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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μείζονος σημασίας 

διαδικασία για τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να διαμορφώνουν την τιμολογιακή τους 

πολιτική. Οι τύποι κοστολόγησης που έχουν αναπτυχτεί ποικίλουν και 

προσδιορίζονται με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά, με βάση και τον τρόπο 

λειτουργίας και την στρατηγική παραγωγής που ακολουθεί κάθε εταιρία. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη 

διαδικασία κοστολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζεται και μέσω μελέτης περίπτωσης το παράδειγμα 

κοστολόγησης που ακολουθεί εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

κατασκευών και της εμπορίας οικοδομικών υλικών και εφαρμόζει τη μέθοδο της 

κοστολόγησης κατά παραγγελία. 

Λέξεις κλειδιά: Βιομηχανική κοστολόγηση, μελέτη περίπτωσης, Κοστολόγηση 

κατά παραγγελία 
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ABSTRACT 

Pricing of products and services is a major procedure for the enterprises by which 

they form their pricing policy. The types of costing that have thrived vary and are 

determined by different criteria each time and by the mode of production and the 

strategy followed by each company. This paper introduces in detail the theoretical 

framework for the process of product and services costing, while is presented through 

a case study an example of costing of company which operates in construction and 

building materials sale sector and applies job order costing system.  

Keywords: Industrial cost accounting case study, Job Order Costing System 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κοστολόγηση της παραγωγής και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις 

επιχειρήσεις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την επίτευξη του 

μεγαλυτέρου δυνατού κέρδους βελτίωσης της αποδοτικότητας τους. Τα διοικητικά 

στελέχη των οργανισμών δείχνουν ιδιαίτερη βαρύτητα κοστολόγηση των προϊόντων 

τους αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής με απώτερο στόχο την 

αποτελεσματικότερη δυνατή διάθεση των προϊόντων της παραγωγής που λειτουργεί 

ως μοχλός για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις που καταρτίζουν με μεθοδικότητα κοστολογικές στρατηγικές, μέσω 

συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που στηρίζεται σε τεχνικές βιομηχανικής 

κοστολόγησης επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των οικονομικών τους 

στόχων. 

Ανάλογα με τη φιλοσοφία της διοίκησης των επιχειρήσεων το είδος των 

δραστηριοτήτων τους και των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν οι εταιρίες 

επιλέγουν να εφαρμόσουν την ανάλογη στρατηγική/σύστημα βιομηχανικής 

κοστολόγησης Έτσι, τα συστήματα βιομηχανικής κοστολόγησης διακρίνονται σε 

κοστολόγηση κατά παραγγελία ή κατά έργο ή κατά προϊόν, κοστολόγηση κατά φάση, 

κοστολόγηση λειτουργίας, κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες, πρότυπη 

κοστολόγηση, άμεση ή οριακή – μεταβλητής κοστολόγησης ή πλήρη κοστολόγηση. 

Η επιλογή του καταλληλότερου τύπου εξαρτάται τόσο από τη γενικότερη 

επιχειρησιακή φιλοσοφία, όσο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, 

όπως είναι το μέγεθός της, το είδος της δραστηριότητας της και το εξωτερικό 

οικονομικό περιβάλλον δραστηριοποίησής της.  

Σε κάθε περίπτωση, η χρησιμότητα ενός της χρησιμοποίησης τεκμηριωμένου 

συστήματος κοστολόγησης είναι αδιαμφισβήτητη. Η εν λόγω χρησιμότητα 

συνίσταται στο γεγονός ότι η διαδικασία της κοστολόγηση στις βιομηχανικές μονάδες 

αποτελεί μία σημαντική βάση ελέγχου των εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων, 

ενώ εκτός αυτού, ο προσδιορισμός του κόστους των δραστηριοτήτων των εταιριών 
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αποτελεί ένα μέσο παρακολούθησης της συνολικής αποδοτικότητας και βελτίωσης 

της γενικής αποτελεσματικότητας.  

Όπως ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρησιακών και οργανωσιακών 

ζητημάτων, η κοστολόγηση είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχημένη πορεία των 

επιχειρήσεων και προϋποθέτει την συνεργασία της διοίκησης των οργανισμών των 

οικονομικών τμημάτων καθώς και των τμημάτων που εμπλέκονται στην παραγωγική 

διαδικασία.  

Καθίσταται, λοιπόν, προφανές πως η σύνταξη ενός αποτελεσματικού κοστολογικού 

σχεδίου από τις επιχειρήσεις επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τη βελτιστοποίηση των κερδών τους. Ωστόσο, η ύπαρξη των κατάλληλων 

προϋποθέσεων είναι σημαντική για την κοστολογική λειτουργικότητα, καθώς σε 

ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες. Στο σημερινό 

επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις 

και απαιτείται να προσαρμοστούν σε αυτές προκειμένου να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές. Η δομή του κόστους των προϊόντων έχει αλλάξει σημαντικά με τα 

γενικά βιομηχανικά έξοδα να αυξάνονται σε σχέση με το μέγεθος της παραγωγής. Η 

άμεση εργασία, από την άλλη πλευρά, έχει  συρρικνωθεί λόγω της αυξημένης 

αυτοματοποίησης.  

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου που διέπει το ζήτημα της κοστολόγησης στις βιομηχανικές μονάδες, καθώς 

και η ανάλυση μίας περιπτωσιολογικής μελέτης βιομηχανικής που δραστηριοποιείται 

στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, την 

ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και την ανάληψη και εκτέλεση 

τεχνικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.  

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τις βασικές έννοιες της κοστολόγισης, ενώ 

αποσαφηνίζονται οι διακρίσεις των εξόδων των εσόδων και των δαπανών αλλά και 

των διαφόρων κατηγοριών κόστους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα υπάρχοντα συστήματα και μέθοδοι της βιομηχανικής κοστολόγησης 

ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι λογιστικές εργασίες που διέπουν τη 

διαδικασία της κοστολόγησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η κοστολογική 
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μέθοδος εταιρίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών και της 

εμπορίας οικοδομικών προϊόντων και παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές που 

αυτή ακολουθεί στη διαδικασία της κοστολόγησης. Τέλος, καταγράφονται τα 

συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

Διαχείριση του κόστους χρησιμοποιείται για την υλοποίηση αποφάσεων που αφορούν 

το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών στρατηγικών από τις 

επιχειρήσεις (Reiss, 1992). Παράλληλα με την αυξανόμενη σημασία της λογιστικής 

για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων, οι μελέτες που διεξάγονται στο 

συγκεκριμένο τομέα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων οικονομιών. Επιπλέον σημασία του προσδιορισμού 

του κόστους και της λογιστικής διαχείρισης του από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις 

έχει αυξηθεί περισσότερο από ποτέ. Οι βασιμότεροι λόγοι για αυτό είναι ο εγχώρια 

και διεθνής ανταγωνισμός πάρει η μείωση του περιθωρίου κέρδους και η αύξηση των 

τιμών των εισροών.  

Στη μελέτη που αφορούσε σε 40 βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Αίγυπτο οι Van 

Triest και Elshahat (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λογιστικές πληροφορίες 

που αφορούν το είναι διαθέσιμες στη διαδικασία της παραγωγής σε βασικό επίπεδο 

και χρησιμοποιούνται περισσότερο για την σκοπούς εξωτερικής τιμολόγησης από ότι 

για εσωτερικούς σκοπούς όπως η αύξηση της αποτελεσματικότητας. Διαπίστωσαν 

επίσης ότι η χρήση των λογιστικών τεχνικών που αφορούν το κόστος με βάση τις 

δραστηριότητες είναι είτε ελλιπή είτε παντελώς απούσα.  

Η συγκριτική μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Joshi (2001) αποκάλυψε ότι οι 

ινδικές επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε παραδοσιακές τεχνικές 

κοστολόγησης όπως ημερήσιες τεχνικές προϋπολογισμού και εργαλεία του 

προϋπολογισμού του κεφαλαίου. 

Εν τω μεταξύ , ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων έχει 

σημαντική επίδραση στον καθορισμό της υιοθέτησης των νέων ανεπτυγμένων 

πρακτικές και τεχνικών κοστολόγησης  και λογιστικής διαχείρισης του κόστους και οι 

ρυθμοί υιοθέτησης τους είναι πολύ υψηλότεροι σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

(Chenhall et al, 1998). 
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Ο Akdoğan (2009) παρατηρεί ότι η χρήση σύγχρονων μεθόδων κοστολόγησης από 

τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κερδίζει έδαφος στην Τουρκία με τις επιχειρησεις της 

συγκεκριμένης χώρας να έχουν στραφεί σε μεγάλο βαθμό σε συστήματα άμεσης 

κοστολόγησης και κοστολόγησης με βάση τη δραστηριότητα, σε ανάλυση νεκρού 

σημείου αλλά και άλλες τεχνικές διαχείρισης και αποτύπωσης του κόστους.  Η 

συγκεκριμένη διαπίστωση επιβεβαιώνεται από τους Ersoy et al., (2006). Οι 

συγγραφείς στη μελέτη τους που αφορούσε 51 από τις 500 μεγαλύτερες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις στην Τουρκία , έδειξε ότι το 29,5% των βιομηχανιών χρησιμοποιήσει τη 

διαδικασία βάσει δραστηριότητας, το 25,5% κοστολόγηση κατά παραγγελία ενώ 

υψηλό σχετικά είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 

κοστολόγησης κατά φάση αγγίζοντας το 14,0%. Επίσης παρατήρησαν ότι  το κόστος 

των άμεσων υλικών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του συνολικού κόστους 

παραγωγής , ακολουθούμενο το κόστος της άμεσης εργασίας.  

Στη μελέτη τους η οποία αναφέρεται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις της Κίνας οι Wu 

et al., (2007), αναλύουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις σύγχρονες 

τεχνικές κοστολόγησης σημειώνοντας ότι ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που ακολουθούν 

τεχνικές πλήρους κοστολόγησης παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία σε 

σχέση με αυτές που ακολουθούν άμεση κοστολόγηση. Παράλληλα σημειώνουν ότι 

έχουν υψηλότερο έλεγχο του κόστους των γενικών βιομηχανικών εξόδων τους. 

Τέλος, ο Bjοrnenak, παραθέτει ότι η εξέλιξη των σύγχρονων εργαλείων υπολογιστών 

έχει βοηθήσει σημαντικά στο καλύτερο, πλήρη υπολογισμό του κόστους παραγωγής 

αλλά και στον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

3.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Η κοστολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων από τα διοικητικά 

στελέχη των επιχειρήσεων και των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών. Η διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνει την επεξεργασία λογιστικών δεδομένων τα οποία βοηθούνε τα 

στελέχη να ελέγχουν τις καθημερινές λειτουργίες, να ελέγχουν το κόστος και να 

αξιολογούν την απόδοση της επιχείρησης. Τα δεδομένα της λογιστικής κόστους 

αποτελούν τις πιο σημαντικές πληροφορίες γι’ αυτές τις διοικητικές πληροφορίες 

(Πάγγειος, 1993). 

Για να διερευνήσουμε σε βάθος τη διαδικασία της κοστολόγησης στα πλαίσια μιας 

επιχείρησης, είναι σημαντικό να μελετήσουμε πως εξελίχθηκε η έννοια της 

κοστολόγησης διαχρονικά. Ιστορικά, η λογιστική κόστους αναπτύχθηκε ως 

ξεχωριστός κλάδος της λογιστικής μετά το τέλος του 19ου αιώνα όταν η βιομηχανική 

επανάσταση επέβαλλε την ανάγκη για λεπτομερειακές μετρήσεις του κόστους 

παραγωγής των προϊόντων και αποτέλεσε σημαντικό μέρος της διοικητικής 

λογιστικής. Ίσως η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ Διοικητικής και 

Χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι ότι η πρώτη συλλέγει και επεξεργάζεται 

πρωτογενή στοιχεία που προέρχονται απευθείας από τους οργανισμούς ενώ η δεύτερη 

επεξεργάζεται δευτερογενή στοιχεία για τη μέτρηση της αποδοτικότητας στους 

οργανισμούς (Kaplan, 1994). 

Σύμφωνα με την International Federation of Accountants (1998), η Λογιστική έχει 

διέρθει μέσα από 4 στάδια, τα οποία καθορίζουν τις διάφορε τεχνικές και μεθόδους 

λειτουργίας της Λογιστικής από τα διοικητικά στελέχη. Το 1ο στάδιο ξεκινάει πριν 

από το 1950, όταν η μέτρηση της απόδοσης ξεκινούσε από τον καθορισμό του 

κόστους και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσα από τη χρήση των συστημάτων 

προϋπολογισμού και κοστολόγησης. Στο 2ο στάδιο, όπως διαμορφώθηκε στα μέσα 

του 1960,  έγινε μια στροφή στο προς την παροχή πληροφόρησης για το διαχειριστικό 

σχεδιασμό και έλεγχο. Ο Boland και Fower (2000) περιγράφουν τον διαχειριστικό 
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έλεγχο ως μια διαδικασία χρήσης των πόρων για αποδοτική και αποτελεσματική 

περάτωση της αποστολής κάθε οργανισμού. Στο 3ο στάδιο, το οποίο εμφανίζεται στα 

μέσα του 1980, η Διοικητική Λογιστική μεταφέρει το ενδιαφέρον της στον 

περιορισμό της σπατάλης κάθε επιχειρησιακής διαδικασίας. Αυτή η αλλαγή έγινε 

δυνατή λόγω της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης των μεθόδων της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας από την Διοικητική Λογιστική: μέτρηση κόστους ποιότητας, κοστολόγηση 

ανά δραστηριότητα, ανάλυση και αξιολόγηση διαδικασιών και στρατηγική διοίκηση 

κόστους από εταιρίες (Cooper & Kaplan, 1991). Στο τρέχων 4ο στάδιο, η Διοικητική 

Λογιστική, παράλληλα με τον έλεγχο, το σχεδιασμό και τον περιορισμό της 

σπατάλης, επικεντρώνεται και στη δημιουργία αξίας στις εταιρίες μέσω νέων 

τεχνικών που έχουν ως στόχο να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της παραδοσιακής 

Λογιστικής. Οι τεχνικές αυτές συμπεριλαμβάνουν την κοστολόγηση ανά 

δραστηριότητα (Activity based costing), τον στρατηγικό λογιστικό έλεγχο (Strategic 

Accounting Control) και τις μετρήσεις προστιθέμενης οικονομικής αξίας (Economic 

Value Added). Κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω τεχνικών διοικητικής λογιστικής 

είναι η προώθηση και η δημιουργία οδηγών αξίας όπως του πελάτη, της καινοτομίας 

του οργανισμού και τις αποδόσεις των μετοχών. 

