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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια το έντονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον , η μεγάλη διαφοροποίηση των προϊόντων για την καλύτερη 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών , οι αλλαγές στην παραγωγική 

διαδικασία ,καθώς επίσης και η αύξηση του κόστους παραγωγής ,ανάγκασαν τις 

επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις μεταβολές του ανταγωνιστικού πεδίου. 

Η ένταση και η παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού ,μαζί με τις νέες τεχνολογίες 

παραγωγής αύξησαν την κρισιμότητα της ακριβούς κοστολόγησης. Η ακριβής 

γνώση των κοστολογικών δεδομένων της επιχειρηματικής δράσης και ιδιαίτερα 

του προϊόντος της επιχείρησης αποτελεί μια σημαντική πληροφορία για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων. Το  σύστημα κοστολόγησης που εφαρμόζει κάθε 

επιχείρηση αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη λήψη τέτοιου 

είδους αποφάσεων. Αποφάσεις που αφορούν την τιμολόγηση, το τμήμα marketing 

, τον σχεδιασμό του προϊόντος ,είναι από τις πιο κρίσιμες που λαμβάνουν τα 

επιχειρηματικά στελέχη. 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στην αναζήτηση ποιοτικότερων και 

αποδοτικότερων κοστολογικών συστημάτων. 
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                                       Κεφάλαιο:1  

                      Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή  

1.1Εισαγωγή 

 
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της κοστολόγησης -  λογιστικής κόστους. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η έννοια ενός κοστολογικού συστήματος , οι 

γενικές αρχές με τις οποίες πρέπει να διέπεται , οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρεί για να αποφέρει κέρδος στην επιχείρηση και τέλος όλα εκείνα τα μέσα που 

είναι εφικτά για την πραγματοποίηση του σκοπού της καθώς και η ανάγκη 

αντικατάστασης ή βελτίωσης τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

  Ο βαθύτερος σκοπός είναι η παρουσίαση των μέσων , με τα οποία 

επιτυγχάνεται η κοστολόγηση ώστε να καθίσταται αποδοτική για την επιχείρηση. 

Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε στην βασική  

έννοια της κοστολόγησης. θα γίνει αναφορά στις βασικές έννοιες και στους 

ορισμούς των παραγόντων που  την επηρεάζουν και που  συγχρόνως την  ορίζουν.    

Η παρούσα εργασία συν τοις άλλοις αποσκοπεί στην εμπειρική απόδειξη -ή 

διάψευση- της θεωρίας περί των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 

κοστολόγησης  στις επιχειρήσεις. Μεθοδολογικά, η έρευνα της εργασίας 

στηρίζεται στην ανάλυση περιεχομένου και τη συγκριτική μελέτη κειμένων, 

άρθρων και συγγραφών που έχουν εντρυφήσει και ασχοληθεί διεξοδικά με τη 

κοστολόγηση  και την εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα. Η δε 

μελέτη περίπτωσης, στηρίζεται στην ανάλυση πραγματικών συνθηκών και  

δεδομένων. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα εισαγωγικά στοιχεία καθώς και μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη της κοστολόγησης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της επισκόπησης της βιβλιογραφίας 

ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική αναφορά στους βασικούς ορισμούς 

καθώς και στις μεθόδους εφαρμογής της κοστολόγησης. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εφαρμογή συγκέντρωσης βασικών 

δεδομένων που επηρεάζουν άμεσα και καθορίζουν την κοστολόγηση. Αφορά  τον 

τρόπο που συλλέγει βιομηχανία παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων από τον 
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τομέα της παραγωγής της, τις βασικότερες πληροφορίες για την διαμόρφωση του 

κόστους. 

  Πριν όμως αναφερθούμε εκτενέστερα σε όλα αυτά,  είναι επιτακτική η ανάγκη , 

να εξηγήσουμε  την προέλευση της κοστολόγησης καθώς και την ιστορική της 

εξέλιξη. 

  

1.2 Ιστορική Αναδρομή. 

  Η κοστολόγηση  εξελικτικά αποτέλεσε ένα τμήμα της διοικητικής λογιστικής , 

στην οποία εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια και τα συστήματα διοίκησης 

κόστους. 

  Ο τελευταίος χαρακτηρισμός μερικές φορές χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

καλύτερα το χαρακτήρα και την εξέλιξη της κοστολόγησης μιας και που στη 

σύγχρονη εποχή έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερο δυναμικό χαρακτήρα ξεφεύγοντας 

από τους στενούς υπολογισμούς αριθμών, βοηθώντας τα διοικητικά κλιμάκια κάθε 

εταιρείας στη λήψη σημαντικών αποφάσεων με βάση την πληροφόρηση που 

παρέχει. 

  Όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει ως τα 1880, η ανάπτυξη λεπτομερών 

αναφορών κόστους και εκτιμήσεων αυτού περιελάμβαναν αποκλειστικά την 

άμεση εργασία και τις πρώτες ύλες , αυτό που ονομάζουμε σήμερα prime 

cost.Συνεπώς είχε δοθεί μικρή σημασία στα γενικά βιομηχανικά έξοδα και στο 

κόστος κεφαλαίου.  

  Το σύστημα της Dupont είναι το πρώτο παράδειγμα εφαρμογής μετρήσεων 

κερδοφορίας για την αξιολόγηση της λειτουργίας επιμέρους τμημάτων μιας 

επιχείρησης. Ήταν ένα επιτυχημένο σύστημα για το συντονισμό και την 

ορθολογική οργάνωση των λειτουργιών σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. 

   Στα 1950 το κύριο αντικείμενο της διοικητικής κοστολόγησης ήταν η 

τιμολόγηση των αποθεμάτων και ο καθορισμός του εισοδήματος της επιχείρησης 

και ελάχιστα η διοίκηση κόστους αυτή καθαυτή. Αυτό αποδεικνύεται από τη 

βιβλιογραφία της εποχής όπου το 73% των βιβλίων που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 

1945 και 1950 ασχολούνται με θέματα τιμολόγησης αποθεμάτων και μόνο το 6% 

ασχολείται με θέματα διοικητικής λογιστικής. 

  Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στη δεκαετία του 1990 ο χώρος της 

διοίκησης κόστους αναγεννήθηκε. Νέα εργαλεία της διοίκησης κόστους 
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εμφανίζονται και συνεισφέρουν πολλά στον υπολογισμό του κόστους και στη 

λήψη των αποφάσεων. Τα σημαντικότερα από τα εργαλεία αυτά είναι: η 

κοστολόγηση ανά δραστηριότητα , η διοίκηση ανά δραστηριότητα , η κάρτα 

ισοσταθμισμένων επιδόσεων και η μέτρηση των επιχειρησιακών επιδόσεων. 

  Στο τέλος του 20ου αιώνα ένας μεγάλος αριθμός από εθνικές και πολυεθνικές 

εταιρείες έκανε αλλαγές στα βιομηχανικά του εργοστάσια, με στόχο τη μείωση 

του κόστους παραγωγής , την αύξηση της παραγωγικότητας , τη βελτίωση της 

ποιότητας του προϊόντος και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Πολλές εταιρείες υιοθέτησαν και κάποια καινοτομικά συστήματα όπως για 

παράδειγμα το just in time management.  

  Λόγω αυτής της χρήσης αναπτύχθηκε και το σύστημα της αντίστροφης 

κοστολόγησης (δηλαδή από τις ποσότητες των πωληθέντων προϊόντων, να 

προσδιορίζει τις αναγκαίες και ικανές ποσότητες των παραχθέντων προϊόντων και 

στη συνεχεία μέσω των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, να προσδιορίζει 

τις αναλώσεις των πρώτων και βοηθητικών υλών οι οποίες απαιτούνται για την 

συμφωνία των αποθηκών). 

  Υπήρχαν όμως και σημαντικές εξελίξεις στα τέλη του 20ου αιώνα. Η υιοθέτηση 

μιας ευέλικτης προσέγγισης για τις εταιρείες της σύγχρονης εποχής υποσχόταν 

σημαντικές βελτιώσεις σε παραγωγικότητα , αποδοτικότητα ,ποιότητα και 

διανομή έχοντας τελικά ως αποτέλεσμα αξιόλογες μειώσεις του κόστους.    
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Κεφάλαιο2: 

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1Εισαγωγή 

 Στο παρόν πεδίο θα επιχειρηθεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση σημαντικών 

μελετών από την πιο σύγχρονη στην παλαιότερη, που εξέτασαν τις μεθόδους 

κοστολόγησης καθώς και την  αποτελεσματική εφαρμογή αυτών σε επιχειρήσεις. 

 

2.2 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας  

  Μέσα στο έτος 2002 δημοσιεύτηκε άρθρο των Jones και Dugdale  σύμφωνα με 

το οποίο οργανισμοί παροχής υπηρεσιών όπως για παράδειγμα τράπεζες ,εταιρείες 

μεταφορών και ινστιτούτα υγιεινής ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν συστήματα 

κοστολόγησης με την ίδια δομή όπως σε βιομηχανικές εταιρείες. 

  Ο Bjornenak το 1997 μελέτησε την Κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων (ABC) 

στον βιομηχανικό τομέα της Νορβηγίας και βρέθηκε ότι από τις 70 εταιρείες οι 30 

είχαν αρχίσει τη μέθοδο ABC αλλά οι περισσότερες την είχαν αποδεχτεί σαν ιδέα 

και κυρίως οι μεγάλες εταιρείες που διέθεταν την υποδομή αυτής της μεθόδου.  

 Στα τέλη του 80 οι Johnson και Kaplan θεωρούνται οι πατέρες της ABC , οι 

οποίοι αμφισβητώντας τις μέχρι τότε κλασικές μεθόδους κοστολόγησης 

εμφάνισαν ένα νέο τρόπο επιμερισμού του κόστους υπό την προϋπόθεση ότι όλα 

τα κόστη πρέπει να θεωρηθούν ως '' έμμεσα''. 

 Ο Kaplan το 1988 θεωρεί πως τα παραδοσιακά συστήματα λογισμού του κόστους 

έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν πρωτίστως τις απαιτήσεις της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής για την αποτίμηση των αποθεμάτων και αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλα για τη μέτρηση της αποδοτικότητας , του 

ελέγχου των λειτουργιών και τους σκοπούς της ακριβούς κοστολόγησης της 

παραγωγής.  

  Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι Johnson Kaplan θεωρούν ότι πλέον η έρευνα 

στη διοίκηση του κόστους έχει γίνει πολύ θεωρητική με την εξέλιξη κάποιων 

μοντέλων τα οποία έχουν μικρή σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

πρακτικοί της διοίκησης κόστους. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων τους 

είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά με συνέπεια να μην αξιοποιούνται οι 

άνθρωποι της διοίκησης.  
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  Ο Pierre DuPont  γύρω στις αρχές του 1920, έφτιαξε ένα καινούριο σύστημα 

διοίκησης κόστους που εφάρμοσε σε εταιρεία. Το κεντρικό του σύνθημα ήταν 

"centralized control with decentralized responsibility" Αυτό το σύστημα 

χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον για τα επόμενα 60 χρόνια από σχεδόν όλες τις 

μοντέρνες επιχειρήσεις της εποχής. 
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Κεφάλαιο  3 : 

Θεσμικό πλαίσιο 

 

  3.1.1  Έννοια της κοστολόγησης 

  Η κοστολόγηση είναι χτισμένη πάνω σε τεχνικές , ιδέες και αρχές μέτρησης , οι 

οποίες συνεχώς βελτιώνονται. Επακόλουθο λοιπόν, ήταν να επικρατήσει σύγχυση 

για τον καθορισμό της φύσης της. 

  Για ορισμένους κοστολόγηση  σήμαινε καθορισμός του κόστους των προϊόντων 

ενώ για άλλους σήμαινε τη μέτρηση μη χρηματοοικονομικών , λειτουργικών 

παραγόντων της παραγωγής. Ακόμα πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν πολλοί 

διαφορετική από την χρηματοοικονομική λογιστική και συνεπώς ξεχωριστή για 

την κατάρτιση των εξωτερικών αναφορών. Στις μέρες μας όλοι αυτοί που 

μελετούσαν το ξεχωριστό αυτό είδος της λογιστικής κατέληξαν ότι η 

κοστολόγηση  είναι συσπείρωση όλων των παραπάνω. 

   Η κοστολόγηση λοιπόν είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που 

αποβλέπουν στο να συγκεντρώνουν , να κατατάξουν , να καταγράψουν  και να 

επιμερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος 

παραγωγής των προϊόντων ή των παραγωγικών διαδικασιών ή των υπηρεσιών που 

υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση. Αποτελεί ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών 

σχετικά με κάθε στοιχείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση του κόστους 

παραγωγής του προϊόντος ή των προϊόντων της επιχείρησης. Όσο πιο 

λεπτομερειακό και εκτεταμένο είναι αυτό το σύστημα συλλογής κοστολογικών 

πληροφοριών, τόσο καλύτερη θα είναι η γνώση του τρόπου δημιουργίας του 

κόστους παραγωγής καθώς και της σύστασής τους. 

   Είναι επομένως ένα ουσιαστικής σημασίας διοικητικό εργαλείο το οποίο 

ενσωματώνει τόσο τις πληροφορίες του λογιστικού συστήματος της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής της επιχείρησης , όπου καταγράφονται οι 

δαπάνες κατ' είδος καθώς και άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που 

βρίσκονται σε άλλα πληροφοριακά συστήματα τις επιχείρησης. Ο βαθμός 

ανάπτυξης και ο τρόπος οργάνωσης ενός κοστολογικού συστήματος συναρτάται 

από τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης τους πόρους , ανθρώπινους και 

υλικούς που προτίθεται να αφιερώσει , και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν 

εξωτερικοί παράγοντες όπως για παράδειγμα η νομοθεσία. 
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   Είναι γεγονός, ότι παλαιότερα, η ισχυρή δασμολογική προστασία των ελληνικών 

επιχειρήσεων από το κράτος δημιούργησε τόσα μεγάλα περιθώρια κέρδους σε 

πολλές περιπτώσεις, ώστε οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον οι περισσότερες από 

αυτές, να μην αισθάνονταν την ανάγκη να προβαίνουν σε αναλυτική 

κοστολόγηση.  

   Υπό αυτές της συνθήκες δεν είναι περίεργο, ότι λίγες επιχειρήσεις είχαν 

αντιληφθεί τον ρόλο της λογιστικής κόστους και την ανάγκη ύπαρξης ενός 

κοστολογικού συστήματος. 

   Τα επόμενα όμως χρόνια, με την εισαγωγή στη χώρα μας της τεχνολογίας και 

των μεθόδων διοίκησης προηγμένων οικονομικά χωρών, άρχισαν να 

κατανοούνται οι σκοποί και η αναγκαιότητα της λογιστικής κόστους. 

Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι βασικοί σκοποί της κοστολόγησης είναι 

τρεις. Ο καθορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων και η αποτίμηση των 

αποθεμάτων, η υποβοήθηση της διοίκησης μιας επιχείρησης στον τομέα του 

προγραμματισμού και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

  Με δεδομένο ότι το αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημιά, είναι η διαφορά των εξόδων 

από τα έσοδα και ότι τα έσοδα είναι δεδομένα, η γνώση του κόστους ανά προϊόν 

είναι απαραίτητα για τον καθορισμό αναλυτικών αποτελεσμάτων κατά προϊόν. Η 

χρησιμότητα εξάλλου της εξατομίκευσης του κόστους κάθε προϊόντος ή ποικιλίας 

του για την εξεύρεση αναλυτικών αποτελεσμάτων, αντί του προσδιορισμού ενός 

συνολικού αποτελέσματος είναι προφανής. 

   Αξιοσημείωτο είναι, ότι κατά το παρελθόν στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων 

που παρήγαγαν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προϊόντων, ο λογιστικός προσδιορισμός 

του κόστους κάθε προϊόντος συναντούσε πολλές φορές ανυπέρβλητες δυσχέρειες 

και προσέκρουε στη συσσώρευση μεγάλου αριθμού εγγράφων, με αποτέλεσμα το 

κοστολογικό σύστημα να ήταν πολύ δαπανηρό.  

   Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο στόχος της λογιστικής κόστους επιτυγχάνεται 

ευκολότερα όταν εφαρμόζεται σύστημα πρότυπης κοστολόγησης. Ο δεύτερος 

σκοπός της λογιστικής κόστους, την παροχή βοήθειας στην διοίκηση της 

επιχείρησης για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων της, έχει 

γίνει δεκτός πολύ αργότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

  Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για τον προγραμματισμό είναι πάρα πολύ, με πολύ 

γενικότητα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι προγραμματισμός είναι η επιλογή 
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αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης καθώς και των μέσων για την 

πραγματοποίηση τους.  

   Είναι αυτονόητο όμως πως για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, είναι 

απαραίτητη η γνώση του κόστους των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση των στόχων, έτσι ώστε να επιλεγεί το μέσο που κοστίζει 

λιγότερο. 

   Όταν υπάρχει αναλυτική κοστολόγηση όχι μόνο για τον καθορισμό του κόστους 

ανά προϊόν αλλά και κατά φάση ή στάδιο όλης της παραγωγικής διαδικασίας, 

είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί, ότι είναι περισσότερο συμφέρον στην επιχείρηση 

να διεξάγει την επεξεργασία μόνο από ορισμένο στάδιο ή φάση. Υπό την έννοια 

ότι θα της κοστίζει συνολικά φθηνότερα να αγοράζει την ύλη όχι εντελώς 

ανεπεξέργαστη, άλλα επεξεργασμένη μέχρι ορισμένο στάδιο. 

   Συνεπώς αυτό θα συμφέρει περισσότερο την επιχείρηση. Εξάλλου στα πλαίσια 

της πολιτικής τιμών της επιχείρησης, η αναλυτική κατά προϊόν κοστολόγηση της 

επιτρέπει να γνωρίζει μέχρι πιο σημείο είναι εφικτό να χαμηλώσει τις τιμές της, σε 

μια προσπάθεια να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων της. 

