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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την εφαρμογή της μεθόδου  κοστολόγησης με κέντρα 

κόστους για τον προσδιορισμό των βασικών οικονομικών  αποτελεσμάτων μιας 

κοινοπραξίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης από αυτήν  ενός έργου που αφορά την 

κατασκευή δικτύων Δ.Ε.Η καθώς επίσης και την ανάλυση αυτών έως ότου 

ολοκληρωθεί το έργο.  

 

Πιο συγκεκριμένα στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ιστορική 

αναδρομή της κοστολόγησης, οι βασικές έννοιες της καθώς επίσης και η 

σημαντικότητα του ρόλου της στην λήψη αποφάσεων. Επιπλέον πραγματοποιείται 

μια εκτενής παρουσίαση όλων των συστημάτων κοστολόγησης  καθώς επίσης και 

των γενικών αρχών και προϋποθέσεων που πρέπει να διέπουν ένα σύστημα 

κοστολόγησης έτσι ώστε να είναι αποδοτικό για μια επιχείρηση. 

 

Όσον αφορά τώρα το πρακτικό κομμάτι, πραγματοποιείται η παρουσίαση της 

κοινοπραξίας και των οικονομικών της στοιχείων καθώς επίσης και ο υπολογισμός 

αυτών με την βοήθεια των πραγματικών και προϋπολογιστικών φύλλων μερισμού 

καθώς επίσης και η ανάλυση τους με την βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων για τα 

έτη 2012-2016. 

 

Στην συνέχεια πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση των  οικονομικών 

αποτελεσμάτων, εξόδων και κόστους και με τη βοήθεια της στατιστικής γίνεται μια 

ανάλυση  στις μεταβολές που προκύπτουν ανα έτος και ανά πενταετία στα παραπάνω 

μεγέθη. 

 

Μετέπειτα πραγματοποιείται μια σύγκριση της κοινοπραξίας μας με τον 

κατασκευαστικό κλάδο(δείγματος πέντε εταιριών). Τέλος γίνεται μια ανάλυση όλων 

των παραπάνω και βγαίνουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με την κοινοπραξία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: κόστος, κοστολόγηση, κόστος έργου, άμεσο κόστος , έμμεσο 

κόστος, λειτουργία διάθεσης, λειτουργία διοίκησης, χρηματοοικονομική λειτουργία, 

αναλώσεις, κοινοπραξία, ισοζύγιο, φύλλο μερισμού 
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Εισαγωγή  

 

Σκοπός της εργασίας είναι η κοστολόγηση και ανάλυση μιας κατασκευαστικής 

τεχνικής κοινοπραξίας. 

Θα παρουσιαστεί ένα θεωρητικό μέρος σχετικά με την κοστολόγηση και στην 

συνέχεια υπάρχει μια μελέτη περίπτωσης κοστολόγησης και ανάλυσης μιας 

κατασκευαστικής κοινοπραξίας 
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Ιστορική αναδρομή 

 

Η έννοια της κοστολόγησης κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα τον 19ο αιώνα. Βέβαια 

δεν αναφέρεται σε οργανωμένα συστήματα κόστους βοηθητικά προς τις επιχειρήσεις. 

Εδώ λοιπόν την συναντάμε ως βιομηχανική λογιστική- καθώς ασχολείται με τη 

βιομηχανοποίηση- ασχολούμενη με εταιρίες δυναμικές και μεταφορικές, οι οποίες 

είχαν ένα κοινό σκοπό να αξιολογήσουν την εσωτερική διαδικασία της εταιρίας, όπως 

τις πρώτες ύλες δίνοντας έτσι πολύ μικρή σημασία στα στοιχεία εξόδων με 

αποτέλεσμα να έχει δοθεί μικρή σημασία στο κόστος κεφαλαίου και τον καταμερισμό 

του κόστους σε  προϊόντα. Οι αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων οδήγησαν σε 

πιο ποιοτικές μεθόδους ακριβέστερου λογιστικού κόστους. Όλες οι προσπάθειες που 

περιγράφηκαν παραπάνω, περιελάμβαναν αποκλειστικά την άμεση εργασία και τις 

πρώτες ύλες, αυτό που ονομάζουμε σήμερα prime cost.1  

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1880 και του 1990 ο συνεχόμενος ανταγωνισμός 

απαιτούσε από τις εταιρίες οργάνωση των παραγωγικών τους διαδικασιών και 

βελτιοποίηση. Παρόλο που το διάστημα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ο Πρώτος 

Παγκόσμιος Πόλεμος , οι βιομηχανίες αναλαμβάνουν την κατασκευή πολεμικού 

υλικού κάτι που τις υποχρεώνει να υπολογίζουν το κόστος τους αναλυτικά. Το 

επόμενο διάστημα στο οποίο συναντάμε μεγάλα ιστορικά γεγονότα, η περίοδος του 

μεσοπολέμου και η οικονομική κρίση του 1929-1932 έστρωσε ένα κατάλληλο έδαφος 

για την ανάπτυξη της επιστήμης της κοστολόγησης. Εδώ συναντάμε όρους όπως η 

Διοικητική Λογιστική και το σύστημα της άμεσης κοστολόγησης.2  

 

Τα πρώτα λοιπόν συστήματα κοστολόγησης που τέθηκαν σε εφαρμογή ήταν τα 

παραδοσιακά συστήματα τα οποία και χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. Τη 

δεκαετία του 1990 για πρώτη φορά οι Robin Cooper και Robert Kaplan παρουσίασαν 

ένα νέο κοστολογικό σύστημα, την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες 

(Activities Based Costing ABC). Το νέο αυτό σύστημα παρέχει πολύ περισσότερες 

πληροφορίες και ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στη 

σημερινή πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις παράγουν μεγάλο αριθμό προϊόντων ενώ 

τα γενικά βιομηχανικά έξοδα θεωρούνται μέγιστης σημασίας. Κάτω από αυτές τις 

                                                      
1 Johnson and Kaplan(1987) 
2 Καραγιώργος και Πετρίδης(2017) 
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συνθήκες, αναπτύχθηκε το activity-based costing (ABC). To activity-based costing 

αποτελεί μία μέθοδος κοστολόγησης, η οποία πρώτα συσχετίζει το κόστος με τις 

δραστηριότητες και στη συνέχεια το επιμερίζει στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν αυτές τις δραστηριότητες.3  

 

Κατά τη διάρκεια του 1990, τα συστήματα ABC αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν σε 

πολλές βιομηχανίες ανά τον κόσμο ακόμα και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

όπως για παράδειγμα τράπεζες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν συστήματα 

κοστολόγησης με την ίδια δομή όπως παρατηρείται και στις βιομηχανικές εταιρείες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
3 Μπέης(2002) 
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Κεφάλαιο 1ο: Βασικές έννοιες 

 

1.1 ΚΟΣΤΟΣ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κόστος είναι « η αξία των οικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται για να 

αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες ,τα οποία  έχουν άμεσο ή μελλοντικό όφελος για την 

επιχείρηση»4. 

 

Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ «κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναμης για την 

απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους 

για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών 

αναγκών»5. 

 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς παρατηρούμε ότι η έννοια του κόστους 

διαδραματίζει πρωτεύον ρόλο για όλους τους οργανισμούς είτε αυτοί είναι δημοσίου 

συμφέροντος είτε είναι ιδιωτικού. 

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη 6  κάθε απόκτηση ενός οικονομικού 

αγαθού ή μιας υπηρεσίας καταλήγει σε ένα ανάλογο κόστος για τον ίδιο τον 

οργανισμό. Γι αυτό το λόγο αναφερόμαστε σε  κόστη όπως είναι το κόστος 

απόκτησης ενός μηχανήματος ή πρώτης ύλης (αγαθά) και κόστος ενοικίου ή 

εργατικού προσωπικού (υπηρεσίες). 

 

 Ως κοστολόγηση τώρα ορίζεται «το σύνολο των συστηματικών εργασιών που 

αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να 

επιμερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των 

προϊόντων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών , κτλ μιας επιχείρησης»7. 

 

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις και ειδικότερα για αυτές που παράγουν κάποιο προϊόν 

ή υπηρεσία,  η διαδικασία προσδιορισμού του κόστους είναι ζωτικής σημασίας και 

                                                      
4 Βενιέρη, Κοέν και Κωλέτση(2005) 
5 Καραγιώργο  και Πετρίδη(2017) 
6 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
7 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
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αυτό γιατί έχοντας γνώση του κόστους, μπορούν  με σαφήνεια να ορίσουν 

παραδείγματος χάρη τις τιμές πώλησης ή αγοράς ενός προϊόντος όπως επίσης και την 

αξία των διαφόρων εξόδων (λειτουργικών και μη) που καθίστανται «κόστος» για την  

εκάστοτε επιχείρηση.                        

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη «η κοστολόγηση σαν διαδικασία 

προσδιορισμού του κόστους αναφέρεται: 

- Στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται, 

- Στα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται, 

- Στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την οικονομική μονάδα και   

γενικά σε οποιαδήποτε οργανωτική υποδιαίρεση της οικονομικής μονάδας»8. 

Γι αυτό το λόγο παρατηρούνται δύο είδη κοστολόγησης, η εξωλογιστική και η 

εσωλογιστική κοστολόγηση.  

 

Κατά τον Πομόνη9 με τον όρο εξωλογιστική εννοούμε «την κοστολόγηση που δεν 

έχει καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ,με λογιστικές εγγραφές και 

γενικότερα με ότι περιλαμβάνει ένα λογιστικό κύκλωμα»  

 

Πιο συγκεκριμένα δεν παρακολουθούνται με λογιστικό τρόπο οι διάφορες αναλώσεις 

όπως είναι αυτές των υλικών και των υπηρεσιών(από την παραγωγή) όπως επίσης και 

το κόστος σαν αξία των έτοιμων προϊόντων που εισάγονται στην αποθήκη και η 

αποτίμηση των ημιτελών κατά την διαδικασία της απογραφής που πραγματοποιείται 

στο τέλος μιας κοστολογικής περιόδου.  

 

Εν κατακλείδι η εξωλογιστική κοστολόγηση είναι μεν πλήρης σαν διαδικασία 

υπολογισμού του κόστους αλλά δεν αποτυπώνονται με λογιστικό τρόπο αυτές οι 

αλλαγές  στην περιουσία της επιχείρησης και ο ρόλος της είναι πιο πολύ 

πληροφοριακός. 

 

Από την άλλη πλευρά κατά το Ε.Γ.Λ.Σ η  εσωλογιστική κοστολόγηση τηρείται όταν 

χρησιμοποιούνται  λογιστικές εγγραφές για τον προσδιορισμό του κόστους των 

τελικών φορέων (προϊόντων, υπηρεσιών). 

                                                      
8 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
9 Πομόνη(2009) 
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Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη το κόστος των τελικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών απεικονίζεται στους αντίστοιχους λογαριασμούς των κέντρων κόστους ή 

σε αυτών των λειτουργιών που συμβάλουν στην ολοκλήρωση της παραγωγής τους. 

Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα εκτός του υπολογισμού του κόστους παραγωγής και 

αυτού των λοιπών λειτουργιών της οικονομικής μονάδας.10    

 

Σύμφωνα με τον Πομόνη «η εσωλογιστική κοστολόγηση είναι είτε 

βραχύχρονη(μηνιαία, τριμηνιαία κλπ) είτε ετήσια. Στην περίπτωση της βραχύχρονης 

εσωλογιστικής κοστολόγησης το τέλος της χρήσης καλύπτεται από την τελευταία 

βραχεία (μηνιαία, τριμηνιαία κλπ) κοστολόγηση»11    

 

Αυτό συμβαίνει διότι αν περιλαμβάνονταν και βραχύχρονη και ετήσια τα κόστη εκ 

του αποτελέσματος  θα ήταν διαφορετικά με αποτέλεσμα να οδηγούνταν σε συνεχή 

λάθη. 

 

1.2 Συντελεστές-Φορείς 

 

Κατά τον Πομόνη12 με τον όρο συντελεστές κόστους εννοούνται «τα πράγματα ή οι 

υπηρεσίες που στην γενικότητα τους είναι αναγκαίοι πραγματικοί όροι της 

παραγωγής»  και η έλλειψη οποιουδήποτε συντελεστή από αυτούς μπορεί να επιφέρει 

αδυναμία στην υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά και 

το επίπεδο συμμετοχής τους στην παραγωγή ενός προϊόντος ως εξής: 

• Σε παραγωγικά μέσα που είναι πολύ σημαντικά για την εν γένει λειτουργία 

μιας επιχείρησης, 

• Σε όλων των ειδών τα υλικά που συμμετέχουν στην δημιουργία ενός 

προϊόντος αυτούσια ή μέσω σχετικής κατεργασίας, 

• Σε ανθρώπινη δουλειά  που κινεί όλο το μηχανισμό μιας επιχείρησης 

• Σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας που συμμετέχει ως υποκατάστατο της 

ανθρώπινης εργασίας, 

                                                      
10 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
11 Πομόνη(2009) 
12 Πομονη(2009) 
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• Και τέλος στις υπηρεσίες που είναι αναπόσπαστο κομμάτι για μια επιχείρηση 

όσον αφορά την λειτουργία της στον τομέα της οργάνωσης. 

 

Σύμφωνα με τον Βενιέρη «Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος περί κόστους αν δεν 

υπάρχουν προϊόντα τα οποία πρέπει να κοστολογηθούν. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

τα οποία κοστολογούνται λέγονται φορείς κόστους»13 

 

Ένας άλλος παρεμφερής ορισμός είναι αυτός κατά τον Πομόνη14 ο οποίος με τον όρο 

φορείς κόστους «εννοεί το έργο και το προϊόν που παράχθηκε με τα πράγματα και τις 

υπηρεσίες που αναλώθηκαν». Είναι στην ουσία αυτά –έργο και προϊόν- που 

βαρύνονται «φέρουν» το κόστος. 

 

Τέτοιοι φορείς κόστους κατά τον κύριο Σάκελλη15 μπορεί να είναι είτε ενδιάμεσοι 

είτε τελικοί. «Τα προϊόντα που παράγονται και προορίζονται να διατεθούν ή θα ήταν 

δυνατό να διατεθούν στην μορφή που παράγονται όπως παραδείγματος χάρη το νήμα, 

το ύφασμα ή ένα αυτοκίνητο αποτελούν τελικούς φορείς κόστους». Το ίδιο ισχύει και 

για υπηρεσίες που προσφέρονται από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. 

 

Σαν ενδιάμεσους φορείς ο κύριος Σάκελλης αναφέρει «τα προϊόντα που παράγονται 

σε διάφορες φάσεις ή στάδια κατεργασίας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διατεθούν 

στην κατανάλωση με την μορφή που παίρνουν στα στάδια αυτά παραγωγής όπως 

είναι τα μέρη ενός υπό κατασκευή επίπλου η ενδύματος»16 

 

1.3 Κέντρα Κόστους 

 

Η έννοια του κόστους γενικά δεν χρησιμοποιείται μόνο σε ότι έχει να κάνει σχέση με  

έναν φορέα αλλά και με  αυτών των διαφόρων τμημάτων ή λειτουργιών μιας 

επιχείρησης. Τέτοια τμήματα σύμφωνα με τον Βενιέρη17 «τα οποία επιβαρύνουν ή 

είναι η αιτία δημιουργίας κόστους, μπορεί να θεωρηθούν σαν κέντρα κόστους» . 

                                                      
13 Βενιέρη(1986) 
14 Πομόνη(2009) 
15 Σακέλλη(1992) 
16 Σακέλλη(1992) 
17 Βενιέρη(1986) 
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Τέτοια κέντρα κόστους είναι παραδείγματος χάρη αυτά της παραγωγής ,της 

διοίκησης και της διάθεσης. Το καθένα από αυτά τα κέντρα κόστους επιβαρύνεται με 

ένα σύνολο εξόδων όπως είναι οι αποσβέσεις ,οι παροχές τρίτων ,οι διάφοροι φόροι-

τέλη και τα ενοίκια. 

 

Σύμφωνα με τον Πάγγειο τα κέντρα κόστους διακρίνονται από τα ακόλουθα τρία 

χαρακτηριστικά: 

«1.Από την ολοκλήρωση κάποιας ειδικής παραγωγικής δραστηριότητας ή 

κατεργασίας. 

2. Από την πραγματοποίηση του ίδιου τύπου και όγκου εργασίας για όλες τις μονάδες 

που διέρχονται μέσω του κέντρου κόστους. 

3.Από ένα μόνο τύπο προϊόντος που διέρχεται μέσω κάθε κέντρου κόστους»18 

 

Στο σύστημα της κατά φάση κοστολόγησης  κεντρική θέση έχει ο ρόλος των κέντρων 

κόστους.  Σε κάθε κέντρο κόστους συγκεντρώνονται τα έμμεσα κόστη και γίνεται η 

μέτρηση των ποσοτήτων που έχουν παραχθεί. Για τον προσδιορισμό του κόστους του 

εκάστοτε προϊόντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπολογισμός του κόστους  όλων 

των κέντρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του . Επιπλέον ο αριθμός των  

κέντρων κόστους που απαιτούνται για να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

διαφέρει ανά περίπτωση, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν. 

 

Τέλος με βάση τον Σακέλλη19 τα κέντρα κόστους ανάλογα με τον ρόλο τους μέσα σε 

μια επιχείρηση χωρίζονται σε κύρια και βοηθητικά. 

 

Κύρια κέντρα κόστους είναι εκείνα που έχουν ως βασική λειτουργία τους την 

παραγωγή των ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων επιβαρύνοντας με το κόστος τους, 

τα παραγόμενα προϊόντα (φορείς). 

 

Βοηθητικά είναι τα κέντρα εκείνα τα οποία έχουν ως βασική τους ασχολία την 

κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα κύρια κέντρα επιβαρύνοντας με το 

κόστος τους τα συγκεκριμένα κέντρα. Τέτοια παραδείγματα βοηθητικών κέντρων 

                                                      
18 Πάγγειο(1993) 
19 Σακέλλη(1992) 
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είναι όσα το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, δεν σχετίζεται με το κύριο 

αντικείμενο των επιχειρήσεων. 

 

1.4 Κριτήρια και διακρίσεις του κόστους  

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία 20  το κόστος διακρίνεται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

«(α) Με κριτήριο τη φύση των στοιχείων που αναλώθηκαν στην παραγωγική 

διαδικασία το κόστος διακρίνεται κατ’ είδος (par nature), παραδείγματος χάρη κόστος 

υλικών ,εργατικών, αποσβέσεων.» 

(β) Ανάλογα με τις περιοχές δραστηριότητας του το κόστος διακρίνεται κατά 

προορισμό ( par sections) 

(γ) Ανάλογα με το πότε προσδιορίστηκε, το κόστος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες οι 

οποίες είναι: 

• Κόστος πραγματικό ή ιστορικό το οποίο συνήθως έχει απολογιστικό 

χαρακτήρα μετά την πραγματοποίηση του 

• Κόστος προϋπολογιστικό το οποίο εκτιμάται πριν πραγματοποιηθεί και το 

οποίο χωρίζεται και αυτό με την σειρά του σε δυο αντίστοιχες κατηγορίες 

αυτές του κόστος κατά προεκτίμηση και του πρότυπου κόστους 

(δ) Ανάλογα με το βαθμό απασχόλησης της επιχείρησης παρατηρείται το 

πραγματικό(αναφέρεται στην πραγματική απασχόληση μιας οικονομικής μονάδος) , 

το κανονικό κόστος(αναφέρεται στην κανονική απασχόληση μιας οικονομικής 

μονάδος),το άριστο (το οποίο ονομάζεται έτσι λόγο της πραγματοποίησης 

ευνοϊκότερου κόστους),το διαφορικό (το οποίο στην ουσία είναι η διαφορά στα 

κόστη που προκύπτουν ανάμεσα στην βασική και την αναπληρωματική απόφαση 

μιας επιχείρησης), το οριακό(αναφέρεται στο κόστος που προκύπτει μετά την 

παραγωγή μιας επιπλέον μονάδος από το προϊόν) και το κόστος ευκαιρίας( είναι το 

όφελος που θυσιάζει η οικονομική μονάδα όταν παίρνει μια εναλλακτική απόφαση 

έναντι μιας άλλης).   

 

 

                                                      
20 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 

    Σάκελλη(1992) 
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Πραγματικό κόστος 

Κατά τον Σακέλλη 21  πραγματικό κόστος είναι εκείνο που δημιουργείται από 

πραγματικά στοιχεία και αναφέρεται σε αγοραπωλησίες ή παραχθέντα προϊόντα και 

υπηρεσίες ή σε δραστηριότητες και λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από μια 

επιχείρηση. Επιπλέον για το συγκεκριμένο κόστος αναφέρονται τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- Είναι απαλλαγμένο από έξοδα υπολογιστικού χαρακτήρα όπως είναι οι    

τόκοι ιδίων κεφαλαίων και τα αυτασφάλιστρα  

-Στη διαμόρφωση του δεν συμμετέχουν έξοδα με απρόοπτο χαρακτήρα όπως 

είναι τα διάφορα πρόστιμα λόγο μη έγκαιρης καταβολής φόρων και εισφορών 

ή έξοδα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια δημιουργίας ενός 

προϊόντος(φύρες). 

 

Το πραγματικό κόστος χωρίζεται επιπλέον σε περαιτέρω υποκατηγορίες αυτές του: 

 

 (α) Αρχικού κόστους (prime cost) του οποίου το κόστος σχηματίζεται από την 

άμεση εργασία και τα άμεσα υλικά και συμπεριλαμβάνεται στο τελικό προϊόν η 

υπηρεσία η οποία θα παραχθεί (αρχικό κόστος = άμεση εργασία + άμεσα υλικά). 

 

Στο αρχικό κόστος δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που εξάγονται ύστερα από 

κατανομή εκτός και αν η κατανομή των συγκεκριμένων εξόδων βασίζεται σε άμεσες 

ποσοτικές μετρήσεις  όπου  με βάση τους Καραγιώργο και Πετρίδη22 τότε και το 

αντίστοιχο κόστος θεωρείται άμεσο και λαμβάνει χώρα στη διαμόρφωση του αρχικού 

κόστους. Τέτοιο παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί το μηνιαίο κόστος ενός προσωπικού 

το οποίο όταν επιμερίζεται σε διαφορετικά κέντρα και φορείς κόστους με βάση 

πραγματικά στοιχεία καταλήγει να θεωρείται άμεσο κόστος για τα ποσά που 

αντιστοιχούν σε αυτά. 

 

Σχετικά με τα στοιχεία δημιουργίας του αρχικού κόστους μπορούν να αποδοθούν  

εκτενέστερα ως εξής: 

 

                                                      
21 Σακέλλη(1992) 
22 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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-Άμεσα υλικά είναι όλα εκείνα τα υλικά που ενσωματώνονται απευθείας πάνω σε 

ένα παραγόμενο προϊόν η υπηρεσία, μπορούν να διακριθούν εύκολα σε αυτό και το 

κόστους τους καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρους του κόστους παραγωγής του. 

Τέτοιου είδους υλικά είναι παραδείγματος χάρη το νήμα που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ενός υφάσματος, όπως επίσης άμεσα υλικά θεωρούνται και τα ήδη έτοιμα 

προϊόντα που συμμετέχουν και εκείνα με την σειρά τους στην παραγωγή άλλων 

προϊόντων. Τέτοιου είδους υλικά δεν θεωρούνται όσα συμμετέχουν κατά την 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας αλλά δεν ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν 

όπως  ηλεκτρόδια συγκόλλησης  στη συναρμολόγηση κάποιας κατασκευής. 

 

-Άμεση εργασία  είναι το πραγματικό κόστος του χρόνου εργασίας που 

απασχολούνται οι εργαζόμενοι για την εκπόνηση του τελικού προϊόντος και 

καταλαμβάνει σημαντικό κομμάτι στο συνολικό κόστος παραγωγής του. 

Συνήθως ο χρόνος αυτός μετριέται με φύλλα ανάλυσης χρόνου που συμπληρώνουν οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι ή οι επιβλέποντες της παραγωγής. 23 

 

(β) Κόστους μετατροπής ή κατεργασίας ( conversion cost) στο οποίο 

περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την μετατροπή των 

πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα ή για να αλλάξει μορφή ένα υλικό σε κάποιο άλλο 

σε ένα στάδιο κατεργασίας . Σε αυτό το κόστος εν αντιθέσει με το αρχικό 

περιλαμβάνονται τα άμεσα και τα έμμεσα έξοδα όχι όμως και τα άμεσα υλικά(κόστος 

μετατροπής = κόστος άμεσης εργασίας + Γ.Β.Ε).24   

 

Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε) περιλαμβάνουν όλα τα κατ ’είδος οργανικά 

έξοδα που υπάρχουν στην ομάδα έξι της Γενικής Λογιστικής όπως είναι οι αμοιβές 

και τα έξοδα προσωπικού παροχές και οι αμοιβές τρίτων, τα διάφορα έξοδα, οι φόροι-

τέλη και οι αποσβέσεις.  

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη25  για την πραγματοποίηση των εξόδων 

αυτών εκτός των παραπάνω συμμετέχουν   και οι διάφορες άλλες έμμεσες δαπάνες 

υλικών  που πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία της παραγωγής σε άλλα 

                                                      
23 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
24 Σάκελλη(1992) 
25 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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βοηθητικά τμήματα όπως είναι τα τμήματα προγραμματισμού μιας παραγωγής ή το 

τμήμα αποθηκών άμεσων υλικών. 

 

(γ) Κόστους παραγωγής ( production cost) που εμπεριέχει το κόστος που 

δημιουργείται κατά την διαδικασία της παραγωγής ενός ενδιάμεσου ή τελικού 

προϊόντος, ή μιας υπηρεσίας. Στην ουσία και με βάση αυτά που αναφέρθηκαν   

δημιουργείται από το συνδυασμό του αρχικού κόστους και του κόστους μετατροπής. 

Η γραφική απεικόνιση του είναι η εξής: Κόστος Παραγωγής = Κόστος άμεσων 

υλικών + Κόστος άμεσης εργασίας + Γ.Β.Ε . 

 

Τέλος το κόστος παραγωγής με βάση τους Καραγιώργο και Πετρίδη 26 δεν εμπεριέχει 

έξοδα « διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης, ούτε 

χρηματοοικονομικά». 

 

(δ) Κόστους λειτουργίας διοίκησης είναι εκείνα τα έξοδα που έχουν άμεση σχέση 

με την διοίκηση και την γενικότερη λειτουργία μιας οικονομικής μονάδος. Το 

συγκεκριμένο κόστος κατά τους Καραγιώργο και  Πετρίδη27 χρησιμοποιείται για να 

διαμορφωθούν τα αποτελέσματα της γενικής λογιστικής και στην συνέχεια  

μεταφέρεται σε οικείο λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής επιβαρύνοντας τα 

μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. 

 

(ε)  Κόστους λειτουργίας διαθέσεως έχει να κάνει σχέση με τα διάφορα έξοδα που 

πραγματοποιούνται κατά τις διαδικασίες πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

μιας οικονομικής μονάδος για αυτό το λόγο αποκαλείται και ως κόστος λειτουργίας 

των πωλήσεων. Τέτοιου είδους έξοδα είναι αυτά της παράδοσης ενός πωλούμενου 

αγαθού σε έναν πελάτη δηλαδή έξοδα φόρτωσης, προμήθειας που έχουν ένα πιο 

ειδικό(άμεσο) χαρακτήρα σε ότι έχει να κάνει σχέση με μια πώληση και υπάρχουν 

και τα έξοδα πωλήσεως γενικού(έμμεσου) χαρακτήρα που αφορούν ενέργειες τις 

επιχείρησης για να προωθήσει την πώληση ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας σε έναν 

πελάτη όπως είναι τα έξοδα ταξιδιών της ή τα διάφορα έξοδα έκθεσης-επίδειξης μιας 

καμπάνιας προϊόντων της που σκοπό έχει να προβάλει τα προϊόντα της στο ευρύ 

κοινό. 

                                                      
26 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
27 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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Σύμφωνα με τον Σακέλλη28 τα έξοδα που έχουν άμεσο χαρακτήρα «προσαυξάνουν το 

κόστος παραγωγής η αγοράς των πωλημένων για τον προσδιορισμό του μικτού 

αποτελέσματος κατά προϊόν» ενώ τα έξοδα που έχουν έμμεσο χαρακτήρα 

«επιβαρύνουν το ολικό μικτό οργανικό αποτέλεσμα που προέρχεται από πωλήσεις 

προϊόντων η υπηρεσιών». 

 

Τα παραπάνω λεγόμενα με βάση τους Καραγιώργο και Πετρίδη29   απεικονίζονται με 

το ακόλουθο σχήμα: 

Πίνακας 1.4.1 Κόστος λειτουργίας διάθεσης(πωλήσεων) 

Άμεσα Έξοδα πωλήσεων Έμμεσα Έξοδα πωλήσεων 

Συνιστούν κόστος των πωλημένων 

προϊόντων ή εμπορευμάτων 

Συνιστούν αφαιρετικό στοιχείο των 

μικτών κερδών 

 

(στ) Εμπορικού κόστους το οποίο σύμφωνα με τον Πομόνη30 «είναι το κόστος που 

έχουν τα προϊόντα που πουλιούνται και όταν πουλιούνται» Το κόστος αυτό καθ’ αυτό 

προκύπτει αν προστεθεί στο κόστος παραγωγής των πωλούμενων προϊόντων η 

υπηρεσιών  το κόστος διάθεσης .Έτσι προκύπτει: 

Εμπορικό κόστος = Κόστος παραγωγής πωλημένων + Κόστος διάθεσης. 

Με βάση τους Καραγιώργο και Πετρίδη 31 όταν το εμπορικό κόστος προσπαθεί να 

προσδιοριστεί χωριστά για το καθένα προϊόν που υπάρχει ,τότε τα έμμεσα έξοδα 

διάθεσης στα προϊόντα καταλογίζονται με βάση την αξία ή την ποσότητα των 

πωλημένων, ή συνδυασμό και των δυο προαναφερθέντων.  

 

(ζ) Κόστους χρηματοοικονομικής λειτουργίας όπου στο συγκεκριμένο κόστος 

εμπεριέχονται έξοδα που έχουν γίνει και αφορούν την ορθή λειτουργία της 

επιχείρησης όπως είναι τα διάφορα δάνεια από τράπεζες που έχει πάρει  και οι 

διάφορες πιστώσεις από προμηθευτές της λόγω αγοράς εμπορευμάτων όπως επίσης 

και πιστώσεις προς πελάτες εξαιτίας της πώλησης σε αυτούς προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

(η) Κόστους λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης όπου περιέχονται τα διάφορα 

έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση με σκοπό την 

                                                      
28 Σακέλλη(1992) 
29 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
30 Πομόνη(2009) 
31 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας την βελτίωση ήδη υπαρχόντων, όπως 

επίσης και την δημιουργία νέων διαδικασιών μέσα στην οικονομική μονάδα συνήθως 

παραγωγικής φύσεως έτσι ώστε να καταφέρει να κυριαρχήσει έναντι των 

ανταγωνιστών της στην αγορά. 

 

(θ) Ολικού κόστους ή κόστους εσόδων που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό εξόδων  

επιβάρυνσης των οργανικών εσόδων κάποιας συγκεκριμένης περιόδου και προκύπτει 

μέσα από αυτό αν η επιχείρηση έχει κέρδη ή ζημία. 

 

Προϋπολογιστικό και Πρότυπο κόστος 

Προϋπολογιστικό κόστος με βάση τον ορισμό του Σακέλλη32 είναι « εκείνο το κόστος 

που καταρτίζεται πριν πραγματοποιηθεί η παραγωγή» παραδείγματος χάρη ενός 

προϊόντος, μιας υπηρεσίας, ενός έργου και τα λοιπά. 

 

Το συγκεκριμένο κόστος προσδιορίζεται είτε με βάση στοιχεία ιστορικά του 

παρελθόντος είτε βάση εκτιμήσεων κατά την περίοδο πραγματοποίησής του. Στην 

ουσία το προϋπολογιστικό κόστος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί όσο το 

δυνατόν καλύτερα το πραγματικό κόστος. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό από επιχειρήσεις ως μέσο για τον προσδιορισμό των αναλώσεων 

υλικών και υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθούν σε μια παραγωγή όπως επίσης και 

για τον καθορισμό τιμής πώλησης των προϊόντων. 

 

Από την άλλη μεριά το πρότυπο κόστος είναι και αυτό ένα κόστος προκαθορισμένο 

όπως και το προϋπολογιστικό αλλά με βάση τον Πομόνη33 ο προκαθορισμός του 

τοποθετείται σε άλλη βάση, αυτής μιας «καθιερωμένης, συγκεκριμένης και 

συγκροτημένης μεθόδου» και αυτό γιατί περιλαμβάνει εξειδικευμένους υπολογισμούς 

ύστερα από πραγματικές μετρήσεις όπως επίσης επιχειρείται και ο καθορισμός της 

ακριβής τιμής του κόστους σε αντίθεση με το προϋπολογιστικό που προσπαθεί να το 

προβλέψει αυτό το κόστος. Τέλος με βάση τον Σακέλλη 34  « η απόκλιση του 

πραγματικού κόστους σε σχέση με το προϋπολογιστικό δεν χαρακτηρίζεται σαν 

                                                      
32 Σακέλλη(1992) 
33 Πομόνη(2009) 
34 Σακέλλη(1992) 
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επαλήθευση του προϋπολογισμού και γι’ αυτό η διαφορά δεν θεωρείται αποτέλεσμα» 

σε αντίθεση με τις αποκλίσεις του πρότυπου κόστους που θεωρούνται.  

 

Σταθερό-Μεταβλητό-Μικτό κόστος 

Η σχέση που υπάρχει μεταξύ του κόστους και μεταβολών του επιπέδου 

δραστηριότητας και του όγκου παραγωγής μιας οικονομικής μονάδος οδηγεί στην 

διάκριση του κόστους σε σταθερό, μεταβλητό και σε μικτό. 

 

Σύμφωνα με τον Πάγγειο35 «Μεταβλητό κόστος είναι το κόστος που στο σύνολο του 

επηρεάζεται από την μεταβολή του βαθμού απασχόλησης ή του όγκου της 

παραγωγής». Τέτοιου είδους μορφές μεταβλητών δεδομένων είναι τα διάφορα άμεσα 

και έμμεσα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος, τα 

ημερομίσθια ενός προσωπικού, οι διάφοροι τόκοι ενός δανείου όπως επίσης και η 

αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Το κόστος στα παραδείγματα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω συνήθως αυξομειώνεται όταν αυξομειώνονται η παραγωγή 

ή οι πωλήσεις(επίπεδο δραστηριότητας) μιας οικονομικής μονάδας στην οποία 

αναφέρεται. 

 

Κατά τον Σακέλλη36 το μεταβλητό κόστος ανάλογα με το βαθμό αυξομείωσης του σε 

σχέση με τις μεταβολές που αφορούν το επίπεδο απασχόλησης της λειτουργικής 

μονάδας χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες αυτές του αύξοντος, φθίνοντος και 

αναλογικού μεταβλητού κόστους. 

 

«Αύξον» μεταβλητό κόστος είναι εκείνο που μεταβάλλεται με ρυθμό μεγαλύτερο από 

αυτόν της απασχολήσεως παραδείγματος χάρη όταν κάποιος εργάζεται Κυριακές ή 

αργίες το κόστος ημερομισθίων αυξάνεται αισθητά. 

 

«Φθίνον» μεταβλητό κόστος είναι εκείνο που ο ρυθμός μεταβολής του είναι 

μικρότερος σε σχέση με αυτόν της απασχόλησης παραδείγματος χάρη όταν μια 

επιχείρηση  προμηθεύεται μεγαλύτερες ποσότητες από κάποιο προϊόν η εμπόρευμα 

το κόστος του μειώνεται λόγο σχετικής έκπτωσης που μπορεί  να της δοθεί. 

                                                      
35 Πάγγειο(1993) 
36 Σακέλλη(1992) 
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Τέλος «Αναλογικό» χαρακτηρίζεται το μεταβλητό κόστος εκείνο που ο ρυθμός 

μεταβολής του είναι ίδιος με αυτόν της απασχόλησης όπως είναι η αμοιβή που 

προσφέρεται ανάλογα με την εργασία που προσφέρει ένας υπάλληλος. 

 

Από την άλλη πλευρά και με βάση τα λεγόμενα του Πάγγειου37 «Σταθερό είναι το 

κόστος που δημιουργείται από την ύπαρξη της επιχείρησης, είναι ανεξάρτητο του 

όγκου παραγωγής ή του βαθμού απασχόλησης» και συνεπώς παραμένει σταθερό σε 

σχέση με αυτά που προαναφέρθηκαν. 

 

Με βάση και τον παραπάνω ορισμό θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το σταθερό κόστος 

κατά βάση, περιλαμβάνει δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εν γένει 

ύπαρξη και λειτουργία μιας επιχείρησης όπως είναι τα ενοίκια, οι αμοιβές του 

προσωπικού, οι αποσβέσεις, τα ασφάλιστρα και τα λοιπά. 

 

Σύμφωνα με Καραγιώργο και Πετρίδη 38  «το σταθερό κόστος μεταβάλλεται και 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια» οι αλλαγές όμως αυτές του κόστους σε σχέση με 

αυτές του όγκου δραστηριότητας είναι ανεξάρτητες παρά ελαχίστων εξαιρέσεων 

όπως είναι η απρόοπτη διακοπή λειτουργίας ενός τμήματος ή η ξαφνική απόλυση 

υπαλλήλων με αποτέλεσμα το σταθερό κόστος που οφείλεται σε μισθούς να αλλάξει. 

Για το λόγο αυτό το σταθερό κόστος χωρίζεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες αυτές 

του βασικού και του βραχυχρόνιου κόστους. 

 

Όσον αφορά το βασικό σταθερό κόστος παραμένει συνήθως αμετάβλητο σε 

βραχυχρόνια βάση και παραδείγματα τέτοιου τύπου μπορεί να χαρακτηριστούν οι 

αποσβέσεις εγκαταστάσεων ,όπως επίσης και ασφάλιστρα πάγιων στοιχείων39. 

 

Ενώ όσο αφορά το βραχυχρόνιο σταθερό κόστος αυτό παραμένει συνήθως σταθερό 

για περίοδο περίπου ενός έτους και οι αλλαγές μπορεί να υπεισέρθουν αργότερα για 

το λόγο αυτό και σύμφωνα με την βιβλιογραφία μπορεί να ονομαστεί και ως 

ημισταθερό. Τέτοιου είδους κόστη είναι αυτά της έρευνας και ανάπτυξης, των 

διαφημίσεων όπως επίσης και τα κόστη λόγω συντήρησης διαφόρων λογισμικών. 

                                                      
37 Πάγγειο(1993) 
38 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
39 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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Τέλος υπάρχει και το Μικτό κόστος το οποίο προέρχεται από συνδυασμό σταθερού 

και μεταβλητού κόστους. Με βάση τα λεγόμενα των Βενιέρη, Κοέν και Κωλέτση40 το 

μικτό κόστος χωρίζεται σε ημιμεταβλητό κόστος και σε βαθμιδωτό ή κλιμακωτό 

κόστος. 

 

Το ημιμεταβλητό κόστος αποτελείται από ένα σταθερό μέρος το οποίο στην ουσία 

είναι ένα αντίτιμο έτσι ώστε να αποκτηθεί μια υπηρεσία ή προϊόν ενώ το μεταβλητό 

μέρος αποτελεί το κόστος χρήσης του. Τέτοιο παράδειγμα μπορεί να χαρακτηριστεί η 

ενοικίαση θέσης παρκινγκ σε ιδιωτική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό 

ποσό για μια συγκεκριμένη ώρα και περαιτέρω χρήση του χρεώνεται επιπλέον με 

βάση τις ώρες που θα παραμείνει το αυτοκίνητο εκεί. 

 

Κατά τους Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση «Το βαθμιδωτό η κλιμακωτό κόστος 

αποτελείται από ένα σταθερό κόστος που δημιουργείται σε ακέραιες μονάδες» 41 

.Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο αριθμός των σερβιτόρων που απαιτούνται σε ένα 

μαγαζί εστίασης για την εξυπηρέτηση των πελατών. Εάν ένας υπάλληλος χρειάζεται 

για 20 πελάτες, τότε για 30 πελάτες θα χρειαστούν 2 υπάλληλοι αριθμός των 

υπαλλήλων θα παραμείνει σταθερός έως ότου εισέλθουν στο εστιατόριο 41 άτομα και 

θα απαιτούνται πλέον 3 υπάλληλοι κλπ 

  

Άμεσο και Έμμεσο κόστος 

Με κριτήριο την δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους σε σχέση με τον 

εκάστοτε φορέα του είτε αυτός είναι τμήμα είτε είναι κάποιο προιόν είτε οτιδήποτε 

άλλο, το κόστος διακρίνεται σε άμεσο και έμμεσο. 