Η κοστολόγηση, ασχολείται με την κατάταξη, καταχώριση, κατανομή, 

ανακεφαλαίωση και αναφορά των στοιχείων του κόστους σε μια ορισμένη και 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια). 

Ειδικότερα η διαδικασία της κοστολόγησης υπηρετεί: 

• Την ενδο-επιχειρησιακή ανάγκη πληροφόρησης γύρω από τη σχέση 

συντελεστές παραγωγής και παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

• Την εύρεση ενδο-επιχειρησιακών μεγεθών όπως κόστος παραγωγής, κόστος 

διάθεσης, τιμή προσφοράς, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός και συγκρίσεις 

κόστους. 

• Την πρόγνωση εξέλιξης του κόστους. 

• Τον έλεγχο εξέλιξης του κόστους, σύγκριση πραγματικών επίκαιρων τιμών με 

τιμές περασμένων περιόδων ή ονομαστικές τιμές. 

• Τις αναλύσεις σχετικά με τις αποκλίσεις από προγνωστικές τιμές, καθώς 

επίσης και την αναζήτηση της αιτίας των αποκλίσεων, την αιτιολόγηση και την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 
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Η λογιστική πληροφόρηση χρησιμοποιείται ευρέως για την κοστολόγηση. Δεδομένου 

ότι η κοστολόγηση είναι η διαδικασία χρήσης των κατάλληλων τεχνικών 

προκειμένου τα κόστη να βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά επίπεδα. Η κοστολόγηση 

χρησιμοποιείται για να ορισθεί το αληθινό κόστος των διαδικασιών και των 

διαδικασιών παραγωγής. Η κοστολόγηση βοηθά στο να ορισθεί το πραγματικό 

κόστος ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας. Από την στιγμή που θα βρεθεί το 

πραγματικό κόστος τότε η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε ενέργειες για μείωση 

του κόστους παραγωγής προκειμένου να επιτύχει τα περιθώρια κέρδους που επιθυμεί 

και να προσφέρει το προϊόν/υπηρεσία σε μια τιμή που θα είναι αποδεκτή από τον 

καταναλωτή (Πάγγειος, 1993). Η γνώση του πραγματικού κόστους επιτρέπει στην 

επιχείρηση να περιορίσει την φύρα των υλικών, το κόστος αποθήκης αλλά κυρίως να 

θέσει μία τιμολογιακή πολιτική που θα της επιτρέπει να επιτύχει το περιθώριο 

κέρδους που επιθυμεί αλλά και τιμή προϊόντος που θα είναι επιθυμητή από τον 

καταναλωτή. Κατ’αυτό τον τρόπο η επιχείρηση θα γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

 

3.2 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κόστος 

Στη Λογιστική συνήθως επικρατεί σύγχυση στις έννοιες των εσόδων, εξόδων και 

δαπανών, που έχουν άμεση σχέση με την έννοια του κόστους. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να γίνει η διάκριση και η αναγνώριση αυτών των εννοιών με βάση το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Αρχικά τα χαρακτηριστικά που αφορούν στο κόστος στη σύγχρονη κοστολογική 

θεωρία είναι τα εξής: 

• H κατανάλωση υλικών ή άυλων αγαθών. 

• Η κατανάλωση αγαθών πρέπει να σχετίζεται, να αναφέρεται ή να 

αιτιολογείται με την απόδοση προϊόντων ή υπηρεσιών. 

• Η κατανάλωση αγαθών πρέπει να δύναται να τιμολογηθεί. 

Το Προεδρικό Διάταγμα 1123 της 15.12.80: Περί ορισμού του περιεχομένου και του 

χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 
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όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα 592/1984 και 186/1986 και 

τον νόμο 3487/2006, ορίζει στο κεφάλαιο 5.1 πως «το κόστος, ανάλογα με το σκοπό 

για τον οποίο πραγματοποιείται ή το ρυθμό κυκλοφορίας του στην οικονομική μονάδα, 

διακρίνεται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

• Κόστος τρέχουσας μορφής είναι αυτό που δημιουργείται όταν τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες που αποκτούνται προορίζονται να μεταπωληθούν, αυτούσια ή έπειτα από 

κατεργασία, σε βραχύ χρονικό διάστημα, κατά κανόνα όχι μεγαλύτερο από μία 

διαχειριστική περίοδο, όπως είναι π.χ. τα εμπορεύματα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, 

τα αναλώσιμα υλικά, οι αμοιβές προσωπικού, οι αμοιβές υπηρεσιών τρίτων και το 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

• Κόστος πάγιας μορφής είναι αυτό που σχηματίζεται στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από 

την οικονομική μονάδα, άμεσα ή έμμεσα, για μακρό χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

οπωσδήποτε των δώδεκα μηνών, για πάγια εκμετάλλευση. Στην κατηγορία αυτή του 

κόστους ανήκει π.χ. το κόστος κτήσεως μηχανημάτων, κτιρίων, γηπέδων, επίπλων, 

μεθόδων παραγωγής (Know - How) ή φήμης και πελατείας. 

Το κόστος πάγιας μορφής μετατρέπεται κατά κανόνα σε κόστος τρέχουσας μορφής, είτε 

μέσω των τμηματικών αποσβέσεων, είτε μέσω της διαδικασίας πωλήσεως, όταν πάγια 

στοιχεία αλλάζουν προορισμό επειδή αποφασίζεται η πώλησή τους. 

Το κόστος τρέχουσας μορφής μετατρέπεται, κατ' εξαίρεση, σε κόστος πάγιας μορφής, 

είτε όταν μεταβάλλεται ο λειτουργικός προορισμός του αντίστοιχου αγαθού (π.χ. από 

επιχείρηση μεταπωλήσεως αυτοκινήτων αποφασίζεται να χρησιμοποιηθούν για τη 

μετακίνηση του προσωπικού της αυτοκίνητα από εκείνα που προορίζονται για πώληση), 

είτε όταν το αγαθό αναλώνεται στην παραγωγή άλλου αγαθού που προορίζεται να 

χρησιμοποιείται για πάγια εκμετάλλευση (π.χ. τα στοιχεία κόστους των 

ιδιοπαραγόμενων παγίων, όπως είναι τα υλικά, τα ημερομίσθια, το ηλεκτρικό ρεύμα και 

άλλα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των στοιχείων αυτών)». 
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Έξοδο 

Οι ακαδημαϊκοί συγγραφείς Σταυρόπουλος, Βαζακίδης και Τσόπογλου (2004) 

ορίζουν πως «έξοδο είναι το κόστος  που με τη θέληση της διαθέτει η επιχείρηση με 

ανταλλαγμα την επιτυχία του σκοπού της μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο». 

Ειδικότερα, το Π.Δ. 1123 της 15.12.80, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα Προεδρικά 

Διατάγματα 592/1984 και 186/1986 και τον νόμο 3487/2006 ορίζει το έξοδο ως το 

κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως (εξαφανιζόμενο κόστος). 

Επιπλέον, «το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι 

ενσωματωμένο. Τότε το κόστος του αγαθού αυτού μετατρέπεται σε έξοδο και βαρύνει το 

έσοδο που προκύπτει από την πώλησή του». 

Τέλος, «το κόστος των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως, χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας και ερευνών - αναπτύξεως μετατρέπεται σε έξοδο, είτε ολικά, είτε κατά το 

μέρος που βαρύνει τα έσοδα ή τα μικτά αποτελέσματα ή το κόστος των πωλημένων 

αγαθών και υπηρεσιών της χρήσεως». 

Η σπουδή και η έρευνα του κόστους με σκοπό τον έλεγχό του και τη χρήση του για 

τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, προϋποθέτει την κατάταξή του σε κατηγορίες. 

Έτσι μιλάμε για άμεσα και έμμεσα έξοδα μιας επιχείρησης.  

Ενώ τα άμεσα έξοδα μιας επιχείρησης μπορούν με βεβαιότητα να αποδοθούν σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης, τα έμμεσα αποτελούν έξοδα που 

πραγματοποιούνται για το σύνολο των προϊόντων ή των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν με ακρίβεια σε κάθε 

τμήμα (Doubnik et al.,2007).  

Γενικά βιομηχανικά έξοδα ή έμμεσα έξοδα χαρακτηρίζονται όλες οι δαπάνες της 

παραγωγικής διαδικασίας. Στα έμμεσα έξοδα περιλαμβάνονται τα έμμεσα υλικά και η 

έμμεση εργασία καθώς και διάφορα λειτουργικά έξοδα παραγωγής, όπως το ενοίκιο, 

οι αποσβέσεις, το ηλεκτρικό ρεύμα κ.α (Πάγγειος, 1993). 
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Δαπάνη 

Στο ίδιο κεφάλαιο του Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζεται πως «δαπάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια 

πραγματοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου. Δαπανώ σημαίνει ενεργώ ή ακολουθώ 

τις αναγκαίες διαδικασίες υλοποιήσεως μιας επενδύσεως σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες, 

όπως π.χ. δαπανώ για την αγορά ενός μηχανήματος, μιας πρώτης ύλης, ενός κτιρίου ή 

για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων και για τη μίσθωση της εργασίας 

εργατοϋπαλλήλων». 

 

Έσοδο 

Τέλος, ως έσοδο ορίζεται «η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δυνάμεως που 

αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και 

ειδικότερα από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων. 

Στην έννοια του εσόδου περιλαμβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας 

φύσεως κονδύλια που καταβάλλονται στην οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση 

επιτεύξεως των σκοπών της». 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς του Ε.Γ.Λ.Σ, συμπεραίνουμε τις εξής διαφορές 

μεταξύ του κόστους, του εξόδου και της δαπάνης, όπως αυτές διακρίνονται στην 

διεθνή βιβλιογραφία (Garrison and Noreen, 2002; Hongren, Datar and Foster, 2005): 

• Το κόστος είναι στοιχείο του ενεργητικού ενώ το έξοδο είναι στοιχείο 

διαμορφωτικό των αποτελεσμάτων χρήσης. 

• Το κόστος μπορεί να μεταφέρεται από μία χρήση σε άλλη ενώ τα έξοδα 

επιβαρύνουν τη χρήση ή την περίοδο μέσα στην οποία πραγματοποιούνται. 

• Το έξοδο προέρχεται από το κόστος που εξαφανίζεται με την πώληση του 

αγαθού. 

• Η δαπάνη ταυτίζεται τόσο με το κόστος όσο και με το έξοδο. 
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3.3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Για την βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του κόστους και της ορθής χρήσης του για 

τη σωστή λήψη αποφάσεων είναι σημαντική η διάκριση με βάση κάποια 

συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά. Ο κ. Πάγγειος (1993) αναφέρει τα 

συνήθη κριτήρια διάκρισης των στοιχείων του κόστους και αυτά είναι τα εξής: 

• Η φύση του κόστους. 

• Ο προορισμός ή λειτουργικός χαρακτήρας του κόστους. 

• Η λογιστική περίοδος εξάντλησης της χρησιμότητας. 

• Ο βαθμός συνδέσμου του με το προϊόν της παραγωγής. 

• Ο βαθμός συνδέσμου με τα επιμέρους παραγωγικά τμήματα. 

• Η συμπεριφορά του στις διακυμάνσεις της οποιασδήποτε δραστηριότητας της 

επιχείρησης. 

• Ο σκοπός της πραγματοποίησης του. 

• Ο βαθμός χρησιμότητας στο σχεδιασμό και στον έλεγχο. 

 

3.4 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Όταν τα κόστη διακρίνονται με βάση τις αντικειμενικές ιδιότητες τους που δεν 

επηρεάζονται από τα λειτουργικά τους ή κατά προορισμό χαρακτηριστικά 

(παραγωγή, διάθεση, έρευνα-ανάπτυξη κλπ) τότε ονομάζονται κόστη κατ’ είδος ή 

κατά φύση (Πάγγειος, 1993) 

Ειδικότερα, το κόστος κατ’ είδος στο Ε.Γ.Λ.Σ παρακολουθείται στους λογαριασμούς 

της ομάδας 6 (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, παροχές τρίτων, φόροι και τέλη, 

διάφορα έξοδα, τόκοι και συναφή έξοδα, αποσβέσεις παγίων, προβλέψεις 

εκμετάλλευσης, αποθέματα) ενώ στη Λογιστική Κόστους ή Αναλυτική Λογιστική της 

ομάδας 9 το κόστος κατατάσσεται κατά προορισμό όπως θα δούμε παρακάτω. 
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3.5 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Με βάση το κριτήριο του προορισμού, το κόστος διακρίνεται στις εξής  διάφορες 

λειτουργίες ή δραστηριότητες της επιχείρησης (Ε.Γ.Λ.Σ): 

• Κόστος της παραγωγικής λειτουργίας. 

• Κόστος της λειτουργίας των αγορών. 

• Κόστος της λειτουργίας της διάθεσης 

• Κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

• Κόστος της διοικητικής λειτουργίας 

• Κόστος της λειτουργίας των ερευνών και ανάπτυξης 

Η κατάταξη του κόστους με βάση τον προορισμό δίνει μια σειρά πλεονεκτημάτων για 

την λήψη σωστών αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη, που έχουν ως στόχο τον 

έλεγχο του μεγέθους του κόστους και των φορέων που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό, την 

μέτρηση της αποδοτικότητας και τον καταλογισμό του στους ενδιάμεσους και 

τελικούς φορείς κόστους (Hongren, Datar and Foster, 2005). 