Σκοπός της λογιστικής κόστους είναι και ο εσωτερικός έλεγχος. Η λογιστική 

κόστους αποβλέπει ακόμη στον καταλογισμό ευθυνών για τις αποκλίσεις και την 

λήψη διορθωτικών μέτρων για το μέλλον ή και πολλές φορές στην αλλαγή 

στόχων, με την αυτόματη επαναπληροφόρηση, feedback. 

    Η λογιστική κόστους διευκολύνει τον απολογιστικό έλεγχο, κάνοντας σύγκριση 

των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα του καλού ελέγχου είναι η λήψη σωστών και ορθολογικών 

αποφάσεων, ο καταλογισμός ευθυνών και η επιβράβευση. 

Αποδεικνύεται πολλές φορές με το σύστημα της αυτόματης επαναπληροφόρησης, 

ότι οι στόχοι που τέθηκαν ήταν απραγματοποίητοι. Με τον απολογιστικό έλεγχο 

παίρνουμε διορθωτικές αποφάσεις. Ο απολογιστικός έλεγχος είναι αδύνατος χωρίς 

τα στοιχεία της λογιστικής κόστους. Είναι γνωστό ότι στα πλαίσια μιας 

οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο βιομηχανικής, 

δημιουργούνται θυσίες, δηλαδή δαπάνες, με σκοπό την πραγματοποίησης 

αντίστοιχων αποδόσεων, δηλαδή εσόδων. Για παράδειγμα, αναλίσκονται πρώτες 

ύλες, χρησιμοποιούνται ώρες λειτουργίας μηχανημάτων, απασχολούνται εργατικά 

χέρια, κεφάλαια πραγματοποιούνται αποδόσεις των πρώτων υλών, της εργασίας 
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και των μηχανημάτων, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και στη συνέχεια τη 

δημιουργία εσόδων από την διάθεση των προϊόντων. 

  Όλα τα παραπάνω μεγέθη, κατάλληλα σχετιζόμενα μεταξύ τους, σε φυσικές 

ποσότητες ή σε αξίες, μας δίνουν τους δείκτες της αποτελεσματικότητας, με τις 

περαιτέρω υποδιαιρέσεις τους. Η λογιστική του κόστους μας παρέχει στοιχεία για 

να ελέγξουμε κατά πόσο ο στόχος της επιχείρησης, που είναι η 

αποτελεσματικότητα, πραγματοποιήθηκε. 

   Βασικά η λογιστική κόστους αποβλέπει μαζί με τον σχεδιασμό, με άλλο όρο τον 

προγραμματισμό και τον απολογιστικό έλεγχο στη σωστή τιμολογιακή πολιτική, 

στη σωστή διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος. Δίνει απαντήσεις στα ποίκιλα 

ερωτήματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση, όπως τι εκπτώσεις θα γίνουν και ως 

ποιο όριο, εάν μπορεί να πουλήσει μια επιχείρηση τα προϊόντα της κάτω από το 

κόστος χωρίς δυσάρεστα αποτελέσματα και πολλές άλλες ερωτήσεις που αφορούν 

γενικά την επιχείρηση μας.
1
 

 Ήδη από όλα τα παραπάνω διεξάγουμε το εξής συμπέρασμα. Η  κοστολόγηση 

στρέφει το ενδιαφέρον της γύρω από το κόστος, το οποίο αποτελεί την βάση για 

την εκπλήρωση όλων των σκοπών που έχει θέσει. 

Αρχικά λοιπόν ο σκοπός της κοστολόγησης είναι να δώσει στους αρμόδιους 

διευθυντές της κάθε επιχείρησης της απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση 

με το κόστος. 

  Ο αντικειμενικός σκοπός της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι να την διοικήσει 

κατά τον ποιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Αυτό θα το επιτύχει εάν έχει 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες, οι οποίοι 

επιδρούν πάνω στην επιχείρηση. 

   Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η αγορά, δηλαδή οι δυνατότητες της αγοράς να 

απορροφήσει το προϊόν που παράγει η επιχείρηση ή προτιμήσεις και απαιτήσεις 

των καταναλωτών. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης, δηλαδή η τιμή ή η ποιότητα των προϊόντων της σε σχέση με εκείνα 

τα οποία προσφέρουν οι ανταγωνιστές της. 

Επίσης το οικονομικό περιβάλλον συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα παραπάνω. Για 

παράδειγμα οι διάφορες τάσεις των οικονομικών μεγεθών, η ύπαρξη ευκολίας 

πιστώσεων, η φορολογία και άλλα παρόμοια μπορεί να ευνοήσουν μια επιχείρηση. 

Ακόμη ένας παράγοντας είναι οι συνθήκες παραγωγής. Για παράδειγμα η ύπαρξη 

ή όχι ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας, η παραγωγική ικανότητα 
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της επιχείρησης, οι απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, η ευκολία ή όχι 

προμηθειών. 

   Τέλος, το κόστος, είναι ο τελευταίος παράγοντας που μπορούμε να αναφέρουμε 

και με αυτόν ασχολείται η λογιστική κόστους. Αν επιμείνει κανείς σε αυτήν την 

χρησιμότητα της κοστολόγησης, δηλαδή στην βοήθεια που μπορεί να προσφέρει σ 

ένα διευθυντή σχετικά με το κόστος, όπως προαναφέρθηκε, θα παρατηρήσει ότι ο 

υπολογισμός του κόστους πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι παρεχόμενες 

πληροφορίες να τον βοηθούν σε θέματα σχετικά με το κόστος, τα οποία εκείνος 

θέλει να παρακολουθήσει. 

   Αυτό σημαίνει ότι η χρησιμότητα της κοστολόγησης εξαρτάται από την ανάγκη 

πληροφόρησης. Δεν έχει νόημα ένα σύστημα κοστολόγησης το οποίο, όσο 

λεπτομερειακό και αν είναι, υπολογίζει κόστος το οποίο δεν λαμβάνει κανείς 

υπόψη. Ούτε θα ήταν σωστό να πει κανείς ότι το κόστος είναι ο μοναδικός 

παράγοντας που θα λάβει υπόψη του ένας διευθυντής όταν διοικεί μια επιχείρηση 

ή ένα τμήμα της επιχείρησης. Εκείνο που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι ότι 

κανένας ικανός διευθυντής δεν θα επιχειρήσει να διοικήσει μια επιχείρηση χωρίς 

να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το 

κόστος. 

   Πολλές αποφάσεις είναι σωστότερες όταν έχουν στηριχθεί σε ορθές 

πληροφορίες σχετικά με το κόστος. Οι διευθυντές των επιχειρήσεων έχουν 

καθημερινά να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Εάν συμφέρει η αντικατάσταση 

ανθρώπων με μηχανές στην παραγωγή ενός προϊόντος, ή αν αξίζει η ανακύκλωση 

υποπροϊόντων της παραγωγής και η χρησιμοποίηση τους στην παραγωγή άλλων 

προϊόντων, εάν οι εγκαταστάσεις παγίων και μηχανημάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πιο προσοδοφόρα με την συγκέντρωση της παραγωγικής 

προσπάθειας μόνο σε ορισμένα προϊόντα, ή αν οι τιμές πωλήσεως 

θα μπορούσαν να παραμείνουν ίδιες ή θα έπρεπε να τροποποιηθούν και άλλα 

πολλά. Είναι εμφανές ότι για την απάντηση τέτοιων ερωτήσεων είναι απαραίτητο 

ένα σωστά υπολογισμένο κόστος. 

   Η κοστολόγηση δεν βοηθά μόνο στην εύρεση του κόστους ενός προϊόντος, 

αλλά και στην εύρεση του πόσο θα έπρεπε να είχε κοστίσει το προϊόν αυτό. 

Υποδεικνύει εάν υπάρχουν απώλειες ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα 

αμέσως, για να αποφευχθούν αυτές οι απώλειες και να γίνει πιο αποδοτική η 

παραγωγική λειτουργία είτε ολόκληρου του εργοστάσιου είτε ενός τμήματος του. 
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Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, εκτός από την βοήθεια που μπορεί να 

προσφέρει η κοστολόγηση στη λήψη αποφάσεων, ένα αποτελεσματικό σύστημα 

κοστολόγησης, το οποίο διέπεται και από τις γενικές αρχές τις κοστολόγησης, που 

θα αναλύσουμε στην επόμενη ενότητα, είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της 

πορείας και τον προγραμματισμό μιας σημερινής επιχείρησης. 

   Ο έλεγχος αποβλέπει στο να εξακριβωθεί ότι ο επιθυμητός όγκος παραγωγής 

πραγματοποιείται στο ελάχιστο δυνατό κόστος σε συσχέτιση με την 

προγραμματισμένη ποσότητα παραγόμενου προϊόντος. Όλες οι δαπάνες ή 

απώλειες εντοπίζονται και κατά συνέπεια ελέγχονται με βάση τις πληροφορίες 

που θα δώσει το σύστημα κοστολόγησης. 

   Αυτές οι διάφορες δαπάνες ή απώλειες ίσως να μην ενδιαφέρουν και πολύ όταν 

μια επιχείρηση περνά μια περίοδο μεγάλου όγκου πωλήσεων και υψηλών κερδών. 

Σε περιόδους όμως μεγάλου ανταγωνισμού ή γενικότερης ύφεσης, όπως άλλωστε 

χαρακτηρίζει και την εποχή μας, η επιχείρηση πρέπει να ανακαλύπτει τρόπους να 

ελέγχει όλες τις δραστηριότητες της. 

   Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ακόμη και στα μικρότερα 

περιθώρια κέρδους. Έτσι λοιπόν, ένα καλό λογιστικό σύστημα μπορεί να δώσει 

όλες τις ποσοτικές πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση και 

ανάλυση των πάσης φύσεως επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και για την λήψη 

σωστών και ορθολογικών αποφάσεων. Αποφάσεις που είναι απαλλαγμένες από 

προσωπικά και συναισθηματικά στοιχεία και που τείνουν να είναι άριστες.       

Χωρίς τις κατάλληλες πληροφορίες, χωρίς τα κατάλληλα στοιχεία δεν είναι 

δυνατόν να παρθούν σωστές και ορθολογικές αποφάσεις. Τα στοιχεία υποβοηθούν 

στην ελάττωση της αβεβαιότητας και στην λήψη αποφάσεων σχεδόν κάτω από 

συνθήκες βεβαιότητας. Με αυτόν τον τρόπο δομούνται γερά τα θεμέλια της 

επιχείρησης και δεν την αφήνουν να πέσει στα μικρότερα περιθώρια κέρδους, 

κινδυνεύοντας έτσι να υπολειτουργήσει ή ακόμα και να χάσει την θέση της στην 

αγορά, μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή, ραγδαίο και ύπουλο 

ανταγωνισμό. 

Τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες αυτές τις παρέχει η λογιστική και ιδιαίτερα 

η λογιστική κόστους ή καλύτερα ας την αποδώσουμε έναν άλλο όρο που τις 

ταιριάζει περισσότερο επιχειρηματική λογιστική, managerial  accounting.
2
 

  Ο σκοπός της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι η προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η δημοσίευση τους για χρήση ανθρώπων 
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που βρίσκονται κατά κύριο λόγο εκτός της επιχειρήσεως, όπως για παράδειγμα 

των προμηθευτών, των κεφαλαιούχων, των τραπεζών, των μετόχων, των 

δανειστών και των κυβερνητικών υπηρεσιών ενώ ο σκοπός της λογιστικής 

κόστους είναι η εσωτερική αναδιάρθρωση, η χρησιμοποίηση των στοιχείων μέσα 

στην επιχείρηση από τους managers και άλλους υπεύθυνους, με απώτερο σκοπό 

την καλύτερη οργάνωση, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της 

επιχειρήσεως καθώς και τον απολογιστικό έλεγχο των διαφόρων 

δραστηριοτήτων.
3 

  Παράλληλα με τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο, τα στοιχεία κόστους 

μάς βοηθούν να καταρτίσουμε τις πάσης φύσεως προβλέψεις για το μέλλον, του 

ιδίου κόστους, του προβλεπόμενου κόστους και άλλων μεγεθών μέσα στην 

επιχείρηση, τα όποια είναι απαραίτητα για την λήψη των επιχειρηματικών 

αποφάσεων. 

   Πολλαπλές είναι λοιπόν οι χρησιμότητες της κοστολόγησης σε μία επιχείρηση 

και κατά συνέπεια πολλαπλοί είναι και οι σκοποί στους οποίους αποβλέπει. Ήδη 

από παλαιότερα και από τότε που η τεχνολογία άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας, 

όχι μόνο αυτοί που την μελετούσαν αλλά και αυτοί που αναγκάστηκαν να την 

εφαρμόσουν συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της 

κοστολόγησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Βενιέρης Γ. (2004) Λογιστική κόστους:  
2 Καρδακάρης (1995) Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης:  
3 Τσακλάγκανος Α. (2005) Θεωρία και Λογιστική Κόστους. 
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3.1.2 Έννοια του κόστους 

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη κόστους και πολλοί τρόποι που μπορούν 

να παρουσιαστούν. Διαφορετικά κόστη εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. 

Ίσως κανένας άλλος όρος της λογιστικής δεν χρησιμοποιείται συχνά στις 

καθημερινές συζητήσεις όσο το κόστος. Οι άνθρωποι συχνά αναφέρονται στις 

αυξήσεις του κόστους ζωής. 

Ο όρος κόστος μπορεί να έχει διαφορετική σημασία σε διάφορους ανθρώπους. 

Πολλοί μετρούν τον κόστος σε χρηματικές μονάδες, αλλά το κόστος επίσης 

μπορεί να μετρηθεί και με το χρόνο που απαιτείται για να τελειώσει ένα έργο , ή 

με την ενέργεια που δαπανάται για να κατασκευαστεί ένα προϊόν ή με τις χαμένες 

ευκαιρίες από την εκλογή για δράση μιας από περισσότερες διαθέσιμες 

δυνατότητες. Ωστόσο δεν είναι αρκετό να λέμε ότι το κόστος μετριέται σε 

χρηματικές μονάδες. Ο όρος κόστος έχει πολλές διαφορετικές σημασίες και οι 

λογιστές πρέπει να προμηθεύουν τη διοίκηση με κατανοητούς τύπους κόστους. 

Ένας απλός ορισμός του κόστους θα μπορούσε να είναι η διάθεση κάποιων πηγών 

για την ανταλλαγή τους με αγαθά ή υπηρεσίες. 

Το τί ακριβώς θα πρέπει να περιλαμβάνει μία έκθεση κόστους ενός προϊόντος 

εξαρτάται από το σκοπό για το οποίο γίνεται η έκθεση. Σε εκθέσεις κόστους που 

απευθύνονται σε εξωτερικούς χρήστες , οι λογιστές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

όλα τα κόστη παραγωγής του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η 

διοίκηση μπορεί να χρειάζεται μόνο κάποια ειδικά κόστη που να αναφέρονται σε 

τρέχοντες στόχους και άλλα για άλλους στόχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί 

διαφορετικοί τύποι εκθέσεων κόστους που εξυπηρετούν διαφορετικές διοικητικές 

ανάγκες. Οι ακριβής μέτρηση του κόστους και η ικανοποίηση των διοικητικών 

αναγκών για ειδικούς τύπους εκθέσεων κόστους όπως ενός προϊόντος ή μιας 

δραστηριότητας της επιχείρησης απαιτεί τη προσεκτική περιγραφή του κόστους 

που πρέπει να περιλαμβάνουν. 

3.1.3 Ορισμός του αντικειμένου του κόστους. 

Το πρώτο βήμα στον υπολογισμό του κόστους κάθε προϊόντος ή δραστηριότητας 

είναι να ορίσουμε το αντικείμενο του κόστους. Αντικείμενο του κόστους μπορεί 

να είναι κάθε προϊόν, δραστηριότητα ή έργο , των οποίο το κόστος πρέπει να 

μετρηθεί . Όταν το αντικείμενο του κόστους είναι ένα βιομηχανικό προϊόν αυτό 

θα πρέπει να οριστεί με μεγάλη σαφήνεια έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα τα 
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κόστη που αναφέρονται στη παραγωγική διαδικασία δηλαδή άμεσα υλικά , 

εργατικά και λοιπές βιομηχανικές δαπάνες. 

  Σε μία βιομηχανική επιχείρηση το βασικό αντικείμενο κόστους είναι τα προϊόντα 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προϊόντα είναι το μοναδικό αντικείμενο κόστους 

που ενδιαφέρει τη διοίκηση. Πολλά διαφορετικά είδη κόστους απαιτούνται για τη 

λήψη αποφάσεων και τα στελέχη χρειάζονται εκείνες τις πληροφορίες κόστους 

που είναι σχετικές με τις προσδοκίες της επιχείρησης. 

3.1.4 Τα στοιχεία του κόστους παραγωγής. 

Το κόστος παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν: 

 Το κόστος αποτελείται από ένα σύνολο οικονομικών θυσιών προκειμένου να 

παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία3. Στο κόστος υπολογίζεται και η μελλοντική 

θυσία, αυτή δηλαδή που μπορεί εκ των προτέρων να εκτιμηθεί και να 

προγραμματισθεί, σε αντίθεση με παλιότερα όπου η έννοια του κόστους 

περιλάμβανε μόνο την θυσία των οικονομικών πόρων που είχε πραγματοποιηθεί 

ήδη(ιστορικό κόστος) Το  κόστος, στην περίπτωση των εμπορικών επιχειρήσεων 

είναι κυρίως 

το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά ενός αγαθού (έτοιμο προς πώληση), ενώ 

στην περίπτωση των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών το 

κόστος είναι το ποσό που δαπανήθηκε σε υλικά(πρώτες ύλες) και άυλα αγαθά 

(εργασία, έξοδα προώθησης, γενικά έξοδα κ.ά.). 