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη 42  άμεσο είναι το κόστος που 

δημιουργείται και υπάρχει λόγο της ύπαρξης κάποιου φορέα(τμήμα, προϊόν)και 

συνδέεται χωρίς μερισμό μαζί του .Το άμεσο κόστος το χωρίζουμε σε δυο 

υποκατηγορίες αυτές του άμεσου μεταβλητού κόστους και του άμεσου ολικού ή 

πλήρες άμεσου κόστους. 

                                                      
40 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
41 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
42 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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Στο κόστος του άμεσου μεταβλητού παρατηρούνται μόνο μεταβλητά στοιχεία  ενώ σε 

αυτό του άμεσου ολικού περιλαμβάνονται και σταθερά και μεταβλητά στοιχεία. 

Επιπλέον το άμεσο μεταβλητό κόστος κατά τον Σακέλλη 43   χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο για τον έλεγχο των υπεύθυνων φορέων της διοικητικής εξουσίας εν 

αντιθέσει με το άμεσο ολικό που είναι κατάλληλο για παρακολούθηση της 

αποδοτικότητας σε ένα τμήμα ή σε μια διαδικασία. 

 

Έμμεσο κόστος σύμφωνα με τους Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση44 «είναι οποιοδήποτε 

κόστος δεν είναι άμεσο δηλαδή» η ύπαρξη του δεν βασίζεται στο κόστος ενός μόνο 

φορέα αλλά σε περισσότερους. Παραδείγματα έμμεσου κόστους είναι το ενοίκιο ενός 

εργοστασίου, τα δημοτικά τέλη ,οι φόροι της επιχείρησης και γενικότερα οτιδήποτε 

αναφέρεται σε ένα σύνολο φορέων κόστους μιας οικονομικής μονάδος. Τέλος η 

επιβάρυνση των συγκεκριμένων φορέων γίνεται με τον επιμερισμό των εξόδων που 

γίνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

1.5 Έξοδα και διακρίσεις Εξόδων 

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη 45  «έξοδο είναι η χρησιμοποίηση ή 

ανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στη διαδικασία αποκτήσεως εσόδων». 

 

Κατά τον Ιγνατιάδη 46  σαν έξοδα χαρακτηρίζει «της πάσης φύσεως και μορφής 

εθελούσιες – κατά κανόνα- αναλώσεις συντελεστών της παραγωγής», τις οποίες 

πραγματοποιεί ένας οικονομικός οργανισμός για την επίτευξη του σκοπού του. 

 

Ένας ακόμα ορισμός οποίος αναφέρεται στο Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο είναι 

ότι έξοδο είναι «το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως». 

 

Γενικά όταν ένα αγαθό η μια υπηρεσία πωληθεί το κόστος μετατρέπεται σε έξοδο και 

επιβαρύνει το έσοδο του πωλούμενου αυτού αγαθού. Ακόμα το κόστος των 

λειτουργιών μιας οικονομικής μονάδος καθώς μετατρέπεται σε έξοδο επιβαρύνει 

                                                      
43 Σακέλλη(1992) 
44 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
45 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
46 Ιγνατιάδη(1979) 
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ολοκληρωτικά η κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα έσοδα ή τα μικτά αποτελέσματα ή το 

κόστος των πωλημένων αγαθών της.47 

 

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των διαφόρων εξόδων πραγματοποιείται με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια πού έχουν θεσπιστεί.  

 

Σε ότι έχει να κάνει σχέση με κριτήριο το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται τα 

έξοδα, αυτά χωρίζονται σε οργανικά και ανόργανα. 

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη48 οργανικά ή τακτικά είναι τα έξοδα «που 

αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως και συσχετίζονται με τα 

οργανικά έσοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος 

εκμετάλλευσης» της επιχείρησης. Στην ουσία είναι τα έξοδα που είναι πολύ 

σημαντικό να πραγματοποιούνται έτσι ώστε να λειτουργεί μια επιχείρηση με άρτιο 

τρόπο και να μην αναγκαστεί να κλείσει κάποια στιγμή. 

 

Από την άλλη πλευρά και με βάση τον παραπάνω ορισμό που δόθηκε τα ανόργανα 

έξοδα είναι το ακριβώς αντίθετο σε σχέση με τα οργανικά. Είναι αυτά που δεν 

αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως ούτε συνδυάζονται με τα 

οργανικά έσοδα για την οριοθέτηση του οργανικού αποτελέσματος της. Στην 

κατηγορία αυτή αναφέρονται έξοδα που έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα όπως είναι η 

αγορά ενός λαχείου ή ενός αυτοκινήτου με σκοπό την μετέπειτα πώληση του σε 

καλύτερη τιμή. 

 

Τώρα όσον αφορά το κριτήριο της ενσωμάτωσής ή μη των εξόδων στο λειτουργικό 

κόστος η κατηγοριοποίηση τους γίνεται σε ομαλά και τα ανώμαλα έξοδα. 

 

Ομαλά είναι τα έξοδα που ενοποιούνται μέσα στο κόστος των λειτουργιών μιας 

επιχείρησης και σχετίζονται με το εκάστοτε έργο που παράγεται από αυτές. 

 

Από την άλλη ανώμαλα είναι τα έξοδα που δεν αφομοιώνονται από το λειτουργικό 

κόστος λόγω μη ταύτισης τους με το παραγόμενο έργο. Τα έξοδα αυτά κατά τους 

                                                      
47 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
48 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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Καραγιώργο και Πετρίδη 49έχουν τον έκτακτο μη οργανικό χαρακτήρα όπως είναι το   

κόστος των σταθερών εξόδων  μιας υποαπασχολούμενης επιχείρησης.  

 

Ένα ακόμα κριτήριο διάκρισης εξόδων  είναι με βάση την συμπεριφορά τους σε 

σχέση με την κυμαινόμενη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο τα έξοδα διακρίνονται σε σταθερά, μεταβλητά και 

ημιμεταβλητά. 

 

Σταθερά είναι τα έξοδα τα οποία δεν παρουσιάζουν αλλαγές με τις μεταβολές του 

βαθμού δραστηριότητας αλλά οι αλλαγές τους μπορεί να οφείλονται σε άλλους 

παράγοντες. Τέτοιο παράδειγμα σύμφωνα με τους Γκίνογλου και Σταυριανίδη50 είναι 

το ενοίκιο μιας επιχείρησης που δεν μεταβάλλεται λόγω αλλαγής της δραστηριότητας 

της αλλά λόγο χρονικού αιτίου. 

 

Μεταβλητά είναι τα έξοδα που υπεισέρχονται σε αλλαγές με τις μεταβολές του 

βαθμού δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Παράδειγμα αν χρειάζεται μια επιχείρηση 

100 κιλά νήματος για να παράξει 200 ενδύματα, θα χρειαστεί 200 κιλά νήματος για 

να παράξει 400 ενδύματα. 

 

Ημιμεταβλητά είναι τα έξοδα που είναι συνδυασμός ενός σταθερού και ενός 

μεταβλητού μέρους. 

 

 Άξιο αναφοράς είναι επίσης και το κριτήριο διάκρισης με βάση τον τρόπο 

ενσωμάτωσης στο κόστος. Τα έξοδα λόγω αυτού του κριτηρίου χωρίζονται σε άμεσα 

ή ειδικά και σε έμμεσα ή γενικά. 

 

Άμεσα είναι αυτά που πραγματοποιούνται για έναν μόνο φορέα(προιόν ή υπηρεσία) 

και επιβαρύνουν μόνο αυτόν. Οι πρώτες ύλες παραδείγματος χάρη ή η άμεση εργασία 

για την δημιουργία ενός αγαθού είναι τέτοιου είδους παραδείγματα. 

                                                      
49 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
50 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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Έμμεσα έξοδα είναι αυτά που πραγματοποιούνται για περισσότερους φορείς ή 

λειτουργίες και όχι για την παραγωγή ενός μόνο προιόντος. Τέτοια έξοδα είναι η 

ύδρευση, ο φωτισμός, η θέρμανση και τα λοιπά. 

 

Ένα επιπλέον κριτήριο διάκρισης εξόδων είναι αυτό με βάση τον χρόνο αναλώσεως 

χωρίζοντας τα έξοδα σε δεδουλευμένα και μη. 

 

Δεδουλευμένα είναι αυτά σύμφωνα με τον Ιγνατιάδη51 έχουν αναλωθεί μέσα σε μια 

κοστολογική περίοδο εν αντιθέση με τα μη δεδουλευμένα που δεν έχουν αναλωθεί 

και δεν είναι παρά απαιτήσεις της επιχείρησης που θα γίνουν έξοδα σε επόμενες 

κοστολογικές περιόδους όταν αναλωθούν και αυτές με την σειρά τους. 

 

Ύστερα ένα ακόμα κριτήριο διάκρισης που μπορεί κανένας να συναντήσει είναι αυτό 

με βάση τον τρόπο εκδήλωσης τους κατηγοριοποιώντας τα σε εμφανή και 

υπολογιστικά. 

 

Εμφανή ονομάζονται τα έξοδα που μπορεί κάποιος να τα αντιληφθεί εύκολα λόγω 

μιας εμφανής κίνησης που πραγματοποιείται ή ανάληψης κάποιας υποχρέωσης όπως 

είναι η καταβολή μετρητών52 ενώ τα υπολογιστικά έξοδα δεν παρατηρείται κάποια 

κίνηση αξιών αλλά η δημιουργία τους μπορεί να προκαλείται από έσοδο που μπορεί 

να έχει ο επιχειρηματίας από άλλο κλάδο. Τέτοιο παράδειγμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί η αμοιβή του επιχειρηματία ή οι τόκοι ιδίων κεφαλαίων. 

 

Τέλος έχουμε τα έξοδα κατ’ είδος και κατά προορισμού. Σύμφωνα με τους 

Καραγιώργο και Πετρίδη53 έξοδα κατ’ είδος είναι αυτά που δηλώνουν το είδος ή τη 

φύση του συντελεστή της παραγωγής με τους οποίους πραγματοποιείται η 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Τέτοιου είδους παραδείγματα είναι η εργασία , τα 

υλικά, οι αποσβέσεις κλπ. Επειδή ο αριθμός των κατ’ είδος εξόδων είναι πολύ 

μεγάλος το Ε.Γ.Λ.Σ επιτάσσει η παρακολούθηση τους να γίνεται μέσω των 

λογαριασμών της έκτης ομάδας της Γενικής Λογιστικής έτσι ώστε να έχουμε μια 

σωστή κατηγοριοποίηση τους βοηθώντας την κατάρτιση του λογαριασμού της 

                                                      
51 Ιγνατιάδη(1979) 
52 Ιγνατιάδη(1979) 
53 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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«γενικής εκμεταλλεύσεως» με συγκρίσιμα μεγέθη εξόδων. Μία τέτοιου είδους 

σύγκριση είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί σε έξοδα κατά προορισμό λόγω 

της διαφορετικής δομής των οικονομικών μονάδων παραδείγματος χάρη σε μία 

επιχείρηση που χρησιμοποιεί αυτοκίνητα για την μεταφορά των άμεσων υλικών της 

τα έξοδα της(συντήρηση-επισκευή) αποτελούν μέρος της λειτουργίας του κόστους 

παραγωγής ενώ σε άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο 

τα οχήματα αυτά, μπορεί να αποτελούν μέρος του κόστους άλλης λειτουργίας. 

 

1.6 Αποθέματα –Κόστη αποθεμάτων-Αποτίμηση αποθεμάτων 

 

Σύμφωνα με τον Πάγγειο54 αποθέματα λογίζονται όλα τα υλικά αγαθά που ανήκουν 

στην κυριότητα μιας επιχείρησης και έχουν ως προορισμό την πώληση τους είτε 

αυτούσια είτε μέσω της ανάλωσης τους για την παραγωγή άλλων αγαθών και 

υπηρεσιών είτε τέλος για την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών της οικονομικής 

μονάδος. 

 

Τα αποθέματα που αγοράζονται αυτούσια και μεταπωλούνται χωρίς να έχουν υποστεί 

κάποιο είδος επεξεργασίας ονομάζονται εμπορεύματα. Συνήθως στις επιχειρήσεις στο 

κλάδο της βιομηχανίας ή της βιοτεχνίας αυτά που αποκαλούνται ως εμπορεύματα 

στις εμπορικές επιχειρήσεις, σε αυτές αποκαλούνται έτοιμα προϊόντα ενώ αν 

βρίσκονται υπό επεξεργασία αναφέρονται ως ημικατεργασμένα. Σαν αποθέματα 

μπορούν να θεωρηθούν και όσα υλικά ή ύλες συμμετέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία. 

 

Πολύ σημαντικός παράγοντας σε ότι έχει να κάνει σχέση με τα αποθέματα είναι τα 

κόστη που περιλαμβάνονται σε αυτά. 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω το κόστος των αποθεμάτων είναι ένα μίγμα μεταξύ του 

κόστους αγοράς και μεταποίησης όπως επίσης και των διαφόρων εξόδων που 

συνετέλεσαν έτσι ώστε να φτάσουν τα αποθέματα στην τελική τους μορφή και θέση. 

                                                      
54 Πάγγειο(1993) 
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Κατά τους Καραγιώργο και Πετρίδη 55  στο κόστος αγοράς των αποθεμάτων 

περιλαμβάνονται η τιμή αγοράς τους, οι διάφοροι φόροι και δασμοί όπως επίσης και 

έξοδα που αφορούν την παράδοση και την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Στο κόστος μεταποίησης τους τώρα, περιλαμβάνονται άμεσες δαπάνες με την 

παραγωγή όπως είναι τα άμεσα εργατικά καθώς επίσης και έμμεσες δαπάνες όπως 

είναι τα σταθερά και μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής παραδείγματος χάρη 

απόσβεση και συντήρηση κτηρίων(σταθερά) και η έμμεση εργασία(μεταβλητά). 

 

Ο επιμερισμός των σταθερών γενικών εξόδων εναποτίθεται στην κανονική 

δυναμικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και 

Πετρίδη56  κανονική δυναμικότητα είναι η «αναμενόμενη να επιτευχθεί παραγωγή 

κατά μέσο όρο στη διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές 

συνθήκες» λαμβανομένου υπόψη των διαφόρων απωλειών δυναμικότητας που μπορεί 

να υπάρξουν. Στα μεταβλητά έξοδα παραγωγής ο επιμερισμός βασίζεται στην 

πραγματική χρήση των εγκαταστάσεων παραγωγής. 

 

Όταν το κόστος μεταποίησης δεν καθίσταται ανά προϊόν λόγω παραγωγής 

περισσοτέρων προϊόντων τότε ο επιμερισμός γίνεται με βάση την αξία πωλήσεων 

κάθε προϊόντος πριν η μετά την παραγωγή. 

 

Επιπλέον στο κόστος αποθεμάτων περιλαμβάνονται και κάποιες δαπάνες 

επονομαζόμενες ως λοιπές δαπάνες.  Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι νέες απαιτήσεις 

που θέτουν κάποιοι πελάτες στο σχεδιασμό των προϊόντων τους που δεν υπήρχαν από 

την αρχή. 

 

Στις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, τα αποθέματα 

εκτιμώνται στο κόστος παραγωγής τους. Τέτοια κόστη θεωρούνται η εργασία των 

εργαζομένων της επιχείρησης όπως επίσης και τα γενικά έξοδα για την παροχή των 

υπηρεσιών. 

                                                      
55 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
56 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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Αποτίμηση σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο βιβλίο των Καραγιώργου 

και Πετρίδη 57 ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζετε η αξία ενός ήδη 

υπάρχοντος αποθέματος ή ενός εισακτέου στην αποθήκη λόγω αγοράς ή παραγωγής 

του ή ενός εξακτέου εξαιτίας κάποιας πώλησης, ανάλωσης ή αποστολής του σε άλλο 

αποθηκευτικό χώρο. Συνεπώς σκοπός της αποτίμησης με βάση και τον ορισμό που 

δόθηκε είναι από την μία πλευρά ο προσδιορισμός της αξίας των αποθεμάτων που 

υπάρχουν στην αποθήκη μιας επιχείρησης και εντάσσονται στον ισολογισμό της και 

από την άλλη ο καθορισμός του κόστους των πωληθέντων για την εξαγωγή ορθών 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή ενός αγαθού, το Δ.Λ.Π και το Ε.Λ.Π ορίζει κάποιες μεθόδους αποτίμησης 

των αποθεμάτων οι οποίες με βάση και την βιβλιογραφία58 είναι οι ακόλουθες: 

• Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους 

• Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 

• Μέθοδος πρώτης εισαγωγής-πρώτης εξαγωγής(FIFO) 

• Μέθοδος τελευταίας εισαγωγής-πρώτης εξαγωγής(LIFO) 

• Μέθοδος του βασικού αποθέματος 

• Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους 

• Μέθοδος του πρότυπου κόστους αγοράς 

 

Οι παραπάνω μέθοδοι θεωρούνται πολύ σημαντικοί και για τον προσδιορισμό του 

κόστους παραγωγής όπως επίσης και του κόστους των πωληθέντων προϊόντων. 

 

Κόστος πωληθέντων είναι αυτό που προκύπτει μετά από κάποια πώληση προϊόντος 

και προσδιορίζεται είτε μετά από την πώληση μέσω της αναλυτικής λογιστικής που 

έχει όλα τα στοιχεία του προϊόντος (αξία, ποσότητα) είτε στο τέλος της χρήσης μετά 

την καταμέτρηση και τιμολόγηση των αποθεμάτων(απογραφή) που έχουν παραμείνει 

στην αποθήκη. 

                                                      
57 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
58 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 

    Πομόνη(2009) 
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Όσον αφορά το δεύτερο σενάριο το κόστος πωληθέντων προκύπτει από τον 

ακόλουθο τύπο: (Αρχικό απόθεμα + Αγορές χρήσεως) – τελικό Απόθεμα = Κόστος 

πωληθέντων. 

 

Σχετικά με τις πιο σημαντικές και περισσότερο διαδεδομένες μεθόδους από τις 

παραπάνω που αναφέρθηκαν θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτές είναι οι μέθοδοι του 

μέσου σταθμικού κόστους ,του κυκλοφοριακού μέσου όρου όπως επίσης και αυτή της 

πρώτης εισαγωγής-πρώτης εξαγωγής(FIFO). 

 

Αναλυτικότερα κατά την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, ή μέση σταθμική 

τιμή κτήσεως υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πομόνη59 από τον εξής τύπο: 

 

(Αξία αποθέματος έναρξης  + αξία αγορών περιόδου στην τιμή κτήσεως)/ 

(ποσότητα αποθέματος έναρξης + αγοραζόμενη ποσότητα περιόδου). 

 

Όσον αφορά τη μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών 

υπολοίπων, μετά από κάθε εισαγωγή η μέση τιμή δίνεται από τον εξής τύπο: 

 

(Αξία προηγούμενου υπολοίπου + αξία νέας αγοράς στην τιμή κτήσεως ) / 

(ποσότητα προηγούμενου υπολοίπου + ποσότητα νέας αγοράς). 

 

Τέλος σχετικά με τη μέθοδο πρώτης εισαγωγής-πρώτης εξαγωγής(FIFO) ονομάζεται 

με βάση τους Καραγιώργο και Πετρίδη 60  και μέθοδος σειράς εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων  διότι τα αποθέματα που θα εισέρθουν πρώτα σε μία αποθήκη, εξάγονται 

και πρώτα παραμένοντας στην αποθήκη πάντα τα αποθέματα που αγοράσθηκαν 

τελευταία. 

 

Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη μέθοδος τείνει να χρησιμοποιείται περισσότερο 

γιατί θεωρείται από πολλούς ως η πιο αντικειμενική λόγω του ότι το κόστος 

πωληθέντων με βάση αυτήν είναι  το πραγματικό δημιουργώντας μόνο τα αναγκαία 

αποθέματα για τις άμεσες πωλήσεις , όπως επίσης  ότι η αξία των αποθεμάτων 

                                                      
59 Πομόνη(2009) 
60 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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πλησιάζει κάθε φορά το κόστος αντικατάστασης τους και τέλος θεωρείται  πιο 

εύκολη στην εκμάθηση και την εφαρμογή της σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους. 

 

1.7 Αποσβέσεις 

 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ  απόσβεση είναι η «χρονική κατανομή της αποσβεστέας 

αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής του, και συνακόλουθα η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός τη 

σε καθεμιά χρήση». Υπάρχουν οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν απευθείας το 

λειτουργικό κόστος σε μια περίοδο και αυτές που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 

χρήσεως όταν δεν αναφέρονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό που αποσβήνεται 

κάθε χρόνο αφορά τη μείωση που υπεισέρχεται στην αξία ενός πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου λόγω χρηστικής ή χρονικής διάβρωσης, είτε λόγω οικονομικής απαξίωσης 

του. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω πληροφοριών το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο αναφέρεται σε μερικούς προσδιοριστικού χαρακτήρα ορισμούς 

σχετικά με την απόσβεση οι οποίοι είναι άξιοι αναφοράς και είναι οι κάτωθι: 

 

Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το υλικό ή άυλο πάγιο στοιχείο μιας 

επιχείρησης που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία σε συνεχή χρήση και 

έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη ενός έτους. 

 

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι από την άλλη, η χρονική διάρκεια χρήσης ενός 

πάγιου στοιχείου στην παραγωγική διαδικασία ή το αποτέλεσμα παραγωγής 

(ποσότητα, έργο) που αναμένεται να παραχθεί από το στοιχείο αυτό στην επιχείρηση. 

 

Αποσβεστέα αξία ορίζεται ως το ιστορικό κόστος ή άλλο νομότυπο κόστος ενός 

αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου μειούμενο κατά την υπολειμματική του 

αξία αν και εφόσον την θεωρήσει άξια χρήσης μια επιχείρηση. 

 

Τέλος ως υπολειμματική αξία θεωρείται η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ενός πάγιου 

στοιχείου που πραγματοποιείται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.   
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Αναφορικά με την φύση της απόσβεσης παρατηρείται ότι αγοράζοντας μια 

οικονομική μονάδα ένα πάγιο στοιχείο σύμφωνα με τον Πομόνη61 πραγματοποιεί ένα 

έξοδο πολυετούς διάρκειας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση 

λαμβάνει τις υπηρεσίες του κατά τμήματα με την χρήση του στην παραγωγική 

διαδικασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι η απόσβεση εκφράζοντας την 

εκάστοτε διάβρωση της αξίας του παγίου, απομονώνεται ανά έτος σαν «ομαλό και 

δουλεμένο έξοδο» όπως αναφέρει και ο Πομόνης62 στο βιβλίο του και καταχωρείται 

στο λογαριασμό της έκτης ομάδας της Γενικής λογιστικής σαν έξοδα κατ’ είδος της 

χρήσης αυτής. 

 

Η απόσβεση σαν έξοδο επειδή δεν προκύπτει βάση κάποιας συναλλαγής που 

πραγματοποιήθηκε, είναι καθαρά υπολογιστικού χαρακτήρα και σε αυτό συντελεί η 

χρήση τριών όρων κατά τον Πομόνη63. 

 

Πρώτο όρο αποτελεί η ταύτιση της χρονικής διάρκειας χρήσης του παγίου με αυτήν 

των επιχειρηματικών χρήσεων. Έτσι αν παραδείγματος χάρη το πάγιο χρησιμοποιηθεί 

για πενήντα χρήσεις τότε η απόσβεση που προκύπτει θα είναι το 1/50 επί της αξίας 

του παγίου που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής της κάθε χρήσης. 

 

Δεύτερο όρο αποτελεί η αξία του παγίου η οποία σε συνδυασμό με το εκάστοτε 

ποσοστό απόσβεσης καταλήγει στην επιβάρυνση κάθε χρήσης. Σαν παράδειγμα 

μπορεί να δοθεί ότι η αξία παγίου είναι 500000 ευρώ και έχει συντελεστή απόσβεσης 

10% .Το ποσό απόσβεσης που θα προκύψει θα είναι (500000*(10/100)) για κάθε 

χρήση. 

 

Τρίτο όρο αποτελεί η μέθοδος υπολογισμού της απόσβεσης η οποία μπορεί να είναι 

είτε η μέθοδος της σταθερής, είτε η μέθοδος της φθίνουσα είτε τέλος η μέθοδος της 

αύξουσας απόσβεσης. Η διαφορά ανάμεσα στην σταθερή και την φθίνουσα είναι ότι 

ενώ χρησιμοποιούν τον ίδιο συντελεστή, η σταθερή απόσβεση το κάνει επί της αξίας 

κτήσης ενώ η φθίνουσα απόσβεση επί της αναπόσβεστης αξίας του παγίου που 

προκύπτει κάθε χρόνο. Σε ότι αφορά την αύξουσα απόσβεση αυτή προκύπτει αν στην 

                                                      
61 Πομόνη(2009) 
62 Πομόνη(2009) 
63 Πομόνη(2009) 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

35 

 

αξία κτήσης ενός παγίου εφαρμοστεί κάθε χρόνο διαφορετικός αύξον συντελεστής 

δίνοντας από χρονιά σε χρονιά μεγαλύτερα  αποσβεσμένα ποσά. 

 

Επειδή γενικότερα οι αποσβέσεις θεωρούνται από πολλούς ως βασική δαπάνη μιας 

επιχείρησης σε ότι έχει να κάνει σχέση με τα αποτελέσματα της, το κράτος μέσω 

ρυθμίσεων σύμφωνα  με τον Πομόνη64 «θέτει ως αξία κτήσεως την αρχική αξία του 

παγίου μαζί με πιθανές προσαυξήσεις και νόμιμες αναπροσαρμογές» όπως επίσης  

σαν μέθοδο απόσβεσης την φθίνουσα και σαν συντελεστές αυτούς που το προεδρικό 

διάταγμα έχει  ορίσει βάση νόμου. 

 

Όσες αποσβέσεις προκύπτουν μέσω των παραπάνω οφείλονται στις διαβρώσεις που 

παθαίνουν τα πάγια στοιχεία μέσω της παραγωγικής διαδικασίας και κατά τον 

Σακέλλη65 θεωρούνται τακτικές καταλογιζόμενες στο κόστος παραγωγής και στον 

λογαριασμό 66(αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσώματες στο λειτουργικό κόστος) τη 

ομάδος έξι της γενικής λογιστικής. 

 

Εκτός των παραπάνω αποσβέσεων όμως το κράτος προς ενίσχυση των επενδύσεων 

όρισε και μια νέα ομάδα αποσβέσεων τις πρόσθετες, οι οποίες ναι μεν μειώνουν το 

οικονομικό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης αλλά το κόστος παραμένει σταθερό επειδή 

δεν αφορούν το κομμάτι της παραγωγής. Οι συγκεκριμένες αποσβέσεις 

τοποθετούνται στο λογαριασμό 85(αποσβέσεις πάγιων μη ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος) της ομάδος οκτώ της γενικής λογιστικής.  

 

1.8  Ο ρόλος της Λογιστικής κόστους στη Λήψη αποφάσεων 

 

Σύμφωνα με τον Πάγγειο 66  τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης καθημερινά 

λαμβάνουν πολλές αποφάσεις, μερικές από τις οποίες είναι πολλοί σημαντικές στην 

επίτευξη των στόχων μιας οικονομικής μονάδος και άλλες που είναι λιγότερο 

σημαντικές και δεν σχετίζονται άμεσα με τους στόχους που έχει θέση μια επιχείρηση. 

Για το λόγο αυτό οι άνθρωποι που βρίσκονται στα ανώτερα κλιμάκια μιας 

επιχείρησης όπως είναι τα διοικητικά στελέχη που αναφερθήκαν προηγουμένως θα 

                                                      
64 Πομόνη(2009) 
65 Σακέλλη(1992) 
66 Πάγγειο(1993) 
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πρέπει να είναι καλοί γνώστες τόσο των πηγών από τις οποίες θα λαμβάνουν τις 

πληροφορίες τους όσο επίσης και της εν γένει διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα 

πρέπει να ακολουθούν έτσι ώστε οι αποφάσεις που θα παίρνουν να είναι όσο το 

δυνατό πιο στοχευμένες και ορθές για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

για την επιχείρηση. 

 

Σχετικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο Πάγγειος 67 αναφέρει στο βιβλίο του 

ότι αυτή αποτελείται από τέσσερα βήματα, αυτά αρχικά του καθορισμού του 

προβλήματος, την αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων και τη συγκέντρωση των 

σχετικών πληροφοριών και τέλος της λήψης της απόφασης. 

 

Αναλυτικότερα όσο αφορά τον καθορισμό του προβλήματος τα στελέχη θα πρέπει να 

είναι άρτια καταρτισμένα έτσι ώστε να αναγνωρίζουν την πηγή του προβλήματος 

όπως επίσης και τις εναλλακτικές πηγές που θα πρέπει να στραφούν σε περίπτωση 

που δεν καταφέρουν να αναγνωρίσουν το ειδικό πρόβλημα. 

 

Έχοντας ορίσει πιο είναι το πραγματικό πρόβλημα στην συνέχεια θα πρέπει να βρουν 

όλες τις πιθανές λύσεις αυτού του προβλήματος έχοντας ως εργαλεία ανίχνευσης την 

δημιουργικότητα και την οξυδέρκεια τους. 

 

Ύστερα και μετά το στάδιο της αναγνώρισης των εναλλακτικών λύσεων θα πρέπει να 

συγκεντρώσουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες δηλαδή αυτές που θα τους βοηθήσουν 

στην απόφαση τους μέσω όποιας φύσης πληροφόρηση επιθυμούν μειώνοντας 

ταυτόχρονα τον κίνδυνο λήψης λανθασμένων αποφάσεων. 

 

Τέλος μετά το πέρας των τριών προηγούμενων βημάτων τα στελέχη είναι πλέον σε 

θέση να πάρουν την απόφαση στην οποία όμως ταυτόχρονα μπορεί να επιδρούν και 

άλλα κριτήρια όπως είναι στην περίπτωση της δημιουργίας ενός καταστήματος σε μια 

περιοχή, ο ανταγωνισμός ή το κόστος εγκατάστασης και για το λόγο αυτό πολλές 

επιχειρήσεις κατά τον Πάγγειο 68  χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να 

καταλήξουν στη σωστή απόφαση. 

                                                      
67 Πάγγειο(1993) 
68 Πάγγειο(1993) 
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Κατά το τρίτο στάδιο που αναφέρθηκε παραπάνω αυτό δηλαδή της επιλογής των 

πληροφοριών, τα στελέχη προτιμούν να συλλέξουν όσο το δυνατό πιο αντικειμενικές 

πληροφορίες έτσι ώστε να οδηγηθούν σε πιο ορθό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούν κατά κόρον λογιστικά δεδομένα τα οποία παρέχονται μέσω του 

τμήματος της κοστολόγησης για διάφορα πιθανά προβλήματα όπως είναι το κόστος 

ενός προϊόντος σε μία βιομηχανική επιχείρηση για να δουν αν ένα προϊόν είναι 

ζημιογόνο η όχι ή πληροφορίες σχετικές με την τιμολόγηση ενός προϊόντος και αν θα 

πρέπει να διακόψουν μια παραγωγή ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας. 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πάγγειος 69 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να είναι μια 

λογιστική πληροφορία χρήσιμη για μια επιχείρηση πρέπει να έχει τρία 

χαρακτηριστικά, να είναι επίκαιρη, σχετική και ακριβής. 

 

Με τον προσδιορισμό επίκαιρη εννοεί να αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση σε 

μια δεδομένη χρονική στιγμή σε ότι έχει να κάνει σχέση με μια επιχείρηση. Τέτοιο 

παράδειγμα μπορεί να χαρακτηριστεί ο έλεγχος των λειτουργιών μιας επιχείρησης. 

Σχετική θεωρείται η πληροφόρηση όταν έχει σχέση με ένα πρόβλημα που ανακύπτει. 

Η έννοια της σχετικότητας σχετικά με τη λογιστική πληροφόρηση σύμφωνα με τον 

Πάγγειο 70 καθίσταται χρήσιμη στην «αξιολόγηση των προβλημάτων, τη μέτρηση της 

απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων». 

 

Τέλος ο συνδυασμός επίκαιρης και σχετικής πληροφορίας δεν θα οδηγούσε σε 

ασφαλείς αποφάσεις αν δεν ήταν και ακριβής. Σαν παράδειγμα ακρίβειας αναφέρεται 

ο αριθμός των 10000 μονάδων που θα παραχθούν σε μια επιχείρηση από ένα 

συγκεκριμένο προιόν. 

 

 

 

 

 

                                                      
69 Πάγγειο(1993) 
70 Πάγγειο(1993) 
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Κεφαλαιο 2ο: Συστήματα Κοστολόγησης 

 

2.1 Ορισμός και βασικά στοιχεία των Συστημάτων Κοστολόγησης 

  

Σύμφωνα με τον Πομόνη71 με τον όρο κοστολογικό σύστημα «εννοούμε λοιπόν τον 

προσδιορισμό, τη συστηματοποίηση και την καθιέρωση της κοστολόγησης σαν 

διαδικασία».  

Κατά τους Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση72 το κοστολογικό σύστημα είναι ένα πολύ 

σπουδαίο διοικητικό εργαλείο μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πληθώρα 

πληροφοριών σχετικά με το λογιστικό σύστημα της γενικής λογιστικής μιας 

επιχείρησης όπως επίσης και  άλλων συστημάτων μέσα σε αυτήν παραδείγματος 

χάρη αυτό της μισθοδοσίας. Στα πιο μοντέρνα κοστολογικά συστήματα δίνονται 

πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται τόσο στο ενδοεπιχειρησιακό πλαίσιο των 

διαδικασιών της αλυσίδας αξίας όσο και στο εξωεπιχειρησιακό όπως είναι οι 

διάφοροι προμηθευτές και πελάτες μιας οικονομικής μονάδος. Με άλλα λόγια και με 

βάση τα λεγόμενα των παραπάνω συγγραφέων, αναπτύσσοντας ένα σύστημα 

κοστολόγησης μια επιχείρηση έχει ένα μέσο το οποίο την βοηθάει σε πολλούς τομείς 

όπως είναι αυτοί  της λήψης αποφάσεων, της μέτρησης της απόδοσης των τμημάτων, 

καθώς επίσης και της μέτρησης του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών της κλπ, 

έτσι ώστε να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.  

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ως επί το πλείστον ένα σύστημα 

κοστολόγησης σαν καθορισμούς κατά τον Πομόνη73 είναι τα ακόλουθα: 

1)  Ο τρόπος και τα μέσα για την καταγραφή των αναλώσεων των προϊόντων και 

υπηρεσιών  δηλαδή πιο συγκεκριμένα τα διάφορα παραστατικά( υλικών, εργασίας, 

λοιπών υπηρεσιών)  που θα ορίζονται από ένα κοστολογικό σύστημα και μέσω αυτών 

θα εξάγονται διάφορες πληροφορίες που θα αφορούν τις αναλώσεις των φορέων 

κόστους. 

                                                      
71 Πομόνη(2009) 
72 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
73 Πομόνη(2009) 
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2)  Ο τρόπος και τα μέσα που θα ορίζονται από ένα σύστημα κοστολόγησης για την 

καταγραφή των αποδόσεων, του έργου που πραγματοποιήθηκε με τις παραπάνω 

αναλώσεις. Ουσιαστικά αυτό συμβαίνει με ένα ημερήσιο δελτίο παραγωγής που σε 

αυτό περιλαμβάνονται καταγραφές σχετικές με την παραγωγή κάθε θέσης κόστους. 

3) Ο τρόπος και τα μέσα συγκέντρωσης των δύο παραπάνω κατηγοριών δεδομένων –

αναλώσεις και αποδόσεις- για την κατάρτιση κατηγοριών με πληροφορίες. 

Ουσιαστικά είναι διατάξεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τις 

αναλώσεις και τις αποδόσεις έτσι ώστε να προωθήσουν στην συνέχεια τις 

κοστολογικές διαδικασίες. 

4) Η τέταρτη κατηγορία αποτελείται από κανόνες και διαδικασίες «με αυτούς που θα 

καταγράφονται και θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία». Στην ουσία εννοεί τον ορισμό 

των θέσεων των παραστατικών από την έκδοση τους μέχρι και το τέλος της 

διαδρομής που θα ακολουθήσουν όπως επίσης και τους διάφορους έλεγχους και 

συμφωνίες που προσδιορίζουν την ορθότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών. 

5)Τέλος η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των αναλώσεων μαζί με το 

έργο που έχει δημιουργήσει η κάθε θέση κόστους για τον υπολογισμό του κόστους 

της μονάδας. Η συγκέντρωση των αναλώσεων και των αποδόσεων πραγματοποιείται 

με τη βοήθεια του «φύλλου υπολογισμού του κόστους για την κάθε θέση κόστους 

μέσω του οποίου προσδιορίζεται το κόστος της μονάδας του έργου για κάθε προϊόν» 

κατά τον Πομόνη74. 

2.2 Γενικές αρχές και προϋποθέσεις ενός αποδοτικού συστήματος 

κοστολόγησης 

 

Ένα σύστημα κοστολόγησης για να είναι αποδοτικό πρέπει να τηρεί κάποιες γενικές 

αρχές ούτος ώστε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκάστοτε  επιχείρηση που το 

χρησιμοποιεί, και να την βοηθάει στην εκπλήρωση των διαφόρων στόχων που έχει 

θέσει. Οι γενικές αυτές αρχές που πρέπει να ακολουθεί και οι οποίες τηρούνται σε 

μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα είναι σύμφωνα με τον Βενιέρη75 οι παρακάτω: 

                                                      
74 Πομόνη(2009) 
75 Βενιέρη(1986) 
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1) Πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κόστους και αιτιών δημιουργίας του 

κόστους. Τέτοιο παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ο μισθός ενός εργαζόμενου 

ο οποίος πρέπει να επιβαρύνει συγκεκριμένους φορείς ενός τμήματος της 

παραγωγικής διαδικασίας και όχι όλους του πιθανούς φορείς που μπορεί να 

έχει το κάθε τμήμα. 

 

2) Ο καταλογισμός μιας δαπάνης πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει γίνει, 

παραδείγματος χάρη ένα ημιτελές προϊόν δεν θα «φορτωθεί» με δαπάνες που 

δεν έχουν γίνει για αυτό και μπορεί να γίνουν στο μέλλον κατά την διάρκεια 

ενός σταδίου της παραγωγικής του διαδικασία εφόσον δεν έχει διέρθει ακόμα 

από εκείνο το στάδιο παραγωγής  

 

3)  Όλα τα κόστη τα οποία πραγματοποιούνται πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

ακόμα και αυτά που θεωρούνται αμελητέα στην παρούσα φάση για μια 

επιχείρηση, γιατί μελλοντικά τα συγκεκριμένα κόστη μπορεί να θεωρούνται 

μεγάλη πηγή εξόδων για την οικονομική μονάδα. Παραδείγματος χάρη αν η 

επιχείρηση πραγματοποιεί μια μικρή δαπάνη ένδυσης για ένα συγκεκριμένο 

τμήμα του εργοστασίου μελλοντικά μπορεί αυτό το κόστος να μεγαλώσει αν 

αποφασίσει να πραγματοποιεί δαπάνες ένδυσης για όλα τα τμήματα μιας 

επιχείρησης και να συνεχίσει να παραλείπεται όπως γινόταν μέχρι και σήμερα 

απο αυτήν. 

 

4) Τα έκτακτα ή μη κανονικά κόστη πρέπει να μην εμπεριέχονται στην 

κοστολόγηση και αυτό γιατί δεν σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία μιας 

επιχείρησης αλλά περισσότερο με τυχαία γεγονότα, πράγμα που καθιστά την 

πληροφόρηση της εταιρίας από τον υπολογισμό τέτοιων δαπανών 

αλλοιωμένη. Η συγκατάταξη πχ στο σύστημα κοστολόγησης της ζημίας που 

προκλήθηκε σε ένα μηχάνημα της παραγωγής από έναν σεισμό, μπορεί να 

οδηγήσει σε λάθος πληροφόρηση όσον αφορά το κόστος παραγωγής( 

επιβαρυμένο) μιας οικονομικής μονάδας. 
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5) Μία μελλοντική περίοδος δεν πρέπει να επιβαρύνεται από παρελθόντα κόστη. 

Με τον όρο παρελθόν κόστος κατά τον Βενιέρη76 νοείται ένα κόστος που έχει 

γίνει κατά το παρελθόν και δεν έχει πλέον κανένα όφελος για την επιχείρηση. 