 

3.6 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η κατάταξη του κόστους εξαρτάται από το αν μια δαπάνη, που πραγματοποιήθηκε 

στη λογιστική περίοδο, καταλογίζεται και βαρύνει τα έσοδα της ίδιας λογιστικής 

περιόδου ή αντίθετα κατανέμεται μεταξύ περισσότερων περιόδων (αποσβένεται) και 

βαρύνει (μειώνει) τα έσοδα των περιόδων αυτών. Επομένως, σύμφωνα με το κριτήριο 

αυτό, έχουμε (Πάγγειος, 1993): 

• Δαπάνες κεφαλαίου είναι οι δαπάνες εκείνες που αποσβένονται σταδιακά και 

είναι συνήθως οι δαπάνες επενδύσεων σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

(κτίρια, μηχανήματα κλπ), οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, 

αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης καθώς και οι δαπάνες αγοράς φήμης και 

υπεραξίας. 
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• Δαπάνες εισοδήματος είναι εκείνες οι δαπάνες που η χρησιμότητα τους 

εξαντλείται στη διάρκεια της περιόδου που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη, 

όπως τα ενοίκια και τα ασφάλιστρα που προκαταβάλλονται και καλύπτουν 

χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους. 

 

3.7 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κόστος παραγωγής είναι το σύνολο κάθε μορφής κόστους που απαιτείται για να 

παραχθεί το έτοιμο προϊόν. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι κόστους που 

περιλαμβάνονται στα παραγόμενα προϊόντα σε μια βιομηχανική επιχείρηση 

(Πάγγειος, 1993). Αυτοί ονομάζονται στοιχεία κόστους και περιλαμβάνουν: 

• Το κόστος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης 

• Το κόστος που σχετίζεται με τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού που 

ασχολούνται άμεσα με την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης 

• Το κόστος των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε) που σχετίζεται με όλα 

τα έμμεσα έξοδα που ενσωματώνονται  στο κόστος παραγωγής του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας που παράγεται  

 

3.8 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τον Πάγγειο (1993),η κατάταξη του κόστους με βάση αυτό το κριτήριο 

έχει σχέση με την οργάνωση της παραγωγής που ακολουθεί μια οικονομική μονάδα. 

Η παραγωγική λειτουργία χωρίζεται σε τμήματα που έχουν ομοιογενή 

χαρακτηριστικά και διακριτά ως προς άλλα τμήματα δραστηριότητας ενώ η ευθύνη 

για κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστή. Τα τμήματα αυτά διακρίνονται ανάλογα με 

τη φύση τους, σε παραγωγικά τμήματα και τμήματα παροχής υπηρεσιών. 
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Τα τμήματα που ασχολούνται άμεσα με την μεταποίηση της ύλης ή την επεξεργασία 

ενός προϊόντος χαρακτηρίζονται παραγωγικά ή κύρια, ενώ τα τμήματα που 

συμμετέχουν έμμεσα στη μεταποιητική διαδικασία χαρακτηρίζονται τμήματα 

υπηρεσιών ή βοηθητικά. Συνήθως, τα Γ.Β.Ε που προέρχονται από τη λειτουργία των 

κύριων τμημάτων βαρύνουν το προϊόν της παραγωγής, ενώ το κόστος που προέρχεται 

από τη λειτουργία των βοηθητικών τμημάτων βαρύνει έμμεσα τα προϊόντα. 

 

3.9 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, διακρίνουμε τις εξής κατατάξεις του κόστους 

(Garrison and Noreen, 2002): 

• Σταθερό είναι το κόστος  που παραμένει αμετάβλητο, συνολικά και 

ανεξάρτητα από τις μεταβολές στο επίπεδο της δραστηριότητας. 

• Ημιμεταβλητό κόστος είναι εκείνο το οποίο ένα τμήμα του αποτελείται από 

σταθερό κόστος (δεν επηρεάζεται από τον όγκο παραγωγής) και το υπόλοιπο 

τμήμα του από μεταβλητό κόστος (διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο 

παραγωγής). 

• Μεταβλητό κόστος είναι το κόστος που μεταβάλλεται, συνολικά, ευθέως 

ανάλογα προς τις αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητας. 

 

3.10 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Με κριτήριο το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η πραγματοποίηση του κόστους – 

εξόδου, αυτό διακρίνεται σε οργανικό και ανόργανο ως εξής (Πάγγειος, 2003): 

• “Οργανικό κόστος – έξοδο είναι εκείνο που σχετίζεται με τα οργανικά έσοδα για 

τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος εκμετάλλευσης της 

οικονομικής μονάδας”, όπως ορίζεται από το Ε.Γ.Λ.Σ (Π.Δ. 1183/80) 
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• “Ανόργανο κόστος  - έξοδο είναι εκείνο που αναφέρεται την ομαλή 

εκμετάλλευση της χρήσης, δηλαδή η πραγματοποίηση του οφείλεται σε έκτακτα 

γεγονότα και περιστατικά”. 

 

3.11 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  

Βάση του κριτηρίου του βαθμού χρησιμότητας του στο σχεδιασμό και στον έλεγχο το 

κόστος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες (Πάγγειος, 1993): 

• Προκαθορισμένο είναι το κόστος του οποίο το μέγεθος γνωρίζουμε εκ των 

προτέρων. 

• Προϋπολογιστικό κόστος είναι εκείνο που υπολογίζεται πριν πραγματοποιηθεί 

η παραγωγή σύμφωνα με τις προβλέψεις για τις τιμές, τις ποσότητες και τις 

συνθήκες παραγωγής.  

• Πρότυπο κόστος είναι εκείνο που υπολογίζεται με ακριβείς υπολογισμούς 

στηριζόμενος σε πρότυπα μεγέθη υλικών και εργατικών και σε πρότυπο 

συντελεστή επιβαρύνσεως Γ.Β.Κ. 

• Πραγματικό ή ιστορικό κόστος είναι το κόστος που προσδιορίζεται εκ των 

υστέρων, αφού έχει πραγματοποιηθεί. Είναι εκείνο «το κόστος που 

σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά, είναι απαλλαγμένο από 

υπολογιστικά έξοδα (π.χ. τόκους ιδίων κεφαλαίων) και στη διαμόρφωση του δεν 

συμμετέχουν έξοδα με ανώμαλο χαρακτήρα (π.χ. έξοδα που αντιστοιχούν σε 

υποαπασχόληση τμήματος ή λειτουργίας)» (Π.Δ. 1183/80). 

 

3.12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αποτελεσματικότητα της κοστολόγησης καθορίζεται από την ευθυγράμμιση των 

διαδικασιών της με ένα σύνολο προτύπων, συνήθως όπως αυτά προσδιορίζονται από 

τους διεθνείς οργανισμούς. Οι Siegel et al. (1955), υποστηρίζουν πως η 
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αποτελεσματικότητα αποτελεί μία μετρήσιμη και υπολογίσιμη πραγματικότητα και 

δεν καθορίζεται από τις υποκειμενικές αξιολογήσεις που έχουν εκχωρηθεί από τη 

διοίκηση ενός οργανισμού στους απασχολούντες με την κοστολογική διαδικασία. Με 

άλλα λόγια, η επιτυχία της κοστολόγησης μπορεί να αξιολογηθεί μόνο βάσει των 

προσδοκιών της επιχείρησης σχετικά με τα αποτελέσματά της, κυρίως από την 

πλευρά της διοίκησης.  

Η αποτελεσματικότητα της κοστολόγησης εξαρτάται από πλήθος εξωτερικών 

παραγόντων και μεταβλητών εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας. Ένας από 

αυτούς τους παράγοντες είναι η ίδια η φύση του οργανισμού, δηλαδή αν αυτός 

δραστηριοποιείται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ο Goodwin (2003) υποστηρίζει 

πως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις γενικά ενδιαφέρονται για τη μεγιστοποίηση των κερδών 

τους ενώ οι δημόσιοι οργανισμοί εστιάζουν στη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Βάσει 

αυτής της προσέγγισης, ο Allison (1980), εξετάζοντας τις διαδικασίες κοστολόγησης 

σε οργανισμούς, αποδεικνύει πως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς ο πρώτος χαρακτηρίζεται από ένα άκαμπτο 

ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, δίνοντας μικρότερη σημασία σε θέματα κόστους 

και κερδοφορίας.  

Ο Becker (1985) υποστηρίζει πως η σχεδιασμένη κοστολόγηση είναι συχνότερη και 

σημαντικότερη στους δημόσιους οργανισμούς, σε αντίθεση με τους Pfeffer & 

Leblebici (1973), οι οποίοι αναφέρουν πως οι οργανισμοί που λειτουργούν σε ένα 

περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις, με 

αποτέλεσμα να επιθυμούν να ισχυροποιούν τα κοστολογικά τους συστήματα. Ποιο 

συγκεκριμένα οι Pfeffer & Leblebici (1973) υποστηρίζουν πως τα συστήματα 

κοστολόγησης διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στους ιδιωτικούς οργανισμούς, 

λόγω του δυναμικού και πολυσύνθετου περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν και 

εξαιτίας των πολύπλοκων κινδύνων που αντιμετωπίζουν.  

Ένας ακόμη παράγοντας που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

κοστολόγησης αφορά τον επαγγελματισμό και τη λειτουργία του αντίστοιχου 

τμήματος κοστολόγησης των οργανισμών. Ο Ηο (2005) επισημαίνει πως η 

κοστολόγηση απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και καταρτιστεί 

κατάλληλα, και παράλληλα έχει τα επαγγελματικά προσόντα για να εκτελέσει 

καθήκοντα του. Επίσης, αναφέρει πως οι τα άτομα που απαρτίζουν το τμήμα 
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κοστολόγησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να θεωρούνται 

σημαντικοί πόροι για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, δεδομένου μάλιστα ότι οι 

δεξιότητες που απαιτούνται χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία. Επιπλέον, 

τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων στην κοστολόγηση, τα οποία 

εξαρτώνται από την ποιότητα της κατάρτισης, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την 

επαγγελματική εμπειρία, αποτελούν βασική μεταβλητή της αποτελεσματικότητας της 

κοστολογικής διαδικασίας.  

Επίσης, δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαδικασίας κοστολόγησης στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις, ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντικό 

στοιχείο της αποτελεσματικότητας της κοστολόγησης, όπως και οποιασδήποτε 

επιχειρησιακής διαδικασίας. Το υποστηρικτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από τη 

διοίκηση διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στην κοστολόγηση, προς την 

επίτευξη των μελλοντικών στρατηγικών στόχων. Η υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης δεν αφορά αποκλειστικά τη διαμόρφωση των συνθηκών κοστολόγησης 

αλλά και τη χρηματοδότησή του, καθώς το αντίστοιχο τμήμα θα πρέπει να έχει τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό, να 

σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να χρησιμοποιεί τα 

απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 1, κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία κατά 

την οποία  καταλογίζονται στοιχεία κόστους  στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχει μια εταιρεία. Η κατανόηση αυτής της διαδικασίας  παίζει ζωτικής σημασίας 

ρόλο  για τα στελέχη (Garrison and Noreen, 2005). Βασικός σκοπός κάθε συστήματος 

κοστολόγησης που χρησιμοποιούν τα στελέχη  πρέπει να είναι η παροχή δεδομένων 

κόστους που θα βοηθήσουν τα στελέχη να σχεδιάσουν, να ελέγξουν, να κατευθύνουν, 

και να πάρουν αποφάσεις. 

Με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Βαρβάκης, 2003;Πάγγειος, 1993; 

Garrison and Noreen, 2002; Horngren, Datar, and Foster, 2005) έχουν αναπτυχθεί τα 

εξής συστήματα κοστολόγησης: 

� Σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία ή κατά έργο ή εξατομικευμένης 

παραγωγής ή κατά προϊόν (Job Order Costing System). 

� Σύστημα κοστολόγησης κατά φάση ή μαζικής παραγωγής (Process Costing 

System) 

� Σύστημα κοστολόγησης λειτουργίας – σύστημα κοστολόγησης παραγωγής 

μόλις ζητηθεί το προϊόν (Just-In-Time Costing System) 

� Σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing 

System – ABC) 

� Σύστημα πρότυπης κοστολόγησης (Standard Costing System) 

� Σύστημα Άμεσης ή Οριακής – Μεταβλητής κοστολόγησης (Marginal or 

Direct Costing System) 

� Σύστημα πλήρους κοστολόγησης (Full Absortion Costing System) 

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν διαφορετικά κοστολογικά συστήματα ανάλογα με τις 

πληροφορίες που θέλουν να επεξεργαστούν, καθώς κάθε σύστημα δίνει έναν 

διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στον υπολογισμό του κόστους. Επιπλέον 

παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας, η φύση του 
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ανταγωνισμού, η τεχνολογική υποστήριξη κλπ. μπορούν να οδηγήσουν στην 

υιοθέτηση κάποιου συγκεκριμένου κοστολογικού συστήματος (Πάγγειος, 1993). 

Συνολικά, τα διάφορα συστήματα κοστολόγησης χρησιμεύουν σε τρεις λειτουργίες 

(Hongren, Datar and Foster, 2003): 

� Καθορίζουν το κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών που συμβάλλουν στη 

λήψη των αποφάσεων και το μίγμα των προϊόντων. 

� Υπολογίζουν το απόθεμα και το κόστος των πωληθέντων για εξωτερική 

πληροφόρηση. 

� Διαχειρίζονται το κόστος και αξιολογούν την απόδοση. 

 

4.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ Η ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PROCESS COSTING SYSTEM) 

Σύμφωνα με τον τους Garrison και Νoreen (2002) το σύστημα κοστολόγησης κατά 

φάση  προϋποθέτει τυποποιημένη μαζική παραγωγή, δηλαδή η παραγωγή αναφέρεται 

σε ένα προϊόν που παράγεται συνεχώς για μεγάλες χρονικές περιόδους και σε μεγάλες 

ποσότητες (μαζική παραγωγή).  Δηλαδή, ένα ουσιαστικά ομοιογενές προϊόν που 

διατρέχει τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεχή βάση. 