Το κόστος είναι απαραίτητο στοιχείο, που χρησιμοποιείται προκειμένου να 

επιτευχθούν έσοδα από πωλήσεις. Το κόστος περιέχει ομαλά (τακτικά έξοδα), τα 

οποία αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, λειτουργία, υπηρεσία κ.λπ.. 

Έννοια Εξόδου - Δαπάνης 

Έξοδο (expense), είναι οτιδήποτε δαπανάται ή χρησιμοποιείται προκειμένου, από 

την ενέργεια αυτή να δημιουργηθεί μια αξία και κάποιο όφελος. Τα έξοδα 

συσχετίζονται με τα έσοδα μιας διαχειριστικής περιόδου για τον προσδιορισμό 

του κέρδους ή της ζημίας. Είναι δηλαδή το κόστος που έληξε (εξέπνευσε) και 

βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία δημιουργήθηκε (expired 

cost). 

Το κόστος που είναι ενσωματωμένο σε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία λήγει( εκπνέει), 

όταν πωληθεί ή απολεσθεί ή διατεθεί σε τρίτους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

το κόστος του αγαθού αυτού ή της υπηρεσίας γίνεται έξοδο και βαρύνει (μειώνει) 
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το έσοδο που πραγματοποιείται από την πώληση. Το κόστος των λειτουργιών 

διοίκησης, πωλήσεων, χρηματοοικονομικής και ερευνών – ανάπτυξης, 

μετατρέπεται σε έξοδο είτε στο σύνολό του, είτε κατά 

την αναλογία που βαρύνει τα έσοδα ή τα μικτά αποτελέσματα ή το κόστος 

των πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών της διαχειριστικής περιόδου. 

Η δαπάνη (expenditure), είναι μια έννοια ευρύτερη του κόστους και του εξόδου. 

Είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγματοποίησης του κόστους ή του εξόδου. 

Δαπανώ σημαίνει ενεργώ ή ακολουθώ τις αναγκαίες διαδικασίες υλοποίησης μιας 

επένδυσης σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Για παράδειγμα, δαπανώ για την αγορά ενός μηχανήματος, μιας πρώτης ύλης, 

ενός κτιρίου ή για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων και για τη μίσθωση της 

εργασίας εργατοϋπαλλήλων. 

Μέσα σε μια επιχείρηση υπάρχουν δυο κατηγορίες ειδών (ενσώματα αγαθά και 

υπηρεσίες), που αποκτήθηκαν με αγορά αλλά διαφέρουν ως προς τον τρόπο 

κτήσης και κατανάλωσης από την επιχείρηση. 

Τα ενσώματα αγαθά αποτελούνται από τα πάγια και τα αποθέματα. Τα πάγια, 

βοηθούν την παραγωγική διαδικασία και η μετατροπή τους σε έξοδο 

πραγματοποιείται με τον υπολογισμό της ετήσιας απόσβεσης. Τα αποθέματα 

(πρώτες ύλες, είδη συσκευασίας, εμπορεύματα), αποκτούνται από την επιχείρηση 

με σκοπό είτε την επεξεργασία τους, είτε την πώληση. Οι πρώτες ύλες που 

αναλώνονται στην παραγωγή, μετατρέπονται σε δαπάνη, ενώ η πώληση των 

εμπορευμάτων μετατρέπεται σε κόστος πωληθέντων. 

Η δαπάνη που δημιουργείται όταν τα αποθέματα αναλώνονται (λόγω συμμετοχής 

τους στην παραγωγή ή πώλησης εμπορευμάτων και έτοιμων προϊόντων), 

αποτελείται από το κομμάτι του Ενεργητικού που έχει ξοδευτεί με απώτερο σκοπό 

την μελλοντική δημιουργία εσόδου. 

Οι υπηρεσίες μπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

είναι οι υπηρεσίες που ενσωματώνονται άμεσα στο έργο που πραγματοποιείται 

και συμμετέχουν για αυτό (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, εργασία κ.λπ.), ενώ η δεύτερη 

κατηγορία είναι οι υπηρεσίες που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία 

και δεν ενσωματώνονται στο κόστος των προϊόντων αλλά αποτελούν προϋπόθεση 

για την συνολική λειτουργία της επιχείρησης, και μετατρέπονται σε δαπάνη 

σταδιακά μέσα στον χρόνο (ασφάλιστρα, ενοίκια, καύσιμα κ.λπ.). 
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Για το πότε ένα έξοδο μετατρέπεται σε δαπάνη, και η δαπάνη παίρνει τη μορφή 

κόστους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσδιορισθούν: 

1. Η ποσότητα και η αξία του εξόδου που απορροφήθηκε. 

2. Το κέντρο κόστους που το απορρόφησε. 

Έννοια Εσόδου – Κέρδους 

Τα έσοδα που λαμβάνουν χώρα σε μια διαχειριστική χρήση συσχετίζονται 

πάντα με τα έξοδα τις ίδιας διαχειριστικής χρήσης. 

Έσοδο (revenue), είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που 

αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας και 

ειδικότερα: 

_ από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων, 

_ από τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας φύσεως κονδύλια που 

καταβάλλονται στην οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση ολοκλήρωσης των 

σκοπών της. 

Επιπλέον, στη γενική λογιστική, έσοδο θεωρείται και η αξία κόστους των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (Π.Π.Σ.) που παράγονται από την ίδια την οικονομική 

μονάδα (ιδιοπαραγωγή). 

Έσοδο, είναι τα ποσά σε μετρητά που εισπράχθηκαν από τους τρίτους ή έγιναν 

απαιτητά ή η λήψη άλλων περιουσιακών στοιχείων με αντάλλαγμα αγαθά ή 

υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από την επιχείρηση. Το έσοδο δημιουργεί αύξηση 

της καθαρής θέσης. 

Περιπτώσεις εσόδων είναι: 

H πρόσοδος (είναι προϊόν εκμετάλλευσης σταθερής και επαναλαμβανόμενης 

δράσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως π.χ. ενοίκια κτιρίων, τόκοι πιστωτικοί 

κ.λπ.), 

O κύκλος εργασιών ή πωλήσεις (είναι τα έσοδα που προέρχονται από 

τη δραστηριότητα της επιχείρησης). 

Η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της 

χρήσης. Η θετική διαφορά αποκαλείται κέρδος και η αρνητική, ζημία της 

χρήσης. 

 Διακρίσεις Εξόδων - Εσόδων 

 Διακρίσεις εξόδων 

1. Άμεσα και έμμεσα έξοδα 

Άμεσα είναι εκείνα τα έξοδα που μπορούν να ενσωματωθούν στο κόστος 
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της λειτουργίας ή του προϊόντος απευθείας, χωρίς να προηγηθεί μερισμός. 

Για παράδειγμα άμεσα έξοδα αποτελούν η πρώτη ύλη που αναλώθηκε για 

την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, οι αμοιβές προσωπικού που 

καταβάλλονται για ένα έργο κ.λπ. 

Έμμεσα είναι εκείνα τα έξοδα που πραγματοποιούνται όχι για ένα συγκεκριμένο 

προϊόν, αλλά αφορούν συνολικά όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει άμεσα ο προσδιορισμός της επιβάρυνσης στον 

κάθε φορέα κόστους. 

Η ενσωμάτωση των έμμεσων εξόδων στα προϊόντα ή στα διάφορα λειτουργικά 

τμήματα της επιχείρησης γίνεται με τη χρησιμοποίηση συντελεστών επιβάρυνσης 

που υπολογίζονται βάσει κριτηρίων που θέτει η επιχείρηση. 

Για παράδειγμα έμμεσα έξοδα αποτελούν τα ενοίκια, ο φωτισμός και η ύδρευση 

ενός εργοστασίου, οι αποσβέσεις μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα κ.λπ. 

2. Έξοδα δεδουλευμένα και μη δεδουλευμένα 

Δεδουλευμένα είναι εκείνα τα έξοδα που ανεξάρτητα αν εξοφλήθηκαν ή όχι, 

αναλώθηκαν στη διάρκεια της τρέχουσας λογιστικής χρήσης. 

Μη δεδουλευμένα είναι εκείνα τα έξοδα που αφορούν επόμενες λογιστικές 

χρήσεις και θα χαρακτηριστούν δεδουλευμένα την χρονική περίοδο την οποία θα 

χρησιμοποιηθούν. Τα μη δεδουλευμένα έξοδα δεν ενσωματώνονται στο κόστος 

κάποιας λειτουργίας ή προϊόντος της τρέχουσας λογιστικής χρήσης. 

3. Έξοδα κοστολογήσιμα και μη κοστολογήσιμα 

Κοστολογήσιμα χαρακτηρίζονται μόνο τα κανονικά – συνηθισμένα έξοδα που 

συνυπολογίζονται στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών π.χ. 

πρώτες ύλες, αμοιβές προσωπικού, αποσβέσεις, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ. 

Μη κοστολογήσιμα χαρακτηρίζονται τα έξοδα, που δεν συνυπολογίζονται στο 

κόστος των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα μη κοστολογήσιμα έξοδα 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης π.χ. πρόσθετες αποσβέσεις, τόκοι 

υπερημερίας, προσαυξήσεις φόρων, αποζημιώσεις κ.λπ. 

4. Έξοδα σταθερά και μεταβλητά 

Σταθερά είναι εκείνα τα έξοδα που στο σύνολό τους παραμένουν αμετάβλητα 

(μέχρι ένα σημείο) δηλαδή δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές της παραγωγικής 

δραστηριότητας. Για παράδειγμα, τα ημερομίσθια μιας παραγωγής είναι σταθερή 

δαπάνη για παραγωγή από 0 - 200.000 μονάδων. Αν περάσουμε το ανώτατο όριο 

παραγωγής, η επιχείρηση θα χρειαστεί να απασχολήσει τους εργαζόμενους 
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υπερωριακά και συνεπώς το ποσό που θα καταβληθεί για ημερομίσθια θα 

μεταβληθεί. 

Μεταβλητά είναι εκείνα τα έξοδα που μεταβάλλονται ανάλογα με τις μεταβολές 

τις παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή επηρεάζονται από τις αυξομειώσεις της 

παραγωγής. 

Τα μεταβλητά έξοδα μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε: 

Έξοδα με αύξουσα τάση (αύξοντα): στην περίπτωση όπου η αύξηση των 

εξόδων είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της παραγωγής. 

Έξοδα φθίνουσα τάση (φθίνοντα): στην περίπτωση όπου η αύξηση των 

εξόδων είναι μικρότερη από την αύξηση της παραγωγής. 

Αναλογικά έξοδα: στην περίπτωση όπου η μεταβολή των εξόδων είναι ίδια 

με την μεταβολή της παραγωγής. 

Ακανόνιστα (παλίνδρομα) έξοδα: στην περίπτωση όπου η μεταβολή, 

αύξησης ή μείωσης των εξόδων διαδέχεται η μια την άλλη. 

 

3.1.5 Κατηγορίες κόστους - εξόδων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Τα έξοδα διακρίνονται σε: 

1. Οργανικά και ανόργανα 

Οργανικό κόστος - έξοδο χαρακτηρίζεται εκείνο που αφορά την κανονική και 

ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και συσχετίζεται με τα οργανικά έσοδα ώστε 

να προσδιοριστεί το οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης. 

Ανόργανο κόστος - έξοδο χαρακτηρίζεται εκείνο που δεν αφορά στην κανονική 

και ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και δεν συσχετίζεται με τα οργανικά 

έσοδα για να προσδιοριστεί το οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης. Οφείλεται 

συνήθως σε έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα όπως π.χ. η αγορά ενός 

λαχείου από μια επιχείρηση, η ευκαιριακή αγορά ενός πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου με σκοπό την άμεση μεταπώληση, οι χρεωστικές συναλλαγματικές 

διαφορές κ.ά. 

Ομαλό κόστος - έξοδο χαρακτηρίζεται εκείνο που μπορεί να ενσωματωθεί στο 

λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, επειδή βρίσκεται σε ομαλή σχέση με το έργο 

που παράγεται από τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης. 

Ανώμαλο κόστος - έξοδο χαρακτηρίζεται εκείνο που δεν μπορεί να ενσωματωθεί 

στο λειτουργικό κόστος, επειδή δεν βρίσκεται σε ομαλή σχέση 
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με το έργο που αντίστοιχα παράγεται. Το ανόργανο κόστος - έξοδο έχει τα 

στοιχεία της έκτακτης ανόργανης ζημίας. 

Ανώμαλα έξοδα θεωρούνται επιπλέον, τα έξοδα που πραγματοποιούνται λόγω 

εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων και δεν σχετίζονται με την κανονική και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Τα έξοδα αυτά ονομάζονται έκτακτα έξοδα ή 

έκτακτες ζημίες και μεταφέρονται σε αντίστοιχους λογαριασμούς της 8ης ομάδας 

του Ε.Γ.Λ.Σ. (π.χ. πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας, δωρεές ασυνήθιστα υψηλές, 

αποζημιώσεις στο προσωπικό που δεν είχαν προβλεφθεί κ.ά.). 

Διακρίσεις Εσόδων 

Τα έσοδα διακρίνονται σε: 

1. Οργανικά και ανόργανα 

Οργανικά χαρακτηρίζονται τα έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται από την ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης και συσχετίζονται με το οργανικό κόστος και τα 

οργανικά έξοδα για να προσδιοριστεί το οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης. 

Ανόργανα χαρακτηρίζονται τα έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται από μη 

προγραμματισμένες πράξεις (τυχαίες), συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες της 

επιχείρησης, όπως π.χ. τα έσοδα από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 

έσοδα από δωρεές ή από λαχεία κ.λπ. 

Ανόργανα έσοδα θεωρούνται και τα έκτακτα έσοδα που, αν και σχετίζονται με την 

κύρια και τις παρεπόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης, προέρχονται από 

έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, όπως π.χ. οι πιστωτικές συναλλαγματικές 

διαφορές, οι καταπτώσεις εγγυήσεων ή ποινικών ρητρών υπέρ της επιχείρησης. 

2. Ομαλά και ανώμαλα 

Ομαλά χαρακτηρίζονται τα έσοδα τα οποία προέρχονται από την κανονική, 

ομαλή και κατ΄ εξοχήν προγραμματισμένη δράση της επιχείρησης. 

Ανώμαλα χαρακτηρίζονται τα έσοδα τα οποία προέρχονται από απότομες 

οικονομικές συγκυριακές μεταβολές ή από έκτακτα γεγονότα και περιστατικά 

που, υπό από ομαλές καταστάσεις, δεν πραγματοποιούνται και η διάρκειά τους 

χρονικά είναι μικρή, όπως π.χ. τα έσοδα που προέρχονται λόγω μη αναμενόμενων 

διακυμάνσεων των τιμών από διάφορες συγκυρίες(οικονομικές, πολιτικές, 

κοινωνικές κ.ά.). 

Για παράδειγμα η καταστροφή των αποθεμάτων μιας βιομηχανικής μονάδας 

λιπασμάτων από πλημμύρα, μπορεί να επιφέρει περισσότερα κέρδη συγκυριακά 
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σε μια άλλη ανταγωνίστρια εταιρεία του ιδίου κλάδου, είτε γιατί θα απορροφήσει 

ένα επιπλέον μερίδιο της αγοράς, είτε γιατί θα αυξήσει τις 

τιμές των προϊόντων ελλείψει ανταγωνισμού. 

Πραγματικό ή ιστορικό κόστος (actual or historical cost) 

Είναι το κόστος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί και υπολογίζεται όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγωγής. Χαρακτηρίζεται και ως ιστορικό 

κόστος, γιατί προσδιορίζεται εφόσον πραγματοποιηθούν οι δαπάνες. 

Το ιστορικό κόστος δημιουργείται από ομαλά και πραγματικά στοιχεία12. 

Το πραγματικό κόστος: 

Απαλλάσσεται από υπολογιστικά έξοδα, (π.χ. τόκους ιδίων κεφαλαίων, 

αυτασφάλιστρα και αμοιβές επιχειρηματία). 

Στον υπολογισμό του δεν περιλαμβάνονται ανώμαλα έξοδα, (π.χ. έξοδα 

υποαπασχόλησης, υπερβολικές φύρες, ή πρόστιμα λόγω υπερήμερων πληρωμών. 

Ο προσδιορισμός του ιστορικού κόστους είναι σχετικά εύκολος καθώς το μόνο 

που απαιτείται είναι ο υπολογισμός του ύψους των δαπανών που 

πραγματοποιήθηκε για την παραγωγή ή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Κανονικό κόστος (normal cost) 

Το κανονικό κόστος αποτελείται από το μέσο όρο του κόστους των προϊόντων 

που παράχθηκαν κάτω από ομαλές και φυσιολογικές συνθήκες παραγωγής ενός 

ορισμένου χρονικού διαστήματος. Σύμφωνα με τον ορισμό, στο κανονικό κόστος 

περιλαμβάνονται μόνο ομαλά και φυσιολογικά(κανονικά) έξοδα. 

Κόστος προκαθορισμένο (predetermined cost) 

Προκαθορισμένο είναι το κόστος που καθορίζεται εκ των προτέρων. Ο 

υπολογισμός του είναι αποτέλεσμα προηγούμενων μετρήσεων και υπολογισμών. 

Η εκτίμησή του στηρίζεται κυρίως σε εμπειρίες του παρελθόντος που έχει η 

επιχείρηση κατά τη λειτουργία της. Επομένως βασίζεται σε ήδη γνωστές ιστορικές 

δαπάνες, με τη διαφορά ότι το προκαθορισμένο κόστος αποτελεί μια εκτίμηση του 

κόστους που θα διαμορφωθεί σε μια μελλοντική παραγωγή. 

