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ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο 

 

1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου 

 

Κόστος 

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι ο συνδυασμός όλων των συντελεστών της παραγωγής (φύση, κεφάλαιο, εργασία, 

επιχειρηματικότητα). Έτσι λοιπόν για την παραγωγή ενός αγαθού απαιτείται  

οικονομική θυσία, την οποία ορίζουμε ως κόστος.  

Με τον όρο Κόστος ορίζεται η απόκτηση υλικών αγαθών και υπηρεσιών έναντι 

χρηματικών μονάδων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση εσόδων. 

Πέντε στοιχεία χαρακτηρίζουν την έννοια του κόστους: 

 Το κόστος αποτελείται από το σύνολο των οικονομικών θυσιών 

προκειμένου να παραχθεί ένα αγαθό. 

 Σε αντίθεση με παλιότερα στο κόστος είναι ενσωματωμένη και η 

μελλοντική θυσία που μπορεί πλέον να εκτιμηθεί και να 

προγραμματιστεί.  

 Στις επιχειρήσεις το κόστος ορίζεται ως το ποσό που δαπανήθηκε για 

την αγορά των αγαθών ενώ στις βιομηχανικές επιχειρήσεις εκφράζεται 

ως το κόστος που δαπανήθηκε σε α΄ ύλες, εργασία και γενικά έξοδα. 

 Το κόστος είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθούν έσοδα από 

πωλήσεις. 

 Το κόστος περιέχει ομαλά (τακτικά έξοδα). 

 Όλα τα αγαθά συνιστούν επενδύσεις που όσο χρόνο παραμένουν στην 

επιχείρηση αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού της. Άρα συμπεραίνουμε ότι το 

κόστος αποτελεί στοιχείο του Ενεργητικού.  

 Χωρίς να πραγματοποιηθεί κόστος από μια επιχείρηση για την απόκτηση 

αγαθών δεν πραγματοποιούνται έσοδα κατά συνέπεια δεν πραγματοποιούνται κέρδη. 

   

Έξοδο 

 Το έξοδο προέρχεται από το κόστος, δημιουργείται από αυτό και αφαιρείται 

από το έσοδο μιας συγκεκριμένης περιόδου προκειμένου να προσδιορισθεί το 

αποτέλεσμα της περιόδου. Το κόστος που είναι ενσωματωμένο σε ένα αγαθό ή μια 

υπηρεσία λήγει όταν πωληθεί ή απολεσθεί ή διατεθεί σε τρίτους. Τότε το κόστος 
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γίνεται έξοδο και βαρύνει (μειώνει) το έσοδο που πραγματοποιείται από την πώληση. 

Βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως ή της περιόδου.  

 Τα έξοδα που αφαιρούνται από τα έσοδα μιας περιόδου αντιστοιχούν στο 

κόστους των πωληθέντων.   

 

Δαπάνη 

 Είναι γενική έννοια που περιλαμβάνει και την έννοια του κόστους και την 

έννοια του εξόδου. Πχ. Η αγορά ενός εκτυπωτικού μηχανήματος αξίας 3.000 ευρώ, η 

χρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας 10.000 ευρώ είναι δαπάνες. 

 Σε μία επιχείρηση υπάρχουν δυο κατηγορίες ειδών που αποκτήθηκαν με αγορά 

αλλά διαφέρουν ως προς τον τρόπο κτήσης και κατανάλωσης από την επιχείρηση. 

1. Ενσώματα αγαθά.  

Αποτελούνται από τα πάγια και τα αποθέματα. 

 Πάγια: βοηθούν στην παραγωγική διαδικασία και η μετατροπή τους σε έξοδο 

πραγματοποιείται με τον υπολογισμό της ετήσιας απόσβεσης. 

 Αποθέματα: αποκτούνται από την επιχείρηση με σκοπό είτε την επεξεργασία 

τους είτε την πώληση.  

 

2. Υπηρεσίες 

Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. 

 Υπηρεσίες άμεσα ενσωματωμένες στο έργο που πραγματοποιείται (πχ. 

ηλεκτρική ενέργεια) 

 Υπηρεσίες που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία και δεν 

ενσωματώνονται στο κόστος των αγαθών αλλά αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης (πχ. ενοίκια, καύσιμα, 

ασφάλιστρα κλπ). 