Στο σύστημα κοστολόγησης κατά φάση, τα στοιχεία κόστους μιας συγκεκριμένης 

παραγωγικής λειτουργίας ή τμήματος συγκεντρώνονται και το σύνολο τους διαιρείται 

με τον αριθμό των παραχθέντων μονάδων αυτής της περιόδου (Πάγγειος, 1993). 

Χαρακτηριστικό του συστήματος κοστολόγησης κατά φάση είναι ότι σε κάθε μονάδα 

προϊόντος καταλογίζεται το ίδιο μέσο κόστος όπως και σε κάθε άλλη μονάδα που 

παράγεται στη διάρκεια της περιόδου. Αυτή η τεχνική κοστολόγησης υπολογίζει ένα 

γενικό μέσο κόστος μονάδας που ισχύει για ομοιογενείς μονάδες που ρέουν σε 

συνεχές ρεύμα μέσα από την παραγωγική διαδικασία. 

Υπάρχουν ορισμένα στάδια που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του συστήματος 

της κοστολόγησης κατά φάση, τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα (Πάγγειος, 1993): 
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� Η δημιουργία κέντρων κόστους ή τμημάτων. Ως κέντρα κόστους θεωρούνται 

συνήθως τα τμήματα (λειτουργίες) της επιχείρησης στα οποία γίνεται 

συγκέντρωση του κόστους. 

� Ο καθορισμός της χρονικής περιόδου που πρέπει να καλύπτει η κοστολογική 

περίοδος. 

� Η συγκέντρωση των πραγματικών στοιχείων του κόστους σε κάθε κέντρο 

κόστους ή τμήμα και για κάθε συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο. 

� Η ποσοτική μέτρηση της παραγωγής, που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της 

χρονικής περιόδου για κάθε τμήμα ή κέντρο κόστους, εκφρασμένη σε 

ολοκληρωμένες μονάδες για κάθε στοιχείο κόστους (άμεσα υλικά, άμεση 

εργασία, γενικά βιομηχανικά έξοδα) 

� Ο υπολογισμός του ανά μονάδα κόστους για κάθε κέντρο κόστους ή τμήμα, 

με συσχέτιση του κόστους που συγκεντρώθηκε στο τμήμα και των μονάδων 

που παράχθηκαν από αυτό. 

� Η ετοιμασία της κατάστασης κόστους παραγωγής του προϊόντος 

 

4.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Η 
ΚΑΤΑ ΕΡΓΟ Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝ (JOB ORDER COSTING SYSTEM) 

Η κοστολόγηση κατά παραγγελία χρησιμοποιείται σε τέτοιες παραγωγικές 

διαδικασίες, όπου σε κάθε περίοδο παράγονται πολλά διαφορετικά προϊόντα 

(Πάγγειος, 1993). 

Παραδείγματα καταστάσεων όπου χρησιμοποιείται η κοστολόγηση έργου – 

παραγγελίας είναι τα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα, τα εμπορικά 

αεροσκάφη, οι ευχετήριες κάρτες, και το φαγητό που σερβίρεται στις αεροπορικές 

εταιρίες, όπως σε κλάδους των υπηρεσιών (Garrison and Noreen, 2005). Δηλαδή, 

όλες οι περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από πολύμορφα προϊόντα και έργα που 

είναι μοναδικά και διαφορετικό από κάθε άλλο. 
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Στην κοστολόγηση κατά παραγγελία υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις ευρύτερες 

κατηγορίες κόστους που σχετίζονται με την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος και 

επομένως πρέπει να γίνει υπολογισμός τους: 

� Πρώτες Ύλες (Άμεσα Υλικά). 

� Άμεση Εργασία. 

� Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

Η διαδικασία του συστήματος κοστολόγησης κατά παραγγελία βασίζεται στα 

παρακάτω βήματα (Πάγγειος, 1993): 

• Υπολογισμός του κόστους των άμεσων υλικών από το τμήμα παραγωγής με 

βάση το έντυπο προμήθειας υλικών. 

• Υπολογισμός του κόστους εργασίας με βάση το φύλλο κοστολόγησης 

εργασίας 

• Υπολογισμός του ανά μονάδα κόστους παραγωγής, συνυπολογίζοντας τα 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 

Τα Γ.Β.Ε. πρέπει να εξεταστούν μαζί με τις πρώτες ύλες και την άμεση εργασία, όταν 

υπολογίζουμε το ανά μονάδα κόστος της παραγωγής. Παρόλα αυτά η μεταβίβαση 

των Γ.Β.Ε. στις παραγόμενες μονάδες των προϊόντων γίνεται συχνά δύσκολη 

υπόθεση. Υπάρχουν τρεις λόγοι που δημιουργούν τη δυσκολία αυτή (Πάγγειος, 

1993): 

o Τα Γ.Β.Ε. δεν μπορούν να ανιχνευθούν άμεσα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 

παραγγελία.  

o Τα Γ.Β.Ε. αποτελούνται από πολλά ανόμοια είδη κόστους, αφού 

περιλαμβάνουν συγχρόνως μεταβλητά και σταθερά κόστη.  

o Επιχειρήσεις με ισχυρές εποχιακές μεταβολές στη παραγωγή τους 

παρατηρούν συχνά ότι, αν και η παραγωγή τους μεταβάλλεται, τα Γ.Β.Ε. 

τείνουν να παραμένουν σχετικά σταθερά.  

Με δεδομένα αυτά τα προβλήματα, ο μόνος σχετικά παραδεκτός τρόπος να 

μεταβιβαστούν τα Γ.Β.Ε. στις παραγόμενες μονάδες είναι η χρήση μιας διαδικασίας 

επιμερισμού, με την επιλογή μιας βάσης επιμερισμού που είναι κοινή για όλα τα 
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προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες βάσεις 

επιμερισμού είναι οι άμεσες εργατοώρες και το άμεσο κόστος εργασίας (Garrison and 

Noreen, 2005). H βάση επιμερισμού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

προκαθορισμένου συντελεστή έμμεσου κόστους παραγωγής με τον εξής μαθηματικό 

τύπο: 

Προκαθορισμένος συντελεστής καταλογισμού έμμεσου κόστους = Εκτιμώμενο 

συνολικό ύψος έμμεσου κόστους / Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός μονάδων στη 

βάση επιμερισμού 

 

4.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΛΙΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ (JUST-IN-TIME COSTING SYSTEM) 

Όταν οι εταιρίες μεταποίησης χρησιμοποιούν το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και 

παραγωγής «τη στιγμή που χρειάζεται» (JIT) αγοράζουν υλικά και παράγουν μονάδες 

προϊόντος μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να καλύψουν την πραγματική ζήτηση 

από τους πελάτες. Σε ένα σύστημα JIT, τα αποθέματα περιορίζονται στο ελάχιστο και 

σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενίζονται. Η προσέγγιση JIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο σε εμπορικές όσο και σε μεταποιητικές εταιρίες. Ωστόσο, έχει το μεγαλύτερο 

της αντίκτυπο όταν χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες μεταποιητικών εταιριών, οι 

οποίες διατηρούν τρεις κατηγορίες αποθεμάτων – πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα και 

έτοιμα προϊόντα (Garrison and Noreen, 2005). 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM – 
ABC) 

Η κοστολόγηση με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι μια μέθοδος 

κοστολόγησης που αποσκοπεί να δώσει στη διοίκηση της επιχείρησης πληροφορίες 

κόστους για τη λήψη στρατηγικών  και άλλων αποφάσεων  που δυνητικά επηρεάζουν 

τη δυναμικότητα και συνεπώς το σταθερό κόστος. Η κοστολόγηση με βάση τις 

επιχειρηματικής δραστηριότητας κανονικά χρησιμοποείται ως συμπλήρωμα του 
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συνήθους συστήματος κοστολόγησης της εταιρείας και όχι ως υποκατάστατο του 

(Garrison and Noreen, 2005). Αντικείμενο της είναι η κατανόηση του έμμεσου 

κόστους παραγωγής και της κερδοφορίας των προϊόντων και των πελατών και η 

διαχείριση του έμμεσου κόστους παραγωγής. 

Τα βήματα για την υλοποίηση της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες είναι 

τα εξής (Garrison and Noreen, 2005): 

� Εντοπισμός και ορισμός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους 

δραστηριοτήτων 

� Άμεση ανίχνευση του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείμενα 

κόστους 

� Καταλογισμός του κόστους στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων 

� Υπολογισμός των συντελεστών  ενιαίας δραστηριότητας 

� Καταλογισμός του κόστους στα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιώντας 

συντελεστές δραστηριότητας και μέτρα δραστηριότητας 

� Κατάρτιση εκθέσεων 

Η ABC βοηθά στο να υπολογισθεί το συνολικό κόστος των προϊόντων, βελτιώνει 

τον έλεγχο του κόστους, μειώνει τα έμμεσα κόστη και κατά συνέπεια μειώνεται 

το συνολικό κόστος, τα έμμεσα κόστη επιμερίζονται με περισσότερη ακρίβεια και 

εντοπίζει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις αιτίες του κόστους. Επιπρόσθετα, η 

ABC βοηθά στον καλύτερο υπολογισμό του κόστους των δραστηριοτήτων. Κατά 

συνέπεια οι διευθυντές μπορούν να  λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να 

μπορούν να κρίνουν πιο δραστηριότητες είναι αντιπαραγωγικές και έτσι να 

επιτύχουν την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης (Brierley, 2008). 

Η ABC όμως έχει και κάποια μειονεκτήματα. Μεταξύ αυτών είναι η εύρεση του 

κατάλληλου λογισμικού που θα μπορεί να την υποστηρίξει και η συλλογή 

δεδομένων και ο καθορισμός των κατάλληλων οδηγών κόστους και 

δραστηριοτήτων. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η ABC δεν προσαρμόζεται 

εύκολα με τις υπάρχουσες λογιστικές αρχές και ως αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιείται μόνο εσωτερικά (Brierley, 2008). Πέραν όμως των προβλημάτων 

τεχνικής φύσης, τα μειονεκτήματα εφαρμογής της ABC σχετίζονται με την 

πιθανή άρνηση του προσωπικού για την εφαρμογή της αλλά και με την πειθώ που 



[35] 

 

πρέπει να ασκηθεί στους διευθυντές προκειμένου να αλλάξουν τις εσωτερικές 

τους διαδικασίες. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται και με την 

κουλτούρα της επιχείρησης, είναι ότι η εφαρμογή της ABC σε επιχειρησιακό 

επίπεδο συχνά περιορίζεται στην εξάλειψη των δαπανηρών διαδικασιών χωρίς να 

εξετάζεται εάν ο περιορισμός αυτός θα έχει επίπτωση στην ικανοποίηση των 

πελατών (Al-Omiri & Drury, 2007). 

 

4.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (STANDARD 
COSTING SYSTEM) 

Σε αντίθεση με τα συστήματα κοστολόγησης που χρησιμοποιούν λογιστικά  δεδομένα 

για να υπολογίσουν το πραγματικό (ιστορικό) κόστος  ενός προϊόντος, έργου ή 

υπηρεσίας, η πρότυπη κοστολόγηση έχει ως αντικειμενικό σκοπό να πληροφορήσει 

τη διοίκηση της επιχείρησης με δεδομένα για το ποια θα πρέπει να είναι τα πρότυπα 

κόστη – έξοδα για την εκτέλεση της παραγωγής. Οπότε, στο σύστημα πρότυπης 

κοστολόγησης, τα πρότυπα αποτελούν γενικά ένας δείκτης αποδοτικότητας της 

εταιρείας. 

Ο υπολογισμός των πρότυπων κοστών και ποσοτήτων ορίζονται από τα διοικητικά 

στελέχη και για τα τρία στοιχεία εισροών (υλικά, εργασία και Γ.Β.Ε), τα οποία 

ουσιαστικά περιγράφουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα έργο και πόσο θα 

κοστίσει.  Επομένως, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσης ενός 

έργου, τότε συγκρίνονται τα πρότυπα με τα πραγματικά έξοδα για να υπολογιστούν οι 

διαφορές (αποκλίσεις).  

Για να υπολογιστεί το πρότυπο κόστος παραγωγής, θα πρέπει αρχικά να απαντηθούν 

μια σειρά από ερωτήματα που έχουν σχέση με την διαδικασία παραγωγής και από τα 

οποία θα προκύψουν τα απαραίτητα δεδομένα που πρέπει να είναι απόλυτα 

προσδιορισμένα. Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι εξής (Πάγγειος, 1993):  

1. Τι θα παραχθεί; 

2. Ποια χρονική κατανομή της παραγωγής συμφέρει; 

3. Πώς θα γίνει η παραγωγή; 
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4. Ποιες ποσοτικές αναλώσεις είναι αναγκαίες για την παραγωγή; 

5. Ποιες χρηματικές δαπάνες απαιτούνται για τη συγκεκριμένη παραγωγή; 

Τα συστήματα πρότυπου κόστους παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα (Garrison 

and Noreen, 2005): 

- Επιτρέπουν την διοίκηση με βάση τον έλεγχο των αποκλίσεων. Επομένως, τα 

διοικητικά στελέχη μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλα θέματα, 

εφ’όσον το κόστος παραμένει μέσα στα όρια των προτύπων. 

- Αποτελούν ένα μέτρο σύγκρισης για την απόδοση των εργαζομένων. 

- Απλουστεύεται η λογιστική διαδικασία υπολογισμού του κόστους. 

- Τα πρότυπα καθορίζουν ποιο θα είναι το κόστος, ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος 

γι’ αυτό και κατά πόσον το πραγματικό κόστος βρίσκεται υπό έλεγχο. 

 

4.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΆΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ – ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (MARGINAL OR DIRECT COSTING 
SYSTEM) 

Σύμφωνα με το σύστημα μεταβλητής κοστολόγησης, ως κόστος προϊόντος 

αντιμετωπίζονται μόνο τα στοιχεία κόστους που μεταβάλλονται ανάλογα με την 

παραγωγή (Garrison and Noreen, 2005). Έτσι, το κόστος παραγωγής των προϊόντων 

περικλείει μόνο μεταβλητά κόστη, όπως άμεσα υλικά, άμεσα εργασία και το 

μεταβλητό μέρος των Γ.Β.Ε. Στην άμεση κοστολόγηση τα σταθερά Γ.Β.Ε. 