Το προκαθορισμένο κόστος, διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: 

- Προϋπολογιστικό κόστος (budgeted cost) 

- Πρότυπο κόστος (standard cost) 

Προϋπολογιστικό κόστος (budgeted cost): υπολογίζεται προγενέστερα, πριν 

δηλαδή την παραγωγή ενός προϊόντος ή πριν τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, ή 

γενικά πριν την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας. Το προϋπολογιστικό 
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κόστος περιλαμβάνει το ύψος των πρώτων υλών και δαπανών, που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν για μια συγκεκριμένη παραγωγή. Η πρόβλεψη του ύψους των 

πρώτων υλών και δαπανών πρέπει να προσδιορίζεται με όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ακρίβεια έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν σημαντικές αποκλίσεις 

από το πραγματικό (ιστορικό) κόστος. 

Πρόκειται για πρόχειρο υπολογισμό του κόστους και ο βαθμός ακριβείας μπορεί 

να είναι σχετικά χαμηλός. Είναι όμως σημαντικός ο υπολογισμός του στην 

περίπτωση που θα πρέπει έστω και κατά προσέγγιση του πραγματικού, να 

γνωρίζουμε το κόστος παραγωγής ώστε να διαμορφωθεί η μελλοντική τιμή 

πώλησης ενός προϊόντος ή να δοθεί κάποια προσφορά. Επιπλέον το 

προϋπολογιστικό κόστος αποτελεί οδηγό για την επιχείρηση κατευθύνοντας στην 

ουσία τη διοίκηση και τους υπεύθυνους της παραγωγής σε υλοποίηση ενός 

κόστους που θα το προσεγγίζει. 

Πρότυπο κόστος (standard cost): υπολογίζεται συνήθως ανά μονάδα παραγωγής 

προϊόντος ή υπηρεσίας και όχι σαν συνολικό κόστος μιας περιόδου, όταν αυτή 

λειτουργεί κάτω από ιδανικές συνθήκες. Υπολογίζεται εκ των προτέρων και είναι 

αποτέλεσμα ακριβών μετρήσεων των πρώτων υλών, του χρόνου απασχόλησης του 

προσωπικού και των γενικών βιομηχανικών εξόδων που απαιτούνται για την 

παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος. Όλες οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα 

πρότυπα τιμών και ποσοτήτων που έχουν καθορισθεί από την επιχείρηση. 

Ο υπολογισμός του πρότυπου κόστους μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 

α) ιδανικού πρότυπού κόστους: το ελάχιστο κόστος που επιτυγχάνεται υπό 

τέλειες συνθήκές εργασίας και παραγωγής. Δεν εκτιμώνται βλάβες μηχανημάτων, 

απώλειες χρόνου και χαμηλότερη απόδοση των εργαζομένων κ.λπ. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος δεν εφαρμόζεται συχνά στην πράξη γιατί ο στόχος των 

ιδανικών προτύπων μέγιστης απόδοσης είναι δύσκολος να επιτευχθεί, και επιφέρει 

μείωση της απόδοσης των εργαζομένων. 

β) αναμενόμενου πρότυπου κόστους: το κόστος που επιτυγχάνεται υπό 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με μετρήσεις και 

παρατηρήσεις και καθορίζεται για την επόμενη χρήση. Εκτιμώνται οι απώλειες 

χρόνου από βλάβες μηχανημάτων, από διακοπή ρεύματος, από στάσεις εργασίας 

και διαλείμματα εργαζομένων κ.λπ. Τα πρότυπα αυτά είναι εφικτά όταν 

λειτουργεί η επιχείρηση αποδοτικά και παροτρύνουν το προσωπικό να 

δραστηριοποιηθεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν. 
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Η διαφορά του πρότυπου από το προϋπολογιστικό κόστος είναι ότι το πρότυπο 

κόστος προκύπτει από εξειδικευμένους και ακριβείς υπολογισμούς που γίνονται 

κατόπιν πραγματικών μετρήσεων. Το προϋπολογιστικό κόστος είναι αποτέλεσμα 

προσπάθειας πρόβλεψης του κόστους που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Το 

πρότυπο κόστος αποτελεί πραγματικό κόστος, δηλαδή έχει επαληθευθεί κατά το 

παρελθόν η πραγματοποίηση του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας 

της επιχείρησης. Το πρότυπο κόστος συγκρίνεται με το πραγματικό για τον 

εντοπισμό των αποκλίσεων. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν χρήζουν ανάλυσης 

και είναι εργαλεία ελέγχου του ιστορικού κόστους. Συγχρόνως, καθοδηγούν τα 

διοικητικά στελέχη στην ανεύρεση λύσεων για αποτελεσματικότερη λειτουργία 

της επιχείρησης. 

Η σύνθεση του κόστος παραγωγής (production cost) 

Είναι σκόπιμο, προτού αναλυθεί η έννοια του κόστους παραγωγής και οι 

κατηγορίες κόστους που αυτό περιλαμβάνει, να αναφερθούν τα στοιχεία που 

περιέχονται στο κόστος παραγωγής τα οποία είναι τα εξής: 

1. οι πρώτες ύλες (άμεσα υλικά), 

2. η άμεση εργασία, 

3. τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε.). 

Πρώτες ύλες (direct materials): είναι όλα τα άμεσα υλικά τα οποία 

χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί η 

παραγωγή ενός προϊόντος. Οι πρώτες ύλες που αναλώθηκαν, ενσωματώνονται στο 

προϊόν που παράγεται και αναγνωρίζονται πάνω σ΄ αυτό αποτελώντας ένα μεγάλο 

τμήμα του συνολικού κόστους της παραγωγής. Η ενσωμάτωσή τους στο 

παραγόμενο προϊόν δεν προέρχεται από μερισμό, αλλά γίνεται απευθείας. Γι΄ αυτό 

το λόγο οι πρώτες ύλες είναι μέρος του άμεσου κόστους. Επιπλέον στο προϊόν 

ενσωματώνονται και βοηθητικές ύλες οι οποίες δεν μπορούν να αναγνωρισθούν 

πάνω στο παραγόμενο προϊόν και η αξία τους δεν υπερβαίνει την αξία των κύριων 

υλικών. 

Αυτά τα υλικά καλούνται έμμεσα υλικά (indirect materials). 

Άμεση εργασία (direct labor): είναι τα εργατικά που υπολογίσθηκαν ότι 

πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό το οποίο άμεσα συμμετείχε στην 

επεξεργασία των πρώτων υλών. Η άμεση εργασία ενσωματώνεται στο κόστος του 

προϊόντος που παράγεται και αναγνωρίζεται πάνω στο προϊόν, αποτελώντας ένα 

μεγάλο τμήμα του συνολικού κόστους της εργασίας που απαιτείται για την 
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παραγωγή του. Η ενσωμάτωσή του κόστους των εργατικών στο παραγόμενο 

προϊόν δεν προέρχεται από μερισμό, αλλά γίνεται απευθείας. Γι΄ αυτό το λόγο η 

άμεση εργασία είναι μέρος του άμεσου κόστους. Κατά τις διάφορες φάσεις της 

παραγωγής ενός προϊόντος ενσωματώνονται και εργατικά τα οποία δεν μπορούν 

να αναγνωρισθούν πάνω στο παραγόμενο προϊόν. Αυτή η εργασία καλείται 

έμμεση εργασία (indirect labour). 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.): είναι τα βιομηχανικά έξοδα τα οποία 

πραγματοποιούνται για την παραγωγή μέρους ή του συνόλου των προϊόντων που 

παράγει μια επιχείρηση. Τα παραπάνω έξοδα δεν μπορούν να επιβαρύνουν άμεσα 

το κόστος συγκεκριμένου προϊόντος, επειδή είναι δαπάνες που αφορούν το 

σύνολο της παραγωγής. Κατ΄εξαίρεση τα Γ.Β.Ε. χαρακτηρίζονται άμεσα όταν μια 

επιχείρηση παράγει μόνο ένα προϊόν. Τότε δεν απαιτείται μερισμός των εξόδων 

αφού όλα τα έξοδα επιβαρύνουν το συγκεκριμένο προϊόν. Στην πλειοψηφία όμως 

οι επιχειρήσεις παράγουν διάφορα προϊόντα με συνέπεια τα Γ.Β.Ε. να αφορούν το 

σύνολο των προϊόντων. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις περιέχουν δαπάνες 

που πραγματοποιούνται προτού καν τα κύρια υλικά χρησιμοποιηθούν στην 

παραγωγή ή ακόμη και αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή. Για το λόγο αυτό τα 

γενικά βιομηχανικά έξοδα αποτελούν έμμεσο κόστος του προϊόντος. Στη 

διαμόρφωση των γενικών βιομηχανικών εξόδων συμμετέχουν: 

1. Έμμεσα υλικά (π.χ. λιπαντικά, υλικά συγκόλλησης μικρής ποσότητας, διάφορα 

αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται βοηθητικά στην παραγωγή κ.λπ.). 

2. Έμμεση εργασία (π.χ. μισθοί προσωπικού βοηθητικών τμημάτων και 

υπηρεσιών, μισθοί διοίκησης του εργοστασίου, κ.λπ.). 

3. Διάφορα γενικά έξοδα (π.χ. αποσβέσεις και έξοδα συντήρησης των κτιρίων, 

των μηχανημάτων και εργαλείων της παραγωγής, ενοίκια εγκαταστάσεων 

εργοστασίου, ασφάλιστρα, ηλεκτροκίνηση, θέρμανση κ.λπ.). 

Κόστος αρχικό (prime cost): δημιουργείται από τα κύρια υλικά και την εργασία 

που άμεσα ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν ή στην υπηρεσία. Το αρχικό 

κόστος μπορεί να υπολογισθεί με ευκολία γιατί συμπεριλαμβάνει στοιχεία 

κόστους που είναι διακριτά ως προς την ποσότητα και αξία, δεν περιέχει δηλαδή 

στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από μερισμό. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στις 

περιπτώσεις που τα έξοδα προκύπτουν από μερισμό. Αν ο μερισμός ενός εξόδου 

βασίζεται σε υπολογισμούς ποσοτικά μετρήσιμους τότε το κόστος αυτής της 

δαπάνης θεωρείται άμεσο και συνυπολογίζεται στο αρχικό κόστος. Για 
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παράδειγμα, άμεσο κόστος θεωρούνται και οι μηνιαίες αμοιβές του προσωπικού 

όταν αυτές μερίζονται με βάση στοιχεία πραγματικής απασχόλησης κατά 

λειτουργία ή κατά προϊόν. 

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΜΕΣΑ) + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κόστος μετατροπής (conversion cost): περιέχει όλες τις κανονικές και 

ομαλές δαπάνες που χρησιμοποιήθηκαν για να μετατρέψουν τις πρώτες 

ύλες είτε σε έτοιμο προϊόν, είτε σε μια άλλη μορφή σε κάποια φάση της 

παραγωγικής κατεργασίας. Στο κόστος μετατροπής δεν συμπεριλαμβάνεται 

το κόστος των άμεσων υλικών (που συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος), 

αλλά η άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ= ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ + ΓΕΝΙΚΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 

Κόστος παραγωγής (production cost): είναι το κόστος που πραγματοποιήθηκε 

για την παραγωγή ενός έτοιμου προϊόντος και αποτελείται από: 

- το αρχικό κόστος 

- το κόστος μετατροπής. 

Στο κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα των λειτουργιών διοίκησης, 

ερευνών και ανάπτυξης, διάθεσης και χρηματοοικονομικής, τα οποία είναι έξοδα 

που αναφέρονται στα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες της επιχείρησης και δεν 

αφορούν άμεσα την παραγωγή. 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

Αναλυτικά τα τμήματα μιας επιχείρησης τα οποία συγκεντρώνουν έξοδα 

(κόστος) κατά λειτουργία είναι τα εξής: 

Κόστος λειτουργίας διοίκησης: είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται για τη 

λειτουργία της διοίκησης της επιχείρησης. Το κόστος λειτουργίας διοίκησης 

αποτελείται από τα οργανικά έξοδα κατ' είδος (6η ομάδα του Ε.Γ.Λ.Σ.) που 

υπολογίστηκαν μετά από μερισμό σύμφωνα με την λειτουργία που βαρύνουν (π.χ. 

ενοίκια, μισθοί διοικητικών υπαλλήλων, φωτισμός, ύδρευση, θέρμανση των 

γραφείων κ.λπ.). 

Κόστος λειτουργίας διάθεσης ή πωλήσεων: είναι τα έξοδα που 

πραγματοποιούνται για την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης και γενικότερα τα έξοδα που απαιτούνται μέχρι το προϊόν να 
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πωληθεί. Τα έξοδα της λειτουργίας διάθεσης διακρίνονται σε άμεσα ή ειδικά και 

έμμεσα ή γενικά. Άμεσα θεωρούνται αυτά που μπορούν απευθείας να 

χαρακτηρίσουν μια συγκεκριμένη πώληση, τέτοια είναι: έξοδα διακίνησης 

προϊόντων, συσκευασίας, ασφάλιστρα, μεσιτικά, προμήθειες, κ.λπ. Τα άμεσα 

έξοδα διάθεσης λειτουργούν προσθετικά στο κόστος παραγωγής των προϊόντων ή 

της αγοράς των εμπορευμάτων που πωλήθηκαν και συμμετέχουν στον 

υπολογισμό του μικτού αποτελέσματος κατά προϊόν. 

Έμμεσα θεωρούνται αυτά που μπορούν να συναρτηθούν με τις γενικές 

διαδικασίες που υιοθετεί η επιχείρηση για την πραγματοποίηση και προώθηση 

των πωλήσεων της, δηλαδή έξοδα διαφήμισης και προώθησης, έξοδα ερευνών 

αγοράς, έξοδα ταξιδιών, συνεδρίων, έξοδα φιλοξενίας, αμοιβές προσωπικού του 

τμήματος πωλήσεων κ.λπ.. Τα έμμεσα έξοδα διάθεσης βαρύνουν το ολικό μικτό 

οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης που δημιουργείται από πωλήσεις προϊόντων – 

εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. 

Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας: είναι τα έξοδα που έχουν σχέση με 

το κόστος των ξένων κεφαλαίων που αποκτά η επιχείρηση δηλαδή με τα διάφορα 

έξοδα που πραγματοποιούνται για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης (π.χ. από 

τραπεζικά ιδρύματα, προμηθευτές), αλλά και με την παροχή πιστώσεων στους 

πελάτες. 

Κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης: είναι τα έξοδα που 

πραγματοποιούνται για έρευνα μιας νέας μεθόδου παραγωγής ή ενός καινούριου 

προϊόντος. Το κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης αποτελείται από τα 

οργανικά έξοδα κατ' είδος που υπολογίσθηκαν μετά από μερισμό σύμφωνα με τον 

προορισμό τους. 

Κόστος εμπορικό: είναι το κόστος παραγωγής ή αγοράς των προϊόντων ή των 

εμπορευμάτων που πωλήθηκαν προσαυξημένο με τα έξοδα (άμεσα και έμμεσα) 

της λειτουργίας διάθεσης. 

Κόστος ολικό ή κόστος εσόδων ή πλήρες κόστος (full cost): αποτελεί το 

σύνολο των εξόδων όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Ονομάζεται και 

κόστος εσόδων επειδή αφαιρείται από τα οργανικά έσοδα που 

πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μια χρήση όπου και προκύπτει το αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης (κέρδος ή ζημία) της συγκεκριμένης χρήσης. 

Το ολικό κόστος αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

- το εμπορικό κόστος, 
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- το κόστος λειτουργίας διοίκησης, 

- το κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας, 

- το κόστος λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης, 

- και τέλος έξοδα που δεν ενσωματώνονται στο κόστος ή δεν επιβαρύνουν 

τα αγαθά που πωλήθηκαν. 

Ο έλεγχος και η μελέτη του συνολικού κόστους συμβάλλει στον τρόπο με τον 

οποίο μια επιχείρηση προγραμματίζει και ελέγχει τις δραστηριότητές της, 

συντελώντας στην εξεύρεση διορθωτικών μέτρων από τη διοίκηση. 

Κόστος αντικατάστασης (replacement cost): είναι το κόστος αντικατάστασης 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αποσβέσεις). Απεικονίζει την 

πραγματική περιουσιακή κατάσταση σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Κόστος οριακό (marginal cost) 

Οριακό κόστος είναι η μεταβολή στο κόστος που προκύπτει από τη μεταβολή της 

παραγωγής κατά μια μονάδα. 

Το οριακό κόστος χρησιμοποιείται κυρίως από βιομηχανίες εξατομικευμένης 

παραγωγής (π.χ. στην περίπτωση κατασκευής ενός επιπλέον πλοίου). 

Περιλαμβάνει συνήθως μεταβλητά έξοδα και αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθος για 

τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (π.χ. στην περίπτωση καθορισμού της τιμής 

πώλησης της επιπλέον μονάδας παραγωγής σε τιμή διαφορετική από τις τιμές 

πώλησης των άλλων προϊόντων). 

Κόστος διαφορικό (differential cost) 

Διαφορικό κόστος είναι η μεταβολή που προκύπτει στο συνολικό κόστος ή στο 

κόστος κάποιου στοιχείου, από τη μεταβολή ορισμένης ποσότητας παραγωγής ή 

από μεταβολές άλλων δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, όταν η επιχείρηση καλείται να αποφασίσει να επιλέξει ανάμεσα σε 

εναλλακτικές λύσεις, η διαφορά κόστους που προκύπτει από την επιλογή μιας 

απόφασης καλείται διαφορικό κόστος. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται έχει 

αντίκτυπο στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Αν και φαινομενικά το διαφορικό 

κόστος μοιάζει να είναι μεταβλητό, στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή μιας 

απόφασης επηρεάζει και τα σταθερά κόστη. Για παράδειγμα, η απόφαση μιας 

επιπλέον παραγωγής μπορεί να επηρεάσει τις μέχρι τότε παραγωγικές συνθήκες 

με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταβληθούν κάποια στοιχεία της εκμετάλλευσης 

προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, όπως η αύξηση της απασχόλησης, η 

απόκτηση πρόσθετων μηχανημάτων, η ανάγκη για μεγαλύτερη αποθήκη κ.λπ. 
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Από τις αυξομειώσεις του βαθμού δραστηριότητας της επιχείρησης κάποια 

στοιχεία του κόστους διαφοροποιούνται (μεταβλητό κόστος) και κάποια άλλα 

παραμένουν σταθερά (σταθερό κόστος). Η μεταβολή της εκμετάλλευσης επιφέρει 

και μια διαφορά στο κόστος των στοιχείων. Αυτό αποτελεί και το διαφορικό 

κόστος. 