Αν όμως το όφελος ενός κόστους πρόκειται να εμφανιστεί μελλοντικά, δεν 

θεωρείται παρελθόν κόστος και ο καταλογισμός του πραγματοποιείται κατά 

την περίοδο εμφάνισης του οφέλους για την επιχείρηση. Η αντίληψη ότι λόγω 

παράλειψης υπολογισμού ενός παρελθόντος κόστους, αυτό πρέπει να 

εμφανιστεί σε μελλοντική περίοδο  είναι λανθασμένη και οδηγεί σε λάθος 

συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα μιας οικονομικής μονάδας. Τέτοιο 

παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ένα έξοδο για την αναβάθμιση των 

μηχανημάτων παραγωγής μιας επιχείρησης το οποίο δεν καταλογίστηκε την 

σωστή περίοδο που θα έπρεπε στο κόστος παραγωγής αλλά σε μεταγενέστερη 

περίοδο κατά την αντίληψη του, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος πληροφόρηση 

σχετικά με εκείνη την περίοδο.  

Εκτός όμως από τις γενικές αρχές ένα σύστημα κοστολόγησης για να είναι 

αποδοτικό πρέπει να πληρεί και ορισμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να καθίσταται 

σημαντικό σε τομείς όπως είναι αυτοί της εύρεσης του κόστους καθώς επίσης και 

σε αυτούς του προγραμματισμού και του ελέγχου μιας επιχείρησης. Οι 

προϋποθέσεις αυτές σύμφωνα με τον Βενιέρη77 είναι οι ακόλουθες: 

• Η δομή ενός συστήματος πρέπει να ταιριάζει με την δομή μιας 

επιχείρησης και να είναι δυναμικού χαρακτήρα και αυτό γιατί οι πιθανές 

αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια επιχείρηση θα πρέπει να 

αποτυπώνονται από το κοστολογικό σύστημα και να μην περιορίζονται 

λόγω αυτού. 

 

• Η λεπτομερής μελέτη των χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται μια 

πιθανή επιχείρηση ή ένα τμήμα της, πριν περιληφθούν και συγκροτηθεί το 

κοστολογικό σύστημα 

 

 

                                                      
76 Βενιέρη(1986) 
77 Βενιέρη(1986) 
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• Η άψογη συνεργασία μεταξύ των χειριστών του συστήματος και των 

φορέων πρωτογενούς στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος είναι 

αναγκαιότατη. 

 

• Ο βαθμός ανάλυσης μέχρι τον οποίο θα φτάνει η κοστολόγηση πρέπει να 

είναι προδιαγεγραμμένος και να μην περιλαμβάνει περιττές λεπτομέρειες 

και πληροφορίες, πράγμα που θα αυξάνει το κόστος και θα καθιστά την 

σχέση κόστους-ωφέλους του συστήματος ασύμφορη. Το κοστολογικό 

σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες που 

έχουν ορίσει προηγουμένως τα αρμόδια στελέχη ότι θέλουν να εξάγονται 

από αυτό. 

 

•  Οι άνθρωποι που υπολογίζουν τα πρωτογενή στοιχεία κοστολόγησης 

«πρέπει να καταβάλουν την μικρότερη δυνατή προσπάθεια και να έχουν 

όσο γίνεται λιγότερη γραφική εργασία» 78 . Αυτό πραγματοποιείται με 

οδηγίες σε προτυπομένα έντυπα συμπλήρωσης πρωτογενών κοστολογικών 

στοιχείων, μετά την επικύρωση  από τους ανωτέρους τους στα διάφορα 

τμήματα. 

 

2.3 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση 

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία 79  «η κοστολογική εργασία δίνει έμφαση στο 

πρόβλημα της κατανομής του κόστους σε περισσότερους τομείς ή δραστηριότητες 

της επιχείρησης» για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικών με την 

κοστολόγηση και τιμολόγηση των προϊόντων, την εκτίμηση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας όπως επίσης και για την εξαγωγή κρίσιμων αποφάσεων για την 

οικονομική μονάδα. 

 

Σχετικά με την κατανομή του κόστους αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

δύο μεθόδων κοστολόγησης, αυτών της άμεσης ή μεταβλητού κόστους και της 

πλήρης ή απορροφητικής κοστολόγησης. 

                                                      
78 Βενιέρη(1986) 
79 Πάγγειο(1994) 

    Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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Βασικά στοιχεία κοστολόγησης κατά τους Καραγιώργο και Πετρίδη80 αποτελούν  οι 

αναλώσεις των πρώτων υλών, η άμεση εργασία και τα Γενικά βιομηχανικά έξοδα τα 

οποία μπορεί να είναι είτε μεταβλητά είτε σταθερά. 

 

Όσον αφορά την πλήρη ή απορροφητική κοστολόγηση το κόστος των έτοιμων 

προϊόντων αποτελείται από ένα μίγμα  αναλώσεων πρώτων υλών μαζί με τα σταθερά 

και μεταβλητά Γενικά βιομηχανικά έξοδα καθώς και την άμεση εργασία. Για το λόγο 

αυτό αν κάποιος θέλει να υπολογίσει το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος με τη 

βοήθεια της πλήρους κοστολόγησης πρέπει να συμπεριλάβει και τα σταθερά και τα 

μεταβλητά έξοδα παραγωγής. 

 

Από την άλλη μεριά, στην άμεση ή μεταβλητή κοστολόγηση για τον υπολογισμό του 

κόστους των έτοιμων προϊόντων πρέπει κανείς να συμπεριλάβει τις αναλώσεις των 

πρώτων υλών μαζί με την άμεση εργασία και από τα Γενικά βιομηχανικά έξοδα μόνο 

αυτά που είναι μεταβλητού χαρακτήρα. Με άλλα λόγια στην άμεση κοστολόγηση 

μόνο τα κόστη παραγωγής που είναι συνδεδεμένα με την παραγωγική διαδικασία 

κατά άμεσο τρόπο χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του κόστους παραγωγής των 

προϊόντων.  

 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω πληροφοριών που δόθηκαν 

παρατίθενται σε αυτό το σημείο ο υπολογισμός του κόστους των προϊόντων όσον 

αφορά τις δύο αυτές μεθόδους με τους παρακάτω τύπους: 

 

Κόστος προϊόντος άμεσης κοστολόγησης  = Ά ύλες για μονάδα προϊόντος + 

Άμεση εργασία  + Μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα. 

Κόστος προϊόντος πλήρης κοστολόγησης  =  Ά ύλες για μονάδα προϊόντος + 

Μεταβλητά Γενικά βιομηχανικά έξοδα + Σταθερά Γενικά βιομηχανικά έξοδα + 

Άμεση εργασία. 

Συμπεραίνει κανείς με βάση τα παραπάνω ότι ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού 

του ανά μονάδα κόστους των προϊόντων οδηγεί σε διαφορές οι οποίες απεικονίζονται 

στις  χρηματοοικονομικές καταστάσεις των δύο αυτών μεθόδων κοστολόγησης. 

                                                      
80 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

44 

 

Σύμφωνα με τον Πάγγειο 81  η πρώτη βασική διαφορά εντοπίζεται στα σταθερά 

βιομηχανικά έξοδα τα οποία η άμεση κοστολόγηση τα θεωρεί κομμάτι του κόστους 

της περιόδου σε αντίθεση με την πλήρη κοστολόγηση η οποία τα κατατάσσει στο 

κόστος παραγωγής. Έτσι στην άμεση κοστολόγηση τα αποτελέσματα της 

κοστολογικής περιόδου μειώνονται  εξαιτίας των σταθερών Γενικών βιομηχανικών 

εξόδων σε αντίθεση με την πλήρη κοστολόγηση που με βάση τους Καραγιώργο και 

Πετρίδη82  τα αποτελέσματα επηρεάζονται μόνο από τα σταθερά έξοδα των Γ.Β.Ε τα 

οποία περιλαμβάνονται σε πωλούμενα προϊόντα αποτελώντας κομμάτι του κόστους 

των πωληθέντων της περιόδου. Όσα προϊόντα παραμείναν απούλητα ως απόθεμα 

κατά την τρέχουσα περίοδο θα επηρεάσουν την επόμενη περίοδο αυξάνοντας το 

κόστος των πωληθέντων όταν και αν πωληθούν. 

 

Τα αποθέματα (έτοιμα προϊόντα) και αυτά με την σειρά τους επηρεάζονται από τις 

δύο μεθόδους διότι στην μεν πλήρη κοστολόγηση το κόστος παραγωγής 

περιλαμβάνει  τα σταθερά έξοδα των Γ.Β.Ε άρα κατ επέκταση και τα αποθέματα θα 

έχουν σταθερά έξοδα σε αντίθεση με την άμεση κοστολόγηση που το παραγωγικό 

κόστος δεν περιλαμβάνει σταθερά έξοδα άρα εκ του αποτελέσματος ούτε τα 

αποθέματα θα περιλαμβάνουν. 

 

Μία ακόμα διαφορά η οποία είναι άξια αναφοράς είναι αυτή της διαφορετικής 

πληροφόρησης που δίνεται με βάση τις καταστάσεις αποτελεσμάτων η οποία 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία 83  στην κατάσταση της πλήρους κοστολόγησης 

περιλαμβάνεται η έννοια του Μικτού αποτελέσματος που προκύπτει ύστερα από τον 

υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ πωλήσεων και κόστους πωληθέντων, ενώ στην 

κατάσταση της άμεσης κοστολόγησης βρίσκεται η έννοια του Περιθωρίου 

Συνεισφοράς ή Συμβολής, ο υπολογισμός της οποίας προκύπτει μέσω της διαφοράς 

των πωλήσεων και του συνολικού μεταβλητού κόστους δηλαδή του μεταβλητού 

κόστους της παραγωγής και του μεταβλητού κόστους περιόδου (διοίκησης, διάθεσης, 

έρευνας και ανάπτυξης, χρηματοοικονομικής λειτουργίας). 

 

                                                      
81 Πάγγειο(1994) 
82 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
83 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 

    Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 

    Πάγγειο(1994) 
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Πλεονεκτήματα άμεσης και πλήρους κοστολόγησης 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη 84  τα πλεονεκτήματα που 

περιλαμβάνονται στις δύο αυτές μεθόδους είναι τα παρακάτω: 

 

«Πλήρης κοστολόγηση 

• Καλύτερος συσχετισμός εσόδων-εξόδων  

• Ταιριάζει καλύτερα με τα λογιστικά πρότυπα και την φορολογική νομοθεσία 

• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων για εξωτερικούς χρήστες με παραδοσιακό 

τρόπο 

 

Άμεση κοστολόγηση 

• Ευκολία εφαρμογής 

• Ευκολία υπολογισμού αποτελεσμάτων προϊόντων ή τομέων 

• Ευκολία κατανόησης από την διοίκηση 

• Συνεπής με το πρότυπο κόστος  

• Συνεπής με την ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους 

• Συνεπής με τους ελαστικούς προϋπολογισμούς 

• Μικρότερη απόκλιση του καθαρού αποτελέσματος από τις καθαρές ταμειακές 

ροές 

• Επισήμανση επίδρασης των σταθερών εξόδων στα αποτελέσματα 

•  Το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από μεταβολές στα αποθέματα» 

 

2.4 Σύστημα Κοστολόγησης  κατά Παραγγελία 

  

Πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες ύστερα από 

συγκεκριμένη παραγγελία που πραγματοποιείται από πελάτες, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  που έχει θέσει ο κάθε πελάτης για το προϊόν ή την 

υπηρεσία που επιθυμεί. 

 

Όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Βενιέρης 85  η κοστολόγηση εξατομικευμένης 

παραγωγής ή κοστολόγηση παραγγελίας «χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που τα 

                                                      
84 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
85Βενιέρη(1986) 
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παραγόμενα προϊόντα διαφέρουν μεταξύ ως προς τις πρώτες ύλες και την άμεση 

εργασία που απαιτούνται για την παραγωγή τους». Αυτό συμβαίνει γιατί όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω η κάθε παραγγελία που εκτελείται έχει διαφορετικά 

συστατικά στοιχεία ανάλογα με τις επιθυμίες των πελατών.   

 

Κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας από την επιχείρηση, δίνεται ένας αύξων 

αριθμός στις παραγγελίες διαφοροποιώντας με τον τρόπο αυτό την μία παραγγελία 

από την άλλη, οι οποίες μπορεί  να πραγματοποιούνται και ταυτόχρονα έτσι ώστε να 

μπορεί η οικονομική μονάδα αργότερα να κοστολογεί την εκάστοτε παραγγελία με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτός από την διαφοροποίηση των παραγγελιών μεταξύ 

τους, με τον αύξων αριθμό παρακολουθούνται και οι αναλώσεις των άμεσων υλικών 

όπως επίσης και η άμεση εργασία έτσι ώστε εν τέλει να διαμορφώνεται το κόστος 

παραγωγής όλων των σταδίων της παραγγελίας η οποία μπορεί να πραγματοποιείται 

σε ένα η περισσότερα τμήματα της επιχείρησης. 

 

Σύμφωνα  με τους Γκίνογλου και Σταυριανίδη86 πέρα των εξόδων που προκαλούνται 

από την άμεση εργασία και τα άμεσα υλικά και βαραίνουν μια παραγγελία, αυτή 

επιβαρύνεται και με τα γενικά βιομηχανικά έξοδα τα οποία πρέπει να ταυτίζονται με 

τα γενικά βιομηχανικά έξοδα του τμήματος ή των τμημάτων από τα οποία διέρχεται 

μια παραγγελία μέχρι την ολοκλήρωση της. Παραδείγματος χάρη αν σε ένα τμήμα  

πραγματοποιούνται τρεις παραγγελίες κατά την διάρκεια μια λογιστικής χρήσης τότε 

τα γενικά βιομηχανικά έξοδα του τμήματος θα βαρύνουν και τις τρεις αυτές  

παραγγελίες και σαν αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύπτει ότι το σύνολο των τριών 

αυτών γενικών βιομηχανικών εξόδων θα πρέπει να ισούται με τα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα του τμήματος. Εάν η παραγγελία διέρχεται από περισσότερα τμήματα τότε σε 

κάθε τμήμα θα πρέπει να επιβαρύνεται με ένα μέρος από τα αντίστοιχα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα του κάθε τμήματος μέχρι να ολοκληρωθεί. Σε ότι έχει να κάνει 

σχέση με τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και την τιμή πώλησης ενός προϊόντος, όταν η 

τιμή πώλησης παραμένει σταθερή τα γενικά βιομηχανικά έξοδα μπορούν να 

αποδοθούν στην εκάστοτε παραγγελία στο τέλος χρήσης μιας και που θα είναι τότε 

γνωστές όλες οι επιβαρύνσεις τους σε αυτήν. Στην περίπτωση που η τιμή πώλησης 

δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από το κόστος παραγωγής του αντικειμένου της 

                                                      
86 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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παραγγελίας τότε πρέπει πρώτα να βρεθεί το κόστος παραγωγής και μετά να οριστεί 

τιμή πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση τα γενικά βιομηχανικά έξοδα επιβαρύνονται 

με ένα επιπλέον ποσό για τα έξοδα που δεν έχουν γίνει μέχρι την παράδοση στον 

πελάτη, ποσό το οποίο προκύπτει μέσω των συντελεστών επιβάρυνσης.   

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη87  «το σύστημα κοστολόγησης έργου-

παραγγελίας είναι σχεδιασμένο να συγκεντρώνει κόστη για μια συγκεκριμένη 

παραγγελία.» Τα κόστη αυτά για να συγκεντρωθούν  χρησιμοποιούνται έγγραφα τα 

οποία σχετίζονται με την εκάστοτε συναλλαγή. Όταν ληφθεί η παραγγελία από τον 

πελάτη συμπληρώνεται το δελτίο παραγγελίας και στη συνέχεια το τμήμα παραγωγής 

μέσω εντολής και δελτίων εσωτερικής διακίνησης ζητάει από την αποθήκη τα 

απαραίτητα υλικά (άμεσα και έμμεσα). Κάθε φορά που εξέρχονται υλικά από την 

αποθήκη μέσω του δελτίου εσωτερικής διακίνησης ενημερώνεται το ημερολόγιο της 

λογιστικής. Μέσω της καρτέλας εργασίας που συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι με τις 

ώρες απασχόλησης τους στην εργασία το λογιστήριο ενημερώνεται για τις συνολικές 

ώρες της άμεσης εργασίας και η υπολειπόμενη εργασία που είναι έμμεση μαζί με τα 

έμμεσα υλικά και τις διάφορες άλλες υπηρεσίες αποτελούν τα Γ.Β.Ε. Μετά τον 

καταλογισμό των Γ.Β.Ε και του συνόλου του άμεσου κόστους από την καρτέλα 

εργασίας, υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος διαιρώντας το συνολικό κόστος με τις 

μονάδες παραγωγής. 

 

Τέλος τα στοιχεία του κόστους κατά τους Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση 88 

παρακολουθούνται και μέσω λογιστικού τρόπου στον λογαριασμό Παραγωγή σε 

εξέλιξη, χρεοπιστώνοντας τους αντίστοιχους λογαριασμούς του άμεσου κόστους-Ά 

ύλες, άμεση εργασία- και του έμμεσου  κόστους δηλαδή τα Γ.Β.Ε. 

 

 2.5 Σύστημα Κοστολόγησης Συνεχούς Παραγωγής 

 

Το σύστημα κοστολόγησης συνεχούς  παραγωγής είναι ένα σύστημα που 

χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η συνεχής παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 

προϊόντων που είναι όμοιες μεταξύ τους ως προς τα υλικά και τον τρόπο παραγωγής 

                                                      
87 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
88 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
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τους, γι’ αυτό το λόγο μπορεί να το βρει κανείς στην βιβλιογραφία και ως σύστημα 

μαζικής παραγωγής. 

 

Σύμφωνα με τον Βενιέρη 89  εξαιτίας της ομοιότητας που υπάρχει μεταξύ των 

παραγόμενων μονάδων προϊόντος προκύπτει το αποτέλεσμα, ότι το ανά μονάδα 

κόστος παραγωγής μια περιόδου είναι ίσο με το μέσο κόστος παραγωγής της 

περιόδου, το οποίο μέσο κόστος παραγωγής  εξάγεται αν διαιρεθεί το συνολικό 

κόστος παραγωγής μιας περιόδου με το σύνολο του αριθμού των μονάδων που 

παρήχθησαν στη συγκεκριμένη περίοδο. 

 

Κατά τους Βενιέρη, Κοέν και Κωλέτση 90  μέσα στο πλαίσιο της κοστολόγησης 

μαζικής παραγωγής, η παραγωγή των προϊόντων διέρχεται μέσα από πολλά στάδια ή 

φάσεις επεξεργασίας, όπου στο κάθε στάδιο ή φάση παραγωγικής διαδικασίας 

υπολογίζεται το μέσο ανά μονάδα κόστος. Αυτό συμβαίνει μέχρι το προϊόν να διέρθει 

μέσα από όλα τα στάδια της παραγωγής, διαμορφώνοντας με προοδευτικό τρόπο το 

μέσο συνολικό κόστος ανά προϊόν με  τον τρόπο αυτό. Για το λόγο αυτό η 

κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής μπορεί να ειπωθεί και ως κατά φάση 

κοστολόγηση. 

 

Οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας κατά τους Γκίνογλου και Σταυριανίδη 91 

μπορεί να συμφωνούν ή να μην συμφωνούν με τα τμήματα του εργοστασίου μιας 

επιχείρησης, όπως επίσης μπορεί να υπάρχει και το σενάριο να πραγματοποιούνται 

παραπάνω από δύο φάσεις σε ένα τμήμα ή οι φάσεις να είναι ανεξάρτητες με τα 

τμήματα. Όποιο σενάριο και αν ισχύει γενικά αντικειμενικός σκοπός της 

κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής είναι ο υπολογισμός του μέσου ανα μονάδα 

κόστους. Για το λόγο αυτό και με βάση και τα υπόλοιπα  που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για την συνεχή παραγωγή ο Βενιέρης92 παραθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

1. «Το κόστος παραγωγής συγκεντρώνεται και παρακολουθείται ανα φάση, 

τμήμα ή κέντρο κόστους σε μία χρονική περίοδο» εκτός και αν 

                                                      
89 Βενιέρη(1986) 
90 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
91 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
92 Βενιέρη(1986) 
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πραγματοποιείται εσωλογιστική κοστολόγηση όπου χρησιμοποιούνται ειδικοί 

λογαριασμοί για τα παραπάνω. 

 

2. Το ανά μονάδα κόστος παραγωγής μιας χρονικής περιόδου είναι το ίδιο με το 

μέσο κόστος παραγωγής της περιόδου που υπολογίζεται αν διαιρεθεί το 

συνολικό κόστος του τμήματος με τις μονάδες προϊόντος (φυσικές ή 

ισοδύναμες) που προκύψαν από την παραγωγική διαδικασία της περιόδου. 

 

3. Οι μονάδες προϊόντος μεταφέρονται από το ένα τμήμα στο επόμενο για 

επιπλέον επεξεργασία μαζί με το κόστος παραγωγής τους έχοντας ως τελικό 

προορισμό την αποθήκη έτοιμων προϊόντων. Το συνολικό κόστος παραγωγής 

προκύπτει μέσω όλων των επιμέρους τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Ισοδύναμες μονάδες 

Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής 

που είναι άξιο αναφοράς στην παρούσα φάση είναι αυτό του υπολογισμού των 

ισοδύναμων μονάδων παραγωγής. 

 

Στο πλαίσιο της μαζικής παραγωγής κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου είναι 

πολύ σύνηθες πόροι της οικονομικής μονάδας να έχουν χρησιμοποιηθεί για προϊόντα 

τα οποία στο τέλος της περιόδου είναι ημιτελή. Στην περίπτωση αυτή το μέσο ανά 

μονάδα κόστος δεν θα είναι ορθό κατά τους Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση93 και αυτό 

γιατί ένα μέρος του συνολικού κόστους της περιόδου θα έχει διατεθεί για την 

παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων. Λύση για την αντιμετώπιση του παραπάνω 

προβλήματος είναι η χρήση ισοδύναμων μονάδων «οι οποίες στην ουσία είναι 

θεωρητικές μονάδες που δηλώνουν το ποσοστό ολοκλήρωσης μιας ημιτελούς 

μονάδας σε σχέση με μια ολοκληρωμένη εκφράζοντας τες με ίδιους όρους.»94 Μία 

ισοδύναμη μονάδα είναι ίση με μία ολοκληρωμένη πάντα. 

 

Εξαιτίας της ύπαρξης ολοκληρωμένων και ημικατεργασμένων μονάδων η 

κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής καθίσταται δύσκολη και ο υπολογισμούς του 

                                                      
93 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
94 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
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κόστους πραγματοποιείται σε μία κατάσταση που ονομάζεται Έκθεση Κόστους 

Παραγωγής. 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό των ισοδύναμων μονάδων οι Βενιέρης,Κοέν και 

Κωλέτση95 αναφέρουν ότι σπουδαίο ρόλο παίζουν οι τρεις ακόλουθοι παράμετροι: 

 

• Η υπόθεση σχετικά με τα ημικατεργασμένα αποθέματα στην αρχή της 

περιόδου και πως αυτή αντιμετωπίζεται: Μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι το 

αρχικό απόθεμα μετατρέπεται βάση προτεραιοτήτων σε ολοκληρωμένες 

μονάδες ή ότι δεν πραγματοποιούνται διακρίσεις σχετικά με την προέλευση 

των ολοκληρωμένων μονάδων. 

 

• Ο αριθμός των παραγωγικών τμημάτων που γίνεται η επεξεργασία του 

προϊόντος: Στην περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται σε 

περισσότερα του ενός τμήματα εκτός από τα στοιχεία του κόστους παραγωγής 

τα οποία είναι οι πρώτες ύλες, η άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα ,στο κόστος προϊόντος ενθυλακώνεται και το μεταφερόμενο κόστος  

δηλαδή το μέσο κόστος το οποίο μεταφέρουν από τμήμα σε τμήμα οι μονάδες 

καθρεφτίζοντας με αυτό, το κόστος επεξεργασίας σε πρότερα στάδια της 

παραγωγής. 

 

• Τα ποσοστά επεξεργασίας των αρχικών και τελικών αποθεμάτων των 

ημιτελών σχετικά με τα συστατικά του κόστους παραγωγής(Ά ύλες, 

άμεση εργασία και Γ.Β.Ε): οι ισοδύναμες μονάδες προκύπτουν βάση αυτών 

των ποσοστών. 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι για τον υπολογισμό του κόστους ανά 

ισοδύναμη μονάδα και κατ επέκταση του κόστους παραχθέντων όπως επίσης και του 

κόστους του τελικού αποθέματος των ημιτελών προϊόντων σημαντικό ρόλο παίζουν 

τα βήματα κοστολόγησης στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής τα οποία και είναι: 

➢ Βήμα 1  Προσδιορισμός της φυσικής ροής 

➢ Βήμα 2  Προσδιορισμός ισοδύναμων μονάδων 

                                                      
95 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
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➢ Βήμα 3  Προσδιορισμός συνολικού κόστους παραγωγής 

➢ Βήμα 4  Προσδιορισμός κόστους ανά ισοδύναμη ολοκληρωμένη μονάδα 

➢ Βήμα 5 Προσδιορισμός κόστους παραχθέντων και κόστους τελικών 

αποθεμάτων ημιτελών 

 

Μέθοδος Μέσου Σταθμικού όρου και Μέθοδος FIFO 

Ο υπολογισμός των ισοδύναμων μονάδων σύμφωνα με τους Καραγιώργο και 

Πετρίδη96 γίνεται με τη βοήθεια των μεθόδων του μέσου σταθμικού όρου και της 

FIFO. Στη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου δεν υπολογίζονται οι ισοδύναμες 

μονάδες ημιτελών αρχής άλλα επιλέγεται ως ένα ποσοστό και κόστος των ημιτελών 

και της περιόδου όλες μαζί. Ως τελικό απόθεμα ημιτελών υπάρχει ανάλυση των 

μονάδων ως προς το ποσοστό επεξεργασίας ανά ισοδύναμη μονάδα. 

 

Στην FIFO υπολογίζονται οι ισοδύναμες μονάδες ημιτελών αρχής για κάθε στοιχείο 

κόστους. Το σύνολο του κόστους των ημιτελών από την προηγούμενη περίοδο όπως 

επίσης και αυτού των ημιτελών μονάδων που ολοκληρώνονται και παράγονται δίνει 

το κόστος παραχθέντων ενώ ως τελικό απόθεμα ημιτελών, οι μονάδες δέχονται 

ανάλυση ως προς το ποσοστό επεξεργασίας ανά ισότιμη μονάδα όπως γίνεται και στη 

μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. 

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη 97  για την καλύτερη κατανόηση των 

παραπάνω πρέπει η κατάσταση του κόστους παραγωγής να χωριστεί σε τρία μέρη 

αυτά της κατάστασης ποσοτήτων, της κατάστασης υπολογισμού του κόστους ανα 

ισοδύναμη μονάδα και τέλος στην συγκεντρωτική κατάσταση κόστους. 

 

Αρχικά στην κατάσταση ποσοτήτων περιλαμβάνονται οι μονάδες προς επεξεργασία 

δηλαδή οι ημιτελείς και αυτές που ξεκίνησαν να επεξεργάζονται όπως επίσης και οι 

επεξεργασμένες μονάδες οι οποίες είναι οι ολοκληρωμένες και αυτές που θα 

ολοκληρωθούν την επόμενη περίοδο(ημιτελείς τέλους). 

 

Σε ότι αφορά την κατάσταση υπολογισμού κόστους ανά ισοδύναμη μονάδα 

περιέχεται το συνολικό κόστος δηλαδή αυτό που αποτελείται από το 

                                                      
96 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
97 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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ημικατεργασμένο κόστος σε συνδυασμό με το κόστος που προέρχεται από τις 

δαπάνες, όπως επίσης γίνεται αναφορά και στις ισοδύναμες μονάδες ώστε να 

προκύψει το ανά μονάδα κόστος από αυτές. 

 

Τέλος στην κατάσταση κόστους παραχθέντων γίνεται αναφορά στον υπολογισμό του 

κόστους παραγωγής και αυτού των ημιτελών τέλους ως προς τα στοιχεία κόστους 

σύμφωνα με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, ενώ με βάση τη μέθοδο FIFO  

γίνεται αναφορά στο κόστος ημιτελών της προηγούμενης και αναλυτικότερα αυτό 

που γίνεται κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 

Οι δύο μέθοδοι μεταξύ τους διαφέρουν στο κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τον 

υπολογισμό των ισοδύναμων μονάδων και στην αντιμετώπιση των αποθεμάτων 

αρχής σχετικά με το αρχικό κόστος. 

 

Ένα ακόμα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά τους Καραγιώργο και 

Πετρίδη98 είναι αυτό με τις γενικές αρχές της κατά φάση κοστολόγησης οι οποίες 

είναι: 

o Το άμεσο και έμμεσο κόστος κατανέμεται κατά φάση και μαζεύεται κατά 

κοστολογική περίοδο 

o Η παρακολούθηση της παραγωγής γίνεται κατά κοστολογική περίοδο και 

κατά φάση 

o Όταν στο τέλος μιας κοστολογικής περιόδου υπάρχει παραγωγή σε εξέλιξη, 

αυτή εκφράζεται σε ολοκληρωμένες μονάδες μετά τον προσδιορισμό του 

βαθμού ολοκλήρωσης των άμεσων -υλικά, εργασία- και έμμεσων(Γ.Β.Ε) 

εξόδων 

o Στην περίπτωση που χαθούν ή καταστραφούν σε κάποια φάση προϊόντα, η 

αξία τους επιβαρύνει τις ολοκληρωμένες και διατηρήσιμες μονάδες της φάσης 

αυξάνοντας το μέσο ανά μονάδα κόστος 

o Το κόστος παραγωγής συγκεντρώνεται αναπτυγμένο το λιγότερο σε κόστος 

άμεσων υλικών, εργασίας και Γ.Β.Ε σε κάθε φάση 

o Το κόστος κάθε φάσης περνάει από φάση σε φάση μέχρι την τελευταία που 

εμπεριέχει το συνολικό κόστος παραγωγής 

                                                      
98 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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2.6 Σύστημα Πρότυπης Κοστολόγησης 

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη99 η πρότυπη κοστολόγηση θεωρείται ένα 

βασικό εργαλείο πληροφόρησης της εκάστοτε επιχείρηση σχετικά με την απόδοση 

της. Πιο συγκεκριμένα βασικός σκοπός της είναι η παροχή συγκεκριμένων 

δεδομένων προς την επιχείρηση ως προς τα μελλοντικά έξοδα και κόστη που θα 

πρέπει να πραγματοποιήσει και όχι απλά η παρουσίαση αυτών. Για να μπορέσει να 

πραγματοποιηθεί η πρότυπη κοστολόγηση πρέπει πριν την πραγματοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας να προσδιοριστεί ένα ποσό το οποίο επιθυμεί η επιχείρηση 

να φτάσει το πραγματικό κόστος του προϊόντος που θέλει να παράγει, το οποίο 

ονομάζεται πρότυπο κόστος.  

  

Ως πρότυπο κόστος με βάση τα λεγόμενα των Γκίνογλου και Σταυριανίδη 100 

θεωρείται «ένα είδος προκαθορισμένου κόστους που χρησιμοποιείται για τον 

προγραμματισμό των τριών στοιχείων κόστους δηλαδή των υλικών, της εργασίας και 

των γενικών βιομηχανικών εξόδων». 

 

Σε αυτό το σημείο και με βάση τα παραπάνω που ειπώθηκαν πρέπει να τονιστεί ότι το 

κόστος  ανάλογα με το πότε υπολογίζεται, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες αυτές του 

πραγματικού ή ιστορικού κόστους και του προκαθορισμένου. 

 

Το πραγματικό κόστος είναι αυτό που εξάγεται μετά την υλοποίηση όλων των 

πραγματικών εξόδων και γίνεται στο τέλος μιας περιόδου κοστολόγησης ή χρήσης. 

Χρησιμοποιείται πολλές φορές ως εργαλείο προϋπολογισμού κόστους της επόμενης 

χρονιάς. 

 

Από την άλλη  προκαθορισμένο θεωρείται ένα κόστος που εμπεριέχει 

προϋπολογιστικά στοιχεία και υπολογίζεται συνήθως στην αρχή μιας περιόδου. 

Ανάλογα με την ακρίβεια υπολογισμού του διακρίνεται σε κόστος κατ’ εκτίμηση ( το 

λιγότερο ακριβές), σε προϋπολογιστικό κόστος και τέλος σε πρότυπο κόστος (ιδανικό 

για τον έλεχο της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης). 

 

                                                      
99 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
100 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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Υπολογισμός πρότυπου κόστους 

Σύμφωνα με τους Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση 101  ο υπολογισμός του πρότυπου 

κόστους πραγματοποιείται σύμφωνα με δύο προσεγγίσεις, αυτές του ιδανικού 

πρότυπου κόστους και του αναμενόμενου πρότυπου κόστους. 

 

Το ιδανικό πρότυπο κόστος είναι το ελάχιστο κόστος που μπορεί να επιτευχθεί κάτω 

από τις πιο ιδανικές συνθήκες παραγωγής δηλαδή συνθήκες όπου δεν υπάρχουν 

φύρες, οι μηχανές παραγωγής δεν διακόπτονται ποτέ και η απόδοση των 

εργαζομένων είναι πάντα στα μέγιστα επίπεδα. Όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό είναι 

πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να υλοποιηθεί με αποτέλεσμα τα ιδανικά πρότυπα να 

μην χρησιμοποιούνται συχνά. 

 

Από την άλλη μεριά, το αναμενόμενο πρότυπο κόστος είναι αυτό που μπορεί να 

επιτευχθεί κάτω από πραγματικές συνθήκες παραγωγής δηλαδή συνθήκες που 

περιλαμβάνουν απώλειες χρόνου λόγω καθυστερήσεις μηχανών, διακοπές 

ηλεκτροδότησης κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ή ακόμα ακόμα 

λόγω ξεκούρασης των εργαζομένων κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων τους. Τα 

πρότυπα αυτά είναι τα πιο ιδανικά για τους εργαζόμενους σε ότι έχει να κάνει σχέση 

με την παρακίνηση τους για μεγαλύτερες επιδόσεις στην απόδοση τους.  

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη(2010)102  η διάκριση σε δύο πρότυπα 

πραγματοποιείται εξαιτίας της ύπαρξης διαφορετικών τμημάτων  στον προσδιορισμό 

της ποσότητας και της τιμής, παραδείγματος χάρη όσον αφορά την πρώτη ύλη, άλλο 

τμήμα είναι αυτό που ορίζει την ποσότητα πρώτης ύλης που θα χρησιμοποιηθεί για 

την  παραγωγή ενός προϊόντος (τμήμα παραγωγής) και άλλο είναι αυτό που θα ορίσει 

την τιμή της ποσότητας ( τμήμα αγοράς). 

 

Πρότυπα Ά υλών 

Τα πρότυπα πρώτων υλών διακρίνονται σε πρότυπα τιμής και ποσότητας των υλικών. 

Όσον αφορά τις πρότυπες τιμές, είναι αυτές που πρέπει να αγορασθούν οι πρώτες 

ύλες από το τμήμα των αγορών λαμβάνοντας κατά νου πρωτύτερα διάφορους 

παράγοντες όπως είναι οι συνθήκες της αγοράς που επικρατούν. 

                                                      
101 Βενιέρη,Κοέν και Κωλέτση(2005) 
102 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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Από την άλλη μεριά οι πρότυπες ποσότητες των πρώτων υλών βασίζονται σε 

προδιαγραφές όπως είναι παλαιότερες εμπειρίες, τεστ δοκιμών και διάφορες μελέτες 

για την πραγματοποίηση μιας μονάδας παραγωγής. Υπεύθυνο για αυτές τις ποσότητες 

όπως επίσης και για την καλυτέρευση της διαδικασίας γενικότερα είναι το τμήμα 

ολικής ποιότητας μιας επιχείρησης. 

 

Οι διαφορές ανάμεσα στις πρότυπες και πραγματικές τιμές και ποσότητες καλούνται 

αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις είναι ευνοϊκές και θετικές όταν το πρότυπο κόστος είναι 

μεγαλύτερο από το πραγματικό και προκύπτουν από τον παρακάτω τύπο: 

Απόκλιση = πρότυπο κόστος – πραγματικό κόστος 

 

Τα αποτελέσματα των αποκλίσεων μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσης όπως επίσης και στο κόστος πωληθέντων προϊόντων και αν είναι αρνητικές 

προστίθενται στο πρότυπο κόστος ενώ αν είναι θετικές αφαιρούνται από αυτό. 

 

Πρότυπα άμεσης εργασίας 

Τα πρότυπα άμεσης εργασίας περιλαμβάνουν τα πρότυπα απόδοσης άμεσης εργασίας 

και τα πρότυπα ωρομίσθια άμεσης εργασίας.  

 

Σύμφωνα με τους Καραγιώργο και Πετρίδη103 η πρότυπη απόδοση άμεσης εργασίας 

ορίζει τον χρόνο που απαιτείται για να τελειοποιηθεί μια μονάδα παραγωγής 

λαμβάνοντας υπόψη τα διαλείμματα των εργαζομένων όπως επίσης και διάφορους 

άλλους παράγοντες. 

 

Σχετικά με το πρότυπο ωρομίσθιο περιλαμβάνει το ωρομίσθιο των εργαζομένων 

καθώς επίσης και διάφορα άλλα κόστη εργασίας όπως είναι τα επιδόματα, οι 

εργοδοτικές εισφορές κλπ. Ο επόπτης που παρακολουθεί την εργασία των 

εργαζομένων, εκτός από τις συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη του και τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις αποφάσεις της 

κυβερνήσεως. 

 

                                                      
103 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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Τα αποτελέσματα των αποκλίσεων όπως και με τις πρώτες ύλες μπορεί να είναι 

θετικά ή αρνητικά ανάλογα με ποιο κόστος υπερτερεί. Αν το πρότυπο κόστος 

εργασίας είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό τότε η απόκλιση είναι θετική αλλιώς 

σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αρνητική. 

 

Τα παραπάνω λόγια απεικονίζονται με τον ακόλουθο τύπο: 

Απόκλιση = πρότυπο κόστος εργασίας – πραγματικό κόστος εργασίας. 

 

Πρότυπα Γ.Β.Ε 

Σε ότι αφορά τα πρότυπα γενικά βιομηχανικά έξοδα πρέπει να γίνεται διάκριση σε 

αυτά που είναι μεταβλητού χαρακτήρα και σε αυτά που είναι σταθερού. 

 

Ο πρότυπος συντελεστής Γ.Β.Ε προκύπτει αν διαιρεθούν τα προϋπολογισμένα 

μεταβλητά και σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα με το υπολογισμένο επίπεδο 

παραγωγής σε κανονική παραγωγή. 

 

Επιπλέον τα σταθερά Γ.Β.Ε παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την παραγωγή 

αλλά μπορούν να μεταβληθούν για άσχετους λόγους πχ όπως είναι μια αύξηση στο 

ενοίκιο με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε αλλαγμένα προϋπολογιστικά Γ.Β.Ε τα οποία 

θα μπουν σε σύγκριση με τα πραγματικά όπως επίσης και οι πρότυπες ώρες εργασίες 

μπαίνουν με τις πραγματικές με βάση και τα λεγόμενα των Καραγιώργου και 

Πετρίδη104 . 

 

Αποκλίσεις 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας για να διαπιστωθεί 

πόσο αποδοτική και αποτελεσματική είναι μια επιχείρηση επιχειρείται η σύγκριση 

των πραγματικών με τα πρότυπα κόστη και η διαφορά που προκύπτει καλείται 

απόκλιση έχοντας ως γενικό τύπο:  

 Απόκλιση προϊόντος = (πρότυπο κόστος – πραγματικό κόστος)  

 

Από αυτόν τον τύπο συμπεραίνει κανείς ότι αν προκύψει θετικό αποτέλεσμα τότε η 

οικονομική μονάδα είναι αποδοτική και έχει ξοδέψει λιγότερα χρήματα σε σχέση με 

                                                      
104 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
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αυτά που είχε προϋπολογίσει όπως επίσης ισχύει και το αντίθετο δηλαδή αν είναι 

αρνητικό το αποτέλεσμα, αυτά που είχε προϋπολογίσει για την παραγωγή είναι 

λιγότερα από αυτά που προκύψαν. 

 

Εν συνεχεία αναλύονται εις βάθος τα κύρια στοιχεία του κόστους δηλαδή οι πρώτες 

ύλες, η άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα μέσω των αποκλίσεων τους 

για να προκύψουν πιο σαφείς πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν την 

επιχείρηση. Το σύνολο των αποκλίσεων των τριών στοιχείων ισούται με τη γενική 

απόκλιση που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Απόκλιση Α’ υλών 

Κατά τον Βενιέρη105 οι αποκλίσεις που προκύπτουν σε ότι έχει να κάνει σχέση με τις 

πρώτες ύλες είναι η απόκλιση ποσότητας χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και η 

απόκλιση τιμής των πρώτων υλών που αποκτήθηκαν. 