χαρακτηρίζονται σαν κόστος περιόδου μαζί με τις δαπάνες πωλήσεων και διοίκησης 

(Πάγγειος, 1993) και επομένως το ανά μονάδα κόστος προϊόντος δεν περιλαμβάνει 

σταθερά Γ.Β.Ε. Άρα, το κόστος μιας μονάδας προϊόντος στο απόθεμα ή στο κόστος 

πωληθέντων προϊόντων δεν περιέχει κανένα στοιχείο σταθερού έμμεσου κόστους. 

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του άμεσου και του έμμεσου κόστους δεν είναι πάντα 

ξεκάθαρη γιατί κόστη τα οποία είναι σταθερά σε κάποια επίπεδα παραγωγής 

ποικίλλουν σε κάποια άλλα επίπεδα και γίνονται μεταβλητά εάν μία μεγαλύτερη 
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αύξηση στο παραγόμενο αποτέλεσμα συντελείται ή σχεδιάζεται (Πάγγειος, 1993). 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το ενοίκιο του εργοστασίου το οποίο είναι σταθερό για 

μία δεδομένη γραμμή παραγωγής παρόλα αυτά εάν η επιχείρηση θέλει να την 

επεκτείνει τότε θα χρειαστεί να νοικιάσει μεγαλύτερο κτίριο και αυτό το επιπλέον 

κόστος της ενοικίασης του κτιρίου είναι κάτι που το μάνατζμεντ θα πρέπει να λάβει 

σοβαρά υπόψη του όταν θα χρειαστεί να λάβει την απόφαση μετεγκατάστασης. 

Κόστη αυτής της μορφής ονομάζονται και «κλιμακωτά» γιατί αυξάνουν όταν το 

επίπεδο παραγωγής φτάνει ένα ορισμένο σημείο. Οι πωλήσεις ανά μονάδα μείον τα 

μεταβλητά κόστη μας δείχνουν το οριακό κέρδος από το οποίο τα σταθερά κόστη 

μπορούν να πληρωθούν, από την αφαίρεση των οποίων προκύπτει το οριακό κόστος 

(Βαρβάκης, 2001). 

 

4.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (FULL 
ABSORTION COSTING SYSTEM) 

Το χαρακτηριστικό του συστήματος πλήρες κόστους είναι ότι το κόστος μιας 

μονάδας προϊόντος περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές παραγωγής: τις πρώτες 

ύλες, την άμεση εργασία, τα μεταβλητά και σταθερά Γ.Β.Ε. Η κοστολόγηση με την 

οποία προσδιορίζεται το πλήρες κόστος ονομάζεται πλήρης ή απορροφητική 

κοστολόγηση (Garrison and Noreen, 2005). 

Η πλήρης κοστολόγηση μετατρέπει σε έξοδα τα Γ.Β.Ε.  σύμφωνα με τις μονάδες του 

προϊόντος που πωλήθηκαν, καθώς αποτελεί μέρος του κόστους πωληθέντων για τον 

υπολογισμό του μικτού κέρδους (Ηorngren, Datar and Foster, 2003). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλήρους κοστολόγησης είναι (Πάγγειος, 1993): 

� Διαχωρισμός των δαπανών κατά λειτουργία ή κατά κέντρο κόστους που 

προηγείται της διάκρισης των δαπανών σε κόστος κατ’ είδος. 

� Το κόστος παραγωγής των προϊόντων περιλαμβάνει όλο το λειτουργικό 

κόστος της παραγωγής. 
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4.9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΆΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό αποτελεί κλειδί για να 

κατανοήσουμε την διαφοροποίηση των δύο συστημάτων κοστολόγησης (πλήρης και 

άμεσης). Δηλαδή, στην άμεση κοστολόγηση τα σταθερά Γ.Β.Ε. δεν περιλαμβάνονται 

στον υπολογισμό του κόστους και τα μεταχειριζόμαστε σαν κόστους περιόδου, ενώ 

στην πλήρη υπολογίζονται. Επομένως: 

- Το προσδιοριζόμενο κόστος παραγωγής του προϊόντος θα είναι μικρότερο με βάση 

την άμεση κοστολόγηση από το αντίστοιχο κόστους που υπολογίζεται σύμφωνα με 

την πλήρη. 

- Εάν ένα μέρος του προϊόντος στην άμεση κοστολόγηση πωληθεί, ενώ ένα άλλο 

παραμείνει σαν απόθεμα, σε αυτό δεν θα περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό 

σταθερών Γ.Β.Ε. Αντίθετα, στην πλήρη κοστολόγηση θα περιλαμβάνεται στο κόστος 

αποθέματος και ένα ποσοστό σταθερών Γ.Β.Ε. της περιόδου. Άρα το κόστος του 

αποθέματος του προϊόντος στην άμεση θα είναι μικρότερο σε σχέση με την πλήρη 

κοστολόγηση.  

- Στην άμεση κοστολόγηση ο διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό 

διευκολύνει την λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

- Στην πλήρη κοστολόγηση ο διαχωρισμός του κόστους γίνεται με βάση τις 

λειτουργίες της επιχείρησης. Επομένως, τα διοικητικά στελέχη δεν μπορούν να 

γνωρίζουν το περιθώριο που παρουσιάζει κάθε προϊόν ή τμήμα παραγωγής για την 

κάλυψη των σταθερών εξόδων και τη δημιουργία κέρδους. 

 

4.10 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η οριακή κοστολόγηση χρησιμοποιείται όπως προαναφέρθηκε για τη λήψη 

αποφάσεων. Αποφάσεις σχετικά με την επέκταση ή τη διακοπή προϊοντικών γραμμών 

μπορούν να ληφθούν αφού αναλυθεί το κέρδος που έχει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία 

και έτσι να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ποιες προϊοντικές γραμμές πρέπει να 
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συνεχίσουν ή να σταματήσουν. Το βασικό μειονέκτημα της οριακής κοστολόγησης 

έγκειται στη διάκριση μεταξύ των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων της 

επιχείρησης γιατί στην πράξη δεν είναι τόσο διακριτά όσο είναι στη θεωρία. Η τιμή, 

το σταθερό και το μεταβλητό κόστος μπορούν να ποικίλλουν αρκετά συχνά μέσα σε 

μία λογιστική περίοδο και τα κλιμακωτά κόστη είναι πολύ συχνά (Βαρβάκης, 2001). 

Γι’αυτό είναι πολύ δύσκολο να είναι κάποιος βέβαιος για τη συνεισφορά που μπορεί 

να κάνει μία επιπρόσθετη μονάδα εξαγώγιμου αποτελέσματος μία δεδομένη χρονική 

στιγμή. 

Η κοστολόγηση ολικής απορρόφησης είναι ένας άλλος τρόπος απορρόφησης των 

εξόδων. Η κοστολόγηση ολικής απορρόφησης κατανέμει όλα τα κόστη παραγωγής 

στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να αντιληφθεί ποια κόστη 

καλύπτονται από τις πωλήσεις. Μία επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο τα 

άμεσα και μεταβλητά κόστη αλλά όλα τα γενικά έξοδα που καλύπτονται από την 

επιχείρηση γιατί αποτελούν στοιχεία του κόστους του προϊόντος. Τα γενικά έξοδα 

(overhead costs) όπως είναι τα λειτουργικά έξοδα, η απόσβεση του κτιρίου και του 

εξοπλισμού, τα διοικητικά έξοδα και οι μισθοί των εργαζομένων που ασχολούνται σε 

διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τα γενικά κόστη θα πρέπει να 

κατανέμονται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 

κριτήρια κατανομής προκειμένου να κατανεμηθούν σωστά στα κατάλληλα προϊόντα 

(Tang & Davis, 2000). Εάν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερα του ενός γραφεία ή 

εργοστάσια τα κόστη μερικών από αυτά μπορούν να κατανεμηθούν σε κάποια από τα 

προϊόντα ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να κατανέμονται σε όλα τα προϊόντα της 

επιχείρησης κατά συνέπεια χρειάζονται συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής των 

εξόδων προκειμένου να κατανεμηθούν σωστά. Η σχέση του κόστους με 

συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να αλλάξει με τον καιρό γιατί μπορεί να μεταβληθεί 

το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης, άρα κατά συνέπεια τα κριτήρια πρέπει 

να αλλάξουν αντίστοιχα. 

Είναι προφανές ότι βάσει των παραπάνω μεθόδων απορρόφησης των έμμεσων 

εξόδων η κοστολόγηση είναι πολύ πιο βατή στο βιομηχανικό περιβάλλον σε αντίθεση 

με το περιβάλλον των υπηρεσιών. Συνήθως στις υπηρεσίες οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε κοστολόγηση. Σε περίπτωση όμως που θα ήθελαν να 

προβούν σε μία έστω βασική μορφή κοστολόγησης θα προτείναμε την οριακή γιατί 
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κάνει ένα βασικό διαχωρισμό των σταθερών και μεταβλητών εξόδων και γιατί η 

υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να μεταβάλλει τα σταθερά της έξοδα 

ανάλογα με τον όγκο παραγωγής γιατί δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές.  

 

4.11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι σημερινές μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι μπορούν να γίνουν 

περισσότερο ευέλικτες και παραγωγικές συντονίζοντας περισσότερο τις 

επιχειρηματικές διεργασίες τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ολοκληρώνοντας τις 

διεργασίες αυτές έτσι ώστε να εστιάζουν στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων 

και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μέσα από τις 

λεγόμενες επιχειρησιακές εφαρμογές. Οι επιχειρησιακές εφαρμογές κοστολόγησης 

είναι σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν τη διαδικασία υπολογισμού του κόστους σε 

επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού.  

Σε γενικές γραμμές, αυτά τα περισσότερο σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης 

επωφελούνται από τα εταιρικά ενδοδίκτυα και τις τεχνολογίες Ιστού που καθιστούν 

δυνατή την αποτελεσματική μεταφορά πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση και προς 

επιχειρήσεις εταίρους. Τα συστήματα αυτά είναι από τη φύση τους διατομεακά, 

διαλειτουργικά και προσανατολισμένα στις επιχειρηματικές διεργασίες (Laudon & 

Laudon, 2006).  

Τα συστήματα κοστολόγησης (MRP-Manufacturing Resource Planning) είναι 

ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών που προσδιορίζουν τα κόστη των 

εξαρτημάτων και τη ρευστότητα που απαιτείται για την αγορά τους, ενώ παράλληλα 

εκτιμούν και το κόστος εργασίας, επισκευής εξοπλισμού και ενέργειας. Οι 

απαραίτητες πληροφορίες αφορούν το πότε θα αγοραστούν τα υλικά, πότε θα 

παραδοθούν τα προϊόντα, έτσι ώστε το οικονομικό τμήμα να ετοιμάσει την προβολή 

των χρηματικών ροών. 

Σε ένα MRP σύστημα μπορούν επίσης να συνδεθούν και άλλες λειτουργίες της 

εταιρίας. Για παράδειγμα η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να προβάλλει 

τις απαιτήσεις για προσλήψεις και το τμήμα marketing μπορεί να προσδιορίσει 
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χρόνους προμηθειών και χρόνους παράδοσης. Το MRP ακολουθεί μια απλή λογική 

προγραμματισμού προς τα πίσω (backward scheduling) με επέκταση της διεργασίας 

των Bill Of Materials (BOM). Η σύνδεση και άλλων δραστηριοτήτων όπως 

προμήθειες, έλεγχος αποθεμάτων και πωλήσεις γίνεται απομονωμένα απλά μέσω 

ανάκτησης, αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων στο σύστημα μόνο όταν 

απαιτείται. 

Τα συστήματα MRP ταιριάζουν καλύτερα σε επιχειρήσεις μαζικής παραγωγής 

σύνθετων ειδών με αρκετά προβλέψιμη εφοδιαστική διαχείριση (logistics) και 

ζήτηση. Επιπλέον λέγεται ότι αποτελούν «νησίδες αυτοματοποίησης» καθώς 

αγοράζονται και εγκαθίστανται μεμονωμένα και χωρίς να συνυπολογίζεται η ανάγκη 

για επικοινωνία και ολοκλήρωσή τους με άλλα πληροφοριακά συστήματα και κατά 

μήκος των παραδοσιακών λειτουργικών περιοχών (Καζαντζίδης-Χρυσουρίδης,2008) 

Εξέλιξη των MRP συστημάτων αποτελούν τα συστήματα διαχείρισης και 

αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) που 

περικλείουν όλες τις λειτουργίες ενός MRP αλλά με διευρυμένη λειτουργικότητα. 

Διαφέρουν από τα παραδοσιακά συστήματα στο ότι θεωρούν τις συναλλαγές που 

γίνονται στα πλαίσιά τους όχι ως μεμονωμένες αλλά ως μέρη αλληλοσυνδεόμενων 

διεργασιών που συνιστούν την επιχείρηση. Και τα ERP συνεπώς είναι εργαλεία 

διαχείρισης δεδομένων με τη διαφορά ότι αυτή πραγματοποιείται διαφορετικά. 

Τα συστήματα ERP προσφέρουν ένα περιβάλλον ολοκληρωμένης πληροφοριακής 

παρακολούθησης της εμπορικής & οικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης 

ποιότητας, του προγραμματισμού παραγωγής και των απαιτούμενων πόρων, της 

διαχείρισης αποθηκών, της ροής αποθεμάτων και τις διαδικασίες διανομών, 

κοστολόγησης, διαχείρισης προμηθειών και συντήρησης εξοπλισμού (Laudon & 

Laudon, 2006).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΧΧ» 

5.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Γ.Λ.Σ). 