Το κόστος που παραμένει αμετάβλητο παρόλη τη μεταβολή της εκμετάλλευσης 

(αύξηση παραγωγής κατά 20.000 λίτρα), που είναι το συνολικό σταθερό κόστος 

ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος γίνεται φθίνον κόστος (π.χ. για 20.000 λίτρα 

επιπλέον παραγωγής πετρελαίου πρόσθετο κόστος/ λίτρο 45 €). 

Κόστος υπολογιστικό ή κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) 

Κόστος ευκαιρίας είναι η θυσία ενός υποθετικού οφέλους που γίνεται όταν η 

επιχείρηση ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις επιλέγει να 

ακολουθήσει μια απόφαση αντί για κάποια άλλη. Το κόστος ευκαιρίας αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποφασίζει για 

μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις μεγάλων κεφαλαίων σε διάφορες επενδύσεις. Για 

παράδειγμα μια επιχείρηση μελετά τους τρόπους επένδυσης ενός μεγάλου ύψους 

χρημάτων. Μια λύση είναι να αγοράσει ένα κτίριο το οποίο θα μπορεί στο μέλλον 

να το εκμεταλλευτεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Μια άλλη λύση 

είναι η τοποθέτηση του κεφαλαίου σε μετοχικούς τίτλους μεγάλης απόδοσης. Αν 

αποφασίσει την πρώτη λύση το κόστος ευκαιρίας θα είναι το χρηματικό όφελος 

που θα αποκτούσε αν αποφάσιζε να αγοράσει τους μετοχικούς τίτλους. 

Κόστος ευκαιρίας είναι και το κόστος της απώλειας ενός εσόδου που δεν 

πραγματοποιήθηκε η πώληση (επειδή π.χ. δεν έγινε σωστή πρόβλεψη της ζήτησης 

και κατά συνέπεια δεν έγινε σωστός προγραμματισμός των παραγόμενων 

προϊόντων, με αποτέλεσμα την έλλειψη προϊόντων προς πώληση). 

Το κόστος ευκαιρίας παρόλο που δεν υπολογίζεται λογιστικά γιατί δεν αποτελεί 

εκροή χρήματος, θα πρέπει να μελετάται με προσοχή στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα 

επιλέξει. 

 
 
 
 
 

4 Παπαδημητρίου Δ.(1967) Σύγχρονος Γενική Λογιστική 

5 Γεωργιάδης Μ. (1967) Οικονομική των Επιχειρήσεων 

6 Πομόνης Ν. (2004) Κοστολόγηση 
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3.2Μέθοδοι κοστολόγησης 

Η βασικότερη από τις αρχές αυτές είναι εκείνη που προσδιορίζει τι δεχόμαστε σαν 

αναλώσεις και τι σαν έργο. 

Πρόκειται για την αρχή που θα καθορίσει τα είδη και τα ποσά από δαπάνες 

που θα συμπεριληφθούν στο κόστος των θέσεων κόστους και θα καθορίσουν 

συνεπώς το περιεχόμενο σε είδη και το μέγεθος κατά ποσό του κόστους της 

μονάδας ,του έργου σαν ενδιάμεσου και της μονάδας του προϊόντος σαν τελικού 

φορέα τους κόστους .Και επειδή οι όροι αυτοί ,δηλ. το είδος και το μέγεθος των 

δαπανών ,προσδιορίζουν το είδος του κόστους συνεπάγεται ότι η μέθοδος 

προσδιορίζει το είδος του κόστους. 

Αντίστοιχα λοιπόν με τα είδη του κόστους συναντάμε και τις παρακάτω 

μεθόδους: 

Οι μέθοδοι του πραγματοποιημένου κόστους αναφέρονται στον τρόπο αυτόν που 

θα προσδιοριστεί ένα κόστος ,κατά το χρόνο που πραγματοποιείται. 

Πρόκειται για ένα φραγμό από αρχές-κριτήρια ,που μπαίνει ,όταν μετατρέπονται 

από την κοστολόγηση τα έξοδα (κατ’είδος )σε δαπάνες (κατά προορισμό )και που 

επιτρέπει να καταλογιστούν στο κόστος μόνο οι δαπάνες που κατ’είδος και ποσό 

γίνονται δέκτες από τη μέθοδο Με τις μεθόδους αυτές δεν αποτρέπεται η ύπαρξη 

των δαπανών που δε γίνονται δεκτές από τη μέθοδο ,αλλά ο καταλογισμός τους 

στο κόστος. Όταν η μέθοδος εφαρμόζεται ,οι δαπάνες έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί. 

Οι μέθοδοι του προκαθορισμένου κόστους αναφέρονται στον τρόπο μ’αυτόν που 

θα προσδιοριστεί ένα κόστος ,πριν πραγματοποιηθεί Πρόκειται για ένα φραγμό 

από αρχές-κριτήρια που τείνει να αποκλείσει όχι τον καταλογισμό στο κόστος 

,αλλά την ύπαρξη δαπανών που δεν είναι δεκτές από την μέθοδο. Όταν η μέθοδος 

εφαρμόζεται ,οι δαπάνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί και συνεπώς η μέθοδος 

κατατείνει ,να περιορίσει τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο επίπεδο 

της(οικονομικά ορθής ) πρόβλεψης. Οι μέθοδοι του προκαθορισμένου κόστους 

παρουσιάζουν τρεις βασικές διαφορές από τις μεθόδους του πραγματοποιημένου 

κόστους .Η πρώτη διαφορά βρίσκεται στη δυνατότητα τους να προδιαγράφουν τα 

ποσά των δαπανών στο κανονικό τους ύψος προς το οποίο πρέπει να τείνει η 

διαμόρφωση τους μέσα στη μελλοντική περίοδο που (προ)κοστολογείται .Η 

δεύτερη βρίσκεται στο γεγονός ότι και οι δύο προκαθορίζουν ένα κανονικό  
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κόστος, επειδή από τον προκαθορισμό λείπει έννοια του συμπτωματικού ,του 

εξαιρετικού ,του τυχαίου (που φυσικά θα έχαναν αυτό το χαρακτήρα ,αν 

μπορούσε να προβλεφθούν ). 

Η τρίτη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στις περιπτώσεις προκαθορισμού 

κρίνεται και το κύρος της μεθόδου από το βαθμό που θα προσεγγίσει τις δαπάνες 

που θα διαμορφωθούν κάτω από τις συνθήκες που προβλέφθηκαν. Με εξαίρεση 

τη μέθοδο του πρότυπου κόστους οι υπόλοιπες μέθοδοι αναφέρονται και 

περιγράφονται στη βιβλιογραφία ,χωρίς ωστόσο να έχουν διατυπωθεί με τρόπο 

συγκροτημένο ή να έχουν γίνει πρακτικά αποδεκτές. Πρόκειται ουσιαστικά για 

διατυπώσεις (αρχών). 

 

3.2.1 : Μέθοδος του ιστορικού κόστους 

Είναι η περισσότερο ελαστική μέθοδος .Η μέθοδος επιτρέπει να καταλογιστούν 

στο κόστος όσες δαπάνες κατ’είδος αποτελούν δαπάνες κόστους ,με μόνους 

περιορισμούς αυτούς που μπαίνουν από το νόμο ,δηλ .οι δαπάνες αυτές να είναι : 

• Πραγματικές (και όχι εικονικές ),να έχουν δηλαδή πραγματοποιηθεί 

• Παραγωγικές ,με την έννοια ότι συντελούν στην παραγωγή οικονομικού 

αποτελέσματος και τέλος 

• Κατά ποσό δουλεμένες ,να αφορούν δηλ. χρονικά την κοστολογική 

περίοδο που γι’ αυτήν πρόκειται κάθε φορά. 

Πρόκειται συνεπώς για μια μέθοδο χονδροειδή ,που δεν αποκλείει το εξαιρετικό 

και το τυχαίο από το κόστος και εκφράζει αποκλειστικά τις οικονομικές συνθήκες 

μιας συγκεκριμένης προηγούμενης περιόδου .Με τους όρους αυτούς ,αυτούσιο 

,έτσι όπως διαμορφώνεται ,μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κόστος μόνο σαν μέσο 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας της παραγωγικής της περιόδου σ’ αυτήν που 

αναφέρεται ,ενώ αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για σύγκριση 

,προκειμένου να βγουν ευρύτερα ή διαχρονικά συμπεράσματα ,και αυτό επειδή το 

(ιστορικό ) κόστος της κάθε περιόδου μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες 

διαφορετικού είδους. 
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3.2.2 : Μέθοδος του κανονικού κόστους 

Η μέθοδος επιδιώκει να σχηματιστεί ένα κόστος απαλλαγμένο από στοιχεία 

εξαιρετικά ή τυχαία και γενικά στοιχεία που προκάλεσαν δαπάνες με χαρακτήρα 

συμπτωματικό και επίκαιρο, είτε κατά το είδος τους είτε κατά το μέγεθος τους 

.Αποκλείει συνεπώς από το κόστος τόσο τα είδη των δαπανών που θεωρούνται 

εξαιρετικά ,σε μια δαπάνη που κατ’είδος είναι κανονική, κοστολογήσιμη. 

Απομονώνει από τις δαπάνες τα στοιχεία που συγκεντρώσουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά και επιτρέπει να περιληφθούν στο κόστος μόνο οι ομαλές και 

επαναλαμβανόμενες .Με τα δεδομένα αυτά προκύπτει κόστος που μπορεί να 

αξιοποιηθεί εκτός από τον έλεγχο της περιόδου σ’αυτήν που αναφέρεται ,επίσης 

και για διαχρονικές συγκρίσεις και μελλοντικές εκτιμήσεις. 

Στην σχετική θεωρία η μέθοδος αυτή γίνεται δεκτή σαν η περισσότερο έγκυρη για 

τον προσδιορισμό ενός πραγματοποιημένου κόστους μολονότι δεν έχει 

προσδιοριστεί το περιεχόμενο του όρου κανονικό .Με αλλά λόγια  η σχετική 

θεωρία προβάλλει τη μέθοδο ,χωρίς να είναι η μέθοδος αυτή πολύ σαφής και 

αποκρυσταλλωμένη. 

 

3.2.3 : Μέθοδος του προϋπολογιστικού κόστους 

Με τη μέθοδο αυτή ,στη συγκεκριμένη επιχείρηση , για την προβλεπόμενη 

μελλοντική παραγωγή προσδιορίζονται κατ’είδος ποσότητα και αξία οι αναλώσεις 

(δαπάνες), αυτές που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν και συνεπώς το 

επίπεδο στο οποίο υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί το κόστος της παραγωγής 

αυτής . 

Πρόκειται πάντοτε για μελλοντικό προκαθορισμένο κανονικό κόστος αφού 

,καθώς είπαμε ,προβλέψιμες είναι μόνο οι κανονικές συνθήκες. Χαρακτηριστικό 

της μεθόδου είναι το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο 

πειθαναγκασμού. Στοιχείο ,ωστόσο ,που θα υποχρέωνε την επιχειρηματική δράση 

της περιόδου  σ αυτήν που αναφέρεται το προϋπολογισμένο κόστος , να 

αναπτυχθεί έτσι ώστε οι δαπάνες να διαμορφωθούν σύμφωνα με την πρόβλεψη. 

Δεν υπάρχει μέθοδος συγκεκριμένη , είτε καθορισμένη είτε γενικής αποδοχής, για 

το υπολογισμό του προϋπολογιστικού κόστους. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε 

ότι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί ,για να προσδιοριστεί το κανονικό 

απολογιστικό κόστος ,είναι κατάλληλη για να υπολογιστεί και το 
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προϋπολογιστικό ,επειδή αυτό το τελευταίο δεν είναι άλλο από το κανονικό 

κόστος με μελλοντική χρονική αναφορά. 

Θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία εκείνα που αφορούν 

στην επιχείρηση (ποσοτικές αναλώσεις),στατιστικά στοιχεία από μακροχρόνιο 

δείγμα κανονικών αναλώσεων .Και για τα στοιχεία εκείνα που αφορούν στην 

αγορά (τιμές πραγμάτων και υπηρεσιών ),προβλέψεις που αναφέρονται στη 

μελλοντική χρονική περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα που κάθε φορά 

καταρτίζεται. 

Η προσέγγιση αυτή δε σημαίνει ότι αποτελεί τη μοναδική σχετική μέθοδο ούτε 

την πιο ακριβή. Αποτελεί ίσως την πιο απλή .Αντιθέτως , θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί σαν περισσότερο ακριβής μετρήσεις πάνω στην παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης με τους όρους που αυτή η διαδικασία θα 

πραγματοποιηθεί μέσα στη μελλοντική περίοδο που προγραμματίζεται ,που όμως 

είναι μέθοδος πιο δύσκολη στην εφαρμογή της. 

 

3.2.4: Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής 

Η εξατομικευμένη παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται από την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης παραγγελίας, για το λόγο αυτόν άλλωστε ονομάζεται και 

κοστολόγηση κατά παραγγελία. Κοστολόγηση κατά παραγγελία χρησιμοποιούν 

κυρίως οι βιομηχανίες που παράγουν μηχανολογικό εξοπλισμό, έπιπλα, πλοία και 

άλλα παρόμοια, καθώς και οι επισκευάστηκες ή κατασκευαστικές εταιρίες. 

Η κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 

που τα παραγόμενα προϊόντα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις πρώτες ύλες και 

την άμεση εργασία που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Αυτό συμβαίνει 

επειδή η παραγγελίες που εκτελεί η επιχείρηση είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 

Αναλυτικότερα πολλές επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα κατά παραγγελία. Στην 

περίπτωση αυτή, το περιεχόμενο της παραγγελίας εξαρτάται από το τι θέλει ο 

πελάτης που δίνει την παραγγελία στην επιχείρηση ή με το τι θέλει να παράγει η 

επιχείρηση για λογαριασμό της. Πιο συγκεκριμένα ο πελάτης θέτει συγκεκριμένες 

προδιαγραφές υλικών, σχεδίων και ποιότητας, ανάλογα με τις απαιτήσεις του για 

το προϊόν που έχει παραγγείλει. 

Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας η επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί 

εξατομικευμένα την εκτέλεση της δίνοντας σε αυτήν έναν αύξοντα αριθμό. Ο 
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κωδικός αριθμός την διαφοροποιεί από τις άλλες παραγγελίες που μπορεί να 

εκτελούνται συγχρόνως. Οι αναλώσεις των πρώτων υλών και η άμεση εργασία 

που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της παραγγελίας 

παρακολουθούνται με τον αριθμό αυτό. Έτσι παρακολουθείται η διαμόρφωση του 

κόστους παραγωγής καθώς η παραγγελία περνά από τα διάφορα στάδια 

επεξεργασίας της, τα οποία μπορεί να γίνονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα της 

επιχείρησης. Συνήθως η εκτέλεση της παραγγελίας λαμβάνει χώρα σε 

περισσότερα από ένα τμήματα. 

Σε αυτό το κοστολογικό σύστημα το αντικείμενο του κόστους είναι μια μονάδα ή 

πολλές μονάδες κάποιου διακριτού προϊόντος ή υπηρεσίας που ονομάζεται job. Το 

προϊόν ή η υπηρεσία είναι συχνά μια και μόνο μονάδα παραγωγής. Κάθε μονάδα 

παραγωγής δεχόμαστε ότι είναι διαφορετική. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται 

για την κοστολόγηση πολλών μονάδων διαφορετικού προϊόντος. Επειδή κάθε 

μονάδα παραγωγής ή υπηρεσίας είναι διαφορετική το κοστολογικό αυτό σύστημα 

κατανέμει τα κόστη ξεχωριστά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει 

να συγκεντρώνει τα στοιχεία του κόστους τα οποία αφορούν την εκτέλεση της 

παραγγελίας στο λογαριασμό Παραγωγή σε Εξέλιξη για κάθε παραγγελία. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ολοκλήρωση του προϊόντος γίνεται σε περισσότερα 

από ένα τμήματα, τότε παρακολουθείται ο λογαριασμός Παραγωγή σε Εξέλιξη για 

κάθε ένα τμήμα ξεχωριστά. Το κόστος του κάθε τμήματος μεταφέρεται στο 

επόμενο τμήμα και το νέο κόστος στο επόμενο, μέχρι να ολοκληρωθεί το προϊόν. 