 

Για την μεν απόκλιση ποσότητας πρώτων υλών η εξίσωση που την χαρακτηρίζει 

είναι: 

Απόκλιση ποσότητας πρώτων υλών = Πρότυπη τιμή πρώτων υλών *                               

[ Πραγματική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα – Πρότυπη επιτρεπόμενη ποσότητα] 

 

Η πιθανή απόκλιση ποσότητας μπορεί να οφείλεται σε αιτίες όπως η ποιότητα των 

πρώτων υλών, η δημιουργία φύρας κατά την επεξεργασία καθώς επίσης και σε 

κλοπές που μπορεί να έγιναν. 

 

Όσον αφορά την απόκλιση τιμής πρώτων υλών αυτή προκύπτει από το γινόμενο της 

διαφοράς μεταξύ των πραγματικών τιμών πρώτων υλών που αγοράστηκαν και της 

πρότυπης τιμής τους επί την πραγματική ποσότητα που αγοράστηκε. Έτσι έχουμε: 

Απόκλιση τιμής α’ υλών = Πραγματική ποσότητα * ( Πρότυπη τιμή – 

πραγματική τιμή ) 

 

Η πιθανή απόκλιση τιμής μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως είναι η επιλογή 

καλύτερου προμηθευτή ή αποφυγή βιαστικών αγορών που ελέγχονται από μια 

                                                      
105 Βενιέρη(1986) 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

58 

 

επιχείρηση αλλά και σε παράγοντες που δεν ελέγχει όπως είναι η αύξηση των τιμών 

σε γενικό επίπεδο βάση κυβερνητικής απόφασης. 

 

Απόκλιση άμεσης εργασίας 

Η συνολική απόκλιση της άμεσης εργασίας σύμφωνα με την βιβλιογραφία 106 

προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

Συνολική απόκλιση άμεσης εργασίας = ( πρότυπο κόστος άμεσης εργασίας – 

πραγματικό κόστος άμεσης εργασίας) 

 

Οι αποκλίσεις που σχετίζονται με την άμεση εργασία είναι αυτή της απόδοσης 

άμεσης εργασίας όπως και αυτή του ωρομίσθιου άμεσης εργασίας. 

Η εξίσωση της απόκλισης απόδοσης είναι : 

Απόκλιση απόδοσης άμεσης εργασίας = πρότυπο ωρομίσθιο * ( πρότυπες ώρες 

εργασίας – πραγματικές ώρες εργασίας) 

 

Με βάση τον τύπο, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη απόκλισης δημιουργείται 

λόγω της απόδοσης ή μη του εργατικού δυναμικού (άμεση εργασία) και όχι εξαιτίας 

των τιμών. 

 

Πιθανές αιτίες απόκλισης απόδοσης άμεσης εργασίας μπορεί να είναι ο βαθμός 

εξειδίκευσης των εργαζομένων, η αλλαγή τρόπου εργασίας όπως επίσης και οι 

καθυστερήσεις των εργαζομένων λόγω διαλείμματος. 

 

Η απόκλιση ωρομισθίου άμεσης εργασίας προκύπτει ύστερα από το γινόμενο της 

διαφοράς του πρότυπου και του πραγματικού ωρομισθίου με τις πραγματικές ώρες 

εργασίας. Ο τύπος που απεικονίζει το παραπάνω σχόλιο είναι ο εξής: 

Απόκλιση ωρομισθίου άμεσης εργασίας = (πρότυπο ωρομίσθιο -  πραγματικό 

ωρομίσθιο ) * πραγματικές ώρες εργασίας 

 

                                                      
106 Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 

      Σακέλλη(1992) 

      Βενιέρη(1986) 
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Πιθανές αιτίες απόκλισης ωρομισθίου μπορεί να δημιουργούνται παραδείγματος 

χάρη επειδή χρησιμοποιείται άπειρο εργατικό δυναμικό σχετικά με μια εργασία ή 

λόγω αύξησης των μισθών των εργαζομένων ύστερα από απόφαση της κυβερνήσεως. 

 

Απόκλιση γενικών βιομηχανικών εξόδων 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία107  η απόκλιση των γενικών βιομηχανικών εξόδων 

ισούται με τα πρότυπα γενικά βιομηχανικά έξοδα μείον τα πραγματικά γενικά 

βιομηχανικά έξοδα. 

 

Τα Γ.Β.Ε όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως χωρίζονται σε σταθερά και σε 

μεταβλητά και αυτό γιατί αλλιώς συμπεριφέρονται τα σταθερά και αλλιώς τα 

μεταβλητά. 

 

Πρίν από την πραγματοποίηση της διαδικασίας της παραγωγής, η οικονομική μονάδα 

προσδιορίζει το πρότυπο κόστος των σταθερών το οποίο προσδιορίζεται στο σύνολο 

του, όπως επίσης και αυτό των μεταβλητών το οποίο ορίζεται ανά ώρα εργασίας. Στη 

συνέχεια πρέπει να προσδιοριστεί ο συντελεστής των γενικών βιομηχανικών εξόδων. 

Έτσι προκύπτει πρότυπος συντελεστής Γ.Β.Ε = (Σταθερά Γ.Β.Ε/Κανονικές ώρες 

παραγωγής) + μεταβλητά Γ.Β.Ε/ώρα εργασίας. 

 

Με βάση αυτά που προσδιορίστηκαν παραπάνω και με δεδομένο ότι για τον 

προσδιορισμό των ανά μονάδα σταθερών Γ.Β.Ε χρειάζεται να διαιρέσουμε με τη 

συνήθη παραγωγική διαδικασία προκύπτει ότι:  

Συνολική απόκλιση Γ.Β.Ε = (πρότυπες ώρες εργασίας * πρότυπο συντελεστή 

Γ.Β.Ε) – πραγματικά Γ.Β.Ε. 

 

Για τον προσδιορισμό των αιτιών της απόκλισης που πραγματοποιείται πρέπει να 

οριστούν τρεις αποκλίσεις αυτές του προϋπολογισμού, της αποτελεσματικότητας και 

του όγκου δραστηριότητας. 

 

 

 

                                                      
107 Σακέλλη(1992) 

      Καραγιώργο και Πετρίδη(2010) 
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Απόκλιση προϋπολογισμού 

Κατά τους Καραγιώργο και Πετρίδη108 με την συγκεκριμένη απόκλιση ερευνάται αν 

το πραγματικό κόστος των σταθερών και των μεταβλητών είναι ίδιο με αυτό που έχει 

προκαθοριστεί. Έτσι προκύπτει: 

Απόκλιση προϋπολογισμού = (Προϋπολογισθέντα σταθερά Γ.Β.Ε + 

Προϋπολογισθέντα μεταβλητά Γ.Β.Ε) * πραγματικές ώρες – πραγματικά Γ.Β.Ε 

 

Απόκλιση Αποτελεσματικότητας 

Με αυτήν την απόκλιση παρατηρείται αν έχουν αναλωθεί παραπάνω πραγματικές 

από ότι πρότυπες ώρες εργασίας και πόσο κόστισαν. 

Απόκλιση αποτελεσματικότητας = πρότυπος συντελεστής * (πρότυπες ώρες – 

πραγματικές ώρες) 

 

Απόκλιση όγκου δραστηριότητας 

Η συγκεκριμένη απόκλιση προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Απόκλιση όγκου δραστηριότητας = (πραγματικές ώρες – κανονικές ώρες) * 

συντελεστής σταθερών Γ.Β.Ε. 

 

2.7 Σύστημα Κοστολόγησης μόλις ζητηθεί το προϊόν (Just in Time 

Costing System - JIT) 

 

To Just in Time σύστημα είναι ένα σύστημα κοστολόγησης σχετικά νέο που στρέφει 

την προσοχή γενικά προς τον παραγωγικό τομέα. Όπως προκύπτει και  από την  

απόδοση της μετάφρασης του είναι οτιδήποτε πραγματοποιείται «ακριβώς στην ώρα 

πάνω». Στο συγκεκριμένο σύστημα πρωτεύον ρόλο παρατηρείται ότι έχει η ζήτηση 

της αγοράς, αντλώντας μια επιχείρηση σημαντικά δεδομένα γύρω από αυτή και 

μεταφέροντας τα σε κάθε τμήμα της. 

 

Σύμφωνα με τους Γκίνογλου και Σταυριανίδη109 εξαιτίας της απαίτησης των εταιριών 

για ολική κατανόηση της ζήτησης μιας αγοράς το JIT σύστημα περιλαμβάνει μια 

γενική ευελιξία σε τομείς όπως είναι η παραγωγή, το προσωπικό κλπ  έτσι ώστε να 

βοηθάει τις οικονομικές μονάδες να πετυχαίνουν τους εκάστοτε στόχους τους. 

                                                      
108 Καραγιώργο και Πετρίδη(2017) 
109 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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Σε γενικές γραμμές το συγκεκριμένο σύστημα πραγματοποιήθηκε για να απλοποιεί σε 

μεγάλο βαθμό την διαδικασία της παραγωγής και να την κάνει να δουλεύει καλύτερα 

περιλαμβάνοντας το σωστό προσωπικό με τα σωστά μηχανήματα. 

 

Μέσα στις αρμοδιότητες της είναι η καλυτέρευση της ποιότητας των προϊόντων 

μειώνοντας ταυτόχρονα τα αποθέματα και τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά 

την παραγωγική διαδικασία. 

 

Τέλος προσπαθεί να περιορίσει κάθε είδους περιττές δαπάνες και σπατάλες και στην 

ουσία κύριως ρόλος του σύμφωνα και με αυτά που αναφερθήκαν παραπάνω είναι να 

χρησιμοποιούνται μόνο τα άκρως απαραίτητα στην παραγωγή είτε αυτά αφορούν 

υλικά που αναλώνονται είτε προϊόντα που παράγονται είτε εργατικό προσωπικό. 

 

Κατά τους Γκίνογλου και Σταυριανίδη110 το JIT είναι ένα σύνολο κανόνων, το οποίο 

στηρίζεται κυρίως στην τελειότητα σε όλους τους τομείς δηλαδή  αυτούς της 

επιχείρησης, της διοίκησης προσωπικού και τα λοιπά, πραγματοποιώντας σε 

ικανοποιητικό βαθμό τα απλά πράγματα με στόχο μελλοντικά να τα καλυτερεύσει 

όσο μπορεί. 

 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το JIT και αναφέρονται στο βιβλίο τους οι 

παραπάνω συγγραφείς είναι η μείωση/ελαχιστοποίηση του κόστους σε όλα τα 

επίπεδα όπως επίσης και η άριστη ποιότητα προϊόντων και προετοιμασίας του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Αρχικά η μείωση του κόστους σε όλα τα επίπεδα αναφέρεται σε περιττές σπατάλες 

που πραγματοποιούνται από μια επιχείρηση και οι οποίες δεν προσφέρουν κάτι στην 

τελική αξία ενός προιόντος.Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αναλύονται παρακάτω ως 

εξής: 

 

Α) Υπερπαραγωγή 

Η σπατάλη που δημιουργείται εξαιτίας της παραγωγής περισσοτέρων μονάδων 

προϊόντος από ότι πραγματικά χρειάζεται. Μεγάλη σημασία διαδραματίζει ή άμεση ή 

                                                      
110 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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κατά παραγγελία παραγωγή έτσι ώστε να εξαλείφονται κόστη που δημιουργούνται 

λόγω περιττών αγαθών όπως είναι η αποθήκευση σε περισσότερους χώρους ή τα 

κόστη ευκαιρίας που δημιουργούνται στην συνεχή παραγωγή. 

 

Β) Χρόνος αναμονής 

Η σπατάλη εδώ οφείλεται στην καθυστέρηση που παρατηρείται στο να φτάσουν τα 

ημιτελή στην παραγωγική διαδικασία όπως επίσης και το χάσιμο χρόνου για να 

παραχθεί κάτι που δεν χρίζει άμεσης πραγματοποίησης. Για αυτό το λόγο το JIT για 

να μειώσει το κόστος από αυτά, λειτουργεί με βάση την ζήτηση της αγοράς. 

 

Γ) Μεταφορά/ Κίνηση 

Σπατάλες εξαιτίας εξωτερικής και εσωτερικής ροής σε μια οικονομική μονάδα όπως 

είναι η μεταφορά των υλικών από τους προμηθευτές καθώς επίσης και των υλικών 

μέσα στην επιχείρηση. 

 

Δ) Αποθέματα 

Η σπατάλη εδώ οφείλεται στα αποθέματα ασφαλείας που διατηρεί μια επιχείρηση για 

να εξυπηρετήσει την παραγωγή και τους πελάτες της με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

κόστος. Για αυτό το λόγο το JIT προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τα 

συγκεκριμένα αποθέματα. 

 

Ε) Ελαττωματικά Υλικά –Έτοιμα Προϊόντα 

Η σπατάλη εδώ οφείλεται στην διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας για να 

αλλαχθεί κάποιο προϊόν που είναι ανεπαρκή. Με το JIT δεν υπάρχουν περιττά υλικά 

για την αντικατάσταση ενός αγαθού μόνο όσα χρειάζονται για την παραγωγή. 

 

Στ) Ανθρώπινο δυναμικό  

Σπατάλες που οφείλονται στα στελέχη της διοίκησης και αφορούν λάθος κατανομή 

και οργάνωση των εργαζομένων στα στάδια της παραγωγής όπως επίσης περιττές 

κινήσεις τους εξαιτίας μη σωστής ενημέρωσης των στελεχών σχετικά με την 

παραγωγική διαδικασία.   
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Ζ) Προμηθευτές  

Η σπατάλη εδώ έχει να κάνει σχέση με την μεταφορά των πρώτων υλών από τους 

προμηθευτές στην επιχείρηση (μεγάλες αποστάσεις) όπως επίσης και μη χρήσης του 

JIT από τους προμηθευτές. Για αυτό το λόγο το JIT βασίζει σε μεγάλο βαθμό την 

επιλογή ενός προμηθευτή στην ποιότητα των υλικών όπως επίσης και στην ποσότητα 

που θέλει να προμηθεύεται η οικονομική μονάδα για την μη ύπαρξη αποθεμάτων και 

καθυστερήσεων. 

 

Όσον αφορά τώρα την άριστη ποιότητα που αναφέρθηκε παραπάνω και περικλείεται 

στις βασικές αρχές του συστήματος, το JIT ρυθμίζει κατά τέτοιο τρόπο την 

λειτουργία της επιχείρησης έτσι ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας προϊόντα 

πάντα από τα παραγωγικά κέντρα σε συνδυασμό  με την υψηλή ποιότητα προμηθειών 

που θα πρέπει να πραγματοποιεί ταυτόχρονα για την εξολοκλήρου κάλυψη των 

αναγκών των πελατών. 

 

Πλεονεκτήματα JIT 

Συνοψίζοντας όσα αναφερθήκαν παραπάνω και με βάση τους Γκίνογλου και 

Σταυριανίδη111 τα πλεονεκτήματα που παρατηρούνται στο σύστημα just in time είναι 

τα ακόλουθα: 

➢ Ποιοτικά υλικά 

➢ Περιορισμένα αποθέματα υλικών και προϊόντων 

➢ Μειωμένα κόστη 

➢ Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

➢ Στενότερες επαφές με προμηθευτές 

➢ Υψηλή παραγωγικότητα 

 

2.8 Σύστημα Κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες ( Activity 

Based Costing) 

 

Το σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες αποτελεί μια νέα μορφή 

κοστολόγησης σχετικά πρόσφατη, η οποία ξεκίνησε να υφίσταται σαν έννοια μερικές 

δεκαετίες πιο πριν (τέλη 1980 και αρχές 1990) μέσω κάποιων εργασιών και ερευνών 

                                                      
111 Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

64 

 

που πραγματοποίησαν δύο πολύ σπουδαίοι ακαδημαϊκοί ο Robin Cooper και ο Robert 

Kaplan112. Ένας ακόμα ακαδημαϊκός που προσπάθησε την δεκαετία του 1990 να 

εισάγει το συγκεκριμένο σύστημα κοστολόγησης στην τότε καθημερινότητα και πιο 

συγκεκριμένα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ήταν ο W. Rotch113.  

 

Σήμερα το σύστημα ABC όπως αναφέρει και ο Κεχράς 114  χρησιμοποιείται κατά 

κόρον από χώρες όπως είναι η Αμερική, η Αγγλία και η Γερμανία και λιγότερο από 

χώρες όπως η Ολλανδία , η Γαλλία και η Ισπανία. Τέλος στην Ελλάδα δεν είναι τόσο 

πολύ διαδεδομένο ακόμα και χρησιμοποιείται σε ελάχιστες περιπτώσεις όπως είναι 

αυτή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε  η οποία υπήρξε και πρωτεργάτης όσον αφορά 

την είσοδο του ABC συστήματος στην χώρα μας. 

 

Όσον αφορά τώρα τον ορισμό που θα μπορούσε να αποδοθεί και να περιγράψει το 

σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

είναι αυτός που αναφέρεται στο βιβλίο του Κεχρά115 και ορίζει « το ABC ως ένα 

σύστημα κοστολόγησης στο οποίο οι δραστηριότητες είναι οι κύριοι φορείς του 

κόστους, το κόστος των οποίων, αφού υπολογιστεί , κατανέμεται στους τελικούς 

φορείς του κόστους , που εκτός των έτοιμων προιόντων ή υπηρεσιών μπορεί να είναι 

και οι πελάτες της οικονομικής μονάδας».  

 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό και σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι Hongren, 

Datar και Foster116 το ABC είναι ένα κοστολογικό σύστημα που επικεντρώνεται στο 

κόστος των έμμεσων εξόδων γενικότερα και ειδικότερα στο κόστος των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του κόστους δραστηριοτήτων που 

αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, καλό είναι να οριστεί σε αυτό το σημείο το 

τι είναι ακριβώς μια δραστηριότητα. Ως δραστηριότητα σύμφωνα με τους Καζαντζή 

                                                      
112 Cooper and Kaplan(1991) 

     Cooper(1988) 

     Kaplan(1988) 
113 Rotch(1990) 
114 Κεχρά(2009) 
115 Κεχρά(2009) 
116 Horngren,Datar and Foster(2003) 
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και Σώρρο117 νοείται μια διαδικασία  η οποία μέσω της κατανάλωσης συγκεκριμένων 

πόρων ( ύλες, εργασία, κλπ) παράγει συγκεκριμένες εκροές ( προιόντα, υπηρεσίες). 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες παραδείγματος χάρη  είναι η πώληση ενός προιόντος , 

η εξυπηρέτηση ενός πελάτη όπως επίσης και η πραγματοποίηση μιας παραγγελίας. 

 

Βασικές έννοιες του συστήματος ABC 

Σύμφωνα με τον Κεχρά118 υπάρχουν κάποιες έννοιες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές 

για τον χαρακτηρισμό ενός συστήματος κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες 

και αναλύονται παρακάτω ως εξής: 

 

Πόροι (Resources) 

Πόρος μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε αναγκαίο μέσο χρησιμοποιείται 

(πρώτες ύλες , εργαζόμενοι κλπ)  για να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ένας πόρος μπορεί να αλλάξει μορφή 

και να μετατραπεί σε άλλο πόρο είτε να αλλάξει και να γίνει φορέας κόστους. 

 

Φορέας κόστους (Cost object) 

Φορέας κόστους κατά τον Κεχρά119 είναι το τελικό αντικείμενο που παράγεται μέσω 

των διαφόρων εργασιών και απορροφά το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης. Ως φορείς κόστους χαρακτηρίζονται οι πελάτες, οι υπηρεσίες και τα 

προϊόντα.  

 

Κατανομείς πόρων (Resource drivers) 

Κατανομείς πόρων είναι αυτοί που συνδέουν τους έμμεσους πόρους με τις 

δραστηριότητες   

 

Κατανομείς δραστηριοτήτων (Resource activities) 

Ως κατανομείς δραστηριοτήτων εννοούνται οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στο κόστος 

μιας δραστηριότητας και τον τελικό φορέα. 

 

 

                                                      
117 Καζαντζή και Σώρρο(2009) 
118 Κεχρά(2009) 
119 Κεχρά(2009) 
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Οδηγοί κόστους ( Cost drivers) 

Οδηγοί κόστους είναι στην ουσία κάποιοι μεταφορείς που συνδέουν το κόστος μιας 

δραστηριότητας με τον αντίστοιχο φορέα που πρέπει να καταλήξει το κόστος 

 

Δείκτες απόδοσης 

Δείκτες απόδοσης χαρακτηρίζονται κάποιοι μετρητές αποτελεσματικότητας 

δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας. 

 

Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας ( Value chain) 

Είναι μια αλυσίδα από δραστηριότητες οι οποίες προσθέτουν αξία στις εισροές 

παραδείγματος χάρη πρώτες ύλες για να παραχθούν εκροές δηλαδή προιόντα. 

 

Οι παραπάνω έννοιες του συστήματος ABC  σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς Robert 

S. Kaplan, Robin Cooper και Ronald W. Hilton120 έχουν δύο όψεις σε σταυροειδή 

δομή. Σύμφωνα με τον Κεχρά121 οι δύο αυτές όψεις είναι η όψη της απόδοσης του 

κόστους η οποία επικεντρώνεται στην κατανομή του κόστους των πόρων στις 

δραστηριότητες και έπειτα από τις δραστηριότητες στους φορείς κόστους και η όψη 

των διαδικασιών η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο που κατανέμονται οι διάφοροι 

πόροι στις δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ως βοήθημα σε αυτό οδηγούς κόστους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
120 Cooper and Kaplan(1991) 

      Kaplan and Cooper(1998) 

      Hilton(2002) 
121 Κεχρά(2009) 
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Η γραφική αναπαράσταση των παραπάνω απεικονίζεται στο βιβλίο του Κεχρά122 και 

είναι η παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 2.8.1: οι δύο όψεις του ABC  

 

 

Δομή και Περιεχόμενο του ABC 

Σύμφωνα με τους Καζαντζή και Σώρρο123 τα βασικά βήματα σχεδιασμού, ανάπτυξης 

και λειτουργίας ενός συστήματος κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Εύρεση και επιλογή των δραστηριοτήτων 

2. Καταλογισμός του κόστους που έχει έμμεσο χαρακτήρα στις δραστηριότητες 

3. Καταλογισμός του κόστους που προέρχεται από τις δραστηριότητες στους 

φορείς κόστους 

4. Υπολογισμός του Περιθωρίου κέρδους για τα προϊόντα, υπηρεσίες και τους 

πελάτες 

 

 

                                                      
122 Κεχρά(2009) 
123 Καζαντζή και Σώρρο(2009) 
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Σύγκριση του ABC με τα Παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης 

Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους οι Καζαντζής και Σώρρος124 ένα σύστημα ABC δεν 

λειτουργεί με ανταγωνιστικό τρόπο απέναντι σε ένα παραδοσιακό σύστημα 

κοστολόγησης αλλά κατά έναν τρόπο προσπαθεί να συμπληρώσει τις ατέλειες που 

είχαν εντοπιστεί σε αυτό (Παραδοσιακό σύστημα). Για αυτόν τον λόγο οδηγηθήκαν 

πολλοί επιστήμονες στην ανάπτυξη του συστήματος κοστολόγησης βάση 

δραστηριοτήτων, για να καταφέρουν δηλαδή να καλυτερεύσουν καταστάσεις και 

πράγματα (όπως είναι οι πληροφοριακές ανάγκες) που πίστευαν ότι δεν τους 

παρείχαν τα λεγόμενα ως παραδοσιακά συστήματα. 

 

Συγκρίνοντας λοιπόν τα δύο αυτά είδη συστήματος κοστολόγησης παρατηρείται ότι 

οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους είναι πολύ περισσότερες από ότι 

ομοιότητες τους και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι και φυσιολογικό με βάση αυτά 

που ειπώθηκαν παραπάνω.  

 

Αναλυτικότερα με βάση αυτά που αναφέρονται στην βιβλιογραφία125 τα δύο βασικά 

σημεία διαφοροποίησης του ενός συστήματος κοστολόγησης από το άλλο είναι τα 

εξής: 

 

Στο μεν σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες για ένα φορέα κόστους 

όπως είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παρατηρούνται αναλώσεις δραστηριοτήτων 

στο δε σύστημα παραδοσιακής κοστολόγησης παρατηρούνται αναλώσεις 

παραγωγικών πόρων για τους εκάστοτε φορείς. Επιπλέον το ABC χρησιμοποιεί 

συντελεστές  μερισμού και καταλογισμού του έμμεσου κόστους στα διάφορα επίπεδα 

της διαδικασίας παραγωγής (επίπεδο μονάδας προϊόντος, επίπεδο παρτίδας προϊόντος 

κλπ) ενώ το παραδοσιακό σύστημα χρησιμοποιεί βάσεις καταλογισμού που πολλές 

φορές έχουν αυθαίρετο χαρακτήρα. 

 

Πιο συγκεκριμένα με βάση και τα παραπάνω που αναφέρθηκαν τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης για τον καταλογισμό των άμεσων και έμμεσων εξόδων 

χρησιμοποιούν μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα 

                                                      
124 Καζαντζή και Σώρρο(2009) 
125 Κεχράς(2009) 

      Καζαντζή και Σώρρο(2009) 

      Γκίνογλου και Σταυριανίδη(2014) 
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Γ.Β.Ε μαζεύονται πρώτα στα κέντρα κόστους και στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο 

το κόστος κατανέμεται (συνήθως βάση των εργατοωρών που απορροφούν τα Γ.Β.Ε) 

στους φορείς κόστους δηλαδή στο προϊόν ή την υπηρεσία. Όπως αναφέρουν οι 

Σώρρος και Καζαντζής126 επειδή τα προϊόντα που παράγονται δεν χρησιμοποιούν τα 

έμμεσα έξοδα με ομοιόμορφο τρόπο, πολλές φορές παρατηρούνται 

υπερκοστολογήσεις ή υποκοστολογήσεις εξαιτίας της λάθος κοστολόγησης που 

προκύπτει.  

 

Από την άλλη πλευρά και η κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί δυο 

στάδια κατά τα οποία όμως στο πρώτο στάδιο το έμμεσο κόστος συγκεντρώνεται στις 

διάφορες δραστηριότητες και στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο καταλογίζεται το 

κόστος ( βάση οδηγών κόστους ) στους τελικούς φορείς ( προϊόντα, υπηρεσίες , 

πελάτες κλπ) 

 

Ύστερα στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης σύμφωνα με τους Καζαντζή και 

Σώρρο127 τα Γ.Β.Ε καταλογίζονται στο κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας με 

προϋπολογιστικό συντελεστή τα αποτελέσματα του οποίου μπορεί να μην 

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα σε αντίθεση με το ABC σύστημα που 

παρέχονται ακριβείς πληροφορίες επειδή τα Γ.Β.Ε μαζεύονται σε πέντε επιπέδων 

(επίπεδο μονάδας , επίπεδο παρτίδας , επίπεδο προϊόντος , επίπεδο υποστηρικτικών 

υπηρεσιών , επίπεδο πελάτη) δραστηριότητες και ο καταλογισμός του κόστους αυτών 

στους τελικούς φορείς γίνεται με βάση τις αιτίες που πυροδοτούν την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. 

 

Όσον αφορά τώρα τους τομείς της διοίκησης και της διάθεσης μια μεγάλη διαφορά 

που παρατηρείται μεταξύ των δύο συστημάτων είναι ότι στα παραδοσιακά 

συστήματα, η κατανομή του κόστους των παραπάνω τομέων στα μεμονωμένα 

πωλούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες κοστολογείται σύμφωνα με ποσοτικά μεγέθη ή δεν 

κοστολογείται καθόλου φθάνοντας μέχρι το κόστος παραγωγής και έτσι δεν 

υπολογίζεται το συνολικό κόστος ενός πωλημένου προϊόντος ή υπηρεσίας σε 

αντίθεση με το ABC σύστημα όπου κατανέμονται τα κόστη της διοίκησης και 

                                                      
126 Καζαντζής και Σώρρος (2009) 
127 Καζαντζή και Σώρρο(2009) 
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διάθεσης στα πουλημένα αγαθά εξάγοντας στη συνέχεια το συνολικό κόστος και το 

περιθώριο κέρδους ανά πωλούμενο προϊόν ή υπηρεσία και το κόστος ανά πελάτη128. 

 

Τέλος σχετικά με τις οντότητες που παίρνουν μέρος στα δύο αυτά συστήματα 

κοστολόγησης δίνεται παρακάτω ένας πίνακας129 όπου μπορεί κάποιος να αντιληφθεί 

τις διαφορετικές οντότητες που χρησιμοποιεί το σύστημα παραδοσιακής 

κοστολόγησης σε σχέση με το ABC σύστημα. Ο πίνακας αυτός είναι ο παρακάτω: 

 

Πίνακας 2.8.1 Οντότητες Συστημάτων  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.B.C 

α. Κέντρα κόστους α. Δραστηριότητες 

β. Κατηγορίες κέντρων κόστους β. Κέντρα δραστηριοτήτων ( Macro 

activities) 

γ. Κόστος υλικών και οργανικών εξόδων γ. Πόροι 

δ. Κριτήρια κατανομής έμμεσου κόστους δ. Κατανομείς (οδηγοί) πόρων 

ε. Κριτήρια κατανομής ή καταλογισμού 

κέντρων κόστους 

ε. Κατανομείς (οδηγοί) δραστηριοτήτων 

 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κοστολόγησης βάση δραστηριοτήτων 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία 130  στο σύστημα κοστολόγησης με βάση τις 

δραστηριότητες παρατηρούνται και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία 

αναλύονται ως εξής: 

 

Πλεονεκτήματα  

• Σωστή μέτρηση απόδοσης ενός φορέα 

• Χρήσιμο εργαλείο  στην λήψη αποφάσεων σχετικών με την τιμολόγηση και 

την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

• Καλύτερη μέτρηση κερδοφορίας μιας οικονομικής μονάδας λόγω σωστού 

καταλογισμού εξόδων 

                                                      
128 Κεχράς(2009) 
129 Κεχράς(2009) 
130 Griful-Miquela(2001) 

      Malmi(1997) 

      Καζαντζή και Σώρρο(2009) 

      Κεχρά(2009) 
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• Συμβάλει στην διάκριση των δραστηριοτήτων σε αυτές που προσθέτουν και 

σε αυτές που δεν προσθέτουν αξία στα προϊόντα 

• Με την χρήση πολλαπλών αιτιών κόστους κατανέμει καλύτερα τα γενικά 

έξοδα σε σχέση με τα παραδοσιακά που χρησιμοποιούν εργατοώρες 

•  Δυνατότητα συγκέντρωσης κόστους από διαφορετικά αντικείμενα 

• Εξοικονόμηση πόρων λόγω βελτίωσης δραστηριοτήτων 

• Αναγνώριση κόστους πελατών 

 

Μειονεκτήματα 

• Η μη σωστή επιλογή διαδικασιών οδηγεί σε αύξηση της αυθαιρεσίας 

κατανομής των γενικών εξόδων 

• Κοστοβόρο σύστημα για την επιχείρηση σε περίπτωση επεξεργασίας μεγάλου 

όγκου πληροφοριών για πολλά αγαθά 

• Μη συμβατότητα με γενικές αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής  

• Δυσκολία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά 

• Υψηλό κόστος εγκατάστασης και χρήσης του συστήματος 

• Περιορισμένη χρήση σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών λόγω μη 

δυνατότητας σύνδεσης του κόστους λειτουργίας με μεμονωμένες 

δραστηριότητες, προϊόντα ή πελάτες παρά μόνο στο σύνολο του 

οργανισμού131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
131 Γκίνογλου και Σταυριανίδης(2014) 
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Κεφάλαιο 3ο: Μελέτη Περίπτωσης 

 

3.1 Παρουσίαση Επιχείρησης 

 

Η εταιρεία που επιλέχθηκε για λόγους ανωνυμίας δεν δέχτηκε να παρουσιαστεί η 

ακριβής ονομασία της και ο διακριτικός τίτλος της. Η εταιρεία είναι μία κοινοπραξία 

τεχνικής φύσεως η οποία ασχολείται με την κατασκευή των δικτύων της Δ.Ε.Η κατά 

την παρούσα φάση όμως  κατά το παρελθόν έχει ασχοληθεί  με την κατασκευή 

διαφόρων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων όπως είναι η κατασκευή κτιριακών 

έργων , έργα οδοποιίας, αντιπαροχές και διάφορα άλλα. 

 

Κοινοπραξία είναι μια σύμπραξη περισσότερων προσώπων, φυσικών ή νομικών, προς 

επιδίωξη κοινού σκοπού. Η κατασκευαστική κοινοπραξία σε κατασκευή μεγάλων 

έργων όπως λιμάνια, αεροδρόμια , γέφυρες απαιτεί την σύμπραξη περισσοτέρων 

τεχνικών εταιριών που διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά, τεχνικά μέσα και 

τεχνογνωσία. 

  

3.2 Παρουσίαση και Υπολογισμός  Οικονομικών Στοιχείων για τα 

έτη 2012 -2016. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα προσωρινά ισοζύγια (μέχρι 

δευτεροβάθμιους) κάθε έτους, προσαρμοσμένα με τους λογαριασμούς που θα 

χρειαστούν για τους υπολογισμούς.  

 

Στην συνέχεια θα υπολογισθούν τα προυπολογιστικά και τα πραγματικά φύλλα 

μερισμού (για το 2012 δεν θα υπολογιστεί προυπολογιστικό φύλλο μερισμού). Ο 

διαχωρισμός των εξόδων γίνεται σε πέντε βασικά κέντρα κόστους με βάση τις 

λειτουργίες της κοινοπραξίας. Τα έξοδα μερίζονται στα κέντρα κόστους με βάση σε 

ποια λειτουργία χρησιμοποιούνται  στην κοινοπραξία. Δηλαδή άμεσο κόστος 

παραγωγής έργου , έμμεσο κόστος παραγωγής έργου , λειτουργία διοίκησης, 

λειτουργία διάθεσης και χρηματοοικονομική λειτουργία. 
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Μετέπειτα θα υπολογιστούν οι συντελεστές (αριθμοδείκτες) μικτού κέρδους, κόστους 

έργου και καθαρού κέρδους. 

 

Ο συντελεστής μικτού κέρδους, όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο καλύτερη από άποψη 

κερδών είναι η κοινοπραξία. Ο συντελεστής αυτός χαρακτηρίζει την αποτελεσματική 

λειτουργία μιας επιχείρησης. 

 

Ο συντελεστής κόστους έργου δείχνει την σχέση του κόστους με τον τζίρο (κύκλο 

εργασιών) και μετρά την αποτελεσματικότητα ελέγχου του κόστους. 

 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που μένει στην κοινοπραξία μετά την 

αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους έργου και των λοιπών εξόδων. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο επικερδής είναι η κοινοπραξία. 

 

Στην συνέχεια θα υπολογιστούν τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα της 

κοινοπραξίας (κύκλος εργασιών, κόστος έργου , μικτά και καθαρά αποτελέσματα) με 

βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού. 

 

Τέλος με τα αποτελέσματα που θα εξάγουμε, θα γίνει μια ανάλυση όλων των 

παραπάνω με πίνακες και γραφήματα για κάθε έτος ξεχωριστά , καθώς και για την 

πενταετία.   

 

3.2.1 Χρήση 2012  

 

Προσωρινό ισοζύγιο 2012 

    Υπόλοιπο 

Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

24 Α & Β ΥΛΕΣ 74.270,84 € 0 

24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 74.270,84 €  0 

60 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  1.313.446,92€ 0 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 723.577,80 €   0 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 221.294,51 €  0 

60-03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ. 216.326,23 € 0 
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ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙ

ΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 128.693,72 €  0 

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-

ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 23.554,66 €  0 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.948.407,71 € 0 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ. ΕΛΕΥΘ. 

ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 17.150,00 €  0 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 3.931.257,71 €  0 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 356 € 0 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 356 €  0 

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 5,54 € 0 

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5,54 €  0 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 286,1 € 0 

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 286,1 €   0 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 95.324,17 € 0 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 93.710,57 € 0 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.613,60 € 0 

66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ. 

ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 € 0 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 € 0 

70 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 74.270,85 € 

70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 74.270,85 € 

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 4.227.933,95 € 

71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 4.227.933,95 € 

73 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 1.130,49 € 

73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 1.130,49 € 

75 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 1.313.446,92 € 

75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.313.446,92 € 

81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.001,47 € 0 

81-00 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΞΟΔΑ 4.001,47 € 0 
 

Στο παραπάνω ισοζύγιο εμφανίζονται επιλεγμένοι λογαριασμοί που θα χρειαστούν 

για τον υπολογισμό όλων των παρακάτω(ολόκληρο το προσωρινό ισοζύγιο υπάρχει 

στο παράρτημα 1ο σελ 155). 
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3.2.1.1 Υπολογισμός Πραγματικού Φύλλου μερισμού  

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 

% 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ  % 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % 

ΕΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 723.577,80 €             100 723.577,80 €     

60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 221.294,51 €             100 221.294,51 €     

60-03 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 216.326,23 €             100 216.326,23 €     

60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 128.693,72 €             100 128.693,72 €     

60-05 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 23.554,66 €             100 23.554,66 €     

61-00 
ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 
ΠΑΡ.ΦΟ 17.150,00 €     100 17.150,00 €             

61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 3.931.257,71 € 100 3.931.257,71 €                 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 356 €         100 356 €         

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5,54 €         100 5,54 €         

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 286,10 €         100 286,10 €         

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 93.710,57 €                 100 93.710,57 € 

65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.613,60 €                 100 1.613,60 € 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 €         100 20 €         

ΣΥΝΟΛΟ 5.357.846,44 €   3.931.257,71 €   17.150,00 €   667,64 €   1.313.446,92 €   95.324,17 € 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους για το έτος 2012 προέρχεται από το άμεσο κόστος παραγωγής έργου. Αυτό είναι λογικό αφού επιβαρύνθηκε με 

τις αμοιβές των υπερεργολάβων εκτέλεσης τεχνικών έργων (λογαριασμός 61-93).



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

76 

 

3.2.1.2 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών  

 

Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για το έτος 2012 προκύπτει, αν στις πωλήσεις 

εμπορευμάτων προστεθούν οι πωλήσεις προιόντων και ο λογαριασμός  της παροχής 

υπηρεσιών του έτους, δηλαδή τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της 

επιχείρησης. 

 

3.2.1.3 Υπολογισμός Κόστους Έργου με βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού 

 

Το κόστος έργου για το έτος 2012 προκύπτει από το άθροισμα των αναλώσεων των Α 

και Β υλών μαζί με αυτών του άμεσου και έμμεσου κόστους λειτουργίας παραγωγής 

έργου. 

 

Οι αναλώσεις των Α και Β υλών είναι οι αγορές της χρήσης, επειδή η κοινοπραξία 

δεν «κρατάει» αποθέματα (δεν κάνει απογραφή έναρξης- λήξης). Άρα:  

Αναλώσεις = αγορές + αρχικό αποθέμα – τελικό απόθεμα  

Αναλώσεις = 74.270,84 €+ 0 € - 0 € =74.270,84 € 

  

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Α & Β ΥΛΩΝ 74.270,84 € 

(+) ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 

3.931.257,71 € 

 

(+) ΕΜΜΕΣΟ  ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 

17.150,00 € 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  4.022.678,55 € 

 

3.2.1.4 Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το μικτό αποτέλεσμα για το έτος 2012 προκύπτει αν από τον κύκλο εργασιών που 

υπολογίσθηκε παραπάνω αφαιρεθεί το κόστος έργου. 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4.303.335,29 € 

(-) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  4.022.678,55 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  280.656,74 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 74.270,85 € 

(+) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 4.227.933,95 € 

(+) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.130,49 € 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4.303.335,29 € 
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3.2.1.5 Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το καθαρό αποτέλεσμα του έτους 2012 προκύπτει, αν στο μικτό αποτέλεσμα που 

υπολογίσθηκε προηγουμένος προστεθεί ο λογαριασμός έσοδα από διάθεση 

προσωπικού σε τρίτους, δηλαδή έσοδα από παρεπόμενες και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες και αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, διάθεσης, 

χρηματοοικονομικά όπως επίσης και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα του 

συγκεκριμένου έτους. 

 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  280.656,74 € 

(+) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.313.446,92 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.313.446,92 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 667,64 € 

(-) ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 95.324,17 € 

(-) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.001,47 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 180.663,46 € 

 

3.2.1.6 Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Κύκλος εργασιών 4.303.335,29 €  

Mικτό κέρδος 280.656,74 €  

Κόστος έργου 4.022.678,55 €  

Καθαρό κέρδος 180.663,46 €  
 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

78 

 

Γράφημα απεικόνισης κύκλου εργασιών, κόστους έργου , μικτού και καθαρού κέρδους 

 

 

Υπολογισμός συντελεστή μικτού κέρδους 

 

Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσης με το 

κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (Μικτό κέρδος / Κύκλο εργασιών) * 100 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (280.656,74 € / 4.303.335,29 €) *100 = 6,52 % 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά χαμηλός.Αυτό είναι λογικό γιατί έχουμε υψηλό κόστος 

έργου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη από άποψη κερδών 

είναι η κοινοπραξία. 