Ο προσδιορισμός του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται 

με τη βοήθεια της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ). Η Αναλυτική Λογιστική έχει ως σκοπό να δώσει στη 

διοίκηση πληροφορίες, εσωλογιστικά προσδιοριζόμενες, σχετικά με το κόστος και τα 

αναλυτικά αποτελέσματα βραχυχρόνια, τουλάχιστο σε μηνιαία βάση (Βαρβάκης, 

2002)  

To E.Γ.Λ.Σ. είναι διαρθρωμένο σε τρία αυτόνομης λειτουργίας μέρη (Σταυρόπουλος, 

Βαζακίδης, Τσόπογλου, 2004). Τα μέρη αυτά είναι: 

� Η Χρηματοοικονομική Λογιστική 

� Η Αναλυτική Λογιστική 

� Οι Λογαριασμοί τάξεως 

Η χρηματοοικονομική λογιστική εξασφαλίζει με τους αντίστοιχους λογαριασμούς την 

κατάρτιση του Ισολογισμού της επιχείρησης (ομάδες λογαριασμών 1-5), την 

κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (ομάδες λογαριασμών, 2,6 και 

7) και την κατάρτιση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (ομάδα 

λογαριασμού 8) 

Η αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης ή λογιστική του κόστους και των αναλυτικών 

αποτελεσμάτων λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα των λογαριασμών της ομάδας 9 

(Λογαριασμοί 90 – 99) όπου πάντα χρεώνονται και πιστώνονται μόνο λογαριασμοί 

της ομάδας 9.  

 Ισχύει η αρχή της αυτονομίας σύμφωνα με την οποία η αναλυτική λογιστική 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική λογιστική ενώ συνδέονται και συλλειτουργούν 

μεταξύ τους στο ανεξάρτητα λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 9. Το σύστημα της 
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αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής έναντι της Γενικής Λογιστικής 

αποτελεί Γαλλική επινόηση, αναπτύχθηκε δε από την επιτροπή κατάρτισης του 

Γαλλικού Λογιστικού Σχεδίου το έτος 1946. Η αιτιολογία ήταν ότι οι γαλλικές 

επιχειρήσεις όσο και οι επαγγελματίες Γάλλοι λογιστές δεν είχαν, τότε, την αναγκαία 

υποδομή και εμπειρία να εφαρμόσουν την Αναλυτική Λογιστική μαζί με τη Γενική 

Λογιστική. Παρόμοιες ήταν και οι συνθήκες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όποτε το 

σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής θεσπίστηκε το 1980 

(Βαρβάκης, 2002). 

Η λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής στηρίζεται στην αρχή ότι τα αποθέματα 

(αρχική απογραφή και αγορές), τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος, τα οργανικά έσοδα 

κατ’ είδος και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, έσοδα και ανόργανα αποτελέσματα 

καταχωρούνται πρωταρχικά στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής των 

ομάδων 2, 6, 7 και 8 και στη συνέχεια ή ταυτόχρονα μεταφέρονται στους οικείους 

λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής (Βαρβάκης, 2002). 

 

5.2 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

Ο Ν.2873/2000 καθορίζει τις υποχρεώσεις τήρησης αναλυτικής λογιστικής από τις 

εταιρίες που υποχρεούνται να επιλέγουν ορκωτούς ελεγκτές (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και κατά 

μετοχές Ετερόρρυθμες Εταιρείες): 

� Ανώνυμες Εταιρίες, Ε.Π.Ε. και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες, που 

ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) 

� Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες έχουν μέλη τους Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. 
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5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1092/2001, προβλέπονται τα εξής: 

1. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9 εκ. ευρώ υποχρεούνται να 

υπολογίζουν εσωλογιστικά σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση το λειτουργικό 

κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά αποτελέσματα (βραχύχρονα 

αποτελέσματα). 

2. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9 εκ. ευρώ με πλήρη ή μερική 

απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης υπολογίζουν εσωλογιστικά το 

κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο 

τέλος της χρήσης. 

3. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 9 εκ. ευρώ. υπολογίζουν 

εσωλογιστικά το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά 

αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης.  

4. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών υποχρεούνται να υπολογίζουν εσωλογιστικά σε βραχύχρονη βάση το 

κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα με 

διενέργεια τριμηνιαίων απογραφών. 

 

5.4 Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ «ΧΧΧ» 

Σε συνάρτηση με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, η εταιρία «XXX» 

κοστολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνει 

αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση και επίτευξη 

των βραχυχρόνιων οικονομικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος 

κοστολόγησης που ακολουθεί η επιχείρηση είναι η κοστολόγηση κατά παραγγελία 

και αποσκοπεί στον καθορισμό των εσόδων και των εξόδων με αντικειμενικό τρόπο 

απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Επιπλέον, 

η εταιρία μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου κοστολόγησης που ακολουθεί συντονίζει 

με το βέλτιστο τρόπο τα οικονομικά στοιχεία της.  
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Το βιομηχανικό προϊόν που παράγει η εταιρία είναι εντάσεως κεφαλαίου. Ως Γενικά 

Βιομηχανικά Έξοδα της επιχείρησης, ορίζονται όλες τις δαπάνες που αφορούν στην 

παραγωγική λειτουργία εκτός τις δαπάνες που αφορούν την άμεση εργασία και τα 

άμεσα υλικά. Τα έξοδα γενικότερα ταξινομούνται σε έμμεσα υλικά και έμμεση 

εργασία και έχουν να κάνουν κυρίως με τη φύση των προϊόντων καθώς και με τον 

τύπο της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον υπάρχουν τα κόστη παραγωγικής 

λειτουργίας που συμπεριλαμβάνουν το ενοίκιο κτηρίων και μηχανημάτων, οι 

αποσβέσεις των κτηρίων και μηχανημάτων, οι συντηρήσεις, τα ασφάλιστρα, τα 

δημοτικά τέλη, ασφάλιστρα για το προσωπικό και το κόστος εποπτείας. Οι δαπάνες 

αυτές μπαίνουν στα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα αλλά δεν επιβαρύνουν άμεσα το 

κόστος του προϊόντος αλλά μόνο έμμεσα. 

5.5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Δεδομένου του ότι η εταιρία εφαρμόζει τη μέθοδο κοστολόγησης κατά παραγγελία,  

προϊόντα και οι υπηρεσίες της κοστολογούνται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση 

σύμφωνα με τις παραγγελίες των πελατών της. Επειδή κάθε εργασία που 

αναλαμβάνει η επιχείρηση είναι διαφορετική, το κόστος που προκύπτει για κάθε 

προϊόν ή υπηρεσία είναι και αυτό διαφορετικό. 

Για τον υπολογισμό του κόστους των έργων που αναλαμβάνει η επιχείρηση 

προϋπολογίζει τρείς κατηγορίες εξόδων: 

� Τις πρώτες ύλες (άμεσα υλικά) 

� Την άμεση εργασία 

� Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα 

Το κόστος των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η εταιρία συμπεριλαμβάνει όλα τα 

άμεσα υλικά που χρησιμοποιούνται έως την υλοποίηση του εκάστωτε έργου. 

Παράλληλα, η άμεση εργασία διεκπεραιώνεται από τους μόνιμους εργαζόμενους της 

με την προσθήκη εργατοωρών από έκτακτους ωρομίσθιους υπαλλήλους των οποίων 

το μισθολογικό κόστος συγκεντρώνεται σε φύλλα κόστους εργασίας. Επιπρόσθετα 

για τον υπολογισμό του κόστους των έργων που αναλαμβάνει η επιχείρηση 

συμπεριλαμβάνονται ποσοστό των γενικών βιομηχανικών εξόδων που αναφέρονται 



 

στα έμμεσα κόστη της

προκαθορισμένου ποσοστού

Με το που δίδεται η εντολή

αυτή μεταφέρεται άμεσα στο

τις απαιτήσεις της παραγγελίας

γενικά βιομηχανικά έξοδα

συνολικό κόστος που αντιστοιχεί

επιχείρησης για το ακριβές

κοστολόγησης κατά παραγγελία

σχηματικά στην εικόνα 1: 

Εικόνα 1: Διαδικασία

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Απαιτήσεις

σε άμεσα υλικά
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κόστη της επιχείρησης υπολογιζόμενα με τη 

ποσοστού γενικών εξόδων.  

εντολή παραγγελίας από το τμήμα πωλήσεων της

άμεσα στο τμήμα παραγωγής. Το τμήμα παραγωγής

παραγγελίας σε άμεσα υλικά και άμεση εργασία 

έξοδα που προκύπτουν από αυτή. Εν συνεχεία, υπολογίζεται

αντιστοιχεί στην παραγγελία και ενημερώνεται ο

ακριβές κόστος της παραγγελίας του. Η τυπική

παραγγελία που ακολουθεί η επιχείρηση παρουσιάζεται

 

Διαδικασία κοστολόγησης κατά παραγγελία της εταιρίας

Εντολή

παραγγελίας

Μεταφορά 
παραγγελίας στην 

παραγωγή

Απαιτήσεις

άμεσα υλικά

Άμεση εργασία-
Καρτέλες

χρόνου εργασίας

Υπολογισμός

συνολικού 
κόστους

Υπολογισμός

τη μέθοδο του 

πωλήσεων της επιχείρησης 

παραγωγής προϋπολογίζει 

εργασία καθώς και τα 

συνεχεία, υπολογίζεται το 

ενημερώνεται ο πελάτης της 

τυπική διαδικασία 

επιχείρηση παρουσιάζεται 

εταιρίας ΧΧΧ 

 

Υπολογισμός 
Γ.Β.Ε.
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5.6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Τα έντυπα παραγγελιών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση αποτελούνται από δύο μέρη 

στο πρώτο μέρος αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του πελάτη ενώ στο δεύτερο 

μέρος ο κωδικός των προϊόντων τα οποία παραγγέλλονται και οι αντίστοιχες 

ποσότητες τους. Οι εν λόγω καρτέλες μεταφέρονται στο διευθυντή παραγωγής και εν 

συνεχεία δημιουργούνται τα έντυπα αίτησης άμεσων υλικών, οι καρτέλες χρόνου 

εργασίας και τα έντυπα γενικών βιομηχανικών εξόδων. 

Εικόνα 2: Παράδειγμα εντύπου παραγγελίας της ΧΧΧ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΤΚ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛ./FAX  

ΚΙΝΗΤΟ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΩΡΕΣ  

ΥΛΙΚΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΧΧΧ ΦΥΛΕΡ 1000 κιλά 
ΧΧΧ ΧΑΛΙΚΙ 1000 κιλά 
ΧΧΧ ΧΩΜΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 1000 κιλά 
ΧΧΧ ΠΕΤΡΑ 1000 κιλά 

 

5.7 ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Λογική της επιχείρησης είναι όταν επιτευχθεί συμφωνία με τον πελάτη σχετικά με τις 

ποσότητες, την τιμή και την ημερομηνία αποστολής για την παραγγελία να εκδίδει μια 

εντολή παραγωγής. Το τμήμα παραγωγής τότε προετοιμάζει ένα έντυπο αίτησης υλικών. Το 

έντυπο αίτησης υλικών είναι ένα λεπτομερές έγγραφο προέλευσης που καθορίζει τον τύπο 

και την ποσότητα των υλικών που πρέπει να συναχθούν από την αποθήκη και προσδιορίζει 

την εργασία για την οποία το κόστος των υλικών που πρόκειται να χρεωθεί. Το έντυπο 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής των υλικών στην παραγωγή, αλλά και για τις 

εγγραφές στα λογιστικά βιβλία. Το συμπληρωμένο έντυπο παρουσιάζεται στον υπάλληλο 

αποθήκης που εκδίδει στη συνέχεια τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Ο υπάλληλος αποθήκης δεν 



[48] 

 

επιτρέπεται να απελευθερώσει υλικά χωρίς τέτοια μορφή που φέρει εξουσιοδοτημένη 

υπογραφή. Ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα εντύπου αίτησης υλικών. 

Εικόνα 3: Παράδειγμα εντύπου αίτησης άμεσων υλικών της ΧΧΧ 

Νούμερο Αίτησης υλικών ΧΧΧ   
Αριθμός εργασίας που 

πρέπει να χρεωθεί 
ΧΧΧ   

Τμήμα: Προμηθειών    
Περιγραφή Ποσότητα Μοναδιαίο κόστος Συνολικό κόστος 

Φύλερ 1000 κιλά 0,180 ευρώ 180 ευρώ 
Χαλίκι 1000 κιλά 0,103 ευρώ 103 ευρώ 

Χώμα λατομείου 1000 κιλά 0,023 ευρώ 23 ευρώ 
Πέτρα 1000 κιλά 0,038 ευρώ 38 ευρώ 

 

5.8 ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η άμεση εργασία αποτελείται από τα έξοδα εργασίας που μπορούν εύκολα να 

εντοπιστούν σε μια συγκεκριμένη εργασία. Οι χρεώσεις εργασίας που δεν μπορούν 

εύκολα να εντοπιστούν άμεσα σε κάθε εργασία αντιμετωπίζονται ως μέρος των 

γενικών εξόδων παραγωγής. Η τελευταία κατηγορία του κόστους εργασίας είναι 

γνωστή ως έμμεση εργασία και περιλαμβάνει εργασίες όπως η συντήρηση, η 

εποπτεία και ο καθαρισμός. Οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν καρτέλες 

εργασίας για την καταγραφή του χρόνου που δαπανούν για κάθε εργασία και έργο. 