Το συνολικό κόστος του προϊόντος προκύπτει από το κόστος που έχει 

συσσωρευτεί στο τελευταίο τμήμα της παραγωγής. Το κόστος της κάθε 

παραγγελίας αποτελείται από τη συγκέντρωση του κόστους στο λογαριασμό 

Παραγωγή σε Εξέλιξη. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με τα ακόλουθα στοιχεία 

κόστους: 

α)πρώτες ύλες, β) άμεση εργασία και γ)Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των παραπάνω τριών στοιχείων του κόστους 

παραγωγής στη κοστολόγηση κατά παραγγελία. Κόστος πρώτων υλών είναι το 

σύνολο του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 

προϊόντων και κόστος άμεσης εργασίας είναι η συνολική απασχόληση των 

εργαζομένων που μετέχουν στη διαδικασία της μετατροπής της πρώτης ύλης σε 

προϊόν. Στην περίπτωση δηλαδή ενός εργοστασίου που κατασκευάζει καρέκλες, 

το ξύλο αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή μιας καρέκλας και το κόστος 
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άμεσης εργασίας είναι το κόστος των ημερομίσθιων των εργαζομένων, οι 

υπερωρίες και οι εργοδοτικές εισφορές των εργατών που κατασκευάζουν την 

καρέκλα. Εκτός από το κόστος των πρώτων υλών και της άμεσης εργασίας κάθε 

παραγγελία πρέπει να επιβαρυνθεί και με γενικά βιομηχανικά έξοδα. Τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα είναι το σύνολο των εξόδων τα οποία αφορούν στην 

ολοκλήρωση των υλικών σε προϊόν. Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα έχουν σχέση με 

τα έξοδα που πραγματοποιούνται στον χώρο του εργοστασίου. Τα ενοίκια 

εργοστασίου, τα ασφάλιστρα εργοστασίου και οι 

μισθοί του επιστάτη είναι γενικά βιομηχανικά έξοδα που σχετίζονται με την 

παραγωγή της καρέκλας στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί κάθε παραγγελία πρέπει να έχουν σχέση με τα 

γενικά βιομηχανικά έξοδα του τμήματος ή των τμημάτων του εργοστασίου, από 

τα οποία περνά η παραγγελία μέχρι να ολοκληρωθεί. Εάν ένα τμήμα του 

εργοστασίου ασχοληθεί για μια ολόκληρη λογιστική χρήση με την εκτέλεση μιας 

και μόνο παραγγελίας, τότε η παραγγελία αυτή θα επιβαρυνθεί με το σύνολο των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων του τμήματος. Εάν το τμήμα αυτό ασχοληθεί με 

την εκτέλεση δύο παραγγελιών, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα του θα επιβαρύνουν 

τις δύο αυτές παραγγελίες. Εάν μια παραγγελία πρέπει να περάσει από 

περισσότερα τμήματα του εργοστασίου μέχρι να ολοκληρωθεί, σε κάθε τμήμα 

πρέπει να επιβαρύνεται με μέρος των γενικών βιομηχανικών του τμήματος. Τα 

έξοδα των πρώτων υλών και της άμεσης εργασίας αποτελούν το άμεσο κόστος. Η 

παρακολούθηση του άμεσου κόστους γίνεται με ημερολογιακές εγγραφές. Ο 

λογαριασμός των πρώτων υλών πιστώνεται με τις αναλώσεις των πρώτων υλών 

και χρεώνεται ο λογαριασμός παραγωγή σε εξέλιξη. Ο λογαριασμός των άμεσων 

εργατικών πιστώνεται με το σύνολο του κόστους των εργαζομένων και χρεώνεται 

ο λογαριασμός παραγωγή σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

πραγματοποιούνται έξοδα τα οποία παρακολουθούνται σε λογαριασμούς εξόδων, 

όπως ενοίκια εργοστασίου, ασφάλιστρα εργοστασίου, έξοδα ηλεκτρισμού και 

πολλά άλλα, τα οποία συγκεντρώνονται στο λογαριασμό γενικά βιομηχανικά 

έξοδα. 

Φυσικά, η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται μόνο προϋπολογιστικά για το κόστος μιας 

παραγγελίας, αλλά θέλει να το παρακολουθεί και κατά την εκτέλεση της. Κατά 

την εκτέλεση της παραγγελία η επιχείρηση επιβαρύνει το κόστος της παραγωγής 
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της παραγγελίας καταλογίζοντας γενικά βιομηχανικά έξοδα στην παραγωγή σε 

εξέλιξη με την χρησιμοποίηση συντελεστή καταλογισμού. 

Για να υπολογισθεί ο συντελεστής καταλογισμού απαιτούνται ο προϋπολογισμός 

των γενικών βιομηχανικών εξόδων της επόμενης χρήσης και ο προϋπολογισμός 

του όγκου της βάσης καταλογισμού. Έστω ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως βάση 

τις ώρες άμεσης εργασίας, τότε για να βρεθεί ο συντελεστής καταλογισμού 

διαιρούνται τα προϋπολογισμένα γενικά βιομηχανικά έξοδα με τις 

προϋπολογισμένες ώρες άμεσης εργασίας. Την επόμενη χρήση κάθε παραγγελία 

που θα πραγματοποιείται θα επιβαρύνεται με τα καταλογισμένα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα, τα οποία έχουν οριστεί να είναι ο συντελεστής καταλογισμού 

επί τις πραγματικές ώρες άμεσης εργασία που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παραγγελίας. Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί συντελεστή επιβάρυνσης για την 

κοστολόγηση των προϊόντων, ο λογαριασμός καταλογισμένα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα πιστώνεται και χρεώνεται ο λογαριασμός παραγωγή σε εξέλιξη. 

Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να καταχωρεί στα 

λογιστικά βιβλία τα έξοδα που πραγματοποιούνται, τα οποία συγκεντρώνει στον 

λογαριασμό γενικά βιομηχανικά έξοδα. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της 

χρήσης η επιχείρηση πληρώνει ή δημιουργεί υποχρεώσεις για μια σειρά εξόδων, 

τα οποία συγκεντρώνει στη συνέχεια στο λογαριασμό των γενικών βιομηχανικών 

εξόδων. Επίσης στον λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται οι αναλώσεις των 

έμμεσων υλικών, η έμμεση εργασία και οι αποσβέσεις που αφορούν την 

παραγωγή. Στο τέλος της περιόδου που έχει ορίσει η επιχείρηση τα ποσά των δύο 

λογαριασμών, των καταλογισμένων και των πραγματικών γενικών βιομηχανικών 

εξόδων, τακτοποιούνται με ημερολογιακές εγγραφές. Τα υπόλοιπα των δύο 

λογαριασμών συγκρίνονται και από τη σύγκριση μπορεί να προσδιοριστεί η 

ύπαρξη ή όχι διαφοράς. Η διαφορά καταλογισμού τακτοποιείται ανάλογα με την 

πολιτική που εφαρμόζει η επιχείρηση είτε στους λογαριασμούς έτοιμα προϊόντα, 

παραγωγή σε εξέλιξη και κόστος πωληθέντων είτε στο λογαριασμό κόστος 

πωληθέντων. Στην περίπτωση που τα καταλογισμένα γενικά βιομηχανικά έξοδα 

είναι περισσότερα από τα πραγματικά υπάρχει υπερκαταλογισμός γενικών 

βιομηχανικών εξόδων, ενώ όταν τα καταλογισμένα είναι λιγότερα από τα 

πραγματικά τότε υπάρχει υποκαταλογισμός γενικών βιομηχανικών εξόδων. 

Αναλυτικότερα, οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

τακτοποίηση της διαφοράς καταλογισμού είναι τρεις. Η αναλογική μέθοδος, η 
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τακτοποίηση στον λογαριασμό κόστος πωληθέντων και η μέθοδος του 

προσαρμοσμένου συντελεστή καταλογισμού. Σύμφωνα με την αναλογική μέθοδο 

η διαφορά καταλογισμού επιμερίζεται στους λογαριασμούς έτοιμα προϊόντα, 

παραγωγή σε εξέλιξη και κόστος πωληθέντων ανάλογα είτε με το υπόλοιπο που 

έχουν οι λογαριασμοί αυτοί στο τέλος της περιόδου είτε με βάση τα 

καταλογισμένα γενικά βιομηχανικά έξοδα που συμμετέχουν στα υπόλοιπα τους. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την αναλογική μέθοδο προτιμούν 

να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ως βάση επιμερισμού. 

 Οι ημερολογιακές εγγραφές που διενεργούνται όταν ακολουθείται αυτή η 

προσέγγιση και υπάρχει υποκαταλογισμός ή υπερκαταλογισμός, αντίστοιχα, είναι 

οι εξής α)χρεώνονται οι λογαριασμοί έτοιμα προϊόντα, παραγωγή σε εξέλιξη, 

κόστος πωληθέντων και καταλογισμένα γενικά βιομηχανικά έξοδα και 

πιστώνουμε τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ενώ β) χρεώνουμε τα καταλογισμένα 

γενικά βιομηχανικά έξοδα και πιστώνουμε τα έτοιμα προϊόντα, παραγωγή σε 

εξέλιξη, κόστος πωληθέντων και πραγματικά γενικά βιομηχανικά έξοδα. 

Με τις εγγραφές αυτές οι λογαριασμοί των καταλογισμένων και πραγματικών 

γενικών βιομηχανικών εξόδων χρεώνονται και πιστώνονται αντίστοιχα με τα 

υπόλοιπα τους και κλείνουν. Όσο αναφορά την δεύτερη μέθοδο, η διαφορά 

καταλογισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων τακτοποιείται άμεσα στο 

λογαριασμό κόστος πωληθέντων. Η μέθοδος αυτή είναι η απλούστερη και είναι 

κατάλληλη όταν η διαφορά του καταλογισμού είναι μικρή και τα αποθέματα που 

διατηρεί η επιχείρηση, είτε υπό μορφή ετοίμων είτε υπό την μορφή 

ημικατεργασμένων προϊόντων είναι χαμηλά. Η ύπαρξη μικρού ύψους αποθεμάτων 

είναι σύμφωνη με την πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για χαμηλά 

αποθέματα και στοχεύει στην άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών. 

Η ημερολογιακή εγγραφή που διενεργείται όταν ακολουθείται αυτή η 

προσέγγιση και υπάρχει υποκαταλογισμός είναι η εξής: χρεώνουμε το κόστος 

πωληθέντων και τα καταλογισμένα Γ.Β.Ε. και πιστώνουμε τα Γ.Β.Ε. ενώ όταν 

έχουμε υπερκαταλογισμό χρεώνουμε τα καταλογισμένα γενικά βιομηχανικά έξοδα 

και πιστώνουμε το κόστος πωληθέντων και τα πραγματικά γενικά βιομηχανικά 

έξοδα. Με τις παραπάνω εγγραφές οι λογαριασμοί καταλογισμένα και πραγματικά 

γενικά βιομηχανικά έξοδα χρεώνονται και πιστώνονται αντίστοιχα με τα υπόλοιπα 

τους και κλείνουν. Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους υπάρχει και η μέθοδος του 

προσαρμοσμένου συντελεστή καταλογισμού. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση 
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στο τέλους της περιόδου υπολογίζεται ένας νέος συντελεστής καταλογισμού 

Γ.Β.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία των Γ.Β.Ε. και 

βάση του όγκου της βάσης καταλογισμού. Στη συνέχεια, αναπροσαρμόζονται όλες 

οι ημερολογιακές εγγραφές που είχαν γίνει με τον προϋπολογιστικό συντελεστή 

καταλογισμού με αντίστοιχες εγγραφές που γίνονται με βάση το νέο αυτό 

συντελεστή. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται το ακριβές κόστος παραγωγής 

κάθε παραγγελίας, το ακριβές κόστος πωληθέντων και τα αποθέματα των ετοίμων 

και των ημικατεργασμένων προϊόντων αντανακλούν την πραγματικότητα. Για την 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου απαιτείται η ύπαρξη ενός εξελιγμένου 

προγράμματος λογισμικού κοστολόγησης. Εντούτοις, το κόστος εφαρμογής της 

μεθόδου μειώνεται όσο αυξάνεται η χρήση της τεχνολογίας που μειώνει το κόστος 

επεξεργασίας των στοιχείων. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στα στελέχη της 

επιχείρησης να γνωρίζουν με ακρίβεια την αποδοτικότητα των επιμέρους 

παραγγελιών και τους παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για την λήψη 

αποφάσεων αναφορικά με την τιμολόγηση τους και την διοίκηση του κόστους. Η 

επιλογή της μεθόδου τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι η εικόνα που θα παρουσιασθεί αναφορικά με την αξία των 

τελικών αποθεμάτων της επιχείρησης και το κόστος των πωληθέντων της 

περιόδου, δεν θα δημιουργεί αλλοιώσεις στο πραγματικό κόστος και στην 

πληροφόρηση των χρηστών των λογιστικών καταστάσεων. 

 

3.2.5: Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του κοστολογικού συστήματος, είναι ότι από 

αυτήν παράγονται μεγάλες ποσότητες μονάδων προϊόντων που είναι όμοιες 

μεταξύ τους ως προς τον τρόπο, τη διάρκεια, ή τα υλικά που απαιτούνται για την 

παραγωγή τους. 

Για τον λόγο αυτό η συνεχή παραγωγή πολλές φορές ονομάζεται μαζική 

παραγωγή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την 

κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής είναι οι βιομηχανίες που παράγουν τσιμέντο, 

πετροχημικά προϊόντα και υφάσματα. 

Έτσι, οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα σε συνεχή παραγωγή, η παραγωγική 

τους διαδικασία συντελείται με μαζικό τρόπο και τα προϊόντα που παράγονται 

έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Παραδείγματα προϊόντων που παράγονται κατά 
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αυτόν τον τρόπο είναι τα απορρυπαντικά, τα αυτοκίνητα και οι ηλεκτρικές 

συσκευές. 

Η ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ των παραγόμενων μονάδων του προϊόντος 

συνεπάγεται ότι ανά μονάδα κόστος παραγωγής για μία χρονική περίοδο είναι ο 

μέσος όρος που θα προκύψει αν το συνολικό κόστος παραγωγής μιας περιόδου 

διαιρεθεί με τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που παρήχθησαν μέσα σε αυτήν 

την περίοδο. 

Είναι προφανής η διευκόλυνση για την κοστολόγηση που επέρχεται από το 

γεγονός ότι το ανά μονάδα κόστος παραγωγής είναι στην ουσία το μέσο κόστος 

παραγωγής της περιόδου. Η συγκέντρωση των πρωτογενών κοστολογικών 

στοιχείων γίνεται για μια χρονική περίοδο και όχι για μια συγκεκριμένη 

παραγγελία. 

Στο πλαίσιο της κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής, η παραγωγή των προϊόντων 

διέρχεται συνήθως από πολλά στάδια επεξεργασίας. Κατά τη διαδικασία της 

κοστολόγησης υπολογίζεται το μέσο κόστος του παραγόμενου προϊόντος ανά 

στάδιο και το συνολικό μέσο κόστος ανά προϊόν διαμορφώνεται προοδευτικά 

καθώς το προϊόν διέρχεται από τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής. Επομένως, 

το προϊόν μεταφέρει κόστος από τα προηγούμενα στάδια σε κάθε επόμενο μέχρι 

την ολοκλήρωση του και την μεταφορά του στην αποθήκη. 

Η επιχείρηση για την παρακολούθηση του κόστους των προϊόντων που 

παράγονται στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής λαμβάνει υπόψη τις πρώτες 

ύλες, την άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ή γενικά βιομηχανικά 

έξοδα καταλογισμένα. Η παραγωγή του προϊόντος αυτού απαιτεί μια σειρά από 

επεξεργασίες στα διάφορα τμήματα του εργοστασίου, οι οποίες γίνονται σύμφωνα 

με μια σαφώς προκαθορισμένη ακολουθία. 

Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται κατά την κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής 

προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα και εν συνεχεία, το 

κόστος των παραχθέντων προϊόντων και το κόστος του τελικού αποθέματος των 

ημικατεργασμένων προϊόντων είναι: 

1. ο προσδιορισμός της φυσικής ροής 

2. ο προσδιορισμός των ισοδύναμων μονάδων 

3. ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους παραγωγής 

4. ο προσδιορισμός του κόστους ανά ισοδύναμη ολοκληρωμένη μονάδα 
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5. ο προσδιορισμός του κόστους των παραχθέντων και του κόστους του τελικού 

αποθέματος των ημικατεργασμένων. 

Στη μέθοδο αυτή κοστολόγησης είναι πολύ σημαντικές οι ισοδύναμες μονάδες. Οι 

ισοδύναμες μονάδες είναι θεωρητικές μονάδες οι οποίες δηλώνουν το ποσοστό 

ολοκλήρωσης μιας ημικατεργασμένης μονάδας σε σχέση με μια ολοκληρωμένη. 

Οι ισοδύναμες μονάδες εξομοιώνουν την έκφραση των ολοκληρωμένων καθώς 

και των ημικατεργασμένων μονάδων και επομένως μπορούν να προστεθούν. Μια 

ισοδύναμη μονάδα ισούται πάντα με μια ολοκληρωμένη. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της κοστολόγησης κατά παραγγελία το κόστος ανά 

μονάδα θα μπορούσε να προσδιορισθεί ως εξής: το κόστος ανά μονάδα ισούται με 

το υπόλοιπο του συνολικού κόστους παραγγελίας με το σύνολο παραχθεισών 

μονάδων. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, είναι 

δυνατόν πόροι της επιχείρησης να έχουν απασχοληθεί για προϊόντα τα οποία στο 

τέλος της περιόδου είναι ημιτελή. Σε αυτή την περίπτωση εάν διαιρεθεί το 

συνολικό κόστος της περιόδου με τον αριθμό των ολοκληρωμένων μονάδων, δεν 

θα εξαχθεί ορθή πληροφόρηση για το μέσο ανά μονάδα κόστος. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι ένα μέρος του συνολικού κόστους της περιόδου θα έχει 

χρησιμοποιηθεί για την μέχρι ενός βαθμού ολοκλήρωση ορισμένων μονάδων που 

στο τέλος της περιόδου θα είναι ημικατεργασμένα. Επομένως, για τη σωστή 

εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ημικατεργασμένες 

μονάδες που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου για τον υπολογισμό του 

μέσου ανά μονάδα κόστους. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται οι ισοδύναμες 

μονάδες. Οι ισοδύναμες μονάδες επιτρέπουν την έκφραση τόσο των 

ολοκληρωμένων όσο και των ημικατεργασμένων σε ίδιους όρους και επομένως 

καθιστούν εφικτή την πρόσδεση τους. Για την μετατροπή μιας ημικατεργασμένης 

μονάδες σε ισοδύναμη πρέπει να είναι γνωστό το ποσοστό ολοκλήρωση της. Η 

εκτίμηση αυτού του ποσοστού γίνεται από τους τεχνικούς της παραγωγής. Λόγω 

των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την κοστολόγηση στο πλαίσιο της συνεχούς 

παραγωγής από την ύπαρξη των ολοκληρωμένων και των ημιτελών μονάδων, ο 

υπολογισμός του κόστους γίνεται σε μια κατάσταση που ονομάζεται έκθεση 

κόστους παραγωγής.  
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3.2.6 Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (ABC) 

  Το σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες αναπτύχθηκε 

ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη του προσδιορισμού ακριβούς κόστους. 