 

Υπολογισμός συντελεστή κόστος έργου 

 

Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος έργου της χρήσης με 

τον κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής κόστους έργου = (Κόστος έργου / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής κόστους έργου = (4.022.678,55 € / 4.303.335,29 €) *100 = 93,48% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά υψηλός γιατί έχουμε υψηλό κόστος έργου. 
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Υπολογισμός συντελεστή καθαρού κέρδους 

 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους, υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό κέρδος της 

χρήσης με τον κύκλο εργασιών της χρήσης 

 

Συντελεστής καθαρού κέρδους = (Καθαρό κέρδος / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής καθαρού κέρδους =  (180.663,46 € / 4.303.335,29 €) *100 = 4,20% 

 

Ο συντελεστής αυτός δείχνει το ποσοστό κέρδους που μένει στην κοινοπραξία μετά 

την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους έργου και των λοιπών εξόδων. 

Είναι αρκετά χαμηλός γιατί αρκετά χαμηλός είναι και ο συντελεστής μικτού κέρδους.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο επικερδής είναι η κοινοπραξία. 

 

Γράφημα ανάλυσης του κύκλου εργασιών 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, το μικτό κέρδος αποτελεί το 6,52% του 

κύκλου εργασιών και το 93,48% αποτελεί το κόστος του έργου.  

 

Αναλώσεις Α και Β υλών 74.270,84 €  
Αμεσο κόστος έργου 3.931.257,71 €  
Έμμεσο κόστος έργου 17.150,00 €  
Σύνολο κόστους έργου 4.022.678,55 €  

 

Μικτό κέρδος

6,52%

Κόστος έργου

93,48%

Κύκλος εργασιών
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Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης του κόστους έργου 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το άμεσο κόστος έργου αποτελεί το  

97,73% του κόστους έργου, το 0,43% αποτελεί το έμμεσο κόστος έργου και το 1,84% 

είναι οι αναλώσεις Α και Β υλών.  

 

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών + 

άλλα έσοδα)  5.616.782,21 €  

Κόστος έργου  4.022.678,55 €  

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.313.446,92 €  

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 667,64 €  

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 95.324,17 €  

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα 4.001,47 €  

Καθαρό κέρδος 180.663,46 €  
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Γράφημα ανάλυσης των συνολικών εσόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, από τα συνολικά έσοδα το 71,62% 

αφορά  το κόστος έργου , το 23,38% αφορά τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, το 0,01% 

αφορά τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, το 1,70% αφορά τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα, το 0,07%  αφορά τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και τέλος το υπόλοιπο 

3,22% είναι το καθαρό κέρδος  

 

Άμεσο Κόστος έργου 3.931.257,71 €  
Έμμεσο Κόστος έργου 17.150,00 €  
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.313.446,92 €  
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 667,64 €  
Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 95.324,17 €  
Σύνολο Οργανικών εξόδων (ομάδα 6) 5.357.846,44 €  

 

 

 

 

 

 

71,62%

23,38%

0.01%
1,70%

0,07%

3,22%

Συνολικά έσοδα

Κόστος έργου Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα Καθαρό κέρδος
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Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης οργανικών εξόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα ,από τα συνολικά οργανικά έξοδα, το 

73,37% αποτελεί το άμεσο κόστος έργου , το 0,32% αποτελεί το έμμεσο κόστος 

έργου, το 24,51% αποτελούν τα έξοδα διάθεσης , το 0,01% αποτελούν τα έξοδα  

διοίκησης και το 1,78% τα χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

3.2.2 Χρήση 2013 

  

Προσωρινό ισοζύγιο 2013 

    Υπόλοιπο   

Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

24 Α & Β ΥΛΕΣ 84.673,25 € 0 

24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 84.673,25 € 0 

60 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.541.402,82 € 0 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 728.648,82 € 0 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 362.754,48 € 0 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ. 

ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.911,83 € 0 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙ

ΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 234.435,55 € 0 

73,37%

0,32%

24,51%

0,01% 1,78%

Οργανικά έξοδα (ομάδα 6)

Άμεσο Κόστος έργου Έμμεσο Κόστος έργου

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα λειτουργίας διοίκησης

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής
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60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-

ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5.652,14 € 0 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.706.803,90 € 0 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ. 

ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 8.200,00 € 0 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 4.698.603,90 € 0 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.066,00 € 0 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.066,00 € 0 

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 0,02 € 0 

63-04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ 0,02 € 0 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 38.129,35 € 0 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 38.057,15 € 0 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 72,2 € 0 

66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤ. 

ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 € 0 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 € 0 

70 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 84.673,25€ 

70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 84.673,25€ 

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0  5.068.371,03€ 

71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0  5.068.371,03€ 

73 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 7.066,00 € 

73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 7.066,00 € 

75 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 1.541.552,82 € 

75-00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 150 € 

75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.541.402,82 € 

81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.916,52 € 0 

81-00 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΞΟΔΑ 4.916,52 € 0 

 

Στο παραπάνω ισοζύγιο εμφανίζονται επιλεγμένοι λογαριασμοί που θα χρειαστούν 

για τον υπολογισμό όλων των παρακάτω(ολόκληρο το προσωρινό ισοζύγιο υπάρχει 

στο παράρτημα 2ο σελ 160). 
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3.2.2.1 Υπολογισμός Προυπολογιστικού Φύλλου Μερισμού  

 

Συντελεστές επιβάρυνσης για τη χρήση 2013 

ΛΟΓ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 18,0645% 0,0000% 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 5,5247% 0,0000% 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟ

Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 5,4007% 0,0000% 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕ

Σ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡ

ΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 3,2129% 0,0000% 

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-

ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0000% 0,0000% 0,5881% 0,0000% 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑ

ΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 0,4282% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙ

ΚΩΝ ΕΡΓ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,0000% 0,0089% 0,0000% 0,0000% 

63-07 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,0000% 0,0001% 0,0000% 0,0000% 

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,0000% 0,0071% 0,0000% 0,0000% 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ

ΕΩΣ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 2,3395% 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0403% 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,0000% 0,0005% 0,0000% 0,0000% 

 

Ο υπολογισμός των συντελεστών επιβάρυνσης έγινε με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2012 (βλέπε σελίδα 74) 

 

Π.χ ο συντελεστής της λειτουργίας διάθεσης για το λογαριασμό 60-00 προκύπτει αν 

διαιρέσουμε το ποσό του αντίστοιχου λογαριασμού από το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2012 με το άθροισμα που προκύπτει από την αμοιβή των 
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υπερεργολάβων και τις αναλώσεις των Α και Β υλών και το πολλαπλασιάσουμε επι 

εκατό. Έτσι έχουμε (723.577,80 € / 4.005.528,55 € ) * 100 = 18,0645% 

 

Με την ίδια λογική προκύπτουν και οι υπόλοιποι συντελεστές του παραπάνω πίνακα. 
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Προυπολογιστικό Φύλλο Μερισμού 2013

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                            

864.074,02 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                    

864.074,02 €  

                                                                    

-   €  

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

                                                            

264.263,00 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                    

264.263,00 €  

                                                                    

-   €  

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                            

258.330,03 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                    

258.330,03 €  

                                                                    

-   €  

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟ

ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                            

153.682,02 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                    

153.682,02 €  

                                                                    

-   €  

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

                                                              

28.128,24 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                      

28.128,24 €  

                                                                    

-   €  

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.Σ

Ε ΠΑΡ.ΦΟ 

                                                              

20.479,99 €   

                                                               

20.479,99 €  

                                                                  

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                                    

-   €  

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 

                                                         

4.698.603,90 €  

                                                      

4.698.603,90 €  

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                                    

-   €  

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

                                                                   

425,12 €   

                                                                           

-   €  

                                                          

425,12 €  

                                                                  

-   €  

                                                                    

-   €  

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

                                                                       

6,62 €   

                                                                           

-   €  

                                                              

6,62 €  

                                                                  

-   €  

                                                                    

-   €  

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

                                                                   

341,65 €   

                                                                           

-   €  

                                                          

341,65 €  

                                                                  

-   €  

                                                                    

-   €  

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 

                                                            

111.906,24 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                      

111.906,24 €  

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 

                                                                

1.926,91 €   

                                                                           

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                                  

-   €  

                                                          

1.926,91 €  

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

                                                                     

23,88 €   

                                                                           

-   €  

                                                            

23,88 €  

                                                                  

-   €  

                                                                    

-   €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                                                         

6.402.191,63 €  

                                                      

4.698.603,90 €  

                                                               

20.479,99 €  

                                                          

797,27 €  

                                                 

1.568.477,31 €  

                                                      

113.833,15 €  
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Τα ποσά του Προυπολογιστικού φύλλου μερισμού προκύπτουν αν 

πολλαπλασιάσουμε τους συντελεστές επιβάρυνσης που υπολογίσαμε παραπάνω με το 

συνολικό άμεσο κόστος έργου για το 2013 που προκύπτει από τον εξής τύπο:  

 

Συνολικό Άμεσο κόστος έργου = Αμοιβές υπερεργολάβων + Αναλώσεις Α και Β 

υλών  

 

Π.χ  το προυπολογιστικό έμμεσο κόστος της λειτουργίας παραγωγής έργου προκύπτει 

αν πολλαπλασιάσουμε τον αντίστοιχο συντελεστή επιβάρυνσης που υπολογίστηκε 

παραπάνω με το συνολικό άμεσο κόστος έργου.  

 

Έτσι έχουμε  (0,4282 * 4.783.277,15 € ) / 100 = 20.479,99 € 

 

Με την ίδια λογική υπολογίζονται κι τα υπόλοιπα ποσά του προυπολογιστικού 

φύλλου μερισμού 
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3.2.2.2 Υπολογισμός Πραγματικού Φύλλου Μερισμού   

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 

% 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ  % 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % 

ΕΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 728.648,82 €             100 728.648,82 €     

60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 362.754,48 €             100 362.754,48 €     

60-03 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.911,83 €             100 209.911,83 €     

60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 234.435,55 €             100 234.435,55 €     

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5.652,14 €             100 5.652,14 €     

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 8.200,00 €     100 8.200,00 €             

61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 4.698.603,90 € 100 4.698.603,90 €                 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.066,00 €     100 7.066,00 €             

63-04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ 0,02 €         100 0,02 €         

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 38.057,15 €                 100 38.057,15 € 

65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 72,20 €                 100 72,20 € 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 €         100 20 €         

ΣΥΝΟΛΟ 6.293.422,09 €   4.698.603,90 €   15.266,00 €   20,02 €   1.541.402,82 €   38.129,35 € 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους για το έτος 2013 προέρχεται από το άμεσο κόστος παραγωγής έργου. Αυτό είναι λογικό αφού επιβαρύνθηκε με 

τις αμοιβές των υπερεργολάβων εκτέλεσης τεχνικών έργων (λογαριασμός 61-93)
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3.2.2.3 Αποκλίσεις Πραγματικού από Προυπολογιστικό φύλλο μερισμού 

 

Οι αποκλίσεις προκύπτουν αν από τα πραγματικά έξοδα αφαιρέσουμε τα προυπολογιστικά 

(διαφορές πραγματικών-προυπολογιστικών). 

 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα:  

✓ Το έμμεσο κόστος έργου του πραγματικού φύλλου μερισμού είναι μικρότερο 

κατά 5.213,99 € σε σχέση με το προυπολογιστικό. Αυτό είναι θετικό για την 

κοινοπραξία γιατί επιβαρύνθηκε με λιγότερα έξοδα από αυτά που είχε 

προυπολογίσει. 

 

✓ Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διοίκησης του πραγματικού φύλλου 

μερισμού είναι μικρότερο σε σχέση με το προυπολογιστικό κατά 777,25 €. 

Αυτό είναι καλό γιατί επιβαρύνθηκε με λιγότερα έξοδα από αυτά που είχε 

προυπολογίσει και έτσι η κοινοπραξία είναι πιο αποδοτική. 

 

✓ Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διάθεσης του πραγματικού φύλλου 

μερισμού είναι μικρότερο κατά 27.074,49 € σε σχέση με το προυπολογιστικό. 

Αυτό  είναι καλό για την κοινοπραξία γιατί δεν επιβαρύνθηκε με επιπλέον 

έξοδα από αυτά που είχε προυπολογίσει . 

 

✓  Το συνολικό κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργείας του πραγματικού 

φύλλου μερισμού είναι μικρότερο κατά 75.703,80€ σε σχέση με το 

προυπολογιστικό. Αυτό είναι θετικό για την κοινοπραξία γιατί επιβαρύνθηκε 

με λιγότερα έξοδα από αυτά που είχε προυπολογίσει. 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΤΙΚΟ 4.698.603,90 € 20.479,99 € 797,27 € 1.568.477,31€ 113.833,15 € 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 4.698.603,90 € 15.266,00 € 20,02 € 1.541.402,82 € 38.129,35 € 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
-5.213,99 € -777,25 € -27.074,49 € -75.703,80 € 
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3.2.2.4 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών  

 

Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για το έτος 2013 προκύπτει, αν στις πωλήσεις 

εμπορευμάτων προστεθούν οι πωλήσεις προιόντων όπως επίσης και οι λογαριασμοί  

που αναφέρονται στην  παροχή υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για 

το έτος 2013, δηλαδή τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

 

3.2.2.5 Υπολογισμός Κόστους Έργου με βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού 

 

Το κόστος έργου για το έτος 2013 προκύπτει από το άθροισμα  των αναλώσεων των 

Α και Β υλών μαζί με αυτών άμεσου και έμμεσου κόστους λειτουργίας παραγωγής 

έργου που προκύπτει από το φύλλο μερισμού. 

 

0.00 €

1,000,000.00 €

2,000,000.00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 84.673,25 € 

(+) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.068.371,03 € 

(+) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.066,00 € 

(+) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 150,00 € 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.160.260,28 € 
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Οι αναλώσεις των Α και Β υλών είναι οι αγορές της χρήσης, επειδή η κοινοπραξία 

δεν «κρατάει» αποθέματα (δεν κάνει απογραφή έναρξης- λήξης). Άρα:  

 

Αναλώσεις = αγορές + αρχικό αποθέμα – τελικό απόθεμα  

Αναλώσεις = 84.673,25 € + 0 € - 0 € =84.673,25 € 

 

 

 3.2.2.6 Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το μικτό αποτέλεσμα για το έτος 2013 προκύπτει αν από τον κύκλο εργασιών που 

υπολογίσθηκε παραπάνω αφαιρεθεί το κόστος έργου του συγκεκριμένου έτους. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  5.160.260,28 € 

(-) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  4.798.543,15 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  361.717,13 € 

 

 

3.2.2.7 Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το καθαρό αποτέλεσμα του έτους 2013 προκύπτει, αν στο μικτό αποτέλεσμα που 

υπολογίσθηκε προηγουμένος προστεθεί ο λογαριασμός έσοδα από διάθεση 

προσωπικού σε τρίτους, δηλαδή έσοδα από παρεπόμενες και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες  και αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, διάθεσης, 

χρηματοοικονομικά που υπολογίζονται από το φύλλο μερισμού , όπως επίσης και τα 

έκτακτα και ανόργανα έξοδα του συγκεκριμένου έτους. 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Α & Β ΥΛΩΝ 84.673,25 € 

(+)  ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 4.698.603,90 € 

(+) ΕΜΜΕΣΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 15.266,00 € 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  4.798.543,15 € 
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ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  361.717,13 € 

(+) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.541.402,82 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.541.402,82 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 20,02 € 

(-) ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 38.129,35 € 

(-) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.916,52 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 318.651,24 € 

 

3.2.2.8 Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Κύκλος εργασιών 5.160.260,28 € 

Mικτό κέρδος 361.717,13 € 

Κόστος έργου 4.798.543,15 € 

Καθαρό κέρδος 318.651,24 € 

 

 

Γράφημα απεικόνισης κύκλου εργασιών, κόστους έργου , μικτού και καθαρού κέρδους 
 

 

 

 

0.00 €

1,000,000.00 €

2,000,000.00 €

3,000,000.00 €

4,000,000.00 €

5,000,000.00 €

6,000,000.00 €

Κύκλος 

εργασιών

Mικτό κέρδος Κόστος έργου Καθαρό 

κέρδος
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Υπολογισμός συντελεστή μικτού κέρδους 

Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσης με το 

κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (Μικτό κέρδος / Κύκλο εργασιών) * 100 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = ( 361.717,13 €/ 5.160.260,28 € )*100 = 7,01% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά χαμηλός.Αυτό είναι λογικό γιατί έχουμε υψηλό κόστος 

έργου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη από άποψη κερδών 

είναι η κοινοπραξία. 

 

Υπολογισμός συντελεστή κόστος έργου 

Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος έργου της χρήσης με 

τον κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής κόστους έργου = (Κόστος έργου / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής κόστους έργου = (4.798.543,15 €/ 5.160.260,28 € ) *100 = 92,99% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά υψηλός γιατί έχουμε υψηλό κόστος έργου. 

 

Υπολογισμός συντελεστή καθαρού κέρδους 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους, υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό κέρδος της 

χρήσης με τον κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής καθαρού κέρδους = (Καθαρό κέρδος / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής καθαρού κέρδους =  (318.651,24 €/ 5.160.260,28 €) *100 = 6,18% 

 

Ο συντελεστής αυτός δείχνει το ποσοστό κέρδους που μένει στην κοινοπραξία μετά 

την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους έργου και των λοιπών εξόδων. 

Είναι αρκετά χαμηλός γιατί αρκετά χαμηλός είναι και ο συντελεστής μικτού κέρδους.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο επικερδής είναι η κοινοπραξία. 
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Γράφημα ανάλυσης του κύκλου εργασιών 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, το μικτό κέρδος αποτελεί το 7,01% του 

κύκλου εργασιών και το 92,99% αποτελεί το κόστος του έργου. 

 

Αναλώσεις Α και Β υλών 84.673,25 € 

Άμεσο κόστος έργου 4.698.603,90 € 

Έμμεσο κόστος έργου 15.266,00 € 

Σύνολο κόστους έργου 4.798.543,15 € 
 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης του κόστους έργου 

 

Mικτό κέρδος

7,01%

Κόστος έργου

92,99%

Κύκλος εργασιών

Αναλώσεις Α 

και Β υλών

1,76%

Άμεσο κόστος 

έργου

97,92%

Έμμεσο 

κόστος έργου

0,32%

Κόστος έργου
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το άμεσο κόστος έργου αποτελεί το  

97,92 % του κόστους έργου, το 0,32 % αποτελεί το έμμεσο κόστος έργου και το 1,76 

% είναι οι αναλώσεις Α και Β υλών. 

 

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών + 

άλλα έσοδα) 6.701.663,10 € 

Κόστος έργου 4.798.543,15 € 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.541.402,82 € 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 20,02 € 

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 38.129,35 € 

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα 4.916,52 € 

Καθαρό κέρδος 318.651,24 € 
 

Γράφημα ανάλυσης των συνολικών εσόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, από τα συνολικά έσοδα το 71,60 % 

αφορά  το κόστος έργου , το 23 % αφορά τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, το 0,0003% 

αφορά τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, το 0,57% αφορά τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα, το 0,07%  αφορά τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και τέλος το υπόλοιπο 

4,75% είναι το καθαρό κέρδος. 

 

71,60%

23%

0,0003%

0,57% 0,07%

4,75%

Συνολικά έσοδα

Κόστος έργου Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα Καθαρό κέρδος
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Άμεσο Κόστος έργου 4.698.603,90 € 

Έμμεσο Κόστος έργου 15.266,00 € 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.541.402,82 € 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 20,02 € 

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 38.129,35 € 

Σύνολο Οργανικών εξόδων (ομάδα 6) 6.293.422,09 € 

 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης οργανικών εξόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα ,από τα συνολικά οργανικά έξοδα, το 

74,66% αποτελεί το άμεσο κόστος έργου , το 0,24% αποτελεί το έμμεσο κόστος 

έργου, το 24,49% αποτελούν τα έξοδα διάθεσης , το 0,0003% αποτελούν τα έξοδα  

διοίκησης και το 0,61% τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

74,66%

0,24%

24,49%

0,0003% 0,61%

Οργανικά έξοδα (ομάδα 6)

Άμεσο Κόστος έργου Έμμεσο Κόστος έργου

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα λειτουργίας διοίκησης

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής
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3.2.3 Χρήση 2014 

 

Προσωρινό ισοζύγιο 2014 

    Υπόλοιπο   

Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

24 Α & Β ΥΛΕΣ 146.734,87 € 0 

24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 146.734,87 € 0 

60 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.416.965,05 € 0 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 695.024,08 € 0 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 324.238,20 € 0 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 190.082,49 € 0 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟ

ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 203.936,55 € 0 

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.683,73 € 0 

61 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 3.602.739,63 € 0 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.

ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 6.200,00 € 0 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 3.596.539,63 € 0 

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 4,16 € 0 

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 4,16 € 0 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.052,73 € 0 

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.052,73 € 0 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 15.133,06 € 0 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 13.968,84 € 0 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.164,22 € 0 

66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 € 0 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 € 0 

70 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 96.413,75 € 

70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 96.413,75 € 

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 3.940.358,02 € 

71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 3.940.358,02 € 

75 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 1.416.965,05 € 
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75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.416.965,05 € 

81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.235,30 € 0 

81-00 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΞΟΔΑ 2.235,30 € 0 
 

Στο παραπάνω ισοζύγιο εμφανίζονται επιλεγμένοι λογαριασμοί που θα χρειαστούν 

για τον υπολογισμό όλων των παρακάτω(ολόκληρο το προσωρινό ισοζύγιο υπάρχει 

στο παράρτημα 3ο σελ 167). 

 

3.2.3.1 Υπολογισμός Προυπολογιστικού Φύλλου Μερισμού  

 

Συντελεστές επιβάρυνσης για τη χρήση 2014 

ΛΟΓ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 15,2333% 0,0000% 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 7,5838% 0,0000% 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 4,3885% 0,0000% 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩ

ΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 4,9011% 0,0000% 

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-

ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0000% 0,0000% 0,1182% 0,0000% 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ

Γ.ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 0,1714% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚ

ΩΝ ΕΡΓ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,1477% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

63-04 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 

–ΤΕΛΗ 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕ

ΩΣ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,7956% 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0015% 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,0000% 0,0004% 0,0000% 0,0000% 
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Ο υπολογισμός των συντελεστών επιβάρυνσης έγινε με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2013 (βλέπε σελίδα 87) 

 

Π.χ ο συντελεστής της λειτουργίας διάθεσης για το λογαριασμό 60-00 προκύπτει αν 

διαιρέσουμε το ποσό του αντίστοιχου λογαριασμού από το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2013 με το άθροισμα που προκύπτει από την αμοιβή των 

υπερεργολάβων και τις αναλώσεις των Α και Β υλών και το πολλαπλασιάσουμε επι 

εκατό. Έτσι έχουμε (728.648,82 € / 4.783.277,15€ ) * 100 = 15,2333 % 

 

Με την ίδια λογική προκύπτουν και οι υπόλοιποι συντελεστές του παραπάνω πίνακα. 
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 Προυπολογιστικό Φύλλο Μερισμού 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                          

570.222,56 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                         

570.222,56 €  

                                                                   

-   €  

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

                                                          

283.882,69 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                         

283.882,69 €  

                                                                   

-   €  

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                          

164.271,81 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                         

164.271,81 €  

                                                                   

-   €  

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡ

ΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                          

183.463,47 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                         

183.463,47 €  

                                                                   

-   €  

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

                                                              

4.423,23 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                             

4.423,23 €  

                                                                   

-   €  

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟ

Κ.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 

                                                              

6.417,12 €   

                                                                   

6.417,12 €  

                                                                 

-   €  

                                                                        

-   €  

                                                                   

-   €  

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓ. 

                                                       

3.596.539,63 €  

                                                                 

3.596.539,63 €  

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                                        

-   €  

                                                                   

-   €  

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

                                                              

5.529,68 €   

                                                                   

5.529,68 €  

                                                                 

-   €  

                                                                        

-   €  

                                                                   

-   €  

63-04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ 

                                                                     

0,02 €   

                                                                              

-   €  

                                                              

0,02 €  

                                                                        

-   €  

                                                                   

-   €  

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 

                                                            

29.782,59 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                                        

-   €  

                                                      

29.782,59 €  

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 

                                                                   

56,50 €   

                                                                              

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                                        

-   €  

                                                             

56,50 €  

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

                                                                   

15,65 €   

                                                                              

-   €  

                                                            

15,65 €  

                                                                        

-   €  

                                                                   

-   €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                                                       

4.844.604,94 €  

                                                                 

3.596.539,63 €  

                                                                 

11.946,79 €  

                                                            

15,67 €  

                                                      

1.206.263,76 €  

                                                      

29.839,09 €  
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Τα ποσά του Προυπολογιστικού φύλλου μερισμού προκύπτουν αν 

πολλαπλασιάσουμε του συντελεστές επιβάρυνσης που υπολογίσαμε παραπάνω με το 

συνολικό άμεσο κόστος έργου για το 2014 που προκύπτει από τον εξής τύπο:  

 

Συνολικό Άμεσο κόστος έργου = Αμοιβές υπερεργολάβων + Αναλώσεις Α και Β 

υλών  

 

Π.χ  το προυπολογιστικό έμμεσο κόστος της λειτουργίας παραγωγής έργου του 

λογαριασμού 61-00 προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον αντίστοιχο συντελεστή 

επιβάρυνσης που υπολογίστηκε παραπάνω με το συνολικό άμεσο κόστος έργου.  

Έτσι έχουμε  (0,1714 * 3.743.274,50 € ) / 100 = 6.417,12 €. 

 

Με την ίδια λογική υπολογίζονται κι τα υπόλοιπα ποσά του προυπολογιστικού 

φύλλου μερισμού 
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3.2.3.2 Υπολογισμός Πραγματικού Φύλλου Μερισμού  

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 

% 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ  % 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % 

ΕΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 695.024,08 €             100 695.024,08 €     

60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 324.238,20 €             100 324.238,20 €     

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 190.082,49 €             100 190.082,49 €     

60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 203.936,55 €             100 203.936,55 €     

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.683,73 €             100 3.683,73 €     

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 6.200,00 €     100 6.200,00 €             

61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 3.596.539,63 € 100 3.596.539,63 €                 

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 4,16 €         100 4,16 €         

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.052,73 €         100 2.052,73 €         

65-06 
ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 13.968,84 €                 100 13.968,84 € 

65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.164,22 €                 100 1.164,22 € 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 €         100 20 €         

ΣΥΝΟΛΟ   5.036.914,63 €   3.596.539,63 €   6.200,00 €   2.076,89 €   1.416.965,05 €   15.133,06 € 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους για το έτος 2014 προέρχεται από το άμεσο κόστος παραγωγής έργου. Αυτό είναι λογικό αφού 

επιβαρύνθηκε με τις αμοιβές των υπερεργολάβων εκτέλεσης τεχνικών έργων (λογαριασμός 61-93). 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

103 

 

3.2.3.3 Αποκλίσεις Πραγματικού από Προυπολογιστικό φύλλο μερισμού 

 

Οι αποκλίσεις προκύπτουν αν από τα πραγματικά έξοδα αφαιρέσουμε τα 

προυπολογιστικά (διαφορές πραγματικών-προυπολογιστικών). 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ 2014 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΤΙΚΟ 3.596.539,63 € 11.946,79 € 15,67 € 1.206.263,76 € 29.839,09 € 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 3.596.539,63 € 6.200,00 € 2.076,89 € 1.416.965,05 € 15.133,06 € 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5.746,79 € 2.061,22 € 210.701,29 € -14.706,03 € 

 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα:  

✓  Το έμμεσο κόστος έργου του πραγματικού φύλλου μερισμού είναι μικρότερο κατά 

5.746,79 € σε σχέση με το προυπολογιστικό. Άυτό είναι θετικό για την κοινοπραξία 

γιατί προέκυψαν λιγότερα έξοδα σε σχέση με αυτά που είχε προυπολογίσει .  

 

✓  Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διοίκησης του πραγματικού φύλλου 

μερισμού είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το προυπολογιστικό κατά 2.061,22 €. Αυτό 

συμβαίνει γιατί επιβαρύνθηκε με περισσότερα διάφορα έξοδα από αυτά που είχε 

προυπολογίσει. 

 

✓  Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διάθεσης του πραγματικού φύλλου 

μερισμού είναι μεγαλύτερο κατά 210.701,29€ σε σχέση με το προυπολογιστικό. Αυτό 

δεν είναι καλό για την κοινοπραξία γιατί επιβαρύνθηκε με επιπλέον έξοδα από αυτά 

που είχε προυπολογίσει . 

 

✓   Το συνολικό κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργείας του πραγματικού 

φύλλου μερισμού είναι μικρότερο κατά 14.706,03 € σε σχέση με το προυπολογιστικό. 

Άυτό είναι καλό για την κοινοπραξία γιατί προέκυψαν λιγότερα έξοδα σε σχέση με 

αυτά που είχε προυπολογίσει.  
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3.2.3.4 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών 

 

Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για το έτος 2014 προκύπτει, αν στις πωλήσεις 

εμπορευμάτων προστεθούν οι πωλήσεις προιόντων του έτους 2014, δηλαδή τα έσοδα 

από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης 

 

3.2.3.5 Υπολογισμός Κόστους Έργου με βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού 

 

Το κόστος έργου για το έτος 2014 προκύπτει από το άθροισμα των αναλώσεων των Α 

και Β υλών μαζί με αυτών του άμεσου και έμμεσου κόστους λειτουργίας παραγωγής 

έργου του έτους 2014.  

 

Οι αναλώσεις των Α και Β υλών είναι οι αγορές της χρήσης, επειδή η κοινοπραξία 

δεν «κρατάει» αποθέματα (δεν κάνει απογραφή έναρξης- λήξης). Άρα:  

 

Αναλώσεις = αγορές + αρχικό αποθέμα – τελικό απόθεμα  

0.00 €

200,000.00 €

400,000.00 €

600,000.00 €

800,000.00 €

1,000,000.00 €

1,200,000.00 €

1,400,000.00 €

1,600,000.00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 96.413,75 € 

(+) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3.940.358,02 € 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4.036.771,77 € 
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Αναλώσεις = 146.734,87 €+ 0 € - 0 € = 146.734,87 € 

 

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Α & Β ΥΛΩΝ 146.734,87 € 

(+) ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 3.596.539,63 € 

(+) ΕΜΜΕΣΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 6.200,00 € 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  3.749.474,50 € 

 

3.2.3.6 Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το μικτό αποτέλεσμα για το έτος 2014 προκύπτει αν από τον κύκλο εργασιών που 

υπολογίσθηκε παραπάνω αφαιρεθεί το κόστος έργου του συγκεκριμένου έτους. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4.036.771,77 € 

(-) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  3.749.474,50 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  287.297,27 € 

 

3.2.3.7 Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το καθαρό αποτέλεσμα του έτους 2014 προκύπτει, αν στο μικτό αποτέλεσμα που 

υπολογίσθηκε προηγουμένος προστεθεί ο λογαριασμός έσοδα από διάθεση 

προσωπικού σε τρίτους, δηλαδή έσοδα από παρεπόμενες και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες και αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, διάθεσης, 

χρηματοοικονομικά που υπολογίζονται από το φύλλο μερισμού , όπως επίσης και τα 

έκτακτα και ανόργανα έξοδα του συγκεκριμένου έτους. 

 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  287.297,27 € 

(+) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.416.965,05 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.416.965,05 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.076,89 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15.133,06 € 

(-) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.235,30 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 267.852,02 € 
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3.2.3.8 Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Κύκλος εργασιών 4.036.771,77 € 

Mικτό κέρδος 287.297,27 € 

Κόστος έργου 3.749.474,50 € 

Καθαρό κέρδος 267.852,02 € 

 

 

Γράφημα απεικόνισης κύκλου εργασιών, κόστους έργου , μικτού και καθαρού κέρδους 

 

 

Υπολογισμός συντελεστή μικτού κέρδους 

Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσης με το 

κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (Μικτό κέρδος / Κύκλο εργασιών) * 100 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = ( 287.297,27 € / 4.036.771,77 € )*100 = 7,12% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά χαμηλός.Αυτό είναι λογικό γιατί έχουμε υψηλό κόστος 

έργου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη από άποψη κερδών 

είναι η κοινοπραξία. 

 

 

0.00 €

500,000.00 €

1,000,000.00 €

1,500,000.00 €

2,000,000.00 €

2,500,000.00 €

3,000,000.00 €

3,500,000.00 €

4,000,000.00 €

4,500,000.00 €

Κύκλος 

εργασιών

Mικτό κέρδος Κόστος έργου Καθαρό 

κέρδος
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Υπολογισμός συντελεστή κόστος έργου 

Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος έργου της χρήσης με 

τον κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής κόστους έργου = (Κόστος έργου / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής κόστους έργου = (3.749.474,50 € / 4.036.771,77 €) *100 = 92,88% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά υψηλός γιατί έχουμε υψηλό κόστος έργου. 

 

Υπολογισμός συντελεστή καθαρού κέρδους 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους, υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό κέρδος της 

χρήσης με τον κύκλο εργασιών της χρήσης 

 

Συντελεστής καθαρού κέρδους = (Καθαρό κέρδος / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής καθαρού κέρδους =  (267.852,02 €/ 4.036.771,77 €) *100 = 6,64% 

 

Ο συντελεστής αυτός δείχνει το ποσοστό κέρδους που μένει στην κοινοπραξία μετά 

την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους έργου και των λοιπών εξόδων. 

Είναι αρκετά χαμηλός γιατί αρκετά χαμηλός είναι και ο συντελεστής μικτού κέρδους.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο επικερδής είναι η κοινοπραξία. 

 

Γράφημα ανάλυσης του κύκλου εργασιών 

 

Mικτό κέρδος

7,12%

Κόστος έργου

92,88%

Κύκλος εργασιών
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Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, το μικτό κέρδος αποτελεί το 7,12% του 

κύκλου εργασιών και το 92,88% αποτελεί το κόστος του έργου. 

 

Αναλώσεις Α και Β υλών 146.734,87 € 
Άμεσο κόστος έργου 3.596.539,63 € 
Έμμεσο κόστος έργου 6.200,00 € 
Σύνολο κόστους έργου 3.749.474,50 € 

 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης του κόστους έργου 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το άμεσο κόστος έργου αποτελεί το  

95,92% του κόστους έργου, το 0,17% αποτελεί το έμμεσο κόστος έργου και το 3,91% 

είναι οι αναλώσεις Α και Β υλών. 

 

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών + 

άλλα έσοδα) 5.453.736,82 € 

Κόστος έργου 3.749.474,50 € 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.416.965,05 € 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 2.076,89 € 

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 15.133,06 € 

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα 2.235,30 € 

Καθαρό κέρδος 267.852,02 € 
 

 

Αναλώσεις Α 

και Β υλών

3,91%

Άμεσο κόστος 

έργου

95,92%

Έμμεσο 

κόστος έργου

0,17%

Κόστος έργου
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Γράφημα ανάλυσης των συνολικών εσόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, από τα συνολικά έσοδα το 68,75% 

αφορά  το κόστος έργου , το 25,98% αφορά τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, το 0,04% 

αφορά τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, το 0,28% αφορά τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα, το 0,04%  αφορά τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και τέλος το υπόλοιπο 

4,91% είναι το καθαρό κέρδος 

 

Άμεσο Κόστος έργου 3.596.539,63 € 

Έμμεσο Κόστος έργου 6.200,00 € 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.416.965,05 € 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 2.076,89 € 

Έξοδα λειτουργίας 

χρηματοοικονομικής 15.133,06 € 

Σύνολο Οργανικών εξόδων (ομάδα 6) 5.036.914,63 € 
 

 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης οργανικών εξόδων 

68,75%

25,98%

0,04%

0,28% 0,04%

4,91%

Συνολικά έσοδα
Κόστος έργου
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης
Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής
Έξοδα έκτακτα και ανόργανα
Καθαρό κέρδος
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Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα ,από τα συνολικά οργανικά έξοδα, το 

71,40% αποτελεί το άμεσο κόστος έργου , το 0,12% αποτελέι το έμμεσο κόστος 

έργου, το 28,13% αποτελούν τα έξοδα διάθεσης , το 0,04% αποτελούν τα έξοδα  

διοίκησης και το 0,30% τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

3.2.4 Χρήση 2015 

 

Προσωρινό ισοζύγιο 2015 

    Υπόλοιπο   

Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

24 Α & Β ΥΛΕΣ 36.413,95 € 0 

24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 36.413,95 € 0 

60 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 690.115,95 € 0 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 375.296,98 € 0 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 140.267,41 € 0 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 89.142,81 € 0 

71,40%
0,12%

28,13%

0,04% 0,30%

Οργανικά έξοδα (ομάδα 6)

Άμεσο Κόστος έργου Έμμεσο Κόστος έργου

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα λειτουργίας διοίκησης

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής
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60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟ

ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85.408,75 € 0 

61 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 1.532.144,64 € 0 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.

ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 1.100,00 € 0 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 1.530.802,78 € 0 

61-94 

ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 241,86 € 0 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.112,24 € 0 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.112,24 € 0 

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 2,91 € 0 

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2,91 € 0 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80,79 € 0 

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80,79 € 0 

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 18.446,39 € 0 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 16.843,46 € 0 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.602,93 € 0 

66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 € 0 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 € 0 

70 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 89.813,14 € 

70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 89.813,14 € 

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 1.591.213,30 € 

71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.591.213,30 € 

73 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 4.264,00 € 

73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 4.264,00 € 

75 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 691.005,95 € 

75-00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 890 € 

75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 690.115,95 € 

81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.540,79 € 0 

81-00 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΞΟΔΑ 11.540,79 € 0 
 

Στο παραπάνω ισοζύγιο εμφανίζονται επιλεγμένοι λογαριασμοί που θα χρειαστούν 

για τον υπολογισμό όλων των παρακάτω(ολόκληρο το προσωρινό ισοζύγιο υπάρχει 

στο παράρτημα 4ο σελ 173). 
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3.2.4.1 Υπολογισμός Προυπολογιστικού Φύλλου μερισμού  

 

Συντελεστές επιβάρυνσης για τη χρήση 2015 

 

ΛΟΓ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 18,5673% 0,0000% 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 8,6619% 0,0000% 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙ

ΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 5,0780% 0,0000% 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣ

ΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡ

ΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣ

ΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 5,4481% 0,0000% 

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕ

ΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-

ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,0000% 0,0000% 0,0984% 0,0000% 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.

ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.

ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 0,1656% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.Τ

ΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

63-07 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,0000% 0,0001% 0,0000% 0,0000% 

64-98 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΞΟΔΑ 0,0000% 0,0548% 0,0000% 0,0000% 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & 

ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠ

ΟΧΡΕΩΣ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,3732% 

65-98 

ΛΟΙΠΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ 

ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟ

ΔΑ 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0311% 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,0000% 0,0005% 0,0000% 0,0000% 
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Ο υπολογισμός των συντελεστών επιβάρυνσης έγινε με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2014 (βλέπε σελίδα 101) 

 

Π.χ ο συντελεστής της λειτουργίας διάθεσης για το λογαριασμό 60-00 προκύπτει αν 

διαιρέσουμε το ποσό του αντίστοιχου λογαριασμού από το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2014 με το άθροισμα που προκύπτει από την αμοιβή των 

υπερεργολάβων και τις αναλώσεις των Α και Β υλών και το πολλαπλασιάσουμε επι 

εκατό. Έτσι έχουμε ( 695024,08 € / 3.743.274,50 € ) * 100 = 18,5673 % 

 

Με την ίδια λογική προκύπτουν και οι υπόλοιποι συντελεστές του παραπάνω πίνακα. 
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Προυπολογιστικό Φύλλο Μερισμού 2015 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                                         

290.989,44 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                  

290.989,44 €  

                                                                            

-   €  

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

                                                                         

135.750,54 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                  

135.750,54 €  

                                                                            

-   €  

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                                           

79.582,85 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                    

79.582,85 €  

                                                                            

-   €  

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜ

ΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                                           

85.383,20 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                    

85.383,20 €  

                                                                            

-   €  

60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

                                                                             

1.542,29 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                      

1.542,29 €  

                                                                            

-   €  

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.Υ

ΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 

                                                                             

2.595,79 €   

                                                              

2.595,79 €  

                                                                             

-   €  

                                                                                 

-   €  

                                                                            

-   €  

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓ. 