Μια ολοκληρωμένη εισιτήριο χρόνου εργασίας ισούται με μια ημέρα εργασίας και 

περιλαμβάνει περίληψη των δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε μια συγκεκριμένη 

θέση εργασίας. Το λογιστήριο καταγράφει επακριβώς την ώρα έναρξης της εργασίας, 

το χρόνο που δαπανήθηκε για το συγκεκριμένο έργο, το ανά ώρα κόστος εργασίας 

και το συνολικό ποσό που χρεώνεται. Τα ημερήσια εισιτήρια χρόνου εργασίας, 

επίσης, χρησιμοποιούνται ως βάση για τις καταχωρήσεις του κόστους εργασίας στα 

λογιστικά βιβλία. Ακολουθεί ένα παράδειγμα των εργαζομένων εισιτηρίων χρόνου 

εργασίας. 
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Εικόνα 4: Παράδειγμα καρτέλας-εισιτηρίου χρόνου εργασίας 

Νούμερο Καρτέλας Εργασίας ΧΧΧ  Ημερομηνία ΧΧΧ  
Εργαζόμενος ΧΧΧ  Έργο ΧΧΧ  

Εκκίνηση εργασίας 
Τέλος 

εργασίας 
Απαιτούμενος 
χρόνος εργασίας 

Ωριαίο 
κόστος 

Σύνολο κόστους 
εργασίας Είδος εργασίας 

7:00 12:00 5 9 ευρώ 45 ευρώ 
Επίστρωση με 

κυβόλιθους 
 

5.9  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Τα έξοδα παραγωγής περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος της επιχείρησης. Ωστόσο, 

γενικά η καταγραφή των εξόδων παραγωγής σε μονάδες προϊόντος αποτελεί δύσκολο 

έργο. Υπάρχουν τρεις λόγοι γι’ αυτό: 

1. Τα έξοδα παραγωγής δεν είναι πάντα σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι είναι είτε 

αδύνατη ή δύσκολη η ανίχνευση αυτών των δαπανών σε ένα συγκεκριμένο 

προϊόν ή  εργασία. 

2. Τα έξοδα παραγωγής αποτελούνται από πολλά διαφορετικά στοιχεία που 

κυμαίνονται από το λάδι που χρησιμοποιείται σε μηχανές μέχρι τον ετήσιο 

μισθό του διευθυντή παραγωγής. 

3. Ακόμα κι αν η παραγωγή μπορεί να κυμαίνεται λόγω εποχιακών ή άλλων 

παραγόντων, τα κόστη παραγωγής γενικά τείνουν να παραμένουν σχετικά 

σταθερές, λόγω της παρουσίας του σταθερού κόστους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, ο μόνος τρόπος για να καταχωρηθούν τα 

γενικά έξοδα της παραγωγής από την επιχείρηση είναι να χρησιμοποιηθεί μια 

διαδικασία κατανομής. Αυτή η κατανομή των γενικών εξόδων γίνεται επιλέγοντας 

μια βάση κατανομής που είναι κοινή σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

εταιρίας. Η βάση κατανομής είναι ένα μέτρο όπως οι άμεσες ώρες εργασίας ή οι ώρες 

του μηχανήματος που χρησιμοποιείται για να καταγραφούν τα γενικά έξοδα σε 

προϊόντα και υπηρεσίες. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις κατανομής είναι οι 

άμεσες ώρες εργασίας, καθώς και άμεσο εργατικό κόστος, με ώρες λειτουργίας του 

μηχανήματος, ακόμα και μονάδες του προϊόντος (όπου η εταιρεία έχει μόνο ένα 

προϊόν) που χρησιμοποιούνται, επίσης, σε κάποιο βαθμό.  
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Εναλλακτικά η επιχείρηση αντί να χρησιμοποιεί το προκαθορισμένο ποσοστό 

γενικών εξόδων, θα μπορούσε να περιμένει μέχρι το τέλος της λογιστικής περιόδου 

για να υπολογίσει το πραγματικό ποσοστό με βάση το πραγματικό συνολικό κόστος 

κατασκευής και τις πραγματικές συνολικές μονάδες στη βάση κατανομής για την 

περίοδο. Ωστόσο, μια σειρά λόγοι ωθούν την εταιρία να προχωρά στη χρήση 

προκαθορισμένων τιμών αντί για τα πραγματικά ποσοστά γενικών εξόδων: 

- Η εταιρία επιθυμεί να γνωρίζει την αξία των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί πριν 

από το τέλος της λογιστικής περιόδου 

- Εάν οι πραγματικές τιμές γενικά υπολογίζονται συχνά, εποχιακοί παράγοντες των 

γενικών εξόδων μπορούν να παράγουν διακυμάνσεις στα ποσοστά των γενικών 

εξόδων οι οποίες είναι παραπλανητικές αναφορικά με το κόστος της παραγωγής 

- Η χρήση του προκαθορισμένου ρυθμού γενικών εξόδων απλοποιεί τη τήρηση των 

λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

5.10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Αφού ενημερώνεται ότι η εντολή παραγωγής έχει εκδοθεί, το Τμήμα Εμπορικής 

Διαχείρισης της εταιρίας προετοιμάζει το φύλλο του κόστους εργασίας. Το φύλλο του 

κόστους εργασίας καταγράφει το κόστος των πρώτων υλών, εργασίας και τα γενικά 

έξοδα που χρεώνονται για την εργασία. Μετά την έκδοση των άμεσων υλικών, το 

Τμήμα Εμπορικής Διαχείρισης καταγράφει το κόστος τους απευθείας στο φύλλο του 

κόστους εργασίας. 
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Εικόνα 5: Παράδειγμα φύλλου κόστους εργασίας 

Νούμερο εργασίας: ΧΧΧ   Ημερομηνία αρχής: ΧΧΧ 

Τμήμα: Προμηθειών    Ημερομηνία ολοκλήρωσης: ΧΧΧ 

Άμεσα υλικά Άμεση εργασία Επιπρόσθετα βιομηχανικά 

Νο. Παραγγελίας Ποσό 
Εισιτήριο 

εργασίας 
Ώρες Ποσό Ώρες Ποσοστό Ποσό 

        

        

Περίληψη κόστους  Απεσταλμένες μονάδες 

Άμεσα υλικά     Ημερομηνία Νούμερο Ισολογισμός 

Άμεση εργασία        

ΓΒΕ        

Συνολικό κόστος        

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής        

 

Εκτός από το ότι εξυπηρετεί ως μέσο για τη χρέωση του κόστους εργασίας, το φύλλο του 

κόστους εργασίας χρησιμεύει επίσης ως ένα βασικό μέρος στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης.  

 

5.11 ΆΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΧΧ 

Εν συνεχεία παρουσιάζεται το κόστος παραγωγής της επιχείρησης για τόσο 

ξεχωριστά για κάθε είδος που προσφέρει η επιχείρηση αλλά και συνολικά. Το κόστος 

παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης για το σύνολο της παρουσιαζόμενης 

χρήσης ισούται με 1.903.895 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 51,47% του 

συνολικού κόστους Α’ Υλών δαπανάται για την αγορά χαλικιού, ενώ υψηλό είναι και 

το ποσοστό του ποσού που δαπανάται για την αφορά ασφάλτου αγγίζοντας το 

33,24%. Παράλληλα, το ποσοστό των δαπανών για την αγορά τσιμέντου είναι ίσο με 

το 11,18% του συνολικού κόστους Α’ Υλών. 
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Πίνακας 1: Άμεσο κόστος εμπορευμάτων της ΧΧΧ 

ΠΡΟΪΟΝ Ποσά σε ευρώ Ποσοστό επί του συνολικού κόστους 
Α’ Υλών 

Χαλίκι 979.949 51,47% 
Τσιμέντο 212.831 11,18% 
Άμμος 9.737 0,51% 

Άσφαλτος 632.945 33,24% 
Αδρανή υλικά 1.388 0,07% 
Πηκτικά 16.549 0,87% 

Αντιολισθητικά 13.486 0,71% 
Πέτρα 37.010 1,94% 
Σύνολο 1.903.895 100,00% 

Τα έσοδα που αποκομίζει η επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων που 

προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία με τη χρήση των Α’ Υλών προέρχονται 

κατά κύριο λόγο από τη μεταπώληση προϊόντων ασφάλτου σε ποσοστό που αγγίζει 

το 52,29% του συνολικού ποσού εσόδων της επιχείρησης και δευτερεύοντος από την 

πώληση σκυροδέματος και αμμοχάλικου.  

Πίνακας 2: Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 

ΠΡΟΪΟΝ 
Ποσά σε 
ευρώ 

Ποσοστό επί των συνολικών 
πωλήσεων 

Σκυρόδεμα 860.152 32,36% 
Άσφαλτος 1.389.907 52,29% 
Αμμοχάλικο 402.693 15,15% 

Λοιπά 5.561 0,21% 
Σύνολο 2.458.313 100,00% 

 

Δεομένου του κόστους των Α’ υλών της επιχείρησης αλλά και των εσόδων που 

προκύπτουν από την πώληση επεξεργασμένων προϊόντων ή τη μεταπώληση 

εμπορευμάτων προκύπτει ότι το περιθώριο κέρδους της ΧΧΧ ισούται με 29,12%.  

Το συνολικό κόστος των δημοσίων έργων που ανέλαβε η εταιρία στην εξεταζόμενη 

χρήση ισούται με 25.790 ευρώ και αποτελεί εξαιρετικά μικρό ποσό συγκρινόμενο με 

το σύνολο του κόστους των ιδιωτικών έργων που ισούται με 4.561.990 ευρώ. 
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Πίνακας 3 Άμεσο κόστος εργασιών της ΧΧΧ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσά σε ευρώ 
Δημόσια έργα 25.790 
Ιδιωτικά έργα 4.561.990 

Σύνολο 4.587.780 
 

Το άμεσο κόστος που προκύπτει από για την επιχείρηση για τα κατασκευαστικά έργα 

που έχει αναλάβει ισούται επιμερίζονται κατά 52,30% σε άμεσα υλικά, κατά 25,13% 

σε άμεση εργασία και κατά 22,57% σε γενικά βιομηχανικά έξοδα. 

Πίνακας 4: Επιμερισμός άμεσου κόστους εργασιών της ΧΧΧ 

Κόστος Ποσά σε ευρώ Ποσοστό επί του συνολικού 
κόστους 

Κόστος αμέσων υλικών 2.399.382 52,30% 
Κόστος άμεσης εργασίας 115.2936 25,13% 
Γενικά Βιομηχανικά έξοδα 1.035.462 22,57% 
Σύνολο άμεσου κόστους 4.587.780 100,00% 

 

Το εργατικό κόστος της επιχείρησης αποτελείται από το μισθολογικό κόστος των 

μονίμων εργαζομένων της εταιρίας αλλά και το κόστος των εποχιακών και 

ωρομίσθιων εργαζομένων της. Κατά συνέπεια δεν παραμένει σταθερό κατά τη 

διάρκεια του έτους. Σε υψηλής περιόδους εμπορικής και τεχνικής δραστηριότητας το 

μισθολογικό κόστος της εταιρίας αυξάνεται λόγω κυρίως της αύξησης του 

ωρομίσθιου κόστους εργασίας. 

Το μισθολογικό κόστος επιμερίζεται στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και 

στις ασφαλιστικές εισφορές της επιχείρησης. Στον πίνακα 4, παρουσιάζεται το ανά 

τρίμηνο μισθολογικό κόστος της εταιρίας το οποίο αγγίζει το 1.152.936 ευρώ. Από 

αυτά 755.173 ευρώ αφορούν τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και 397.762 τις 

εισφορές της εταιρίας προς ασφαλιστικά ταμεία, με το μέσο μηνιαίο κόστος εργασίας 

για την επιχείρηση να ισούται με 96.078 ευρώ. 
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Πίνακας 5: Κόστος άμεσης εργασίας της ΧΧΧ 

Μέσο μηνιαίο μισθολογικό 
κόστος     

96.078 

 
1ο 

τρίμηνο 
2ο 

τρίμηνο 
3ο 

τρίμηνο 
4ο 

τρίμηνο 
Σύνολο 

Καθαρές αποδοχές 157.986 202.222 184.317 210.648 755.173 
Ασφαλιστικές εισφορές 83.214 106.513 97.083 110.952 397.762 
Σύνολο αποδοχών έτους 241.200 308.736 281.400 321.600 1.152.936 

 

Το κόστος των γενικών βιομηχανικών εξόδων της επιχείρησης ισούται με 1.035.462 

ευρώ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα καυσίμων και λιπαντικών από 

επιχείρησης για τη μεταφορά των Α’ υλών και των εμπορευμάτων και τη λειτουργία 

των μηχανημάτων. Στα λοιπά έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης των 

μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων της εταιρίας καθώς και τα κόστη έμμεσης 

εργασίας και ισούται με το 22,50% των γενικών βιομηχανικών εξόδων (232.945). 

Παρατηρείται ότι τα έξοδα για την αγορά πετρελαίου και μαζούτ καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των γενικών βιομηχανικών εξόδων (ποσοστό 76,56% 

αθροιστικά), αφού αγγίζουν τα 579.949 ευρώ και 212.831 ευρώ αντίστοιχα.  

Πίνακας 6: ΓΒΕ της ΧΧΧ 

Κόστος Ποσά σε 
ευρώ 

Ποσοστό επί του 
συνολικού κόστους 

Πετρέλαιο 579.949 56,01% 
Μαζούτ 212.831 20,55% 
Λιπαντικά 9.737 0,94% 
Λοιπά 232.945 22,50% 
Σύνολο 1.035.462 100,00% 

 

5.12 ΈΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΧΧ 

Όσον αφορά τα έμμεσα κόστη του οργανισμού αυτά αποτελούνται από διοικητικής 

λειτουργίας και έξοδα λειτουργίας διάθεσης. Οι συγκεκριμένες κοστολογικές 

κατηγορίες αντιστοιχούν σε δραστηριότητες που δεν προσθέτουν άμεσα αξία στην 

επιχείρηση καθώς δεν αναφέρονται στην παραγωγική διαδικασία. Το συνολικό 

έμμεσο κόστος της επιχείρησης ισούται με 396.857 ευρώ. Από αυτά το 44,88% 

αναφέρεται σε δαπάνες προώθησης, bonus επί των πωλήσεων για τους πωλητές, 

έξοδα ταξιδιών για τους πωλητές και αποσβέσεις μεταφορικών μέσων. Το 55,12% 
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του συνολικού έμμεσου κόστους της επιχείρησης αφορά τα έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας αυτής και αναφέρονται σε όλες τις δαπάνες που αντιστοιχούν στις 

διοικητικές δραστηριότητες της επιχείρησης όπως οι αποσβέσεις των παγίων 

διοίκησης, δαπάνες αναλωσίμων, έξοδα ταξιδιών της διοίκησης, πληρωμή ενοικίων, 

δανείων και λογαριασμών των πρώην ΔΕΚΟ. 