Οι Managers στηριζόμενοι στην ακριβή πληροφορία για το κόστος συγκεκριμένης 

δραστηριότητας, την οποία διοικούν, μπορούν να αναζητούν και να εξακριβώνουν 

τα αίτια που προκαλούν το κόστος της δραστηριότητας και να παίρνουν τα 

αναγκαία μέτρα περιορισμού του κόστους αυτού, μέχρι το κατώτατο δυνατό 

επίπεδο. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι ο ανασχεδιασμός των υπαρχόντων 

δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση ή την μείωση τους, η χρησιμοποίηση 

περισσότερων βάσεων ή κριτηρίων μερισμού του έμμεσου κόστους, η κατάργηση 

κάποιας δραστηριότητας και η ανάθεση εκτέλεσης του παραγομένου σε αυτήν 

έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες.  

   Ένα ιδιαίτερης σημασίας αντικείμενο της Διοίκησης με βάση τις 

δραστηριότητες, που στηρίζεται στο προσδιοριζόμενο ανά δραστηριότητα κόστος, 

είναι και ο εντοπισμός και η εξάλειψη, εφ όσον είναι εφικτό, των δραστηριοτήτων 

και κατά συνέπεια των αντιστοίχων δαπανών, που δεν προσθέτουν αξία στα 

παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε πολλές επιχειρήσεις ο παραγωγικός χρόνος 

καλύπτει μικρότερο ποσοστό του συνολικού χρόνου από ότι η σπατάλη του 

χρόνου. Τα αίτια και οι λόγοι που οδηγούν στη λειτουργία μη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες ενδοεπιχειρησιακούς, 

φυσικούς ή ανθρώπινους, καθώς και σε παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος.  

   Οι Managers οφείλουν να εντοπίζουν τις δραστηριότητες όπου σημειώνεται 

σπατάλη πόρων ή γίνονται περιττές δαπάνες και γενικά λειτουργούν μη 

παραγωγικά, και να παίρνουν μέτρα περιορισμού ή εξάλειψη τους.  

Στο εντονότατο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται σήμερα οι 

επιχειρήσεις, η ανάπτυξη, η κερδοφορία ή ακόμα και η επιβίωση τους στηρίζεται 

στην ικανότητα τους να προσφέρουν στην πελατεία τους προϊόντα ή υπηρεσίες 

υψηλής ποιοτικής στάθμης σε ανταγωνιστικές τιμές Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 

η επιχείρηση να εξασφαλίσει ότι κάθε βήμα στη παραγωγική διαδικασία 

προσθέτει αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία. Οι δραστηριότητες που προσθέτουν 

αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία είναι αλληλένδετες και αρχίζουν από την έρευνα 

– ανάπτυξη και φθάνουν μέχρι την υποστήριξη που δίδεται μετά την πώληση – 
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παράδοση στον πελάτη. Αφού προσδιορίσαμε τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, 

στο δεύτερο βήμα υπολογίζουμε το κόστος που πραγματοποιείται για κάθε 

δραστηριότητα..  

   Δημιουργούμε κέντρα κόστους αντίστοιχα των δραστηριοτήτων που έχουμε 

προσδιορίσει, και συγκεντρώνουμε σε κάθε ένα από αυτά, το κόστος που 

προκύπτει από τη λειτουργία της αντίστοιχης δραστηριότητας. Προσδιορίζουμε το 

πραγματικό ποσοτικά και κατ αξία, μέγεθος κάθε δαπάνης.  

Ένα μέρος από αυτές τις δαπάνες γίνεται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα και την οποία επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου.  

Άλλες δαπάνες γίνονται για πολλές δραστηριότητες μαζί και πρέπει να γίνει 

κατανομή τους, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου κάθε φορά κριτηρίου 

κατανομής, στη κάθε δραστηριότητα.  

  Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ακρίβεια του κατά δραστηριότητα 

προσδιοριζόμενου κόστους η αύξηση, στο μέγιστο βαθμό του τμήματος του 

αμέσου κόστους. Εφ όσον έχουμε εξασφαλίσει ακριβή προσδιορισμό του 

κόστους της δραστηριότητας , το τελικό βήμα είναι να καταλογίσουμε το κόστος 

στους τελικούς φορείς. Αυτό θα επιτευχθεί εάν με το κόστος της δραστηριότητας 

επιβαρύνονται μόνο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα και ανάλογα με το βαθμό ή το ποσό που τη 

χρησιμοποιούν. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

45 
 

Κεφάλαιο : 4 

Εφαρμογή 

4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια δειγματοληπτική παρουσίαση πινάκων που 

αποτελούν τη συγκέντρωση δεδομένων από τον τομέα της παραγωγής μιας 

βιομηχανικής μονάδας που επηρεάζουν και καθορίζουν άμεσα την διοικητική 

κοστολόγηση  . 

Επειδή ο τομέας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι τα τρόφιμα για λόγους 

προστασίας των δεδομένων που αφορούν συνταγές προϊόντων  και για λόγους 

δεοντολογίας η εφαρμογή θα περιοριστεί σε δειγματοληπτική απεικόνιση. 

4.2 Γενική παρουσίαση 

Η διαδικασία που ακολουθείται χωρίζεται στα παρακάτω στάδια: 

1ο Στάδιο: Καθορίζεται το πρόγραμμα παραγωγής ημερήσιος. 

Το πρόγραμμα παραγωγής μας δίνει την πληροφορία: 

α)Ποιοι κωδικοί προϊόντων  θα παραχθούν 

β)Πόσες μηχανές θα μπουν σε λειτουργιά 

γ)Πόσα άτομα θα απασχοληθούν για την παραγωγή και την συσκευασία των 

συγκεκριμένων προϊόντων. 

δ)Ποιά είναι οι ποσότητα των πρώτων υλών καθώς και υλικών συσκευασίας που 

σύμφωνα με τις συνταγές θα πρέπει να αναλώσουμε. 

2ο Στάδιο: Συγκέντρωση των στοιχείων από την παραγωγή. 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία των κωδικών συγκεντρώνουμε 

αναλυτικά όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε 

αν υπάρχουν αποκλίσεις.(συνταγών με πραγματικότητα) 

3ο Στάδιο Καταγραφή των δεδομένων. 

Στην περίπτωσή μας η σύσταση των  προϊόντων έχει δύο πολύ βασικά 

χαρακτηριστικά : την ζύμη και την γέμιση. Κάθε κωδικός προϊόντος απαρτίζεται 

από έναν ξεχωριστό κωδικό ζύμης και έναν ξεχωριστό κωδικό γέμισης. Για να 

φτιάξουμε όμως την ζύμη και την γέμιση θα πρέπει να αναλώσουμε πρώτες ύλες. 

Έτσι προχωράμε στην συμπλήρωση του παραρτήματος Α όπως φαίνεται 

παρακάτω: 
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.1)Καταγράφουμε τους  κωδικούς  που παράξαμε. 

 2)Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τους κωδικούς  ζύμης και γέμισης που 

αποτελούν σύσταση του κάθε  προϊόντος ξεχωριστά. 

3)Και αφού έχουμε συγκεντρώσει τις συνολικές ποσότητες από την παραγωγή τις 

καταχωρούμε (παράρτημα Α): 

α)Τα συνολικά κιλά που αναλογούν  ανά κωδικό προϊόντος  

β)Τεμάχια που αναλογούν  

γ) Κιβώτια και παλέτες που αναλογούν στην πραγματική παραγωγή. 

δ) Συνολικά κιλά ζύμης και γέμισης που αναλογούν στην πραγματική παραγωγή 

αλλά και τα συνολικά κιλά που θα έπρεπε να αναλωθούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος. 

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουμε το ποσοστό απόκλισης του συνόλου της 

παραγωγής με τις καθορισμένες συνταγές. 

4ο Στάδιο: Πρέπει να υπολογίσουμε  και να καταγράψουμε τις Α ύλες που 

καταναλώθηκαν  ανά κωδικό προϊόντος και να τις συγκεντρώσουμε συνολικά για 

να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο και πλήρη ταύτιση με τα δεδομένα 

της αποθήκης μας. 

Στα παραρτήματα Β και Γ απεικονίζεται η συνταγή του κάθε προϊόντος ξεχωριστά 

ανά ζύμη προϊόντος και ανά γέμιση. Για  να μπορέσουμε να απεικονίσουμε την 

πραγματικότητα θα πρέπει να σπάσουμε τα συνολικά κιλά ανάλωσης που μας 

δίνει η παραγωγή ως πληροφορία σε ύλες. 

Για παράδειγμα: 

Όπως απεικονίζεται στο παράρτημα Α το προϊόν με κωδικό  00-00-01 έχει στην 

σύστασή  τον κωδικό ζυμαριού 00-001.Ο κωδικός αυτός αποτελεί μια 

συγκεκριμένη συνταγή. Η παραγωγή μας δίνει την πληροφορία ότι για να 

παράξουμε από τον κωδικό 00-00-01 10922,50 kg αναλώσαμε 9672,50 kg 

ζυμαριού κωδικού 00-001(σύμφωνα με την  προδιαγραφή του κωδικού θα έπρεπε 

να αναλώσουμε 9500kg με αποτέλεσμα να υπάρξει  απόκλιση από την συνταγή + 

1,82% σύμφωνα με το παράρτημα Α) .  

Από τον πίνακα 2 παίρνουμε την πληροφορία ότι για δημιουργήσουμε τα 

9672,50kg ζυμαριού αναλώσαμε: 

01-24-009 Α ΥΛΗ 1 875,3kg 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 875,3kg 

09-24-024 Α ΥΛΗ 3 730,7kg 

05-24-002 Α ΥΛΗ 4 837,2kg 
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05-24-001 Α ΥΛΗ 5 456,7kg 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 36,5kg 

01-22-119 Α ΥΛΗ 7 4811,3kg 

05-24-006 Α ΥΛΗ 8 989,5kg 

Ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τους κωδικούς γεμίσεων. 

Στο παράδειγμά μας: 

Από το παράρτημα Γ παίρνουμε την πληροφορία ότι για να δημιουργήσουμε 

1200kg  κωδικού 01-000 γέμισης αναλώσαμε: 

01-22-038 Α ΥΛΗ 32 275,1kg 

07-24-011 Α ΥΛΗ 33 68,8kg 

03-24-008 Α ΥΛΗ 34 171,9kg 

03-24-002 Α ΥΛΗ 35 103,2kg 

03-24-001 Α ΥΛΗ 36 137,5kg 

03-24-003 Α ΥΛΗ 37 137,5kg 

09-24-002 Α ΥΛΗ 38 28,7kg 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 2,3kg 

09-24-024 Α ΥΛΗ 40 275,1kg 

 

5o Στάδιο: Συγκεντρώνουμε τα δεδομένα μας και τα  κατηγοριοποιούμε ανά 

αναλώσεις υλικών για τα  ζυμάρια και αντίστοιχα ανά γεμίσεις .Έτσι 

δημιουργούμε τα παραρτήματα Δ και Ε. 

6ο Στάδιο: Συγκεντρώνουμε όλα τα δεδομένα μαζί και πλέον έχουμε συνολικά τις 

αναλώσεις ανά ημέρα.(παράρτημα ΣΤ) 

7ο Στάδιο: Συγκρίνουμε τις αναλώσεις μας με τις κινήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από την αποθήκη. Σε περίπτωση και της πιο μικρής 

ασυμφωνίας θα πρέπει να εξετάσουμε τα δεδομένα μας ώστε να μην υπάρχει 

καμία απόκλιση μεταξύ παραγωγής και αποθήκης Α υλών . 

Βασική προϋπόθεση είναι η ακρίβεια και η ορθότητα των δεδομένων που 

προκύπτουν από τις αναλώσεις καθώς αποτελούν βασικό παράγοντα 

διαμόρφωσης και προκαθορισμού της Διοικητικής Κοστολόγησης.  
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Κεφάλαιο 5: 

Συμπεράσματα, Περιορισμοί & Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

   Η λογιστική κόστους είναι θα λέγαμε ένα θέμα διαμάχης μεταξύ των μελετητών 

της, θεωρητικών και πρακτικών, που ριζώνει από τότε που ακόμα η χρήση της 

ήταν περιορισμένη και εφαρμόζονταν κυρίως στις βιομηχανίες. Ήδη από εκείνη 

την εποχή, υπήρχε ασυμμετρία απόψεων ως προς την ονομασία της ως 

βιομηχανικής λογιστικής. 

  Πολλοί μελετητές της λοιπόν, ταύτιζαν την λογιστική κόστους με την 

βιομηχανική λογιστική. Για εκείνη την εποχή ο χαρακτηρισμός αυτός κρίνεται 

απολύτως λογικός. Η λογιστική κόστους εφαρμόζονταν μόνο στις βιομηχανίες, 

διότι αυτές κυρίως συναντούσαν προβλήματα κόστους. Υποστήριζαν ότι 

προβλήματα κόστους θα μπορούσε να έχει κάθε επιχείρηση, όπως μια εμπορική ή 

διαφημιστική εταιρία. 

   Είναι αυτονόητο πως η εκτεταμένη χρήση της διοίκησης κόστους σε συνάρτηση 

με τις πολλαπλές και ραγδαίες απαιτήσεις της κοινωνίας και την πολυπλοκότητα 

της ζωής μας, έθεσαν την επέκταση της λογιστικής κόστους ως προς το 

περιεχόμενο της, απαραίτητη προϋπόθεση. 

  Παλιότερα η λογιστική κόστους περιορίζονταν στον καθορισμό του κόστους. 

Αποτελούσε μια διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης, υπολογισμού και παρουσίασης 

του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. 

Έπειτα αναπτύχθηκαν διάφοροι μέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούσαν στον 

ευκολότερο και αποτελεσματικότερο προσδιορισμό του κόστους με απώτερο 

σκοπό την μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.    

Σε αυτό το σημείο όμως αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές οι θεωρία των 

μέσων αυτών συναντούσε προβλήματα στην πράξη ή θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι ήταν δύσκολό να εφαρμοστεί. 

  Επιπλέον εφαρμόστηκαν δείκτες που βοήθησαν στον προσδιορισμό του 

προϋπολογισμένου κόστους, δηλαδή του κόστους που έχει θέσει η επιχείρηση ως 

στόχο και έγινε πιο εύκολη η σύγκριση του με το πραγματικό κόστος. Ακόμη 

βοήθησαν στην αποτελεσματικότερη ανάλυση των σχέσεων που σχετίζονταν με 

το κόστος, έτσι ώστε να επιλεγεί η καλύτερη, αυτή που θα αποφέρει μεγαλύτερη 

κερδοφορία στην επιχείρηση. 



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

49 
 

   Τέλος εφαρμόστηκε ο έλεγχος και η απολογιστική επαλήθευση του κόστους. 

Είναι αυτονόητο όμως ότι υπήρχε το εξής πρακτικό πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον κλάδο, τα προϊόντα που παράγουν, την 

παραγωγική διαδικασία που ακολουθούν, την οργάνωση και διοίκηση τους και ως 

προς πολλά άλλα ξεχωριστά σημεία. 

   Επομένως όλα τα κοστολογικά συστήματα θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ 

τους. Αναπτύχθηκαν λοιπόν πολλά και διαφορετικά κοστολογικά συστήματα, τα 

οποία προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις των χρηστών τους και η ανάλυση τους 

εξαρτάται από το είδος της κοστολογικής πληροφορίας, την εμπειρία των 

χρηστών της καθώς και τον βαθμό ανάπτυξης των πληροφοριών κόστους σε 

συνάρτηση με την πραγματοποίηση κέρδους αλλά και την εξασφάλιση της θέσης 

της επιχείρησης στην εκάστοτε ανταγωνιστική αγορά. 

   Ένα καλό λογιστικό σύστημα μπορεί να δώσει όλες τις ποσοτικές πληροφορίες, 

που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση και ανάλυση των πάσης φύσεως 

επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και για την λήψη σωστών και ορθολογικών 

αποφάσεων. Τα στοιχεία αυτά υποβοηθούν στην ελάττωση της αβεβαιότητας και 

στην λήψη αποφάσεων σχεδόν κάτω από συνθήκες βεβαιότητας. 

   Σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της κοστολόγησης αναπτύχθηκαν κάποιες 

αρχές, που πρέπει να ακολουθούνται από όλες τις επιχειρήσεις, είναι 

καθοριστικές και συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Επί 

προσθέτως, υφίστανται κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στην 

λογιστική κόστους, όπως για παράδειγμα η εκάστοτε νομοθεσία που ισχύει κάθε 

φορά. 

Όσο αναφορά τους σκοπούς της επιχείρησης είναι πολυάριθμοι, όσοι είναι 

άλλωστε και οι στόχοι της επιχείρησης. Από παλιά ανάμεσα στους 

σημαντικότερους συγκαταλέγονταν ο καθορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων 

και η αποτίμηση των αποθεμάτων, η υποβοήθηση της διοίκησης μιας επιχείρησης 

στον τομέα του προγραμματισμού και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης. 