                                                                      

1.530.802,78 €  

                                                            

1.530.802,78 €  

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                                 

-   €  

                                                                            

-   €  

63-07 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

                                                                                    

1,74 €   

                                                                         

-   €  

                                                                          

1,74 €  

                                                                                 

-   €  

                                                                            

-   €  

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

                                                                                

859,43 €   

                                                                         

-   €  

                                                                      

859,43 €  

                                                                                 

-   €  

                                                                            

-   €  

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 

                                                                             

5.848,41 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                                 

-   €  

                                                                 

5.848,41 €  

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 

                                                                                

487,43 €   

                                                                         

-   €  

                                                                             

-   €  

                                                                                 

-   €  

                                                                    

487,43 €  

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

                                                                                    

8,37 €   

                                                                         

-   €  

                                                                          

8,37 €  

                                                                                 

-   €  

                                                                            

-   €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                      

2.133.852,28 €  

                                                            

1.530.802,78 €  

                                                              

2.595,79 €  

                                                                      

869,54 €  

                                                                  

593.248,33 €  

                                                                 

6.335,84 €  
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Τα ποσά του Προυπολογιστικού φύλλου μερισμού προκύπτουν αν 

πολλαπλασιάσουμε του συντελεστές επιβάρυνσης που υπολογίσαμε παραπάνω με το 

συνολικό άμεσο κόστος έργου για το 2015 που προκύπτει από τον εξής τύπο:  

 

Συνολικό Άμεσο κόστος έργου = Αμοιβές υπερεργολάβων + Αναλώσεις Α και Β 

υλών  

 

Π.χ  το προυπολογιστικό έμμεσο κόστος της λειτουργίας παραγωγής έργου του 

λογαριασμού 61-00 προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον αντίστοιχο συντελεστή 

επιβάρυνσης που υπολογίστηκε παραπάνω με το συνολικό άμεσο κόστος έργου.  

Έτσι έχουμε  (0,1656 * 1.567.216,73 € ) / 100 = 2.595,79 € 

 

Με την ίδια λογική υπολογίζονται και τα υπόλοιπα ποσά του προυπολογιστικού 

φύλλου μερισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

116 

 

3.2.4.2 Υπολογισμός Πραγματικού Φύλλου μερισμού  

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 

% 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ % 

ΛΕΙΤ. 

ΧΡΗΜ/ΚΗ  % 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % 

ΕΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 375.296,98 €             100 375.296,98 €     

60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 140.267,41 €             100 140.267,41 €     

60-03 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 89.142,81 €             100 89.142,81 €     

60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85.408,75 €             100 85.408,75 €     

61-00 
ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 
ΠΑΡ.ΦΟ 1.100,00 €     100 1.100,00 €             

61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 1.530.802,78 € 100 1.530.802,78 €                 

61-94 ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 241,86 €     100 241,86 €             

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.112,24 €         100 5.112,24 €         

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2,91 €         100 2,91 €         

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80,79 €         100 80,79 €         

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 16.843,46 €                 100 16.843,46 € 

65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.602,93 €                 100 1.602,93 € 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 €     100 20 €             

ΣΥΝΟΛΟ 2.245.922,92 €   1.530.802,78 €   1.361,86 €   5.195,94 €   690.115,95 €   18.446,39 € 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους για το έτος 2015 προέρχεται από το άμεσο κόστος παραγωγής έργου. Αυτό είναι λογικό αφού 

επιβαρύνθηκε με τις αμοιβές των υπερεργολάβων εκτέλεσης τεχνικών έργων (λογαριασμός 61-93).
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3.2.4.3 Αποκλίσεις πραγματικού από προυπολογιστικό φύλλο μερισμού 

 

Οι αποκλίσεις προκύπτουν αν από τα πραγματικά έξοδα αφαιρέσουμε τα 

προυπολογιστικά (διαφορές πραγματικών-προυπολογιστικών). 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ 2015 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΤΙΚΟ 1.530.802,78 € 2.595,79 € 870 € 593.248,33 € 6.335,84 € 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 1.530.802,78 € 1.361,86 € 5.195,94 € 690.115,95 € 18.446,39 € 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ -1.233,93€ 4.326,40 € 96.867,62 € 12.110,55 € 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα:  

✓  Το έμμεσο κόστος έργου του πραγματικού φύλλου μερισμού είναι μικρότερο κατά 

1.233,93 € σε σχέση με το προυπολογιστικό. Αυτό είναι θετικό για την κοινοπραξία 

γιατί προέκυψαν λιγότερα έξοδα από αυτά που είχε προυπολογίσει .  

 

✓  Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διοίκησης του πραγματικού φύλλου 

μερισμού είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το προυπολογιστικό κατά 4.326,40 €. Αυτό 

συμβαίνει γιατί επιβαρύνθηκε με περισσότερα διάφορα έξοδα από αυτά που είχε 

προυπολογίσει. 

 

✓  Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διάθεσης του πραγματικού φύλλου μερισμού 

είναι μεγαλύτερο κατά 96.867,62€ σε σχέση με το προυπολογιστικό. Αυτό δεν είναι 

καλό για την κοινοπραξία γιατί επιβαρύνθηκε με επιπλέον έξοδα από αυτά που είχε 

προυπολογίσει . 

 

✓   Το συνολικό κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργείας του πραγματικού 

φύλλου μερισμού είναι μεγαλύτερο κατά 12.110,55€ σε σχέση με το 

προυπολογιστικό. Αυτό δεν είναι καλό για την κοινοπραξία γιατί επιβαρύνθηκε με 

επιπλέον χρηματοοικονομικά  έξοδα σε σχέση με αυτά που είχε προυπολογίσει . 
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3.2.4.4 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών 

 

Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για το έτος 2015 προκύπτει, αν στις πωλήσεις 

εμπορευμάτων προστεθούν οι πωλήσεις προιόντων όπως επίσης και οι λογαριασμοί  

που αναφέρονται στην  παροχή υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για 

το έτος 2015, δηλαδή τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 89.813,14 € 

(+) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1.591.213,30 € 

(+) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.264,00 € 

(+) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 890,00 € 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.686.180,44 € 

 

3.2.4.5 Υπολογισμός Κόστους Έργου με βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού 

 

Το κόστος έργου για το έτος 2015 προκύπτει από το άθροισμα των αναλώσεων των Α 

και Β υλών μαζί με αυτών του άμεσου και έμμεσου κόστους λειτουργίας παραγωγής 

έργου του έτους 2015 που υπολογίζονται από το φύλλο μερισμού που παρουσιάζεται 

παραπάνω. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
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Οι αναλώσεις των Α και Β υλών είναι οι αγορές της χρήσης, επειδή η κοινοπραξία 

δεν «κρατάει» αποθέματα (δεν κάνει απογραφή έναρξης- λήξης). Άρα:  

 

Αναλώσεις = αγορές + αρχικό αποθέμα – τελικό απόθεμα  

Αναλώσεις = 36.413,95 € + 0 € - 0 € = 36.413,95 € 

 

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Α & Β ΥΛΩΝ 36.413,95 € 

(+) ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 1.530.802,78 € 

(+) ΕΜΜΕΣΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 1.361,86 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.568.578,59 € 

 

 

3.2.4.6 Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το μικτό αποτέλεσμα για το έτος 2015 προκύπτει αν από τον κύκλο εργασιών που 

υπολογίσθηκε παραπάνω αφαιρεθεί το κόστος έργου του συγκεκριμένου έτους. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1.686.180,44 € 

(-) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  1.568.578,59 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  117.601,85 € 

 

 

3.2.4.7 Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το καθαρό αποτέλεσμα του έτους 2015 προκύπτει, αν στο μικτό αποτέλεσμα που 

υπολογίσθηκε προηγουμένος προστεθεί ο λογαριασμός έσοδα από διάθεση 

προσωπικού σε τρίτους, δηλαδή έσοδα από παρεπόμενες και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες  και αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης ,διάθεσης , 

χρηματοοικονομικά που υπολογίζονται από το φύλλο μερισμού , όπως επίσης και τα 

έκτακτα και ανόργανα έξοδα του συγκεκριμένου έτους. 
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ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  117.601,85 € 

(+) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 690.115,95 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 690.115,95 € 

(-) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.195,94 € 

(-) ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 18.446,39 € 

(-) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 11.540,79 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 82.418,73 € 

 

 

3.2.4.8 Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Κύκλος εργασιών 1.686.180,44 € 

Mικτό κέρδος 117.601,85 € 

Κόστος έργου 1.568.578,59 € 

Καθαρό κέρδος 82.418,73 € 

 

 

Γράφημα απεικόνισης κύκλου εργασιών, κόστους έργου , μικτού και καθαρού κέρδους 
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Υπολογισμός συντελεστή μικτού κέρδους 

Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσης με το 

κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (Μικτό κέρδος / Κύκλο εργασιών) * 100 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (117.601,85 € / 1.686.180,44 € )*100 = 6,97% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά χαμηλός.Αυτό είναι λογικό γιατί έχουμε υψηλό κόστος 

έργου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη από άποψη κερδών 

είναι η κοινοπραξία. 

 

Υπολογισμός συντελεστή κόστος έργου 

Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος έργου της χρήσης με 

τον κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής κόστους έργου = (Κόστος έργου / Κύκλο εργασιών) *100 

 Συντελεστής κόστους έργου = (1.568.578,59 € / 1.686.180,44 € ) *100 = 93,03% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά υψηλός γιατί έχουμε υψηλό κόστος έργου. 

 

Υπολογισμός συντελεστή καθαρού κέρδους 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους, υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό κέρδος της 

χρήσης με τον κύκλο εργασιών της χρήσης 

 

Συντελεστής καθαρού κέρδους = (Καθαρό κέρδος / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής καθαρού κέρδους =  (82.418,73 €/ 1.686.180,44 €) *100 = 4,89% 

 

Ο συντελεστής αυτός δείχνει το ποσοστό κέρδους που μένει στην κοινοπραξία μετά 

την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους έργου και των λοιπών εξόδων. 

Είναι αρκετά χαμηλός γιατί αρκετά χαμηλός είναι και ο συντελεστής μικτού κέρδους.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο επικερδής είναι η κοινοπραξία. 
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Γράφημα ανάλυσης του κύκλου εργασιών 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, το μικτό κέρδος αποτελεί το 6,97% του 

κύκλου εργασιών και το 93,03% αποτελεί το κόστος του έργου.  

 

 

Αναλώσεις Α και Β υλών 36.413,95 € 

Άμεσο κόστος έργου 1.530.802,78 € 

Έμμεσο κόστος έργου 1.361,86 € 

Σύνολο κόστους έργου 1.568.578,59 € 

 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης του κόστους έργου 

 

Mικτό κέρδος
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Κόστος έργου
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το άμεσο κόστος έργου αποτελεί το  

97,59% του κόστους έργου, το 0,09% αποτελεί το έμμεσο κόστος έργου και το 2,32% 

είναι οι αναλώσεις Α και Β υλών.  

 

 

Συνολικά έσοδα (κύκλος εργασιών + 

άλλα έσοδα) 2.376.296,39 € 

Κόστος έργου 1.568.578,59 € 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 690.115,95 € 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 5.195,94 € 

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 18.446,39 € 

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα 11.540,79 € 

Καθαρό κέρδος 82.418,73 € 
 

Γράφημα ανάλυσης των συνολικών εσόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, από τα συνολικά έσοδα το 66,01% 

αφορά  το κόστος έργου , το 29,04% αφορά τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, το 0,22% 

αφορά τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης, το 0,78% αφορά τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα, το 0,49%  αφορά τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και τέλος το υπόλοιπο 

3,47% είναι το καθαρό κέρδος  
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Άμεσο Κόστος έργου 1.530.802,78 € 
Έμμεσο Κόστος έργου 1.361,86 € 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 690.115,95 € 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 5.195,94 € 
Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 18.446,39 € 
Σύνολο Οργανικών εξόδων (ομάδα 6) 2.245.922,92 € 

 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης οργανικών εξόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα ,από τα συνολικά οργανικά έξοδα, το 

68,16% αποτελεί το άμεσο κόστος έργου , το 0,06% αποτελεί το έμμεσο κόστος 

έργου, το 30,73% αποτελούν τα έξοδα διάθεσης , το 0,23% αποτελούν τα έξοδα  

διοίκησης και το 0,82% τα χρηματοοικονομικά έξοδα.  
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3.2.5 Χρήση 2016 

 

Προσωρινό ισοζύγιο 2016 

    Υπόλοιπο   

Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

24 Α & Β ΥΛΕΣ 23.848,59 € 0 

24-01 

ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β 

ΥΛΩΝ 23.848,59 € 0 

61 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 184.041,62 € 0 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩ

Ν ΕΡΓ. 183.563,50 € 0 

61-94 

ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ 

ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ ΓΙΑ 

ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 478,12 € 0 

65 

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΞΟΔΑ 17.661,93 € 0 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ

. 17.390,73 € 0 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 271,2 € 0 

70 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 23.848,60 € 

70-00 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 23.848,60 € 

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 198.266,78 € 

71-00 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 198.266,78 € 

73 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 255,67 € 

73-00 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 255,67 € 

81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.964,58 € 0 

81-00 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.964,58 € 0 
 

Στο παραπάνω ισοζύγιο εμφανίζονται επιλεγμένοι λογαριασμοί που θα χρειαστούν 

για τον υπολογισμό όλων των παρακάτω(ολόκληρο το προσωρινό ισοζύγιο υπάρχει 

στο παράρτημα 5ο σελ 178). 
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3.2.5.1 Υπολογισμός Προυπολογιστικού Φύλλου μερισμού  

 

Συντελεστές επιβάρυνσης για τη χρήση 2016 

ΛΟΓ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 23,9467% 0,0000% 

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 8,9501% 0,0000% 

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟ

Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 5,6880% 0,0000% 

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕ

Σ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡ

ΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,0000% 0,0000% 5,4497% 0,0000% 

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑ

ΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 0,0702% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙ

ΚΩΝ ΕΡΓ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

61-94 

ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ 

ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 0,0154% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,0000% 0,3262% 0,0000% 0,0000% 

63-07 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,0000% 0,0002% 0,0000% 0,0000% 

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,0000% 0,0052% 0,0000% 0,0000% 

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ

ΕΩΣ. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,0747% 

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,1023% 

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,0013% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

 

Ο υπολογισμός των συντελεστών επιβάρυνσης έγινε με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2015 (βλέπε σελίδα 115) 

 

Π.χ ο συντελεστής της λειτουργίας διάθεσης για το λογαριασμό 60-00 προκύπτει αν 

διαιρέσουμε το ποσό του αντίστοιχου λογαριασμού από το πραγματικό φύλλο 

μερισμού της χρήσης 2015 με το άθροισμα που προκύπτει από την αμοιβή των 
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υπερεργολάβων και τις αναλώσεις των Α και Β υλών και το πολλαπλασιάσουμε επι 

εκατό. Έτσι έχουμε (375.296,98 € / 1.567.216,73 € ) * 100 = 23,9467 % 

 

Με την ίδια λογική προκύπτουν και οι υπόλοιποι συντελεστές του παραπάνω πίνακα. 
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Προυπολογιστικό Φύλλο Μερισμού 2016 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

60-00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                                       

49.668,39 €   

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                      

49.668,39 €  

                                                                             

-   €  

60-01 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 

                                                                       

18.563,58 €   

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                      

18.563,58 €  

                                                                             

-   €  

60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                                       

11.797,54 €   

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                      

11.797,54 €  

                                                                             

-   €  

60-04 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡ

ΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                                                                       

11.303,36 €   

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                      

11.303,36 €  

                                                                             

-   €  

61-00 

ΑΜΟΙΒ.& 

ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ

.ΣΕ ΠΑΡ.ΦΟ 

                                                                             

145,58 €   

                                                                      

145,58 €  

                                                                 

-   €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 

                                                                     

183.563,50 €  

                                                                   

183.563,50 €  

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

61-94 

ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 

                                                                               

32,01 €   

                                                                        

32,01 €  

                                                                 

-   €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

                                                                             

676,58 €   

                                                                               

-   €  

                                                        

676,58 €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

                                                                                  

0,39 €   

                                                                               

-   €  

                                                             

0,39 €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

                                                                               

10,69 €   

                                                                               

-   €  

                                                          

10,69 €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 

                                                                         

2.229,13 €   

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                                     

-   €  

                                                                

2.229,13 €  

65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 

                                                                             

212,14 €   

                                                                               

-   €  

                                                                 

-   €  

                                                                     

-   €  

                                                                   

212,14 €  

66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

                                                                                  

2,65 €   

                                                                           

2,65 €  

                                                                 

-   €  

                                                                     

-   €  

                                                                             

-   €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                     

278.205,52 €  

                                                                   

183.563,50 €  

                                                                      

180,23 €  

                                                        

687,65 €  

                                                      

91.332,86 €  

                                                                

2.441,27 €  
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Τα ποσά του Προυπολογιστικού φύλλου μερισμού προκύπτουν αν 

πολλαπλασιάσουμε του συντελεστές επιβάρυνσης που υπολογίσαμε παραπάνω με το 

συνολικό άμεσο κόστος έργου για το 2016 που προκύπτει από τον εξής τύπο:  

 

Συνολικό Άμεσο κόστος έργου = Αμοιβές υπερεργολάβων + Αναλώσεις Α και Β 

υλών  

 

Π.χ  το προυπολογιστικό έμμεσο κόστος της λειτουργίας παραγωγής έργου του 

λογαριασμού 61-00 προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον αντίστοιχο συντελεστή 

επιβάρυνσης που υπολογίστηκε παραπάνω με το συνολικό άμεσο κόστος έργου.  

 

Έτσι έχουμε  (0,0702 * 207.412,09 € ) / 100 = 145,58 € 

 

Με την ίδια λογική υπολογίζονται κι τα υπόλοιπα ποσά του προυπολογιστικού 

φύλλου μερισμού 

 

3.2.5.2 Υπολογισμός Πραγματικού Φύλλου μερισμού  

 

ΛΟΓ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  % 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ % 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ. 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓ. 183.563,50 € 100 183.563,50 €     

61-94 

ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ 

ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/

ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ. 

ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 478,12 €   100 478,12 €   

65-06 

ΤΟΚΟΙ & 

ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 17.390,73 €     100 17.390,73 € 

65-98 

ΛΟΙΠΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ. 

ΕΞΟΔΑ 271,2 €     100 271,2 € 

ΣΥΝΟΛΟ 201.703,55 €  183.563,50 €  478,12 €  17.661,93€ 
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Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους για το έτος 2012 προέρχεται από το 

άμεσο κόστος παραγωγής έργου. Αυτό είναι λογικό αφού επιβαρύνθηκε με τις 

αμοιβές των υπερεργολάβων εκτέλεσης τεχνικών έργων (λογαριασμός 61-93). 

 

3.2.5.3 Αποκλίσεις Πραγματικού από Προυπολογιστικό φύλλο μερισμού 

 

Οι αποκλίσεις προκύπτουν αν από τα πραγματικά έξοδα αφαιρέσουμε τα 

προυπολογιστικά (διαφορές πραγματικών-προυπολογιστικών). 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΤΙΚΟ 183.563,50 € 180,23 € 687,65 € 91.332,86 € 2.441,27 € 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 183.563,50 € 478,12 € 0,00 € 0,00 € 17.661,93 € 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 297,89 € -687,65 € -91.332,86 € 15.220,66 € 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα:  

✓  Το έμμεσο κόστος έργου του πραγματικού φύλλου μερισμού είναι μεγαλύτερο 

κατά 297,89 € σε σχέση με το προυπολογιστικό. Αυτό συμβαίνει γιατί επιβαρύνθηκε 

με περισσότερα έξοδα που αφορούν το έμμεσο κόστος σε σχέση με αυτά που είχε 

προυπολογίσει. 

 

✓  Το συνολικό κόστος της λειτουργείας διοίκησης και διάθεσης του πραγματικού 

φύλλου μερισμού είναι μηδενικό για το 2016 διότι το έργο ολοκληρώθηκε και δεν 

υπήρχαν έξοδα που να βαραίνουν τις δύο αυτές λειτουργίες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να «πέσουμε» έξω σε σχέση με το προυπολογιστικό.  

 

✓   Το συνολικό κόστος της χρηματοοικονομικής λειτουργείας του πραγματικού 

φύλλου μερισμού είναι μεγαλύτερο κατά 15.220,66€ σε σχέση με το 

προυπολογιστικό. Αυτό συμβαίνει γιατί επιβαρύνθηκε με περισσότερα 

χρηματοοικονομικά έξοδα η κοινοπραξία σε σχέση με αυτά που είχε προυπολογίσει. 
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3.2.5.4 Υπολογισμός Κύκλου Εργασιών 

 

Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για το έτος 2016 προκύπτει, αν στις πωλήσεις 

εμπορευμάτων προστεθούν οι πωλήσεις προιόντων και ο λογαριασμός  της παροχής 

υπηρεσιών του συγκεκριμένου έτους, δηλαδή τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα 

της επιχείρησης. 

 

3.2.5.5 Υπολογισμός Κόστους Έργου με βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού  

  

Το κόστος έργου για το έτος 2016 προκύπτει από το άθροισμα των αναλώσεων των Α 

και Β υλών μαζί με αυτών του άμεσου και έμμεσου κόστους λειτουργίας παραγωγής 

έργου του έτους 2016 που υπολογίζονται από το φύλλο μερισμού εξόδων που 

απεικονίζεται παραπάνω. 

Οι αναλώσεις των Α και Β υλών είναι οι αγορές της χρήσης, επειδή η κοινοπραξία 

δεν «κρατάει» αποθέματα (δεν κάνει απογραφή έναρξης- λήξης). Άρα:  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΈΜΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23.848,60 € 

(+) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 198.266,78 € 

(+) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 255,67 € 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  222.371,05 € 
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Αναλώσεις = αγορές + αρχικό αποθέμα – τελικό απόθεμα  

Αναλώσεις = 23.848,59 € + 0 € - 0 € = 23.848,59 €  

ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Α & Β ΥΛΩΝ 23.848,59 € 

(+) ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 183.563,50 € 

(+) ΕΜΜΕΣΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 478,12 € 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  207.890,21 € 

 

 

3.2.5.6 Υπολογισμός Μικτού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το μικτό αποτέλεσμα για το έτος 2016 προκύπτει αν από τον κύκλο εργασιών που 

υπολογίσθηκε παραπάνω αφαιρεθεί το κόστος έργου του συγκεκριμένου έτους. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  222.371,05 € 

(-) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  207.890,21 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  14.480,84 € 

 

3.2.5.7 Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού 

 

Το καθαρό αποτέλεσμα του έτους 2016 όπως κάποιος μπορεί να διαπιστώσει είναι 

ζημία σε αντίθεση με τα καθαρά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών που ήταν 

κέρδη, και προκύπτει αν από τα μικτά αποτελέσματα του έτους 2016 αφαιρεθούν τα 

έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας που υπολογίσθηκαν από το φύλλο μερισμού 

καθώς επίσης και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα του συγκεκριμένου έτους.  

 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  14.480,84 € 

(-)ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 17.661,93 € 

(-) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.964,58 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -6.145,67 € 
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3.2.5.8 Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων με βάση το πραγματικό φύλλο 

μερισμού  

 

Κύκλος εργασιών 222.371,05 € 

Mικτό κέρδος 14.480,84 € 

Κόστος έργου 207.890,21 € 

Ζημία -6.145,67 € 
 

Γράφημα απεικόνισης κύκλου εργασιών, κόστους έργου , μικτού και καθαρού κέρδους 

 

 

Υπολογισμός συντελεστή μικτού κέρδους 

Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσης με το 

κύκλο εργασιών της χρήσης. 

 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (Μικτό κέρδος / Κύκλο εργασιών) * 100 

Συντελεστής μικτού κέρδους  = (14.480,84 €/ 222.371,05 € )*100 = 6,51% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά χαμηλός.Αυτό είναι λογικό γιατί έχουμε υψηλό κόστος 

έργου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη από άποψη κερδών 

είναι η κοινοπραξία. 

 

Υπολογισμός συντελεστή κόστος έργου 

Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος έργου της χρήσης με 

τον κύκλο εργασιών της χρήσης. 

Συντελεστής κόστους έργου = (Κόστος έργου / Κύκλο εργασιών) *100 

-50,000.00 €
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Συντελεστής κόστους έργου = (207.890,21 € / 222.371,05 € ) *100 = 93,49% 

 

Ο συντεστής είναι αρκετά υψηλός γιατί έχουμε υψηλό κόστος έργου. 

 

Υπολογισμός συντελεστή καθαρού κέρδους 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους, υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό κέρδος της 

χρήσης με τον κύκλο εργασιών της χρήσης 

 

Συντελεστής καθαρού κέρδους= (Καθαρό κέρδος / Κύκλο εργασιών) *100 

Συντελεστής καθαρού κέρδους =  (-6.145,67 € / 222.371,05 €) *100 = -2,76% 

 

Ο συντελεστής αυτός δείχνει το ποσοστό κέρδους που μένει στην κοινοπραξία μετά 

την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους έργου και των λοιπών εξόδων. 

Είναι αρνητικός γιατί υπάρχουν ζημίες στη χρήση.Αυτο οφείλεται στο ότι τα έξοδα 

υπερισχύουν  του μικτού κέρδους. 

 

Γράφημα ανάλυσης του κύκλου εργασιών 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα, το μικτό κέρδος αποτελεί το 6,51% του 

κύκλου εργασιών και το 93,49% αποτελεί το κόστος του έργου.  
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Αναλώσεις Α και Β υλών 23.848,59 € 

Άμεσο κόστος έργου 183.563,50 € 

Έμμεσο κόστος έργου 478,12 € 

Σύνολο κόστους έργου 207.890,21 € 

 

Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης του κόστους έργου 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το άμεσο κόστος έργου αποτελεί το  

88,30% του κόστους έργου, το 0,23% αποτελεί το έμμεσο κόστος έργου και το 

11,47% είναι οι αναλώσεις Α και Β υλών.  

 

Άμεσο Κόστος έργου 183.563,50 € 

Έμμεσο Κόστος έργου 478,12 € 

Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής 17.661,93 € 

Σύνολο Οργανικών εξόδων (ομάδα 6) 201.703,55 € 
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Γράφημα απεικόνισης και ανάλυσης οργανικών εξόδων 

 

 

Όπως βλέπουμε από το παραπάνω γράφημα ,από τα συνολικά οργανικά έξοδα, το 

91,01% αποτελεί το άμεσο κόστος έργου , το 0,24% αποτελεί το έμμεσο κόστος 

έργου και το 8,76% τα χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών στοιχείων της πενταετίας 

2012-2016 με βάση το πραγματικό φύλλο μερισμού 

 

3.3.1 Ανάλυση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων  

 

Οικονομικά Αποτελέσματα ανα έτος 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ    4.303.335,29 €  5.160.260,28 € 4.036.771,77 € 1.686.180,44 € 222.371,05 € 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ   4.022.678,55 €  4.798.543,15 € 3.749.474,50 € 1.568.578,59 € 207.890,21 € 

ΜΙΚΤΟ 

ΚΕΡΔΟΣ       280.656,74 €  361.717,13 € 287.297,27 € 117.601,85 € 14.480,84 € 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡΔΟΣ      180.663,46 €  318.651,24 € 267.852,02 € 82.418,73 € -6.145,67 € 

91,01%

0,24%

8,76%

Οργανικά έξοδα (ομάδα 6)

Άμεσο Κόστος έργου Έμμεσο Κόστος έργου Έξοδα λειτουργίας χρηματοοικονομικής
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Μεταβολές ανα έτος132 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  19,91% -21,77% -58,23% -86,81% 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 19,29% -21,86% -58,17% -86,75% 

ΜΙΚΤΟ 

ΚΕΡΔΟΣ  28,88% -20,57% -59,07% -87,69% 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 76,38% -15,94% -69,23% -107,46% 

 

Όπως παρατηρούμε από τον πάνω πίνακα: 

➢ Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 

σε σχέση με το προηγούμενο (19,91%) . Την μεγαλύτερη μείωση την 

παρουσιάζει το έτος 2016 σε σχέση με το προηγούμενο (-86,81%). 

 

                                                      
132 Τα ποσά έχουν τέτοιες διακυμάνσεις γιατί είναι ιδιαίτερη  η φύση του έργου της κοινοπραξίας 
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➢ Το κόστος έργου παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 σε 

σχέση με το προηγούμενο (19,29%) . Την μεγαλύτερη μείωση την 

παρουσιάζει το έτος 2016 σε σχέση με το προηγούμενο (-86,75%). 

➢ Το μικτό κέρδος παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 σε 

σχέση με το προηγούμενο (28,88%) . Την μεγαλύτερη μείωση την 

παρουσιάζει το έτος 2016 σε σχέση με το προηγούμενο (-87,69%).  

 

➢ Το καθαρό κέρδος παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 σε 

σχέση με το προηγούμενο (76,38%) . Αυτό συμβαίνει γιατί το 2013 ο 

κύκλος εργασιών αυξάνεται περισσότερο από ότι αυξάνεται το κόστος του 

έργου σε σχέση με το 2012. Επίσης τα έξοδα είναι λιγότερα το 2013 σε 

σχέση με το 2012. Την μεγαλύτερη μείωση την παρουσιάζει το έτος 2016 

σε σχέση με το προηγούμενο (-107,46%). Αυτό είναι λογικό αφού το 2016 

η κοινοπραξία παρουσιάζει ζημίες.  

 

 

 

4,303,335.29 € 

5,160,260.28 €

4,036,771.77 €

1,686,180.44 €

222,371.05 €
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Μεταβολές πενταετίας 

  2012-2016 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  -94,83% 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ -94,83% 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  -94,84% 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ -103,40% 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα το καθαρό κέρδος παρουσιάζει από 

το έτος 2012 μέχρι το έτος 2016 μείωση της τάξεως του 103,40% .Αυτό συμβαίνει 

γιατί το 2016 η κοινοπραξία είχε ζημίες.   
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3.3.2 Ανάλυση κόστους 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα ανα έτος 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Αναλώσεις 

Α και Β 

υλών        74.270,84 €  84.673,25 € 146.734,87 € 36.413,95 € 23.848,59 € 

Άμεσο 

κόστος 

έργου   3.931.257,71 €  4.698.603,90 € 3.596.539,63 € 1.530.802,78 € 183.563,50 € 

Έμμεσο 

κόστος 

έργου        17.150,00 €  15.266,00 € 6.200,00 € 1.361,86 € 478,12 € 

 

 

 

Μεταβολές ανα έτος 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Αναλώσεις Α 

και Β υλών 14,01% 73,30% -75,18% -34,51% 

Άμεσο 

κόστος έργου 19,52% -23,46% -57,44% -88,01% 

Έμμεσο 

κόστος έργου -10,99% -59,39% -78,03% -64,89% 
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Όπως παρατηρούμε από τον πάνω πίνακα: 

➢ Οι αναλώσεις Α και Β υλών παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση 

το 2014 σε σχέση με το 2013 κατά 73,30% . Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

αγορές Α και Β υλών το 2014 είναι περισσότερες από αυτές του 2013 

(Όπως έχουμε αναλύσει στο προηγούμενο κεφάλαιο οι αναλώσεις 

είναι οι αγορές διότι η κοινοπραξία δεν «κρατάει» απόθεμα).  Η 

μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 

κατά -75,18%. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αγορές Ακαι Β υλών το 2015 

είναι λιγότερες από αυτές του 2014. 

 

➢ Το άμεσο κόστος έργου  παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση το 

2013 σε σχέση με το 2012 κατά 19,52% . Αυτό συμβαίνει γιατί το έτος 

2013 οι αμοιβές των υπερεργολάβων ήταν περισσότερες σε σχέση με 

το 2012 (λογαριασμός 61-93). Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται το 

έτος 2016 σε σχέση με το 2015 κατά -88,01%. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

αμοιβές υπερεργολάβων το έτος 2016 ήταν πολύ  μικρότερες σε σχέση 

με το 2015.  

 

➢ Το έμμεσο κόστος έργου δεν παρουσιάζει κάποια αύξηση σε καμία 

από τις πέντε χρονιές.Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται το έτος 

2015 σε σχέση με το 2014 κατά -78,03%.  
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Μεταβολές πενταετίας 

  2012-2016 

Αναλώσεις Α και Β υλών -67,89% 

Άμεσο κόστος έργου -95,33% 

Έμμεσο κόστος έργου -97,21% 

  

 

 

3.3.3Ανάλυση εξόδων  

 

Οικονομικά Αποτελέσματα ανα έτος 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Έξοδα λειτ. 

διάθεσης   1.313.446,92 €  1.541.402,82 € 1.416.965,05 € 690.115,95 € 0,00 € 

Έξοδα λειτ. 

διοίκησης             667,64 €  20,02 € 2.076,89 € 5.195,94 € 0,00 € 

Έξοδα λειτ. 

Χρημ/μικής        95.324,17 €  38.129,35 € 15.133,06 € 18.446,39 € 17.661,93 € 

Έξοδα 

έκτακτα και 

ανόργανα          4.001,47 €  4.916,52 € 2.235,30 € 11.540,79 € 2.964,58 € 
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Μεταβολές ανα έτος 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Έξοδα λειτουργίας 

διάθεσης 17,36% -8,07% -51,30% -100,00% 

Έξοδα λειτουργίας 

διοίκησης -97,00% 10274,08% 150,18% -100,00% 

Έξοδα λειτουργίας 

χρηματοοικονομικής -60,00% -60,31% 21,89% -4,25% 

Έξοδα έκτακτα και 

ανόργανα 22,87% -54,53% 416,30% -74,31% 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα: 

➢ Τα περισσότερα έξοδα για την χρονιά 2016 είναι μηδενικά γιαυτό και την χρονιά 

2016 σε σχέση με το 2015 η μείωση είναι της τάξεως του -100%. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η κοινοπραξία το 2016 ολοκλήρωσε το έργο. 

 

➢ Τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση το 2014 σε 

σχέση με το 2013 κατά 10274,08%. Αυτό συμβαίνει γιατί το έτος 2013 είχε μηδενικά 

διάφορα έξοδα ( λογαριασμός 64). 

 

➢ Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση το έτος 2015 

σε σχέση με το 2014 κατά 416,30%. Αυτό οφείλεται σε κάποια πρόστιμα 

παραβάσεων του Κ.Φ.Α.Σ ( Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συνναλαγών).  
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Μεταβολές πενταετίας 

  2012-2016 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -100,00% 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης -100,00% 

Έξοδα λειτουργίας 

χρηματοοικονομικής -81,47% 

Έξοδα έκτακτα και ανόργανα -25,91% 
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3.3.4 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

 

  Έτος 

Αριθμοδείκτης 2012 2013 2014 2015 2016 

Μικτού Κέρδους 6,52% 7,01% 7,12% 6,97% 6,51% 

Καθαρού Κέρδους 4,20% 6,18% 6,64% 4,89% -2,76% 
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Μικτού Κέρδους Καθαρού Κέρδους

6.52%
7.01% 7.12% 6.97%

6.51%

4.20%

6.18%
6.64%

4.89%

-2.76%

2012 2013 2014 2015 2016

Μεταβολές αριθμοδεικτών ανα έτος

Μικτού Κέρδους Καθαρού Κέρδους
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα ο συντελεστής μικτού κέρδους 

παρουσιάζεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε όλη την πενταετία 2012-2016 (6,5% - 7%). 

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους παρουσιάζει άνοδο τις χρονίες 2013 και 2014 σε 

σχέση με το 2012. Αυτό συμβαίνει γιατί τα έτη 2013 και 2014 δεν είχε πολλά έξοδα. 

Στο έτος 2015 ο συντελεστής παρουσιάζει μία πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα 

έτη και φτάνει στα επίπεδα του 2012. Αυτο συμβαίνει γιατί το έτος 2015 είχε 

παραπάνω έξοδα. Το 2016 ο συντελεστής εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο γιατί το 

συγκεκριμένο έτος η κοινοπραξία έχει ζημίες (τα έξοδα ήταν περισσότερα από το 

μικτό κέρδος) 

 

3.4 Σύγκριση με τον Κλάδο 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια σύγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας 

με τον κατασκευαστικό κλάδο. Πήραμε στοιχεία από ένα δείγμα πέντε παρόμοιων 

τεχνικών εταιριών ιδίου μεγέθους και θα βγάλουμε το μέσο όρο αυτών. 

Στοιχεία Κλάδου 

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος 

εργασιών    2.395.354,79 €      3.484.798,66 €           1.891.518,19 €             1.660.700,37 €                  1.656.304,72 €  

Κόστος έργου    2.019.071,59 €      2.669.729,36 €           1.682.928,94 €             1.248.265,27 €                  1.607.720,39 €  

Καθαρό 

Αποτέλεσμα        173.726,66 €          559.519,39 €                   1.328,21 €  -             972.818,16 €  -                  121.822,69 €  

Δ Ι Ο Λ Κ Ο Σ   Κ Α Τ ΑΣ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Α Τ Ε 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος 

εργασιών    3.193.162,98 €      3.575.654,69 €           3.421.838,01 €             6.626.955,11 €                  2.220.153,91 €  

Κόστος έργου    3.010.370,30 €      3.186.304,77 €           3.344.872,78 €             6.126.167,89 €                  2.004.110,68 €  

Καθαρό 

Αποτέλεσμα -     631.174,23 €  -      271.897,79 €  -           567.230,43 €                   99.174,23 €  -               1.218.963,24 €  

ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος 

εργασιών        954.962,76 €      1.754.879,62 €           3.305.415,32 €             2.106.438,00 €                      471.440,00 €  

Κόστος έργου        785.841,96 €      1.601.389,67 €           2.924.638,31 €             1.621.923,00 €                      438.039,00 €  

Καθαρό 

Αποτέλεσμα -       11.287,72 €  -           4.094,62 €              142.787,82 €                 285.646,00 €  -                  176.191,00 €  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος 

εργασιών    2.618.108,74 €      2.114.568,79 €           2.255.619,14 €             1.482.869,38 €                  1.570.827,40 €  

Κόστος έργου    1.742.986,39 €      1.666.927,81 €           1.376.337,52 €             1.109.033,66 €                  1.099.279,83 €  

Καθαρό 

Αποτέλεσμα        539.556,20 €          169.337,85 €              574.795,43 €                   12.066,35 €                        86.234,56 €  
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ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τ Ε Κ Α Α.Ε.  

  2012133 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος 

εργασιών 

                        -   
€      7.226.557,09 €           8.868.287,92 €             5.101.323,35 €                  2.902.974,73 €  

Κόστος έργου 

                        -   

€      7.271.744,54 €           8.331.231,02 €             4.129.648,24 €                  2.431.414,29 €  

Καθαρό 

Αποτέλεσμα 

                        -   
€  -      230.120,30 €              355.724,58 €                 292.420,01 €                      316.169,21 €  

 

Στοιχεία Μέσου όρου Κλάδου 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος 

εργασιών      2.290.397,32 €       3.631.291,77 €       3.948.535,72 €       3.395.657,24 €    1.764.340,15 €  

Κόστος 

έργου      1.889.567,56 €       3.279.219,23 €       3.532.001,71 €       2.847.007,61 €    1.516.112,84 €  

Καθαρό 

Αποτέλεσμα            17.705,23 €             44.548,91 €           101.481,12 €  -          56.702,31 €  -    222.914,63 €  

 

Στοιχεία Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος εργασιών 4.303.335,29 € 5.160.260,28 € 4.036.771,77 € 1.686.180,44 € 222.371,05 € 

Κόστος έργου 4.022.678,55 € 4.798.543,15 € 3.749.474,50 € 1.568.578,59 € 207.890,21 € 

Καθαρό 

Αποτέλεσμα 180.663,46 € 318.651,24 € 267.852,02 € 82.418,73 € -6.145,67 € 

 

Κατασκευαστική Κοινοπραξία σε σχέση με τον Μ.Ο. Κλάδου 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  Διαφορά % Διαφορά % Διαφορά % Διαφορά % Διαφορά % 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2.012.937,97 € 88% 1.528.968,51 € 42% 88.236,05 € 2% -1.709.476,80 € -50% -1.541.969,10 € -87% 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 2.133.110,99 € 113% 1.519.323,92 € 46% 217.472,79 € 6% -1.278.429,02 € -45% -1.308.222,63 € -86% 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 162.958,23 € 920% 274.102,33 € 615% 166.370,90 € 164% 139.121,04 € 245% 216.768,96 € 97% 

 

 

                                                      
133 Για το συγκεκριμένο έτος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα ο κύκλος εργασιών της κοινοπραξίας 

είναι αυξημένος σε σχέση με τον κλάδο τα έτη 2012-2013, το 2014 παρουσιάζεται 

στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον κλάδο και τα έτη 2015-2016 είναι μειωμένος σε 

σχέση με τον κλάδο. Για το έτος 2016 είναι λογικό διότι το έργο της κοινοπραξίας 

ολοκληρώθηκε. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

2,290,397.32 € 

3,631,291.77 € 
3,948,535.72 € 

3,395,657.24 € 

1,764,340.15 € 

4,303,335.29 €

5,160,260.28 €

4,036,771.77 €

1,686,180.44 €

222,371.05 €

Κύκλος Εργασιών

Μ.Ο. Κλάδου Κατασκευαστική Κοινοπραξία

2012 2013 2014 2015 2016

1,889,567.56 € 

3,279,219.23 € 
3,532,001.71 € 

2,847,007.61 € 

1,516,112.84 € 

4,022,678.55 €

4,798,543.15 €

3,749,474.50 €

1,568,578.59 €

207,890.21 €

Κόστος Έργου

Μ.Ο. Κλάδου Κατασκευαστική Κοινοπραξία
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το κόστος έργου της κοινοπραξίας 

είναι αυξημένο σε σχέση με τον κλάδο τα έτη 2012-2013. Αυτό δεν είναι καλό για 

την κοινοπραξία γιατί έχει μεγαλύτερα κόστη σε σχέση με τον κλάδο. Το 2014 

παρουσιάζεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον κλάδο και τα έτη 2015-2016 είναι 

μειωμένο σε σχέση με τον κλάδο. Για το έτος 2016 είναι λογικό διότι το έργο της 

κοινοπραξίας ολοκληρώθηκε και δεν έχει κόστη. 

