζ βαζηθή καο δηαπίζησζε αθνξά ζηελ αλάγθε εζηηαζκνύ ζε νινέλα θαη 
πην εληαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ 

δηαρξνληθά πξνθεηκέλνπ κηα εκπνξηθή επηρείξεζε ηέηνηνπ κεγέζνπο λα 
κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξνβιέςεηο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ θνζηνιόγεζεο. 

 
Ζ γεληθή εηθόλα πνπ καο δίλεη ε ππό εμέηαζε εκπνξηθή επηρείξεζε ζηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ αλαιύζακε είλαη ηθαλνπνηεηηθή ηόζν σο 
πξνο ηελ γλώζε θαη ηνλ ρεηξηζκό ηεο πνιηηηθήο θόζηνπο, όζν θαη από ηελ 

καθξνπξόζεζκε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ζην δύζθνιν νηθνλνκηθό 
πεξηβάιινλ πνπ δηαλύνπκε. 
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