Θα λέγαμε ότι η θέσπιση των στόχων της επιχείρησης και ως επακόλουθο η 

σωστή και ολοκληρωμένη γνώση των σκοπών της κοστολόγησης μαζί με την 

επίγνωση των γενικών αρχών και των εξωτερικών παραγόντων, προηγούνται από 

την επιλογή του κοστολογικού συστήματος και αργότερα την εφαρμογή του. 
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Η μέθοδος κοστολόγησης που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση εξαρτάται από το 

είδος της παραγωγικής διαδικασίας ενώ η τεχνική κοστολόγησης εξαρτάται από 

τον στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση. Κάθε σύστημα κοστολόγησης πρέπει να 

αποτελείται από τουλάχιστον μία μέθοδο και μια τεχνική κοστολόγησης. Κάθε 

τεχνική κοστολόγησης συνδυάζεται με μια μέθοδο κοστολόγησης, είναι θα 

λέγαμε αλληλένδετα στοιχεία. Επίσης είναι δυνατόν μια επιχείρηση να συνδυάσει 

στοιχεία από δύο μεθόδους κοστολόγησης. 

Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και μέθοδοι κοστολόγησης. Οι 

πιο διαδεδομένες τεχνικές είναι η τεχνική του οριακού, του πλήρες και του 

πρότυπου κόστους και από τις μεθόδους, η μέθοδος της συνεχούς κοστολόγησης 

και η κοστολόγηση της εξατομικευμένης παραγωγής.  
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01/10/14 

Τετάρτη   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
  

  

                        

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΙΛΑ ΠΡΟΓΡ

ΑΜΜΑ 

ΣΕ ΜΠ 

ΠΡΟΓΡ
ΑΜΜΑ 

ΣΕ 

TMX 

ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑ ΣΕ 

ΚΙΒΏΤΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑ ΣΕ 

ΠΑΛΕΤΕΣ 

ΚΩΔ 
ΖΥΜΗ

Σ 

ΠΕΡ 
ΖΥΜΗΣ 

ΠΡΟΓ
ΡΑΜ

ΜΑ 

ΔΟΣΕ

ΙΣ 
ΖΥΜ

ΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΙΛΩΝ 

ΖΥΜΗΣ 

ΚΩΔ Σ2 ΠΕΡ Σ2 ΠΡΟΓΡ
ΑΜΜΑ 

ΔΟΣΕΙΣ 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

ΠΡΟΓΡ
ΑΜΜΑ 

ΓΕΜΙΣ

Η Σ2 

ΚΩΔ Σ3 ΠΕΡ Σ3 ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΜΙΣΗΣ 

ΣΕ Kg Σ3 

00-00-01 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 1 

ΚG 
10922,5

0 
1.000,0 600,0 15,0 00-001 

ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 1 

45,00 9672,50 01-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ

ΝΤΟς 1 

36 1200,00 01-001 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

50,00 

00-00-01 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ
ΤΟΣ 1 

KG         00-001 
ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 1 

44,20 9500,00 01-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ
ΝΤΟς 1 

35 1152,00 01-001 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

45,00 

00-00-01 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 1 

KG             0,80 172,50     1 48,00     5,00 

00-00-01 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 1 

KG             1,81% 1,82%     2,86% 4,17%     11,11% 

00-00-02 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 2 

KG 4698,7 2.500,0 850,0 22,0 00-002 

ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 2 

52,00 3465,79 02-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ

ΝΤΟς 2 

15 900,00 02-002 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

333,00 

00-00-02 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 2 

KG         00-002 
ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 2 

51,60 3400,00 02-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ

ΝΤΟς 2 

14,3 883,00 02-002 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

332,00 

00-00-02 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 2 

KG             0,40 65,79     0,7 17,00       
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00-00-02 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 2 

KG             0,78% 1,94%     4,90% 1,93%     0,30% 

00-00-03 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 3 

KG 1384 510,0 45,0 6,0 00-003 

ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 3 

28,00 770,65 03-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ

ΝΤΟς 3 

11 500,00 03-003 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

113,00 

00-00-03 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 3 

KG         00-003 

ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 3 

31,00 790,00 03-000 

ΓΕΜΙΣ
Η 

ΠΡΟΙΟ

ΝΤΟς 3 

11,5 528,00 03-003 

ΕΧΤΡΑ 
ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

120,00 

00-00-03 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 3 

KG             -3,00 -19,35     -0,5 -28,00     -7,00 

00-00-03 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 3 

KG             
-

9,68

% 

-2,45%     -4,35% -5,30%     -5,83% 

00-00-04 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ4  

KG 1540 800,0 60,0 8,0 00-004 

ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 4 

32,00 800,00 04-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ

ΝΤΟς 4 

14 650,00 04-004 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 

ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

90,00 

00-00-04 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ
ΤΟΣ 4 

KG         00-004 

ΖΥΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝ
ΤΟΣ 4 

32,00 800,00 04-000 

ΓΕΜΙΣ

Η 

ΠΡΟΙΟ
ΝΤΟς 4 

14 650,00 04-004 

ΕΧΤΡΑ 

ΠΡΟΙΟ

Ν 
ΓΕΜΙΣ

ΗΣ 

90,00 

00-00-04 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 4 

KG                               

00-00-04 

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΠΡΟΙΟΝ

ΤΟΣ 4 

KG                               
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣ

Η 

ΠΑΡΟΧ

Η 

ΖΗΤΟΥΜΕΝ

Ο 

% 

Συμμετοχή 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

00-001 

ΖΥΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1           

01-24-009 Α ΥΛΗ 1   23 875,3 38,05673591 9,05% 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2   23 875,3   9,05% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 3   19,2 730,7   7,55% 

05-24-002 Α ΥΛΗ 4   22 837,2   8,66% 

05-24-001 Α ΥΛΗ 5   12 456,7   4,72% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6   0,96 36,5   0,38% 

01-22-119 Α ΥΛΗ 7   128 4.871,3   50,36% 

05-24-006 Α ΥΛΗ 8   26 989,5   10,23% 

      254,16 9.672,5     

00-002 ΖΥΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2           

01-24-002 Α ΥΛΗ 2   56 882,6 15,76075489 25,47% 

01-24-004 Α ΥΛΗ 10   56 882,6   25,47% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 11   49 772,3   22,28% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6   2,2 34,7   1,00% 

09-24-004 Α ΥΛΗ 13   16,4 258,5   7,46% 

05-24-004 Α ΥΛΗ 14   0,3 4,7   0,14% 

01-22-117 Α ΥΛΗ 15   40 630,4   18,19% 
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      219,9 3.465,8     

00-003 ΖΥΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 3           

01-24-002 Α ΥΛΗ 2   62 227,0 3,661045131 29,45% 

01-24-006 Α ΥΛΗ 17   5 18,3   2,38% 

01-24-005 Α ΥΛΗ 18   5 18,3   2,38% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 19   41 150,1   19,48% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6   1,4 5,1   0,67% 

09-24-003 Α ΥΛΗ 21   2,9 10,6   1,38% 

07-24-025 Α ΥΛΗ 22   6,5 23,8   3,09% 

05-24-001 Α ΥΛΗ 23   3,6 13,2   1,71% 

07-24-003 Α ΥΛΗ 24   2,9 10,6   1,38% 

07-24-013 Α ΥΛΗ 25   0,2 0,7   0,10% 

01-22-118 Α ΥΛΗ 26   80 292,9   38,00% 

      210,5 770,7     

00-004 ΖΥΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 4           

01-24-002 Α ΥΛΗ 27   71 258,3 3,638017281 32,29% 

01-24-004 Α ΥΛΗ 28   71 258,3   32,29% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 11   71 258,3   32,29% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 30   2,8 10,2   1,27% 

05-24-004 Α ΥΛΗ 31   4,1 14,9   1,86% 

      219,9 800,0     



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

57 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Λογιστη

ρίου 

Τελ.Ποσ 

Λογιστηρίο

υ 

Λογιστη

ριο 

Παραγωγη

ς 

Τελ.Ποσ 

Παραγωγ

ής 

Παραγω

γή 

% 

Συμμετοχή 

Λογιστήριο 

% 

Συμμετοχ

ή 

Παραγωγ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

01-000 

ΓΕΜΙΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

1 

                

01-22-038 Α ΥΛΗ 32 12 264,0 22,0 12,0 275,1 22,9226 22,00% 22,92% 

07-24-011 Α ΥΛΗ 33 3 66,0  3,0 68,8   5,50% 5,73% 

03-24-008 Α ΥΛΗ 34 7,7 169,4   7,5 171,9   14,12% 14,33% 

03-24-002 Α ΥΛΗ 35 4,5 99,0   4,5 103,2   8,25% 8,60% 

03-24-001 Α ΥΛΗ 36 7 154,0   6,0 137,5   12,83% 11,46% 

03-24-003 Α ΥΛΗ 37 7 154,0   6,0 137,5   12,83% 11,46% 

09-24-002 Α ΥΛΗ 38 1,25 27,5   1,3 28,7   2,29% 2,39% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 0,1 2,2   0,1 2,3   0,18% 0,19% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 40 12 264,0   12,0 275,1   22,00% 22,92% 

                    

          

          

          

          

          

                    

                    

    54,55 1200,0   52,4 1200,0       



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

58 
 

02-000 ΓΕΜΙΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

2 

                

09-24-028 Α ΥΛΗ 41 8 205,1 25,6 8,0 205,1 25,641 6,93% 6,93% 

03-24-001 Α ΥΛΗ 42 8 205,1  8,0 205,1   6,93% 6,93% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 43 19 487,2   19,0 487,2   16,45% 16,45% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 0,1 2,6   0,1 2,6   0,09% 0,09% 

                    

    35,1 900,0   35,1 900,0       

03-000 ΓΕΜΙΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

3 

                

02-24-004 Α ΥΛΗ 45 9 99,3 11,0 9,0 99,3 11,0375 19,87% 19,87% 

09-24-028 Α ΥΛΗ 46 8 88,3  8,0 88,3   17,66% 17,66% 

03-24-001 Α ΥΛΗ 47 8 88,3   8,0 88,3   17,66% 17,66% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 48 20 220,8   20,0 220,8   44,15% 44,15% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 0,3 3,3   0,3 3,3   0,66% 0,66% 

                    

                    

                    

          

                    

                    

    45,3 500,0   45,3 500,0       
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04-000 ΓΕΜΙΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

4 

                

02-24-004 Α ΥΛΗ 50 18 206,0 11,4 18,0 206,0 11,4437 31,69% 31,69% 

09-24-028 Α ΥΛΗ 51 8 91,5  8,0 91,5   14,08% 14,08% 

03-24-001 Α ΥΛΗ 52 8 91,5   8,0 91,5   14,08% 14,08% 

09-24-005 Α ΥΛΗ 53 2,7 30,9   2,7 30,9   4,75% 4,75% 

09-24-024 Α ΥΛΗ 54 20 228,9   20,0 228,9   35,21% 35,21% 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 0,1 1,1   0,1 1,1   0,18% 0,18% 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   

                    

                    

                    

    56,8 650,0   56,8 650,0       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Αναλώσεις Υλικών για τα Ζυμάρια   

       

 

    Kg Συστατικών       

ΚΩΔ Περιγραφή Σύνολο Είδος 

01-24-009 Α ΥΛΗ 1 875,3 00-00-01 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 875,3 00-00-01 

09-24-024 Α ΥΛΗ 3 730,7 00-00-01 

05-24-002 Α ΥΛΗ 4 837,2 00-00-01 

05-24-001 Α ΥΛΗ 5 456,7 00-00-01 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 36,5 00-00-01 

01-22-119 Α ΥΛΗ 7 4.871,3 00-00-01 

05-24-006 Α ΥΛΗ 8 989,5 00-00-01 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 882,6 00-00-02 

01-24-004 Α ΥΛΗ 10 882,6 00-00-02 

09-24-024 Α ΥΛΗ 11 772,3 00-00-02 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 34,7 00-00-02 

09-24-004 Α ΥΛΗ 13 258,5 00-00-02 

05-24-004 Α ΥΛΗ 14 4,7 00-00-02 

01-22-117 Α ΥΛΗ 15 630,4 00-00-02 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 227,0 00-00-03 

01-24-006 Α ΥΛΗ 17 18,3 00-00-03 

01-24-005 Α ΥΛΗ 18 18,3 00-00-03 

09-24-024 Α ΥΛΗ 19 150,1 00-00-03 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 5,1 00-00-03 

09-24-003 Α ΥΛΗ 21 10,6 00-00-03 

07-24-025 Α ΥΛΗ 22 23,8 00-00-03 

05-24-001 Α ΥΛΗ 23 13,2 00-00-03 

07-24-003 Α ΥΛΗ 24 10,6 00-00-03 

07-24-013 Α ΥΛΗ 25 0,7 00-00-03 

01-22-118 Α ΥΛΗ 26 292,9 00-00-03 

01-24-002 Α ΥΛΗ 27 258,3 00-00-04 

01-24-004 Α ΥΛΗ 28 258,3 00-00-04 

09-24-024 Α ΥΛΗ 11 258,3 00-00-04 

09-24-001 Α ΥΛΗ 30 10,2 00-00-04 

05-24-004 Α ΥΛΗ 31 14,9 00-00-04 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε Αναλώσεις Υλικών για τις Γεμίσεις    

       

 

    

 

      

ΚΩΔ Περιγραφή Σύνολο Είδος 

01-22-038 Α ΥΛΗ 32 275 00-00-01 

07-24-011 Α ΥΛΗ 33 69 00-00-01 

03-24-008 Α ΥΛΗ 34 172 00-00-01 

03-24-002 Α ΥΛΗ 35 104 00-00-01 

03-24-001 Α ΥΛΗ 36 137 00-00-01 

03-24-003 Α ΥΛΗ 37 137 00-00-01 

09-24-002 Α ΥΛΗ 38 29 00-00-01 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 2,29 00-00-01 

09-24-024 Α ΥΛΗ 40 275 00-00-01 

09-24-028 Α ΥΛΗ 41 205 00-00-02 

03-24-001 Α ΥΛΗ 42 205 00-00-02 

09-24-024 Α ΥΛΗ 43 487 00-00-02 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 2,5 00-00-02 

02-24-004 Α ΥΛΗ 45 99 00-00-03 

09-24-028 Α ΥΛΗ 46 88,3 00-00-03 

03-24-001 Α ΥΛΗ 47 88,3 00-00-03 

09-24-024 Α ΥΛΗ 48 220,7 00-00-03 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 3,3 00-00-03 

02-24-004 Α ΥΛΗ 50 205,99 00-00-04 

09-24-028 Α ΥΛΗ 51 91,55 00-00-04 

03-24-001 Α ΥΛΗ 52 91,55 00-00-04 

09-24-005 Α ΥΛΗ 53 30,90 00-00-04 

09-24-024 Α ΥΛΗ 54 228,87 00-00-04 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 1,14 00-00-04 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤ 

Συνολικές Αναλώσεις Υλικών για την 

Ημέρα   

      

 
ΣΥΝΟΛΟ ====>> 17.958,3 

Kg Σύνολο     

ΚΩΔ Περιγραφή Σύνολο 

01-24-009 Α ΥΛΗ 1 875,3 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 875,3 

09-24-024 Α ΥΛΗ 3 730,7 

05-24-002 Α ΥΛΗ 4 837,2 

05-24-001 Α ΥΛΗ 5 456,7 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 36,5 

01-22-119 Α ΥΛΗ 7 4.871,3 

05-24-006 Α ΥΛΗ 8 989,5 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 882,6 

01-24-004 Α ΥΛΗ 10 882,6 

09-24-024 Α ΥΛΗ 11 772,3 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 34,7 

09-24-004 Α ΥΛΗ 13 258,5 

05-24-004 Α ΥΛΗ 14 4,7 

01-22-117 Α ΥΛΗ 15 630,4 

01-24-002 Α ΥΛΗ 2 227,0 

01-24-006 Α ΥΛΗ 17 18,3 

01-24-005 Α ΥΛΗ 18 18,3 

09-24-024 Α ΥΛΗ 19 150,1 

09-24-001 Α ΥΛΗ 6 5,1 

09-24-003 Α ΥΛΗ 21 10,6 

07-24-025 Α ΥΛΗ 22 23,8 

05-24-001 Α ΥΛΗ 23 13,2 

07-24-003 Α ΥΛΗ 24 10,6 

07-24-013 Α ΥΛΗ 25 0,7 

01-22-118 Α ΥΛΗ 26 292,9 

01-24-002 Α ΥΛΗ 27 258,3 

01-24-004 Α ΥΛΗ 28 258,3 

09-24-024 Α ΥΛΗ 11 258,3 

09-24-001 Α ΥΛΗ 30 10,2 

05-24-004 Α ΥΛΗ 31 14,9 

01-22-038 Α ΥΛΗ 32 275,0 

07-24-011 Α ΥΛΗ 33 69,0 

03-24-008 Α ΥΛΗ 34 172,0 

03-24-002 Α ΥΛΗ 35 104,0 

03-24-001 Α ΥΛΗ 36 137,0 

03-24-003 Α ΥΛΗ 37 137,0 

09-24-002 Α ΥΛΗ 38 29,0 
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09-24-001 Α ΥΛΗ 39 2,3 

09-24-024 Α ΥΛΗ 40 275,0 

09-24-028 Α ΥΛΗ 41 205,0 

03-24-001 Α ΥΛΗ 42 205,0 

09-24-024 Α ΥΛΗ 43 487,0 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 2,5 

02-24-004 Α ΥΛΗ 45 99,0 

09-24-028 Α ΥΛΗ 46 88,3 

03-24-001 Α ΥΛΗ 47 88,3 

09-24-024 Α ΥΛΗ 48 220,7 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 3,3 

02-24-004 Α ΥΛΗ 50 206,0 

09-24-028 Α ΥΛΗ 51 91,5 

03-24-001 Α ΥΛΗ 52 91,5 

09-24-005 Α ΥΛΗ 53 30,9 

09-24-024 Α ΥΛΗ 54 228,9 

09-24-001 Α ΥΛΗ 39 1,1 