Πίνακας 7: Έμμεσο Κόστος της ΧΧΧ 

Κόστος Ποσά σε 
ευρώ 

 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 178.124 44,88% 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 218.733 55,12% 

Σύνολο Εμμέσου κόστους  396.857 100,00% 

Τυπικό παράδειγμα εξόδων λειτουργίας διάθεσης αποτελούν τα κόστη που 

προκύπτουν από την πολιτική προώθησης της επιχείρησης όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

Πίνακας 8: Κόστος Πολιτικών Προώθησης της ΧΧΧ 

Εργαλείο προώθησης Ποσά σε ευρώ 
Διαφημίσεις στην τηλεόραση 21.000 
Διαφημίσεις στο ραδιόφωνο 3.000 
Διαφημιστικές καταχωρήσεις 1.500 

Διαφημιστικά φυλλάδια 1.060 

Κατάλογοι προϊόντων 5.000 

Συμμετοχή σε εκθέσεις 12.000 

Παρουσία στο Internet 500 

Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων 15.000 

Κόστος Πολιτικής προώθησης 59.060 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η κοστολόγηση αποτελεί σημαντικό λειτουργικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα για τις βιομηχανικές μονάδες καθώς προσδιορίζει το μέγεθος των 

οικονομικών εισροών και εκροών που θα έχει μία εταιρία σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Η σημαντικότητα της  σωστής κοστολόγησης από τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις κρίνεται ως εξέχουσας σημασίας καθότι ουσιαστικά η 

συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί το κυριότερο εργαλείο του προσδιορισμού της 

τιμολογιακής πολιτικής τους.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου που 

διέπει το ζήτημα της κοστολόγησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και η 

παρουσίαση της στρατηγικής κοστολόγησης εταιρίας που δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή και εμπορία προϊόντων ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, την 

ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και την ανάληψη και εκτέλεση 

τεχνικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.  

Αρχικά, παρατηρήθηκε ο τύπος/μέθοδος κοστολόγησης που ακολουθεί η 

εξεταζόμενη εταιρία είναι η κοστολόγηση κατά παραγγελία. Σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου διαδραματίζει η φύση της ίδιας της εταιρίας και 

το είδος των προϊόντων που εμπορεύεται και των υπηρεσιών που παρέχει, ο κλάδος 

στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται καθώς και το εξωτερικό περιβάλλον που αυτή 

λειτουργεί. 

Βάσει της χρησιμοποιούμενης μεθόδου κοστολόγησης, η εταιρία ακολουθεί 

συγκεκριμένα στάδια κοστολόγησης των προϊόντων της που ξεκινούν από την 

επίτευξη της συμφωνίας πώλησης με τον πελάτη. Εν συνεχεία, η εντολή πώλησης 

μεταβιβάζεται στη γραμμή παραγωγής και στη συνέχεια γίνεται αποτίμηση του 

άμεσου και του έμμεσου κόστους παραγωγής ώστε να τιμολογηθεί το τελικό προϊόν. 

Η κοστολόγηση του άμεσου κόστους από την επιχείρηση γίνεται με τη χρήση 

καρτελών και προτύπων που προσδιορίσουν το κόστος των άμεσων υλικών και της 

άμεσης εργασίας ενώ τα γενικά βιομηχανικά έξοδα της προσδιορίζονται μέσω της 

μεθόδου του προκαθορισμένου ποσοστού γενικών εξόδων.  
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Μια εναλλακτική μέθοδος κοστολόγησης από την εταιρία θα μπορούσε να είναι η 

κοστολόγηση κατά φάση. Η κοστολόγηση κατά φάση χρησιμοποιείται κυρίως από 

εταιρείες που παράγουν τυποποιημένα ή ομοιογενή προϊόντα ή υπηρεσίες. Το γεγονός 

ότι μεγάλος όγκος των προϊόντων που παράγει η εταιρία παράγονται από μια συνεχή 

διαδικασία παραγωγής κατά την οποία οι πρώτες ύλες τοποθετούνται σε 

τυποποιημένη διαδικασία παραγωγής ευνοεί τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου 

κοστολόγησης. 

Οι ροές του κόστους εργασίας της κοστολόγησης κατά φάση ακολουθούν ακριβώς 

την ίδια σειρά με εκείνη της κοστολόγησης κατά παραγγελία, αλλά το κόστος των 

άμεσων υλικών και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα διαφοροποιούνται καθώς η 

επιχείρηση δεν ακολουθεί μοντέλο συνεχούς παραγωγής.  

Επιπλέον, στόχος της μεθόδου κοστολόγησης που ακολουθεί η εξεταζόμενη εταιρία η 

διασφάλιση μίας συνεχιζόμενης ροής ελέγχου του κόστους της παραγωγής, το οποίο 

θα συνδέεται εύκολα με τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρίας όπως 

οι πωλήσεις, ο κύκλος εργασιών και τα έμμεσα κόστη της εταιρίας. Ακόμη, η 

βραχυχρόνια φύση της κοστολογικής μεθόδου που ακολουθεί η επιχείρηση δίνει τη 

δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της αποτελεσματικότητας της από μέρους της 

διοίκησης. 

Αναφορικά με τις δυσκολίες και τα πιθανά εμπόδια που μπορούν να εντοπιστούν 

στην εξεταζόμενη περίπτωση κατά την διαδικασία κοστολόγησης μπορεί να 

υποστηριχθεί πως ένα από αυτά είναι η έλλειψη της άμεσης ψηφιοποίησης της 

διαδικασίας κοστολόγησης Επιπλέον, μία ακόμη δυσκολία είναι η μερική αδυναμία 

απευθείας συνυπολογισμού όλων άμεσων και έμμεσων κοστών που 

συμπεριλαμβάνονται στην παραγωγή των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, ενώ 

παράλληλα δεν προϋπολογίζεται το κόστος που μπορεί να προκύψει από 

αστάθμητους παράγοντες. Τέλος, ένα ακόμα πιθανό εμπόδιο για την σωστή 

κοστολόγηση είναι η πιθανή αδυναμία αποτελεσματικής ροής της πληροφόρησης 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα τμήματα. Απόρροια των αδυναμιών αυτών είναι σε 

ορισμένες περιπτώσεις η πληροφόρηση που παρέχεται για το κόστος να είναι 

χαμηλότερης ποιότητας από την αναμενόμενη.  
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Συμπερασματικά, η διαδικασία της κοστολόγησης αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα 

από τα βασικότερα εργαλεία επιχειρησιακής λειτουργίας, καθώς με τα σωστά βήματα 

δίνεται στις εταιρίες η δυνατότητα να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν 

την οικονομική πορεία και αποδοτικότητα τους. Βέβαια, ένα σημαντικό στοιχείο που 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα από τη 

διοίκηση είναι η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου κοστολόγησης. 

Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει τη σχέση της κοστολόγησης με άλλες 

πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας όπως η κερδοφορία και η μέτρηση του 

επενδυτικού ρίσκου. Επίσης κρίνεται απαραίτητο να προσδιοριστεί η 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κοστολόγησης στα νέα δεδομένα τα οποία 

έχουν προκύψει μετά την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και να επεκταθεί στη 

μελέτη ολόκληρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 

Οι λογαριασμοί της ομάδας 9 είναι οι εξής, με βάση το Π.Δ. 1123/80 και όπως έχει 

κωδικοποιηθεί με τα Π.Δ. 592/1984 και 186/1986 και τον νόμο 3487/2006 

(Βαρβάκης, 2002; Σταυρόπουλος,  Βαζακίδης,  Τσόπογλου, 2004): 

 

90 Διάμεσοι – Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί 

Ο λογαριασμός 90 διευκολύνει την εσωλογιστική μεταφορά δεδομένων των 

αποθεμάτων ομάδα 2, των οργανικών εξόδων ομάδα 6, των οργανικών εσόδων ομάδα 

7 και των ανόργανων αποτελεσμάτων ομάδα 8 στην αναλυτική λογιστική ομάδας 9. 

Η ανάλυση του λογαριασμού αυτού σε δευτεροβάθμιους έχει ως εξής: 

90.01Αρχικά αποθέματα λογισμένα 

90.02 Αγορές λογισμένες 

90.06 Οργανικά έξοδα κατ’είδος Λογισμένα 

90.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος Λογισμένα 

90.08 Αποτελέσματα Λογισμένα 

90.09 Υπολογιστικά έξοδα κατ’ είδος Λογισμένα 

90.10 Υπολογιστικά έσοδα κατ’ είδος Λογισμένα 

 

91 Ανακατάταξη εξόδων – αγορών και εσόδων 

Ο λογαριασμός 91 χρησιμοποιείται για την καταχώρηση κοστολογικών πληροφοριών  

χρήσιμων στη διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ανάλυση του 
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λογαριασμού αυτού σε δευτεροβάθμιους, με βάση τις ανάγκες κάθε επιχειρηματικής 

μονάδας, έχει ως εξής: 

91.00 Ανακατάταξη των Εξόδων σε σταθερά και μεταβλητά 

91.01 Οργανικά Έξοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα 

91.02 Αγορές αποθεμάτων Ενσωματωμένες (προϋπολογιστικά) 

91.05 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς μερισμό 

91.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) 

91.08 Αποτελέσματα ενσωματωμένα (προϋπολογιστικά) 

91.09 Οργανικά Έσοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα. 

 

92 Κέντρα (θέσεις) κόστους 

Ο λογαριασμός 92 χρησιμοποιείται για τη λογιστική συγκέντρωση και 

παρακολούθηση του λειτουργικού κόστους. 

Τα κέντρα κόστους που λειτουργούν υποχρεωτικά σε κάθε οικονομική μονάδα είναι 

τουλάχιστον πέντε και αντιστοιχούν στις πέντε βασικές λειτουργίες της: 

Τη λειτουργία παραγωγής (92.00 Έξοδα Παραγωγικής Λειτουργίας) 

Τη λειτουργία της διοικήσεως (92.01 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας) 

Τη λειτουργία της διαθέσεως (92.03 Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως) 

Τη λειτουργία Ερευνών – Αναπτύξεως (92.02 Έξοδα λειτουργίας έρευνας και 

ανάπτυξης) 

Τη λειτουργία της χρηματοδοτήσεως (92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής  

λειτουργίας)  
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93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη) 

Στον λογαριασμό 93 συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το ολικό κόστος 

παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων καθώς και το κόστος ερευνών και 

αναπτύξεως. 

Η ανάπτυξη του λογαριασμού 93 γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής 

μονάδας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες, εφόσον παράγεται αντίστοιχο 

έργο: 

• Κόστος παραγωγής έτοιμων και ημιτελών προϊόντων 

• Κόστος παραγωγής υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 

• Κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων 

• Κόστος παρεπομένων δραστηριοτήτων 

• Κόστος ανάπτυξης προϊόντων 

 

94 Αποθέματα 

Στους υπολογαριασμούς του 94 παρακολουθούνται τα κάθε είδους, μορφής και 

κατηγορίας αποθέματα της οικονομικής μονάδας. Τα αποθέματα κατατάσσονται στις 

εξής κατηγορίες: 

94.20 Εμπορεύματα 

94.21 Πρώτες Ύλες 

94.22 Υπολείμματα και Υποπροϊόντα 

94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη 

94.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας 

94.25 Αναλώσιμα Υλικά 
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94.26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 

94.28 Είδη συσκευασίας 

94.29 Αποθέματα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 

 

95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος 

Η ανάλυση του λογαριασμού αυτού σε δευτεροβάθμιους έχει ως εξής: 

95.00 Αποκλίσεις Πρώτων Υλών - Υλικών 

95.01 Αποκλίσεις Άμεσης εργασίας 

95.02 Αποκλίσεις Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων 

95.03 Αποκλίσεις εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 

95.04 Αποκλίσεις εξόδων Λειτουργίας Ερευνών – Ανάπτυξης 

95.05 Αποκλίσεις Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 

Στο λογαριασμό 95 παρακολουθούνται οι αποκλίσεις του πραγματικού κόστους από 

το πρότυπο, όταν εφαρμόζεται σύστημα πρότυπης κοστολόγησης.  

Οι αποκλίσεις του κόστους παραγωγής αναφέρονται στα άμεσα υλικά, την άμεση 

εργασία, και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και αφορούν αποκλίσεις τιμών απόδοσης, 

αποδοτικότητας, προϋπολογισμού και βαθμού απασχόλησης. 

 

96 Έσοδα – Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 

Η ανάλυση του λογαριασμού 96 έχει όπως παρακάτω: 

96.20 Κόστος παραγωγής ή Αγοράς πωλημένων 
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96.21 Άμεσα έξοδα πωλήσεων 

96.22 Μικτά – Αναλυτικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

96.70 Πωλήσεις εμπορευμάτων 

96.71 Πώλήσεις προιόντων έτοιμων και ημιτελών 

96.72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 

96.73 Πωλήσεις υπηρεσιών (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 

96.74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 

96.75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 

96.76 Έσοδα κεφαλαίων 

96.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιομοποιούμενες προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Στο λογαριασμό αυτό και στους αναλυτικούς τους παρακολουθούνται, σύμφωνα με 

τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας, τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7 της 

γενικής λογιστικής, καθώς και τυχόν υπολογιστικά έσοδα που εντάσσονται στην 

αναλυτική λογιστική.  

 

98 Αναλυτικά αποτελέσματα 

Ο λογαριασμός αυτός αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικονομικής 

μονάδας και προσδιορίζει το βραχυχρόνιο αποτέλεσμα της επιχείρησης από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της.. 

Συγκεκριμένα, στους υπολογαριασμούς του 98 μεταφέρονται: 

� Τα μικτά οργανικά αποτελέσματα 

� Τα έξοδα που βαρύνουν το κόστος των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών – 

αναπτύξεως. 
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� Τα τυχόν υπολογιστικά έξοδα και οι τυχόν διαφορές αποσβέσεων που 

βαρύνουν το κόστος των παραπάνω λειτουργιών 

� Οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος 

� Οι διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού 

� Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα των λογαριασμών της ομάδας 8 της 

γενικής λογιστικής 
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