 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα το καθαρό κέρδος της κοινοπραξίας 

είναι αυξημένο σε σχέση με τον κλάδο σε όλη την περίοδο της πενταετίας 2012-2016. 

Παρόλο που το 2016 η κοινοπραξία είχε ζημία 6.145,67€, είναι σε καλύτερα επίπεδα 

σε σχέση με τον κλάδο που έχει κατά μέσο όρο ζημία 222.914,63€. 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

17,705.23 € 
44,548.91 € 

101,481.12 € 

-56,702.31 € 

-222,914.63 € 

180,663.46 €

318,651.24 €

267,852.02 €

82,418.73 €

-6,145.67 €

Καθαρό Αποτέλεσμα

Μ.Ο. Κλάδου Κατασκευαστική Κοινοπραξία
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Κεφάλαιο 4ο Συμπεράσματα  

 
✓ Τα περισσότερα μικτά κέρδη για την πενταετία που αναλύσαμε η κοινοπραξία 

τα είχε την χρονιά 2013 (361.717,13 €). Την ίδια χρονιά η κοινοπραξία έχει 

και τα περισσότερα καθαρά κέρδη (318.651,24 €). 

  

✓ Τα λιγότερα μικτά κέρδη για την πενταετία που αναλύσαμε η κοινοπραξία τα 

είχε την χρονιά 2016 (14.480,84 € ). Την ίδια χρονιά η κοινοπραξία εμφανίζει 

ζημία (6.145,67 €). 

 

✓ Το περισσότερο κόστος έργου για την πενταετία που αναλύσαμε η 

κοινοπραξία το έχει το 2013 (4.798.543,15 €), από το οποίο το άμεσο κόστος 

έργου αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους (4.698.603,90 €) και τα 

υπόλοιπα είναι το έμμεσο κόστος και οι αναλώσεις Α και Β υλών. 

 

✓ Το μικρότερο κόστος έργου για την πενταετία που αναλύσαμε η κοινοπραξία 

το έχει την χρονιά 2016 (207.890,21 €), από το οποίο το άμεσο κόστος έργου 

αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους (183.563,50 €) και το υπόλοιπο 

είναι οι αναλώσεις Α και Β υλών και το έμμεσο κόστος. 

 

✓ Ο κύκλος εργασιών για την πενταετία που αναλύσαμε παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αύξηση το 2013 σε σχέση με το 2012 (19,91%). Την μεγαλύτερη 

μείωση την παρουσιάζει το 2016 σε σχέση με το 2015 (86,81%) 

 

✓ Το κόστος έργου για την πενταετία που αναλύσαμε παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 σε σχέση με το προηγούμενο (19,29%) . 

Την μεγαλύτερη μείωση την παρουσιάζει το έτος 2016 σε σχέση με το 

προηγούμενο (-86,75%). 

 

✓ Το μικτό κέρδος για την πενταετία που αναλύσαμε παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 σε σχέση με το προηγούμενο (28,88%) . 

Την μεγαλύτερη μείωση την παρουσιάζει το έτος 2016 σε σχέση με το 

προηγούμενο (-87,69%). 
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✓ Το καθαρό κέρδος για την πενταετία που αναλύσαμε  παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αύξηση  το έτος 2013 σε σχέση με το προηγούμενο (76,38%). 

Επίσης τα έξοδα είναι λιγότερα το 2013 σε σχέση με το 2012. Την μεγαλύτερη 

μείωση την παρουσιάζει το έτος 2016 σε σχέση με το προηγούμενο (-

107,46%). 

 

✓ Οι αναλώσεις Α και Β υλών για την πενταετία που αναλύσαμε παρουσιάζουν 

την μεγαλύτερη αύξηση το 2014 σε σχέση με το 2013 κατά 73,30%. Η 

μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 κατά -

75,18%. 

  

✓ Το άμεσο κόστος έργου για την πενταετία που αναλύσαμε παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αύξηση το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 19,52%. Η 

μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται το έτος 2016 σε σχέση με το 2015 κατά -

88,01%. 

  

✓ Το έμμεσο κόστος έργου για την πενταετία που αναλύσαμε δεν παρουσιάζει 

κάποια αύξηση σε καμία από τις πέντε χρονιές. Η μεγαλύτερη μείωση 

παρουσιάζεται το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 κατά -78,03%. 

  

✓ Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους της κοινοπραξίας για την πενταετία που 

αναλύσαμε παρουσιάζεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα καθόλη την πενταετία 

(6,5% - 7%). Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους παρουσιάζει άνοδο τις 

χρονιές 2013, 2014 σε σχέση με το 2012. Το έτος 2015 ο αριθμοδείκτης 

καθαρού κέρδους επιστρέφει στα επίπεδα του 2012. Το 2016 παρουσιάζεται 

με αρνητικό πρόσημο γιατί η κοινοπραξία είχε ζημίες. 

 

✓ Το κόστος έργου της κοινοπραξίας για την πενταετία που αναλύσαμε είναι 

αυξημένο σε σχέση με τον κλάδο τα έτη 2012-2013. Το 2014 είναι στα ίδια 

επίπεδα με τον κλάδο και τα έτη 2015-2016 είναι μειωμένο σε σχέση με τον 

κλάδο. 

 

✓ Το καθαρό κέρδος της κοινοπραξίας είναι αυξημένο σε σχέση με τον κλάδο σε 

όλη την πενταετία που αναλύσαμε 2012-2016. 
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✓ Για την πενταετία που αναλύσαμε παρατηρούμε ότι στην κοινοπραξία το 

άμεσο κόστος έργου επιβαρύνει περίπου κατά μέσο όρο το 90% του κόστους 

του έργου και το υπόλοιπο 10% επιβαρύνει το έμμεσο και τις αναλώσεις Α και 

Β υλών. 

 

✓ Το έτος 2012 το άμεσο κόστος έργου επιβαρύνει κατά 98% το συνολικό 

κόστος έργου 

 

✓ Το έτος 2013 το άμεσο κόστος έργου επιβαρύνει κατά 98% το συνολικό 

κόστος έργου 

 

✓ Το έτος 2014 το άμεσο κόστος έργου επιβαρύνει κατά 96% το συνολικό 

κόστος έργου 

 

✓ Το έτος 2015 το άμεσο κόστος έργου επιβαρύνει κατά 98% το συνολικό 

κόστος έργου 

 

✓ Το έτος 2016 το άμεσο κόστος έργου επιβαρύνει κατά 88% το συνολικό 

κόστος έργου 
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Κεφάλαιο 5ο Επίλογος  
 

Στόχος της εργασίας ήταν η θεωρητική προσέγγιση σχετικά με την κοστολόγηση και 

η παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για τα έτη 

2012-2016. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας θέλουμε να κατανοήσουμε τις θεωρητικές 

έννοιες της κοστολόγησης και το πως γίνεται πρακτικά η κοστολόγηση σε μια 

κατασκευαστική κοινοπραξία. 

 

Η γενική εικόνα της κοινοπραξίας σε σχέση με τον κλάδο είναι ικανοποιητική από 

άποψη κερδών. 

 

Τέλος η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια αρχική προσπάθεια που μπορεί να 

αξιοποιηθεί μελλοντικά σε άλλα έργα.     
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Γκίνογλου Δ. , Σταυριανίδης Κ. , 2014, Κοστολόγηση ,διοικητική 

λογιστική,βιομηχανική Κοστολόγηση με το πρόγραμμα Η/Υ Κοστολόγος, Εκδόσεις 

[χ.ο],Θεσσαλονίκη 

Ιγνατιάδης Αριστ. Ι. , 1979, Λογιστική Κόστους , Τόμος Ι , Εισαγωγή , 2η Έκδοση , 

Εκδόσεις  Αφοι  Κυριακίδη , Θεσσαλονίκη 

Καζαντζής Χ. , Σώρρος Ι. , 2009, Αρχές Κόστους , Έννοιες, μεθοδολογίες και 

Εφαρμογές για τη λήψη αποφάσεων, Εκδόσεις Business Plus, Πειραιάς 

Καραγιώργος Θ. , Πετρίδης Α. , 2010, Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση , Θεωρία & 

Πράξη , Εκδόσεις Μ. Αλεξοπούλου – Α. Καραγιώργος και ΣΙΑ Ο.Ε ,Θεσσαλονίκη 

Καραγιώργος Θ. , Πετρίδης Α. , 2017, Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση , Θεωρία & 

Πράξη , Εκδόσεις Μ. Αλεξοπούλου – Α. Καραγιώργος και ΣΙΑ Ο.Ε ,Θεσσαλονίκη 

Κεχράς Ι. , 2009 , Η σύχρονη Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα , Εκδόσεις 

Σταμούλης , Αθήνα 

Μπέης Ι. , 2002, Διοικητική Κοστολόγηση , Εκδόσεις Παρατηρητής Α.Ε , 

Θεσσαλονίκη 

Πάγγειος Γ. Κ. , 1993, Θεωρία Κόστους , Τεύχος Ι , Εκδόσεις Σταμούλης Α. , Αθήνα 

Πάγγειος Γ. Κ. , 1994, Θεωρία Κόστους , Τεύχος ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλης Α. , Αθήνα 

Πομόνης Ν. Σ. , 2009, Κοστολόγηση, Θεωρία και Πρακτική , 6η Έκδοση , Εκδόσεις 

Σταμούλης ΑΘ , Αθήνα 

Σακέλλης Ε. , 1992, Κοστολόγηση , Εσωλογιστική και Εξωλογιστική, Εκδόσεις 

Βρυκούς, Αθήνα 

Ξένη βιβλιογραφία 

Cooper R. , Kaplan R.S. , 1991, «The Design of Cost Management System» , 

Prentice-Hall , New Jersey 

Horgren C. , Datar S. M. , Foster G. , 2003, Cost Acoounting: A managerial emphasis, 

11th Edition , Published Prentice-Hall, New Jersey 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

155 

 

Johnson H.T. , Kaplan R.S , 1987, RELEVANCE LOST, The Rise and Fall of 

Management Accounting , Harvard Business School Press , Boston 

Kaplan R. , Cooper R. , 1998, «Cost and Effect : Using Integrated Cost System to 

Drive Profitability and Performance» , Harvard Business School Press, Boston  

Ronald W. Hilton ,2002, «Management Accounting- Creating Value in Dynamic 

Business Environment, Fifth Edition – International Edition  

Άρθρα 

Cooper R. , 1988 , The Rise of Activity – Based Costing – Part Two: When do I need 

Activity-Based Cost System ? Journal of Cost Management , pp 41-48 

Cooper R. , Kaplan R.S. , 1991, Profit Priorities From Activity- based- costing , 

Harvard Business review , 69(3) , pp 130-135 

Griful-Miquela C . , 2001 , Activity –based costing methology for third- party 

logistics companies. International Advances in Economic Research ,7(1), pp133-146 

Kaplan R.S. , 1988, One Cost System isn’t Enough , Harvard Business Review , 

January-February , pp 61-66 

Malmi T., 1997, Towards explaining Activity-based costing failure: accounting and 

control in a decentralized organization. Management accounting research , 8(4), pp 

459-480 

Rotch W. ,1990, «Activity Based Costing in Service Industries» , Journal of Cost 

Management 

Ιστοσελίδες 

www.kosmoskataskevastiki.gr 

www.diolkos-sa.gr 

www.minavra.gr 

www.eted.gr 

www.teka-ae.gr 

 

 

 

 

 

http://www.kosmoskataskevastiki.gr/
http://www.diolkos-sa.gr/
http://www.minavra.gr/
http://www.eted.gr/
http://www.teka-ae.gr/


ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

156 

 

Παράρτημα 

 

Παράρτημα 1ο  Προσωρινό ισοζύγιο κοινοπραξίας 2012 

 

      Υπόλοιπο   

A/A Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

1 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 60 0 

2 16-10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 0 

3 16-10-000 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 100 0 

4 

16-10-000-

00 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠ.ΑΝΕΥ ΦΠ 100 0 

5 16-99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 40 

6 16-99-000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 0 40 

7 

16-99-000-

10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ 0 40 

8 24 Α & Β ΥΛΕΣ 74.270,84 0 

9 24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 74.270,84 0 

10 24-01-000 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 74.270,84 0 

11 

24-01-000-

23 

ΑΓΟΡΕΣ    Α  Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 

23% 74.270,84 0 

12 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.587.530,09 0 

13 30-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 132.471,61 0 

14 30-00-000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 132.471,61 0 

15 

30-00-000-

00 

 

107.086,23 0 

16 

30-00-000-

01 

 

3.663,25 0 

17 

30-00-000-

02 

 

4.663,21 0 

18 

30-00-000-

04 

 

8.529,48 0 

19 

30-00-000-

05 

 

8.529,44 0 

20 30-02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.455.058,48 0 

21 30-02-000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.455.058,48 0 

22 

30-02-000-

03 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 429.382,36 0 

23 

30-02-000-

04 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 267.690,48 0 

24 

30-02-000-

05 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 757.985,64 0 

25 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.462.449,28 0 

26 33-11 ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΕΠΙΧ. 1.230.717,72 0 

27 33-11-000 

 

1.230.717,72 0 

28 

33-11-000-

00 

 

1.230.717,72 0 

29 33-13 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΟΙ 231.731,56 0 

30 33-13-000 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 231.731,56 0 

31 

33-13-000-

00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 107.781,76 0 

32 

33-13-000-

07 ΠΑΡΑΚΡ/ΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛ. 123.949,80 0 
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33 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 448.283,88 0 

34 38-00 ΤΑΜΕΙΟ 437.378,33 0 

35 38-00-000 TAMEIO 437.378,33 0 

36 

38-00-000-

00 ΤΑΜΕΙΟ 437.378,33 0 

37 38-03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 10.905,55 0 

38 38-03-000 ΤΡΑΠ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 1.127,02 0 

39 

38-03-000-

00 

 

1.127,02 0 

40 38-03-001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9.778,53 0 

41 

38-03-001-

00 

 

9.778,53 0 

42 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

43 40-06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

44 40-06-000 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

45 

40-06-000-

00 

 

0 6.700,00 

46 

40-06-000-

01 

 

0 3.300,00 

47 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 1.437.456,89 

48 50-00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.437.456,89 

49 50-00-000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.437.456,89 

50 

50-00-000-

01 

 

0 628.157,02 

51 

50-00-000-

02 

 

0 400.048,28 

52 

50-00-000-

03 

 

0 398.955,57 

53 

50-00-000-

12 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 0 10.296,02 

54 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 801.444,58 

55 52-00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 801.444,58 

56 52-00-000 ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ 0 801.444,58 

57 

52-00-000-

00 

 

0 801.444,58 

58 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0 969.786,11 

59 53-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 62.988,38 

60 53-00-000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 62.988,38 

61 

53-00-000-

00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 49.042,61 

62 

53-00-000-

01 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 6.408,79 

63 

53-00-000-

02 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 2.076,08 

64 

53-00-000-

03 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 5.460,90 

65 53-10 ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ.ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ. 0 758.535,10 

66 53-10-000 ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ.ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ. 0 758.535,10 

67 

53-10-000-

00 

 

0 758.535,10 

68 53-14 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 148.262,63 

69 53-14-000 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 148.262,63 

70 

53-14-000-

00 

 

0 99.335,96 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

158 

 

71 

53-14-000-

01 

 

0 48.926,67 

72 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 0 67.779,74 

73 54-00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 0 43.430,25 

74 54-00-000 ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ 0 0,01 

75 

54-00-000-

99 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 0 0,01 

76 54-00-024 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α & Β ΥΛΩΝ 17.082,30 0 

77 

54-00-024-

23 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α  Β ΥΛΩΝ 23% 17.082,30 0 

78 54-00-061 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 908.133,82 0 

79 

54-00-061-

23 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 23% 908.133,82 0 

80 54-00-070 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 17.082,29 

81 

54-00-070-

23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23% 0 17.082,29 

82 54-00-071 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 972.424,81 

83 

54-00-071-

23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23% 0 972.424,81 

84 54-00-073 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 260,01 

85 

54-00-073-

23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23% 0 260,01 

86 54-00-075 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 302.092,77 

87 

54-00-075-

23 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 23% 0 302.092,77 

88 54-00-099 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 323.213,52 0 

89 

54-00-099-

01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 26.855,60 0 

90 

54-00-099-

02 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 24.050,79 0 

91 

54-00-099-

03 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 35.212,46 0 

92 

54-00-099-

04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 32.929,90 0 

93 

54-00-099-

05 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΙΟΥ 24.740,54 0 

94 

54-00-099-

06 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 30.017,89 0 

95 

54-00-099-

07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 27.359,32 0 

96 

54-00-099-

08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 31.342,67 0 

97 

54-00-099-

09 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 28.131,78 0 

98 

54-00-099-

10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30.495,72 0 

99 

54-00-099-

11 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 32.076,86 0 

100 

54-00-099-

12 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 0 0,01 

101 54-03 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0 14.134,99 

102 54-03-000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 14.134,99 

103 

54-03-000-

00 Φ.Μ.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 11.392,24 

104 

54-03-000-

01 ΦΜΥ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 433 

105 

54-03-000-

02 ΦΜΥ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 139,4 
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106 

54-03-000-

03 ΦΜΥ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 519,48 

107 

54-03-000-

05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0 1.650,87 

108 54-04 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0 1.180,00 

109 54-04-000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0 1.180,00 

110 

54-04-000-

00 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0 1.180,00 

111 54-09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0 9.034,50 

112 54-09-003 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 0 30,76 

113 

54-09-003-

01 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 0 30,76 

114 54-09-012 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0 9.003,74 

115 

54-09-012-

00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 0 9.003,74 

116 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 0 31.192,47 

117 55-00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-Ι.Κ.Α. 0 31.192,47 

118 55-00-000 ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 31.192,47 

119 

55-00-000-

00 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 50.483,25 

120 

55-00-000-

01 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 6.270,69 

121 

55-00-000-

02 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17.736,74 0 

122 

55-00-000-

03 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.824,73 0 

123 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.313.446,92 0 

124 60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 723.577,80 0 

125 60-00-000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 598.984,76 0 

126 60-00-003 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 85.709,52 0 

127 60-00-005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1.366,74 0 

128 60-00-007 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 30.656,36 0 

129 60-00-008 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΩΝ 6.860,42 0 

130 60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 221.294,51 0 

131 60-01-000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 220.080,43 0 

132 60-01-003 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 488,28 0 

133 60-01-005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 725,8 0 

134 60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 216.326,23 0 

135 60-03-000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Α. 216.095,30 0 

136 60-03-002 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚ.ΑΣΦΑΛ. 230,93 0 

137 60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 128.693,72 0 

138 60-04-000 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΗΜΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 128.693,72 0 

139 60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 23.554,66 0 

140 60-05-000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 22.502,95 0 

141 

60-05-000-

00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 22.502,95 0 

142 60-05-001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1.051,71 0 

143 

60-05-001-

00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1.051,71 0 

144 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.948.407,71 0 

145 61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 17.150,00 0 

146 61-00-002 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 16.150,00 0 

147 61-00-002- ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ (23%) ΜΕ 20% 16.150,00 0 
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23 

148 61-00-006 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤ.& 

ΟΙΚΟΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.000,00 0 

149 

61-00-006-

23 

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΠΑ 

23% 1.000,00 0 

150 61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 3.931.257,71 0 

151 61-93-000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.931.257,71 0 

152 

61-93-000-

23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ 23% 3.931.257,71 0 

153 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 356 0 

154 62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 356 0 

155 62-05-007 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 356 0 

156 

62-05-007-

00 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 356 0 

157 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 5,54 0 

158 63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5,54 0 

159 63-07-000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5,54 0 

160 

63-07-000-

00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5,54 0 

161 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 286,1 0 

162 64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 286,1 0 

163 64-98-005 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 286,1 0 

164 

64-98-005-

00 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ(ΕΚΤΟΣ 

ΚΕΠΥΟ) 286,1 0 

165 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 95.324,17 0 

166 65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 93.710,57 0 

167 65-06-000 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 93.710,57 0 

168 

65-06-000-

00 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ 93.710,57 0 

169 65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.613,60 0 

170 65-98-003 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦ.ΤΙΜ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 153,81 0 

171 

65-98-003-

00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦ.ΤΙΜ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 153,81 0 

172 65-98-005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.459,79 0 

173 

65-98-005-

00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.459,79 0 

174 66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 0 

175 66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

176 66-05-000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

177 

66-05-000-

10 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔ.ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡ.ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 20 0 

178 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 74.270,85 

179 70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 74.270,85 

180 70-00-001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 18.484,64 

181 

70-00-001-

23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 18.484,64 

182 70-00-002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 18.300,16 

183 

70-00-002-

23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 18.300,16 

184 70-00-003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 37.486,05 

185 

70-00-003-

23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 37.486,05 

186 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 4.227.933,95 
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187 71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 4.227.933,95 

188 71-00-001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 1.150.637,49 

189 

71-00-001-

23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΠΑ 23% 0 1.150.637,49 

190 71-00-002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 1.013.398,14 

191 

71-00-002-

23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 1.013.398,14 

192 71-00-003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 2.063.898,32 

193 

71-00-003-

23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 2.063.898,32 

194 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 1.130,49 

195 73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 1.130,49 

196 73-00-000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 1.130,49 

197 

73-00-000-

23 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23% 0 1.130,49 

198 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 1.313.446,92 

199 75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.313.446,92 

200 75-90-000 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 476.886,62 

201 

75-90-000-

23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 476.886,62 

202 75-90-001 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ..ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 345.467,17 

203 

75-90-001-

23 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 345.467,17 

204 75-90-002 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 491.093,13 

205 

75-90-002-

23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 491.093,13 

206 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.001,47 0 

207 81-00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.001,47 0 

208 81-00-000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.001,47 0 

209 

81-00-000-

10 ΠΡΟΣΤ.ΤΕΧΝΙΚ. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡ.ΕΡΓΑΣ. 1.820,00 0 

210 

81-00-000-

90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 0,09 0 

211 

81-00-000-

98 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.029,17 0 

212 

81-00-000-

99 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 152,21 0 

Σύνολα     8.934.442,00 8.934.442,00 

 

 

Παράρτημα 2ο  Προσωρινό ισοζύγιο κοινοπραξίας 2013 

 

      Υπόλοιπο   

A/A Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

1 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 40 0 

2 16-10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 0 

3 

16-10-

000 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 100 0 

4 

16-10-

000-00 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠ.ΑΝΕΥ ΦΠ 100 0 

5 16-99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 0 60 
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ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

6 

16-99-

000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 0 60 

7 

16-99-

000-10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ 0 60 

8 24 Α & Β ΥΛΕΣ 84.673,25 0 

9 24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 84.673,25 0 

10 

24-01-

000 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 84.673,25 0 

11 

24-01-

000-23 

ΑΓΟΡΕΣ    Α  Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 

23% 84.673,25 0 

12 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.347.878,66 0 

13 30-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 144.227,38 0 

14 

30-00-

000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 144.227,38 0 

15 

30-00-

000-00 

 

95.863,44 0 

16 

30-00-

000-02 

 

40.000,00 0 

17 

30-00-

000-04 

 

4.181,98 0 

18 

30-00-

000-05 

 

4.181,96 0 

19 30-02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.203.651,28 0 

20 

30-02-

000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.203.651,28 0 

21 

30-02-

000-03 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 425.799,35 0 

22 

30-02-

000-04 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 233.577,83 0 

23 

30-02-

000-05 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 544.274,10 0 

24 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 722.741,94 0 

25 33-11 ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΕΠΙΧ. 385.126,88 0 

26 

33-11-

000 

 

385.126,88 0 

27 

33-11-

000-00 

 

385.126,88 0 

28 33-13 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΟΙ 337.615,06 0 

29 

33-13-

000 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 337.615,06 0 

30 

33-13-

000-00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 185.563,94 0 

31 

33-13-

000-07 ΠΑΡΑΚΡ/ΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛ. 152.051,12 0 

32 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 543.796,43 0 

33 38-00 ΤΑΜΕΙΟ 480.348,74 0 

34 

38-00-

000 TAMEIO 480.348,74 0 

35 

38-00-

000-00 ΤΑΜΕΙΟ 480.348,74 0 

36 38-03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 63.447,69 0 

37 

38-03-

000 ΤΡΑΠ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 63.430,54 0 

38 

38-03-

000-00 

 

63.430,54 0 

39 38-03- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17,15 0 
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001 

40 

38-03-

001-00 

 

17,15 0 

41 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

42 40-06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

43 

40-06-

000 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

44 

40-06-

000-00 

 

0 6.700,00 

45 

40-06-

000-01 

 

0 3.300,00 

46 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 1.688.694,86 

47 50-00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.688.694,86 

48 

50-00-

000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.688.694,86 

49 

50-00-

000-01 

 

0 606.627,07 

50 

50-00-

000-02 

 

0 503.042,43 

51 

50-00-

000-03 

 

0 570.661,43 

52 

50-00-

000-12 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 0 8.363,93 

53 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 128.510,45 

54 52-00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 128.510,45 

55 

52-00-

000 ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ 0 128.510,45 

56 

52-00-

000-00 

 

0 22.607,22 

57 

52-00-

000-01 

 

0 105.903,23 

58 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0 341.223,73 

59 53-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 58.465,26 

60 

53-00-

000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 58.465,26 

61 

53-00-

000-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 36.367,50 

62 

53-00-

000-01 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 5.815,33 

63 

53-00-

000-02 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 5.535,19 

64 

53-00-

000-03 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 10.747,24 

65 53-14 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 282.758,47 

66 

53-14-

000 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 282.758,47 

67 

53-14-

000-00 

 

0 189.448,17 

68 

53-14-

000-01 

 

0 93.310,30 

69 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 0 67.390,80 

70 54-00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 0 46.500,91 

71 

54-00-

024 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α & Β ΥΛΩΝ 19.474,81 0 

72 

54-00-

024-23 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α  Β ΥΛΩΝ 23% 19.474,81 0 
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73 

54-00-

061 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 1.082.564,92 0 

74 

54-00-

061-23 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 23% 1.082.564,92 0 

75 

54-00-

070 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 19.474,78 

76 

54-00-

070-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23% 0 19.474,78 

77 

54-00-

071 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 1.165.725,35 

78 

54-00-

071-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23% 0 1.165.725,35 

79 

54-00-

073 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 1.625,18 

80 

54-00-

073-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23% 0 1.625,18 

81 

54-00-

075 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 354.557,12 

82 

54-00-

075-23 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 23% 0 354.557,12 

83 

54-00-

099 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 392.841,79 0 

84 

54-00-

099-01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30.198,76 0 

85 

54-00-

099-02 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 28.384,90 0 

86 

54-00-

099-03 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 30.797,10 0 

87 

54-00-

099-04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 45.944,42 0 

88 

54-00-

099-05 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΙΟΥ 33.805,21 0 

89 

54-00-

099-06 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 36.990,10 0 

90 

54-00-

099-07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 48.479,78 0 

91 

54-00-

099-08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 30.184,75 0 

92 

54-00-

099-09 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 34.993,84 0 

93 

54-00-

099-10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39.233,46 0 

94 

54-00-

099-11 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 33.829,47 0 

95 54-03 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0 10.379,92 

96 

54-03-

000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 10.379,92 

97 

54-03-

000-00 Φ.Μ.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 8.491,53 

98 

54-03-

000-01 ΦΜΥ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 222,91 

99 

54-03-

000-02 ΦΜΥ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 212,17 

100 

54-03-

000-03 ΦΜΥ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 415,16 

101 

54-03-

000-05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0 1.038,15 

102 54-04 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0 285 

103 

54-04-

000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0 285 
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104 

54-04-

000-00 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0 285 

105 54-09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0 10.224,97 

106 

54-09-

012 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0 10.224,97 

107 

54-09-

012-00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 0 10.224,97 

108 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 0 59.985,95 

109 55-00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-Ι.Κ.Α. 0 59.985,95 

110 

55-00-

000 ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 59.985,95 

111 

55-00-

000-00 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 46.166,73 

112 

55-00-

000-01 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 6.371,27 

113 

55-00-

000-02 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4.418,40 0 

114 

55-00-

000-03 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 11.866,35 

115 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.541.402,82 0 

116 60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 728.648,82 0 

117 

60-00-

000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 618.857,67 0 

118 

60-00-

003 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 82.050,68 0 

119 

60-00-

005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 0 340,68 

120 

60-00-

007 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 27.733,07 0 

121 

60-00-

008 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΩΝ 348,08 0 

122 60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 362.754,48 0 

123 

60-01-

000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 360.758,66 0 

124 

60-01-

005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1.038,95 0 

125 

60-01-

008 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΩΝ 956,87 0 

126 60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 209.911,83 0 

127 

60-03-

000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Α. 205.641,59 0 

128 

60-03-

002 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚ.ΑΣΦΑΛ. 4.270,24 0 

129 60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 234.435,55 0 

130 

60-04-

000 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΗΜΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 234.435,55 0 

131 60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5.652,14 0 

132 

60-05-

000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.652,14 0 

133 

60-05-

000-00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.652,14 0 

134 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.706.803,90 0 

135 61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 8.200,00 0 

136 

61-00-

002 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6.700,00 0 

137 61-00- ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ (23%) ΜΕ 20% 6.700,00 0 
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002-23 

138 

61-00-

006 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤ.& 

ΟΙΚΟΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.500,00 0 

139 

61-00-

006-23 

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΠΑ 

23% 1.500,00 0 

140 61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 4.698.603,90 0 

141 

61-93-

000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.698.603,90 0 

142 

61-93-

000-23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ 23% 4.698.603,90 0 

143 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.066,00 0 

144 62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.066,00 0 

145 

62-05-

007 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.066,00 0 

146 

62-05-

007-00 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.066,00 0 

147 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,02 0 

148 63-04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 0,02 0 

149 

63-04-

000 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,02 0 

150 

63-04-

000-03 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,02 0 

151 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 38.129,35 0 

152 65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 38.057,15 0 

153 

65-06-

000 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 38.057,15 0 

154 

65-06-

000-00 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ 38.057,15 0 

155 65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 72,2 0 

156 

65-98-

005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 72,2 0 

157 

65-98-

005-00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 72,2 0 

158 66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 0 

159 66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

160 

66-05-

000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

161 

66-05-

000-10 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔ.ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡ.ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 20 0 

162 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 84.673,25 

163 70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 84.673,25 

164 

70-00-

001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 16.984,72 

165 

70-00-

001-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 16.984,72 

166 

70-00-

002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 25.172,06 

167 

70-00-

002-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 25.172,06 

168 

70-00-

003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 42.516,47 

169 

70-00-

003-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 42.516,47 

170 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 5.068.371,03 

171 71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 5.068.371,03 

172 71-00- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 1.735.996,43 
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001 

173 

71-00-

001-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΠΑ 23% 0 1.735.996,43 

174 

71-00-

002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 952.203,33 

175 

71-00-

002-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 952.203,33 

176 

71-00-

003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 2.380.171,27 

177 

71-00-

003-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 2.380.171,27 

178 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 7.066,00 

179 73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 7.066,00 

180 

73-00-

000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 7.066,00 

181 

73-00-

000-23 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23% 0 7.066,00 

182 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 1.541.552,82 

183 75-00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 150 

184 

75-00-

099 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 0 150 

185 

75-00-

099-23 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 23 0 150 

186 75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.541.402,82 

187 

75-90-

000 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 531.318,93 

188 

75-90-

000-23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 531.318,93 

189 

75-90-

001 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ..ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 369.342,49 

190 

75-90-

001-23 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 369.342,49 

191 

75-90-

002 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 640.741,40 

192 

75-90-

002-23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 640.741,40 

193 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.916,52 0 

194 81-00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 4.916,52 0 

195 

81-00-

000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 3.441,52 0 

196 

81-00-

000-90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 0,08 0 

197 

81-00-

000-98 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1.188,77 0 

198 

81-00-

000-99 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 2.252,67 0 

199 

81-00-

099 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.475,00 0 

200 

81-00-

099-00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.475,00 0 

Σύνολα     8.997.468,89 8.997.468,89 
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Παράρτημα 3ο  Προσωρινό ισοζύγιο κοινοπραξίας 2014 

 

      Υπόλοιπο   

A/A Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

1 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 20 0 

2 16-10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 0 

3 

16-10-

000 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 100 0 

4 

16-10-

000-00 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠ.ΑΝΕΥ ΦΠ 100 0 

5 16-99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 80 

6 

16-99-

000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 0 80 

7 

16-99-

000-10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ 0 80 

8 24 Α & Β ΥΛΕΣ 146.734,87 0 

9 24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 146.734,87 0 

10 

24-01-

000 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 146.734,87 0 

11 

24-01-

000-23 

ΑΓΟΡΕΣ    Α  Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 

23% 146.734,87 0 

12 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 1.326.678,84 0 

13 30-00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 120.231,56 0 

14 

30-00-

000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 120.231,56 0 

15 

30-00-

000-00 

 

99.634,71 0 

16 

30-00-

000-03 

 

10.936,27 0 

17 

30-00-

000-04 

 

4.830,28 0 

18 

30-00-

000-05 

 

4.830,30 0 

19 30-02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.206.447,28 0 

20 

30-02-

000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.206.447,28 0 

21 

30-02-

000-03 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 324.122,83 0 

22 

30-02-

000-04 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 193.899,53 0 

23 

30-02-

000-05 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 688.424,92 0 

24 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 544.690,20 0 

25 33-13 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΟΙ 371.698,08 0 

26 

33-13-

000 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 371.698,08 0 

27 

33-13-

000-00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 253.487,44 0 

28 

33-13-

000-07 ΠΑΡΑΚΡ/ΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛ. 118.210,64 0 

29 33-17 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 172.992,12 0 

30 

33-17-

000 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 172.992,12 0 

31 33-17-

 

172.992,12 0 
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000-01 

32 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 502.308,45 0 

33 38-00 ΤΑΜΕΙΟ 481.005,34 0 

34 

38-00-

000 TAMEIO 481.005,34 0 

35 

38-00-

000-00 ΤΑΜΕΙΟ 481.005,34 0 

36 38-03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 21.303,11 0 

37 

38-03-

000 ΤΡΑΠ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 21.130,87 0 

38 

38-03-

000-00 

 

21.130,87 0 

39 

38-03-

001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 172,24 0 

40 

38-03-

001-00 

 

172,24 0 

41 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

42 40-06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

43 

40-06-

000 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

44 

40-06-

000-00 

 

0 6.700,00 

45 

40-06-

000-01 

 

0 3.300,00 

46 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 1.497.792,55 

47 50-00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.497.792,55 

48 

50-00-

000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.497.792,55 

49 

50-00-

000-01 

 

0 470.330,51 

50 

50-00-

000-02 

 

0 617.925,11 

51 

50-00-

000-03 

 

0 340.544,07 

52 

50-00-

000-07 

 

0 669,5 

53 

50-00-

000-08 

 

0 309 

54 

50-00-

000-11 

 

0 1.545,00 

55 

50-00-

000-12 

 

0 20.596,82 

56 

50-00-

000-14 

 

2.072,24 0 

57 

50-00-

000-16 

 

0 47.944,78 

58 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 156.194,08 

59 52-00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 156.194,08 

60 

52-00-

000 ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ 0 156.194,08 

61 

52-00-

000-01 

 

0 156.194,08 

62 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0 272.937,24 

63 53-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 55.660,19 

64 

53-00-

000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 55.660,19 

65 53-00- ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0 38.823,72 
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000-00 

66 

53-00-

000-01 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 2.920,63 

67 

53-00-

000-02 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 2.685,07 

68 

53-00-

000-03 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 11.230,77 

69 53-14 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 217.277,05 

70 

53-14-

000 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 217.277,05 

71 

53-14-

000-00 

 

0 104.313,24 

72 

53-14-

000-01 

 

0 112.963,81 

73 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 0 109.611,43 

74 54-00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 0 51.040,42 

75 

54-00-

024 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α & Β ΥΛΩΝ 33.749,03 0 

76 

54-00-

024-23 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α  Β ΥΛΩΝ 23% 33.749,03 0 

77 

54-00-

061 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 828.630,10 0 

78 

54-00-

061-23 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 23% 828.630,10 0 

79 

54-00-

070 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 22.175,17 

80 

54-00-

070-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23% 0 22.175,17 

81 

54-00-

071 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 906.282,37 

82 

54-00-

071-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23% 0 906.282,37 

83 

54-00-

075 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 325.902,01 

84 

54-00-

075-23 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 23% 0 325.902,01 

85 

54-00-

099 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 340.940,00 0 

86 

54-00-

099-01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 27.297,78 0 

87 

54-00-

099-02 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 31.430,37 0 

88 

54-00-

099-03 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 30.716,79 0 

89 

54-00-

099-04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 37.414,04 0 

90 

54-00-

099-05 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΙΟΥ 31.301,13 0 

91 

54-00-

099-06 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 31.514,82 0 

92 

54-00-

099-07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 36.859,03 0 

93 

54-00-

099-08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 29.543,75 0 

94 

54-00-

099-09 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 30.599,18 0 

95 

54-00-

099-10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22.768,94 0 
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96 

54-00-

099-11 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 31.494,17 0 

97 54-03 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0 16.484,22 

98 

54-03-

000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 16.484,22 

99 

54-03-

000-00 Φ.Μ.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 13.295,60 

100 

54-03-

000-01 ΦΜΥ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 258,94 

101 

54-03-

000-02 ΦΜΥ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 210,04 

102 

54-03-

000-03 ΦΜΥ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 957,26 

103 

54-03-

000-05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0 1.762,38 

104 54-04 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0 190 

105 

54-04-

000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0 190 

106 

54-04-

000-00 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0 190 

107 54-09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0 41.896,79 

108 

54-09-

000 ΦΟΡΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ. 0 23.452,36 

109 

54-09-

000-00 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 0 23.452,36 

110 

54-09-

012 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0 18.444,43 

111 

54-09-

012-00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 0 18.444,43 

112 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 0 59.310,17 

113 55-00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-Ι.Κ.Α. 0 59.310,17 

114 

55-00-

000 ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 59.310,17 

115 

55-00-

000-00 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0 42.235,87 

116 

55-00-

000-01 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 3.007,99 

117 

55-00-

000-02 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 2.573,86 

118 

55-00-

000-03 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 11.492,45 

119 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.416.965,05 0 

120 60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 695.024,08 0 

121 

60-00-

000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 600.506,19 0 

122 

60-00-

003 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 69.383,63 0 

123 

60-00-

005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 209,1 0 

124 

60-00-

007 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 24.925,16 0 

125 60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 324.238,20 0 

126 

60-01-

000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 322.690,47 0 

127 

60-01-

005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1.547,73 0 

128 60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 190.082,49 0 

129 60-03- ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Α. 190.082,49 0 
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000 

130 60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 203.936,55 0 

131 

60-04-

000 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΗΜΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 203.936,55 0 

132 60-05 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ-ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.683,73 0 

133 

60-05-

000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.254,58 0 

134 

60-05-

000-00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.254,58 0 

135 

60-05-

001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1.429,15 0 

136 

60-05-

001-00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1.429,15 0 

137 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.602.739,63 0 

138 61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 6.200,00 0 

139 

61-00-

002 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 4.700,00 0 

140 

61-00-

002-23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ (23%) ΜΕ 20% 4.700,00 0 

141 

61-00-

006 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤ.& 

ΟΙΚΟΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.500,00 0 

142 

61-00-

006-23 

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΠΑ 

23% 1.500,00 0 

143 61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 3.596.539,63 0 

144 

61-93-

000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.596.539,63 0 

145 

61-93-

000-23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ 23% 3.596.539,63 0 

146 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 4,16 0 

147 63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 4,16 0 

148 

63-07-

000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 4,16 0 

149 

63-07-

000-00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 4,16 0 

150 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.052,73 0 

151 64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.052,73 0 

152 

64-98-

005 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2.052,73 0 

153 

64-98-

005-00 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ(ΕΚΤΟΣ 

ΚΕΠΥΟ) 1.937,25 0 

154 

64-98-

005-01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ(ΜΥΦ) 115,48 0 

155 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 15.133,06 0 

156 65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 13.968,84 0 

157 

65-06-

000 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 13.968,84 0 

158 

65-06-

000-00 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ 13.968,84 0 

159 65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.164,22 0 

160 

65-98-

005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.164,22 0 

161 

65-98-

005-00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.164,22 0 

162 66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 0 
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163 66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

164 

66-05-

000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

165 

66-05-

000-10 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔ.ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡ.ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 20 0 

166 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 96.413,75 

167 70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 96.413,75 

168 

70-00-

001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 33.020,53 

169 

70-00-

001-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 33.020,53 

170 

70-00-

002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 30.515,92 

171 

70-00-

002-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 30.515,92 

172 

70-00-

003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 32.877,30 

173 

70-00-

003-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 32.877,30 

174 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 3.940.358,02 

175 71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 3.940.358,02 

176 

71-00-

001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 1.363.040,64 

177 

71-00-

001-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΠΑ 23% 0 1.363.040,64 

178 

71-00-

002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 815.226,47 

179 

71-00-

002-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 815.226,47 

180 

71-00-

003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 1.762.090,91 

181 

71-00-

003-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 1.762.090,91 

182 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 1.416.965,05 

183 75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 0 1.416.965,05 

184 

75-90-

000 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 490.425,16 

185 

75-90-

000-23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 490.425,16 

186 

75-90-

001 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ..ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 359.562,65 

187 

75-90-

001-23 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 359.562,65 

188 

75-90-

002 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 566.977,24 

189 

75-90-

002-23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 566.977,24 

190 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.235,30 0 

191 81-00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.235,30 0 

192 

81-00-

000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.235,30 0 

193 

81-00-

000-90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 0,03 0 

194 

81-00-

000-98 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1.492,55 0 

195 

81-00-

000-99 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 742,72 0 

Σύνολα     7.559.582,29 7.559.582,29 
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Παράρτημα 4ο  Προσωρινό ισοζύγιο κοινοπραξίας 2015 

 

      Υπόλοιπο   

A/A Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

1 16-10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 0 

2 16-10-000 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 100 0 

3 

16-10-

000-00 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠ.ΑΝΕΥ ΦΠ 100 0 

4 16-99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 100 

5 16-99-000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 0 100 

6 

16-99-

000-10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ 0 100 

7 24 Α & Β ΥΛΕΣ 36.413,95 0 

8 24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 36.413,95 0 

9 24-01-000 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 36.413,95 0 

10 

24-01-

000-23 

ΑΓΟΡΕΣ    Α  Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 

23% 36.413,95 0 

11 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 682.961,89 0 

12 30-02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 682.961,89 0 

13 30-02-000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 682.961,89 0 

14 

30-02-

000-03 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 86.012,10 0 

15 

30-02-

000-04 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 108.951,23 0 

16 

30-02-

000-05 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 487.998,56 0 

17 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 93.614,24 0 

18 33-13 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΟΙ 92.924,34 0 

19 33-13-000 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 92.924,34 0 

20 

33-13-

000-00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 45.188,06 0 

21 

33-13-

000-07 ΠΑΡΑΚΡ/ΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛ. 47.736,28 0 

22 33-17 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 689,9 0 

23 33-17-000 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 689,9 0 

24 

33-17-

000-00 

 

0,02 0 

25 

33-17-

000-01 

 

689,88 0 

26 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 481.194,85 0 

27 38-00 ΤΑΜΕΙΟ 480.220,82 0 

28 38-00-000 TAMEIO 480.220,82 0 

29 

38-00-

000-00 ΤΑΜΕΙΟ 480.220,82 0 

30 38-03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 974,03 0 

31 38-03-000 ΤΡΑΠ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 869,48 0 

32 

38-03-

000-00 

 

869,48 0 

33 38-03-001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 104,55 0 

34 

38-03-

001-00 

 

104,55 0 

35 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

36 40-06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 
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37 40-06-000 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

38 

40-06-

000-00 

 

0 6.700,00 

39 

40-06-

000-01 

 

0 3.300,00 

40 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 128.287,23 0 

41 42-04 

ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ 128.287,23 0 

42 42-04-000 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 128.287,23 0 

43 

42-04-

000-00 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 128.287,23 0 

44 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 841.187,91 

45 50-00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 841.187,91 

46 50-00-000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 841.187,91 

47 

50-00-

000-01 

 

0 189.354,39 

48 

50-00-

000-02 

 

0 307.756,93 

49 

50-00-

000-03 

 

0 343.775,97 

50 

50-00-

000-12 

 

0 500,62 

51 

50-00-

000-14 

 

200 0 

52 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 172.111,34 

53 52-00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 172.111,34 

54 52-00-000 ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ 0 172.111,34 

55 

52-00-

000-01 

 

0 172.111,34 

56 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0 256.887,83 

57 53-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8,78 0 

58 53-00-000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8,78 0 

59 

53-00-

000-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8,77 0 

60 

53-00-

000-03 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0,01 0 

61 53-10 ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ.ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ. 0 121.990,24 

62 53-10-000 ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ.ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ. 0 121.990,24 

63 

53-10-

000-00 

 

0 121.990,24 

64 53-14 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 134.906,37 

65 53-14-000 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 134.906,37 

66 

53-14-

000-00 

 

0 57.724,88 

67 

53-14-

000-01 

 

0 77.181,49 

68 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 0 23.452,40 

69 54-00-024 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α & Β ΥΛΩΝ 8.375,20 0 

70 

54-00-

024-23 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α  Β ΥΛΩΝ 23% 8.375,20 0 

71 54-00-061 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 352.337,64 0 

72 

54-00-

061-23 ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 23% 352.337,64 0 

73 54-00-070 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 20.657,02 
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74 

54-00-

070-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23% 0 20.657,02 

75 54-00-071 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 365.979,06 

76 

54-00-

071-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23% 0 365.979,06 

77 54-00-073 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 980,73 

78 

54-00-

073-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23% 0 980,73 

79 54-00-075 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 158.931,37 

80 

54-00-

075-23 Φ.Π.Α.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 23% 0 158.931,37 

81 54-00-099 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 185.835,34 0 

82 

54-00-

099-01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 25.742,38 0 

83 

54-00-

099-02 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 24.101,58 0 

84 

54-00-

099-03 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 22.005,28 0 

85 

54-00-

099-04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 35.722,47 0 

86 

54-00-

099-05 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΜΑΙΟΥ 29.818,50 0 

87 

54-00-

099-06 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 45.747,25 0 

88 

54-00-

099-07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 566,5 0 

89 

54-00-

099-10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2.131,38 0 

90 54-03 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,03 0 

91 54-03-000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,03 0 

92 

54-03-

000-00 Φ.Μ.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,03 0 

93 54-09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0 23.452,43 

94 54-09-000 ΦΟΡΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ. 0 23.452,36 

95 

54-09-

000-00 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 0 23.452,36 

96 54-09-012 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0 0,07 

97 

54-09-

012-00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 0 0,07 

98 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 690.115,95 0 

99 60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 375.296,98 0 

100 60-00-000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 282.005,32 0 

101 60-00-003 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 37.718,30 0 

102 60-00-005 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 882,54 0 

103 60-00-007 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 23.958,85 0 

104 60-00-008 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΩΝ 30.731,97 0 

105 60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 140.267,41 0 

106 60-01-000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 140.267,41 0 

107 60-03 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 89.142,81 0 

108 60-03-000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Α. 89.142,81 0 

109 60-04 ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85.408,75 0 

110 60-04-000 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΗΜΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 85.408,75 0 

111 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.532.144,64 0 

112 61-00 

ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 

ΠΑΡ.ΦΟ 1.100,00 0 

113 61-00-000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 500 0 
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114 

61-00-

000-23 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 23% 500 0 

115 61-00-002 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 600 0 

116 

61-00-

002-23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ (23%) ΜΕ 20% 600 0 

117 61-93 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 1.530.802,78 0 

118 61-93-000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.779.038,34 0 

119 

61-93-

000-23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ 23% 1.779.038,34 0 

120 61-93-010 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡ.ΧΩΡ.3% 0 248.235,56 

121 

61-93-

010-23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡ.ΧΩΡ.3% 0 248.235,56 

122 61-94 ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 241,86 0 

123 61-94-005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 241,86 0 

124 

61-94-

005-00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 241,86 0 

125 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.112,24 0 

126 62-05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.112,24 0 

127 62-05-003 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΡΓΟΥ 4.945,00 0 

128 

62-05-

003-00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΡΓΟΥ 4.945,00 0 

129 62-05-007 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 167,24 0 

130 

62-05-

007-00 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 167,24 0 

131 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2,91 0 

132 63-07 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2,91 0 

133 63-07-000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2,91 0 

134 

63-07-

000-00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2,91 0 

135 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80,79 0 

136 64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 80,79 0 

137 64-98-005 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 80,79 0 

138 

64-98-

005-01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ(ΜΥΦ) 80,79 0 

139 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 18.446,39 0 

140 65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 16.843,46 0 

141 65-06-000 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 16.843,46 0 

142 

65-06-

000-00 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ 16.843,46 0 

143 65-98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 1.602,93 0 

144 65-98-005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.602,93 0 

145 

65-98-

005-00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.602,93 0 

146 66 

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ 20 0 

147 66-05 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

148 66-05-000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 20 0 

149 

66-05-

000-10 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔ.ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡ.ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 20 0 

150 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 89.813,14 

151 70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 89.813,14 

152 70-00-001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 22.925,51 

153 

70-00-

001-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 22.925,51 

154 70-00-002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 16.631,67 
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155 

70-00-

002-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 16.631,67 

156 70-00-003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 50.255,96 

157 

70-00-

003-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 50.255,96 

158 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 1.591.213,30 

159 71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 1.591.213,30 

160 71-00-001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 242.574,20 

161 

71-00-

001-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΠΑ 23% 0 242.574,20 

162 71-00-002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 420.911,23 

163 

71-00-

002-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 420.911,23 

164 71-00-003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 927.727,87 

165 

71-00-

003-23 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΠΑ 23% 0 927.727,87 

166 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 4.264,00 

167 73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 4.264,00 

168 73-00-000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 4.264,00 

169 

73-00-

000-23 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23% 0 4.264,00 

170 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0 691.005,95 

171 75-00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0 890 

172 75-00-099 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 0 890 

173 

75-00-

099-23 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 23 0 890 

174 75-90 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 0 690.115,95 

175 75-90-000 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 253.544,96 

176 

75-90-

000-23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 253.544,96 

177 75-90-001 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ..ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 159.521,69 

178 

75-90-

001-23 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 159.521,69 

179 75-90-002 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 277.049,30 

180 

75-90-

002-23 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΠΡΟΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 277.049,30 

181 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.540,79 0 

182 81-00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 11.540,79 0 

183 81-00-000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 3.140,78 0 

184 

81-00-

000-90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 0,03 0 

185 

81-00-

000-91 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΤΜΗΜ. Σ.Ε.Π.Ε. 210 0 

186 

81-00-

000-98 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1.067,12 0 

187 

81-00-

000-99 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.863,63 0 

188 81-00-099 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 8.400,01 0 

189 

81-00-

099-00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 8.400,01 0 

Σύνολα     3.679.935,87 3.679.935,87 
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Παράρτημα 5ο  Προσωρινό ισοζύγιο κοινοπραξίας 2016 

 

 

      Υπόλοιπο   

A/A Κωδικός Περιγραφή Χρεωστικό Πιστωτικό 

1 16-10 

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 0 

2 16-10-000 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 100 0 

3 16-10-000-00 

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ 

ΑΠ.ΑΝΕΥ ΦΠ 100 0 

4 16-99 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 100 

5 16-99-000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 0 100 

6 16-99-000-10 

ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΓΚ/ΣΗΣ 0 100 

7 24 Α & Β ΥΛΕΣ 23.848,59 0 

8 24-01 ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 23.848,59 0 

9 24-01-000 

ΑΓΟΡΕΣ    Α & Β ΥΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 23.848,59 0 

10 24-01-000-23 

ΑΓΟΡΕΣ    Α  Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ 23% 12.691,51 0 

11 24-01-000-24 

ΑΓΟΡΕΣ    Α  Β ΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΜΕ 24% 11.157,08 0 

12 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 845.746,20 0 

13 30-02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 845.746,20 0 

14 30-02-000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 845.746,20 0 

15 30-02-000-03 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 166.419,63 0 

16 30-02-000-04 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 166.357,62 0 

17 30-02-000-05 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 512.968,95 0 

18 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 24.266,98 0 

19 33-13 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 23.749,28 0 

20 33-13-000 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 23.749,28 0 

21 33-13-000-00 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 17.688,16 0 

22 33-13-000-07 

ΠΑΡΑΚΡ/ΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% 

ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛ. 6.061,12 0 

23 33-17 

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 517,7 0 

24 33-17-000 

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 517,7 0 

25 33-17-000-00 

 

0,02 0 

26 33-17-000-01 

 

517,68 0 

27 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 109.773,85 0 

28 38-00 ΤΑΜΕΙΟ 107.930,58 0 

29 38-00-000 TAMEIO 107.930,58 0 

30 38-00-000-00 ΤΑΜΕΙΟ 107.930,58 0 

31 38-03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.843,27 0 

32 38-03-000 ΤΡΑΠ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 1.822,72 0 
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33 38-03-000-00 

 

1.822,72 0 

34 38-03-001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20,55 0 

35 38-03-001-00 

 

20,55 0 

36 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

37 40-06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

38 40-06-000 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 10.000,00 

39 40-06-000-00 

 

0 6.700,00 

40 40-06-000-01 

 

0 3.300,00 

41 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 749.208,52 

42 50-00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 749.208,52 

43 50-00-000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 749.208,52 

44 50-00-000-01 

 

0 231.089,46 

45 50-00-000-02 

 

0 192.452,76 

46 50-00-000-03 

 

0 304.471,80 

47 50-00-000-12 

 

0 21.394,50 

48 50-00-000-14 

 

200 0 

49 52 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 189.502,07 

50 52-00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 189.502,07 

51 52-00-000 ΤΡ.ΕΘΝΙΚΗ 0 189.502,07 

52 52-00-000-01 

 

0 189.502,07 

53 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0 13.780,83 

54 53-00 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8,78 0 

55 53-00-000 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8,78 0 

56 53-00-000-00 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 8,77 0 

57 53-00-000-03 ΑΠΟΔΟΧ.ΕΡΓ.ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0,01 0 

58 53-14 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 13.789,61 

59 53-14-000 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0 13.789,61 

60 53-14-000-00 

 

0 8.736,66 

61 53-14-000-01 

 

0 5.052,95 

62 54 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - 

ΤΕΛΗ 0 23.441,28 

63 54-00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 11,12 0 

64 54-00-024 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α & Β ΥΛΩΝ 5.596,76 0 

65 54-00-024-23 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α  Β ΥΛΩΝ 23% 2.919,05 0 

66 54-00-024-24 ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣ Α  Β ΥΛΩΝ 24% 2.677,71 0 

67 54-00-061 

ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 

ΤΡΙΤΩΝ 44.216,75 0 

68 54-00-061-23 

ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

23% 0 3.715,25 

69 54-00-061-24 

ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

24% 47.932,00 0 

70 54-00-070 

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 5.596,74 
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71 54-00-070-23 

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 23% 0 2.919,05 

72 54-00-070-24 

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24% 0 2.677,69 

73 54-00-071 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0 47.756,68 

74 54-00-071-23 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23% 3.970,85 0 

75 54-00-071-24 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 24% 0 51.727,53 

76 54-00-073 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 61,36 

77 54-00-073-24 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24% 0 61,36 

78 54-00-099 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 3.612,39 0 

79 54-00-099-08 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0 0,01 

80 54-00-099-10 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3.612,40 0 

81 54-03 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,03 0 

82 54-03-000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,03 0 

83 54-03-000-00 Φ.Μ.Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,03 0 

84 54-09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0 23.452,43 

85 54-09-000 

ΦΟΡΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ 

Δ.Σ. 0 23.452,36 

86 54-09-000-00 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 0 23.452,36 

87 54-09-012 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0 0,07 

88 54-09-012-00 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 0 0,07 

89 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 184.041,62 0 

90 61-93 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. 183.563,50 0 

91 61-93-000 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 216.410,34 0 

92 61-93-000-23 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ 23% 668,66 0 

93 61-93-000-24 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ 24% 215.741,68 0 

94 61-93-010 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡ.ΧΩΡ.3% 0 32.846,84 

95 61-93-010-23 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡ.ΧΩΡ.3% 0 16.821,92 

96 61-93-010-24 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ/ΩΝ 

ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧ.ΕΡ.ΧΩΡ.3% 0 16.024,92 

97 61-94 

ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓ/ΩΝ ΓΙΑ 

ΚΑΤ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ 478,12 0 

98 61-94-005 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ 

ΤΣΜΕΔΕ 478,12 0 

99 61-94-005-00 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ 

ΤΣΜΕΔΕ 478,12 0 

100 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 17.661,93 0 

101 65-06 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 17.390,73 0 

102 65-06-000 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 17.390,73 0 

103 65-06-000-00 

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΒΡΑΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ 17.390,73 0 

104 65-98 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤ.ΕΞΟΔΑ 271,2 0 
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105 65-98-005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 271,2 0 

106 65-98-005-00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 271,2 0 

107 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0 23.848,60 

108 70-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 23.848,60 

109 70-00-001 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 0 6.945,16 

110 70-00-001-23 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 0 6.053,00 

111 70-00-001-24 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 24% 0 892,16 

112 70-00-002 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 7.838,80 

113 70-00-002-23 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 6.638,51 

114 70-00-002-24 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 1.200,29 

115 70-00-003 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 0 9.064,64 

116 70-00-003-24 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 0 9.064,64 

117 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 198.266,78 

118 71-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0 198.266,78 

119 71-00-001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 73.616,43 

120 71-00-001-23 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΠΑ 

23% 0 362,19 

121 71-00-001-24 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΠΑ 

24% 0 73.254,24 

122 71-00-002 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 47.446,31 

123 71-00-002-23 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΠΑ 

23% 0 364,61 

124 71-00-002-24 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΠΑ 

24% 0 47.081,70 

125 71-00-003 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 77.204,04 

126 71-00-003-23 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΠΑ 

23% 17.991,36 0 

127 71-00-003-24 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΠΑ 

24% 0 95.195,40 

128 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 255,67 

129 73-00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 255,67 

130 73-00-000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 255,67 

131 73-00-000-24 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

24% 0 255,67 

132 81 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.964,58 0 

133 81-00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.964,58 0 

134 81-00-000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 164,58 0 

135 81-00-000-90 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 0,01 0 

136 81-00-000-99 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 164,57 0 

137 81-00-099 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΞΟΔΑ 2.800,00 0 

138 81-00-099-00 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΕΞΟΔΑ 2.800,00 0 
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Παράρτημα 6ο  Οικονομικά στοιχεία  κοινοπραξίας 2012-2013 
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Παράρτημα 7ο  Οικονομικά στοιχεία  κοινοπραξίας 2013-2014 
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Παράρτημα 8ο  Οικονομικά στοιχεία  κοινοπραξίας 2015-2016 
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Παράρτημα 9ο  Οικονομικά στοιχεία  κλάδου 2012-2016 

 

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ134

 

 

 

                                                      
134 http://www.kosmoskataskevastiki.gr/ 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

187 

 

 

 

Δ Ι Ο Λ Κ Ο Σ   Κ Α Τ ΑΣ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Α Τ Ε135 

 

 

 

                                                      
135 http://www.diolkos-sa.gr/ 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

189 

 

 

ΜΙΝΑΒΡΑ Α.Ε.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ136 

 

 

 

                                                      
136 http://www.minavra.gr/ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε137 

 

 

                                                      
137 http://www.eted.gr/ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τ Ε Κ Α Α.Ε.138

 

 

 
                                                      
138 http://www.teka-ae.gr/ 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

193 

 

Παράρτημα 10ο  Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

     Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις …/../…, μεταξύ: 

     (1) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ζ.Α. ………ΑΤΕ» που εδρεύει 

στην …….. (οδός …….., αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο αυτής ……., σύμφωνα με το με αριθ. ….. της ………… Πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

     (2) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Κ. …. ΑΤΕ» που εδρεύει στην 

…. (οδός ……, αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου …………, σύμφωνα με το με αριθμ. …. της ……. Πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της και 

     συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

     Οι δύο συμβαλλόμενες εταιρείες συνιστούν μεταξύ τους Κοινοπραξία με σκοπό 

την εκτέλεση του Έργου «………….», η οποία θα διέπεται από τους παρακάτω όρους 

και συμφωνίες: 

 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια 

     1.1. Η επωνυμία της Κοινοπραξίας είναι: «Κοινοπραξία Ζ.Α. …… Α.Τ.Ε. ΔΚ 

Α.Τ.Ε.» (εκτέλεση του Έργου ……..). 

     1.2. Η έδρα της Κοινοπραξίας θα είναι στην Θεσσαλονίκη στην οδό ………. αρ. 

…, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Δ.Κ. ΑΤΕ. Ρητά ορίζεται ότι θα ιδρυθούν 

γραφεία υποκαταστήματα της Κοινοπραξίας: 

(α) Στη Θεσσαλονίκη για άμεση παρακολούθηση των εργασιών του εργοταξίου και 

(β) Στα επί της οδού ……… γραφεία του μέλους της Κοινοπραξίας Ζ.Α. ΑΤΕ στην 

Θεσσαλονίκη. 

(γ) Στα επί της οδού ……….., γραφεία της Δ.Κ. ΑΤΕ στην Αθήνα. 

     1.3. Ο σκοπός και το αντικείμενο της Κοινοπραξίας θα είναι η εκτέλεση του 

παραπάνω αναφερόμενου Έργου, για κοινό λογαριασμό και όφελος και μέχρι 

πλήρους εκκαθάρισης των δοσοληψιών με τον Κύριο του Έργου. 

     1.4. Η διάρκεια της Κοινοπραξίας ορίζεται ισόχρονη με την προθεσμία εκτέλεσης 

που καθορίζεται με τη σχετική σύμβαση, τις τυχόν παρατάσεις της αρχικής αυτής 
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συμβατικής προθεσμίας, τις τυχόν επεκτάσεις του Έργου και μέχρι την απόδοση 

όλων των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και δεκάτων εγγυήσεων.  

     Η Κοινοπραξία θα εξακολουθεί όμως να υφίσταται και μετά την επιστροφή των 

παραπάνω εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν αξιώσεις του Κυρίου του Έργου 

κατά της Κοινοπραξίας ή αξιώσεις της Κοινοπραξίας κατά του Κυρίου του Έργου. 

 

Άρθρο 2ο 

Συμμετοχή – Υποχρεώσεις  - Ευθύνες 

     2.1. Η κάθε μια από τις δύο συμβαλλόμενες εταιρείες συμμετέχει στην εισφορά, 

στις εγγυητικές επιστολές και στις κερδοζημίες της Κοινοπραξίας, με ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). 

     2.2. Το είδος, ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής των εισφορών της καθεμιάς 

από τις Κοινοπρακτούσες εταιρείες θα ορίζεται με αποφάσεις του παρακάτω 

αναφερομένου Συμβουλίου της Κοινοπραξίας. 

     2.3. Έναντι του Εργοδότη οι δύο κοινοπρακτούσες εταιρείες θα ευθύνονται εις 

ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Επίσης συνυπεύθυνες θα είναι και δύο κοινοπρακτούσες εταιρείες, ευθυνόμενες στο 

σύνολο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, αποκλειστικά όμως για υποχρεώσεις που 

προέρχονται και συνδέονται με την παρούσα συμφωνία. 

     Τα μέλη της Κοινοπραξίας έναντι αλλήλων θα βαρύνονται με τις υποχρεώσεις της 

Κοινοπραξίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους. 

 

Άρθρο 3ο 

Διοίκηση – Διεύθυνση Έργων – Εκπροσώπηση 

     Τα Όργανα που θα παίρνουν κάθε φύσης απόφαση, θα διοικούν και θα 

εκπροσωπούν Κοινοπραξία είναι τα παρακάτω: 

     3.1. Συμβούλιο της Κοινοπραξίας 

     1. Το Συμβούλιο της Κοινοπραξίας είναι το ανώτατο και κυριαρχικό όργανο, 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε απόφαση πάνω στις εργασίες της.  

     2. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από δύο μέλη, ένα από κάθε εταιρεία. Για το σκοπό 

αυτό, ορίζεται ως εκπρόσωπος της Ζ.Α. Α.Τ.Ε. στο Συμβούλιο ο κ. Ζ.Α. με 

αναπληρωτή του τον κ. Λ.Α. και ως εκπρόσωπος της Δ.Κ. Α.Τ.Ε. ο κ. Ν.Τ. με 

αναπληρωτή του τον κ. Σ.Δ. 
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     3. Σε περίπτωση απουσίας, αδυναμίας ή όταν παρουσιαστεί ειδικό θέμα για 

συζήτηση ή λήψη απόφασης κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να ορίζει με απόφαση 

του Δ.Σ. της και τρίτο εκπρόσωπό της. 

     4. Η ψήφος του εκπροσώπου ή αναπληρωτή, δεσμεύει την εκπροσωπούμενη από 

αυτόν εταιρεία, ακόμη και αν δόθηκε πέραν από τις ειδικές εντολές που του είχαν 

δοθεί ή κι’ αν ακόμα είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της εκπροσωπούμενης 

εταιρείας. 

     5. Το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται και τα δύο 

μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με ομοφωνία. Εάν υπάρχει διαφωνία και 

αδυναμία να ληφθεί άμεση απόφαση, μέσα σε 24 ώρες επαναλαμβάνεται η 

συνεδρίαση με την παρουσία όμως δύο εκπροσώπων από κάθε εταιρεία και επιπλέον 

ενός πέμπτου ατόμου κοινής εμπιστοσύνης, με σκοπό την άμεση λήψη απόφασης, 

ώστε να μην ανακοπεί ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών. Οι αποφάσεις πλέον 

λαμβάνονται με πλειοψηφία μιας (1) τουλάχιστον ψήφου. 

     6. Σε περίπτωση περαιτέρω διαφωνίας, το μέλος που διαφωνεί, διατυπώνει 

έγγραφα του λόγους της διαφωνίας του και επιφυλασσόμενο των δικαιωμάτων του 

μπορεί να ζητήσει τη Διαιτητική αποκατάσταση των συμφερόντων του, όπως 

προβλέπεται παρακάτω στον όρο περί Διαιτησίας. 

     7. Στις δοσοληψίες με τους τρίτους η Κοινοπραξία εκπροσωπείται από τα μέλη 

του Συμβουλίου, όπως ορίζει η παράγραφο 2.2, τα οποία δεσμεύουν την Κοινοπραξία 

ενεργώντας από κοινού. 

     3.2. Διευθυντής Εργοταξίου 

     1. Οι εργασίες της Κοινοπραξίας για την εκτέλεση του παραπάνω αναφερομένου 

Έργου στην Θεσσαλονίκη θα παρακολουθούνται κατευθύνονται, κατανέμονται 

χρονικά και γενικά θα διευθύνονται από Διπλωματούχο Μηχανικό, που θα ενεργεί ως 

Διευθυντής του Εργοταξίου με υποχρεωτική καθημερινή παρουσία του στον τόπο του 

Έργου. 

     2. Οι όροι της σύμβασης του και η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του, η 

επέκταση ή περιορισμός του κατά περίπτωση, θα καθορίζονται απευθείας με 

απόφαση του Συμβουλίου. 

     3. Ο Διευθυντής του Εργοταξίου οφείλει να εκτελεί τις εντολές που του δίδονται 

από το Συμβούλιο και να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των μελών της 

Κοινοπραξίας επί όλων των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων του Έργου. Επίσης 

θα εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα την Κοινοπραξία στις σχέσεις της με τον Κύριο του 
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Έργου, επί τόπου του Έργου, καθώς και με οποιαδήποτε επί τόπου Αρχή και όλους 

τους Τρίτους. 

     4. Κάθε πράξη ή ενέργεια του Διευθυντή του Εργοταξίου προς τον Κύριο του 

Έργου που θα βρίσκεται μέσα στον σκοπό της Κοινοπραξίας θα δεσμεύει την 

Κοινοπραξία, εκτός αν οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας έχουν ήδη λάβει 

διαφορετική θέση έναντι του Κυρίου του Έργου. 

     5. Ο Διευθυντής του Εργοταξίου μεταξύ των άλλων καθηκόντων και 

υποχρεώσεων του και χωρίς τα παρακάτω αναφερόμενα να τα περιορίζουν, οφείλει: 

- να προγραμματίζει τις εργασίες και στη συνέχεια να παρακολουθεί την εκτέλεση 

τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία 

- να προετοιμάζει, συντάσσει, εκδίδει, καταθέτει και παρακολουθεί τις Πιστοποιήσεις 

– Λογαριασμούς Πληρωμής της Κοινοπραξίας  σύμφωνα με τις διαδικασίες και 

οδηγίες του Συμβουλίου της Κοινοπραξίας. 

- να προγραμματίζει έγκαιρα τις ανάγκες του Έργου σε υλικά, εξοπλισμό ή 

υπεργολάβους, ώστε να μη γίνονται βεβιασμένες επιλογές έκτακτης ανάγκης και, 

- να φροντίζει για τη διαφύλαξη, συντήρηση και προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων της Κοινοπραξίας από κακή χρήση, αμέλεια ή αδιαφορία. 

     3.3. Υπηρεσίες υποστήριξης 

     1. Οι γενικές υπηρεσίες και των δύο Εταιρειών – Μελών της Κοινοπραξίας 

τίθενται στην διάθεση τόσο του Συμβουλίου όσο και του Διευθυντή Εργοταξίου, με 

σκοπό η εκτέλεση των εργασιών να γίνεται κατά τον οικονομικότερο και πλέον 

επωφελή για την Κοινοπραξία τρόπο. 

     2. Η οργάνωση και κατανομή των τομέων δράσης και ευθύνης κάθε υπηρεσίας, 

κάθε μέλους της Κοινοπραξίας, θα αποφασισθεί από το Συμβούλιο της Κοινοπραξίας 

είτε με πάγια κατανομή ευθυνών, είτε με περιστασιακή ρύθμιση ανάλογα με την 

ευχέρεια ή την ιδιαίτερη οργάνωση κάθε υπηρεσίας. 

     3. Οι αποφάσεις κατανομής των ευθυνών από το Συμβούλιο της Κοινοπραξίας 

πρέπει να λαμβάνουν σοβαρή μέριμνα ώστε να μην δημιουργείται οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στο έργο της Κοινοπραξίας από υπερφόρτιση μιας υπηρεσίας και να 

υπάρχει, κατά το δυνατόν, ισοκατανομή δραστηριοτήτων και ευθυνών μεταξύ των 

υπηρεσιών των δύο Εταιρειών – Μελών. 

     4. Για να καλυφθεί ένα μέρος από τα γενικά έξοδα των διαφόρων υπηρεσιών των 

Εταιρειών – Μελών της Κοινοπραξίας, συμφωνείται ότι από το «Υπόλοιπο για 

πληρωμή» κάθε Λογαριασμού θα καταβάλλεται σε κάθε μέλος ποσοστό 2,5% εκτός 
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των παρακάτω κατηγοριών δαπανών που θα βαρύνουν την Κοινοπραξία και θα 

τιμολογούνται απευθείας προς αυτή  

(α) αμοιβές μελετών που θα ανατίθενται από το Συμβούλιο και θα γίνονται από 

εξωτερικά Μελετητικά Γραφεία. 

(β) το κόστος των ειδικών υπηρεσιών που πιθανόν να ανατεθεί σε μη μέλος της 

Κοινοπραξίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου. 

(γ) σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας των γραφείων των μελών της 

Κοινοπραξίας περιλαμβάνεται στην παραπάνω αμοιβή του 2,5% και συνεπώς ουδεμία 

σχετική δαπάνη θα καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της Κοινοπραξίας. Επίσης δεν 

αναγνωρίζονται οι δαπάνες ταξιδίων, επισκέψεων στο Έργο μελών της Κοινοπραξίας, 

πέραν βέβαια αυτών που υπάγονται στο Εργοτάξιο. 

 

Άρθρο 4ο 

Οικονομική οργάνωση – Εξοπλισμός – Λογαριασμοί 

     4.1. Το Συμβούλιο της Κοινοπραξίας θα αποφασίσει τι κεφάλαιο απαιτείται για 

την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της Κοινοπραξίας. Κάθε Εταιρεία – Μέλος 

είναι υποχρεωμένη να συνεισφέρει σε μετρητά ή πιστώσεις το 50% του συνολικού 

ποσού που κάθε φορά θα αποφασίζεται από το Συμβούλιο. 

     Τα έξοδα της χρηματοπιστοδότησης αυτής θα βαρύνουν την Κοινοπραξία. 

     4.2. Αντίστοιχη κατανομή, κατά 50% για κάθε Μέλος, θα γίνεται και για τις 

απαιτούμενες από το Έργο εγγυητικές επιστολές (Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ) για την 

καλή εκτέλεση, ενδεχόμενη προκαταβολή και αντικατάσταση δεκάτων από κρατήσεις 

καλής εκτέλεσης. Και σ’ αυτή τη περίπτωση τα έξοδα των προμηθειών των 

εγγυητικών επιστολών θα βαρύνουν την Κοινοπραξία. 

     4.3. Ο εργοταξιακός κλπ. εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, μετά από απόφαση 

του Συμβουλίου για την εκτέλεση των εργασιών της Κοινοπραξίας, θα ευρίσκεται, 

κατά κανόνα, με ενοίκιο ή προμήθεια από την ελεύθερη αγορά, ή με τις ίδιες τιμές 

ανταγωνισμού, από ένα από τα μέλη της Κοινοπραξίας. Ο εξοπλισμός και τα 

μηχανήματα που θα αγοραστούν από την Κοινοπραξία θα αποτελούν πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της που θα παραμείνουν μέχρι τέλους στην ιδιοκτησία της. 

     4.4. Η Κοινοπραξία θα ανοίξει, για την ταμειακή διακίνηση των χρημάτων της, 

δύο Τραπεζικούς Λογαριασμούς Όψης, και ένα Ταμιευτηρίου. Ο Κύριος 

Λογαριασμός σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Αθήνα, και ο Εργοταξιακός 

Λογαριασμός σε μια συνεργαζομένη ή ανταποκρίτρια Τράπεζα στον τόπο του έργου. 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

198 

 

Το προϊόν κάθε πιστοποίησης θα κατατίθεται στο Λογαριασμό Ταμιευτηρίου, από τον 

οποίο θα τροφοδοτούνται, ανάλογα πάντοτε με τις άμεσες ανάγκες του έργου, οι 

Λογαριασμοί Όψεως. Οι Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου και Όψεως θα κινούνται με 

επιταγές ή εντολές πληρωμών με δύο υπογραφές εξουσιοδοτημένων προσώπων, ένα 

από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας, ενώ ο Εργοταξιακός Λογαριασμός, με την 

υπογραφή του Εργοταξιάρχη και του Ταμία του εργοταξίου. 

     4.5. Στο τέλος κάθε διμήνου το Λογιστήριο της Κοινοπραξίας, με μέριμνα του 

Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, θα προσκομίζει και διανέμει στα μέλη 

της Κοινοπραξίας: 

(α) ένα ανακεφαλαιωτικό ισοζύγιο που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και έναν 

λεπτομερειακό συγκριτικό πίνακα κόστους και εισπράξεων. 

 (β) μία πρόβλεψη των εισπράξεων και των πληρωμών για το επόμενο δίμηνο σε 

συσχετισμό με την πρόοδο του Έργου και 

 (γ) οποιοδήποτε έγγραφο ή αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη της 

Κοινοπραξίας 

 (δ) Σημειώνεται ότι όλα τα καταχωρημένα παραστατικά εις το Λογιστήριο της 

Κοινοπραξίας θα φέρουν 2 υπογραφές απαραιτήτως από τους εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους των Κοινοπρακτουσών εταιρειών. 

     4.6. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης θα συντάσσεται ο προσωρινός 

ισολογισμός της Κοινοπραξίας που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά προβλέψεις 

δαπανών και εσόδων για τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας της Κοινοπραξίας. Ο 

τελικός ισολογισμός της Κοινοπραξίας θα συνταχθεί μετά την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων της Κοινοπραξίας προς τον Εργοδότη οπότε και θα είναι δυνατή η 

κατανομή του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος προς τα μέλη της Κοινοπραξίας. 

Τότε, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Κοινοπραξίας θα πωληθούν σε τρίτους ή 

στα μέλη της και θα συνυπολογισθούν στον τελικό ισολογισμό της. 

     4.7. Για την διαμονή οποιουδήποτε ποσού προς τα μέλη της Κοινοπραξίας πριν 

από την σύνταξη του τελικού ισολογισμού της και, βεβαίως εκτός από το 

διανεμόμενο με κάθε πιστοποίηση 5%, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το 

Συμβούλιο της Κοινοπραξίας, μετά από εξέταση του τελευταίου χρονολογικά 

ανακεφαλαιωτικού ισοζυγίου και του πίνακα προβλέψεων δαπανών, κόστους και 

εισπράξεων. 
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Άρθρον 5ο 

Γενικές διατάξεις. 

     5.1. Απαγορεύεται ρητά και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου που 

αποτελεί αντικείμενο της Κοινοπραξίας, η εκχώρηση από μέλος της Κοινοπραξίας 

ολικά ή μερικά οποιουδήποτε ποσοστού της συμμετοχής του σ' αυτή. Οποιαδήποτε δε 

τέτοια εκχώρηση είναι άκυρη ως προς το άλλο μέλος της Κοινοπραξίας και αγνοείται. 

Ομοίως, τυχόν, παρακοινωνοί των μελών της Κοινοπραξίας αγνοούνται από αυτή και 

δεν αποκτούν δικαιώματα σ' αυτήν. Επιτρέπεται η εκχώρηση του Έργου στην 

Τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει και θα εγγυοδοτήσει το Έργο. 

     5.2. Αποκλείεται η διάλυση της Κοινοπραξίας πριν από την συμβατική λύση της, 

μετά από καταγγελία του ενός μέλους της. Συμφωνείται μάλιστα ότι, οποιαδήποτε 

τέτοια καταγγελία θα επέχει θέση δήλωσης εξόδου (αποβολής) του μέλους αυτού από 

την Κοινοπραξία, η τυπική μορφή της οποίας θα συνεχιστεί με το άλλο μέρος. 

Απέναντι όμως στον Κύριο του Έργου, το εξερχόμενο μέλος δεν απαλλάσσεται από 

τις ευθύνες του. 

     5.3. Απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της Κοινοπραξίας η λήψη οποιουδήποτε 

ασφαλιστικού μέτρου καθώς και η κατάσχεση, μεσέγγυση, προσημείωση και 

οπωσδήποτε δέσμευση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Κοινοπραξίας 

(καταθέσεις, εξοπλισμός, απαιτήσεις κλπ.) από τα μέλη της ή από τρίτους που 

εμφανίζονται σαν δανειστές μέλους. 

     5.4. Σε περίπτωση πτώχευσης μέλους της Κοινοπραξίας, το μέλος τούτο 

αποβάλλεται αυτόματα από την Κοινοπραξία, η μερίδα του ολικά ή μερικά 

αναλαμβάνεται από το άλλο μέλος ή από τρίτο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που 

επιλέγεται από το εναπομένον ενεργό μέλος. Σε μία τέτοια περίπτωση συντάσσεται 

με την ημερομηνία αποβολής, ένας προσωρινός ισολογισμός της Κοινοπραξίας, έτσι 

όπως περιγράφεται στο παραπάνω 4ο άρθρο παράγραφος 4.6. για την προσωρινή 

αποτίμηση της αξίας (αρνητικής ή θετικής) της μερίδας συμμετοχής του 

πτωχεύσαντος ή αποβληθέντος. Η τελική αποτίμηση της αξίας θα γίνει κατά την 

εκκαθάριση της Κοινοπραξίας μετά τη λήξη της διάρκειάς της. 

     5.5. Όταν η Κοινοπραξία λυθεί, ενεργείται η εκκαθάριση από εκκαθαριστή που θα 

διορισθεί είτε με κοινή και ομόφωνη συμφωνία των μελών του Συμβουλίου της είτε, 

σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μελών, με βάση τις ρυθμίσεις του 3ου άρθρου 

παράγραφος 3.1., εδάφια 5 και 6. 
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     5.6. Ο τρόπος εκκαθάρισης πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσει τους γενικούς 

κανόνες και τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων 

Εταιρειών", εκτός από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης με τον τύπο και το Δελτίο ΑΕ & 

ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς και τα άρθρα 72 και 76 του Αστικού 

Κώδικα. 

 

Άρθρον 6ο 

Επίλυση διαφορών (Διαιτησία) 

     Κάθε τυχόν αναφυόμενη διαφωνία ή αμφισβήτηση κατά την εφαρμογή του 

παρόντος ή κατά την εκτέλεση αυτού, έστω και αν αυτή ανάγεται σε σπουδαίο λόγο, 

θα λύεται οριστικά και αμετάκλητα δια διαιτησίας, αποκλειομένης της προσφυγής 

στα δικαστήρια. Οι διαιτητές διορίζονται ένας από κάθε μέρος. Επιδιαιτητής ορίζεται 

ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ή ο υπ' αυτού με απλή πράξη 

του οριζόμενος Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του Επιμελητηρίου πλέον της 20ετίας 

τουλάχιστον. 

     Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός τριών το βραδύτερο μηνών από 

του διορισμού των Διαιτητών και του Επιδιαιτητού. 

     Με απόφαση των Διαιτητών και του Επιδιαιτητού η προθεσμία εκδόσεως 

αποφάσεως δύναται να παραταθεί επί τρεις (3) μήνες. 

     Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίγραφα, έλαβε ο κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα, τα λοιπά θα χρησιμοποιηθούν για την νομιμοποίηση της 

Κοινοπραξίας και την κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 