 

Για το πότε ένα έξοδο μετατρέπεται σε δαπάνη και η δαπάνη παίρνει τη μορφή 

κόστους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσδιορισθούν: 

1. η ποσότητα και η αξία του εξόδου που απορροφήθηκε 

2. το κέντρο κόστους που το απορρόφησε 
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Έσοδο 

 Τα έσοδα που λαμβάνουν χώρα σε μια διαχειριστική χρήση συσχετίζονται 

πάντα με τα έξοδα της ίδιας διαχειριστικής χρήσης. Το έσοδο αποκτάται άμεσα ή 

έμμεσα από τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα:  

 Από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων 

 Από τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοια κονδύλια 

 Στη Γενική Λογιστική έσοδο θεωρείται και η αξία  κόστους των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων από την ίδια οικονομική μονάδα. 

Η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης. Η 

θετική διαφορά αποκαλείται κέρδος και η αρνητική ζημία της χρήσης. 

 Τα έσοδα διακρίνονται σε: 

1. Οργανικά έσοδα: προερχόμενα από την κύρια δραστηριότητα της οικονομικής 

μονάδας (πχ. έσοδα από την πώληση αγαθών). 

2. Ανόργανα έσοδα: προέρχονται από τυχαίες και συμπτωματικές δραστηριότητες (πχ. 

πώληση αποσβεσμένου μηχανήματος) 

3. Ομαλά έσοδα: προέρχονται από την ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης (πχ. 

ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος) 

4. Ανώμαλα έσοδα: προέρχονται από έκτακτα γεγονότα και περιστατικά που 

προκαλούν διαταραχές στην επιχείρηση (πχ. οικονομικές & πολιτικές διακυμάνσεις). 
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2. Μέτρηση της αποδοτικότητας του Κεφαλαίου μιας επιχείρησης 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί σκοπός της επιχείρησης είναι το κέρδος. Η σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του κέρδους που πραγματοποιείται από την επιχείρηση και του 

κεφαλαίου που χρησιμοποιεί ονομάζεται αποδοτικότητα. Επομένως για την εξεύρεση 

αυτής πρέπει να γνωρίζουμε το κέρδος και το κεφάλαιο.  

 Ένας γενικός τύπος και ορισμός της οικονομικής αποδοτικότητας είναι: 

Οικονομική αποδοτικότητα είναι ο λόγος του οικονομικού αποτελέσματος (κέρδος ή 

ζημία) στο τέλος της χρήσης (έτος, εξάμηνο, μήνας, εβδομάδα) προς το κεφάλαιο που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Οικονομική αποδοτικότητα = Καθαρό κέρδος ή ζημία 

Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια 

 

Παράδειγμα 1: 

Μια επιχείρηση έχει έσοδα από την πώληση του προϊόντος που παράγει 750.000 ευρώ. 

Το κόστος για την παραγωγή αυτών ανέρχεται στις 600.000 ευρώ. Το ύψος των 

κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ανέρχονται στα 1.500.000 ευρώ. Ζητείται 

να υπολογιστεί η οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

 

Παράδειγμα 2: 

 Μια επιχείρηση παράγει ένα προϊόν και η τιμή πώλησης του είναι 18 ευρώ ανά 

τεμάχιο. Το μοναδιαίο κόστος είναι 14 ευρώ. Κατά το έτος 2015 παράχθηκαν 60.000 

μονάδες προϊόντος. Το ύψος των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση 

ανέρχονται στα 2.000.000 ευρώ. Ζητείται να υπολογιστεί η οικονομική αποδοτικότητα 

της επιχείρησης. 

 

Παράδειγμα 3: 

Μια επιχείρηση είχε έσοδα το 2015 από την πώληση του προϊόντος που παρήγαγε 

1.000.000 ευρώ. Το κόστος για την παραγωγή αυτών για την ίδια χρονική περίοδο ήταν 

1.200.000 ευρώ. Το ύψος των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ανέρχονται 

στα 1.000.000 ευρώ. Ζητείται να υπολογιστεί η οικονομική αποδοτικότητα της 

επιχείρησης. 

 

Προχωρώντας στη Λογιστική Κόστους  θα συναντήσουμε πιο συγκεκριμένα είδη 

αποδοτικότητας όπως: 
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1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων ή Αποδοτικότητα Κεφαλαίου της επιχείρησης 

 

 

Εκφράζει την κερδοφόρο  δυναμικότητα της επιχείρησης. 

2. Αποδοτικότητα Συνολικών-Απασχολημένων Κεφαλαίων ή Αποδοτικότητα 

Κεφαλαίου του επιχειρηματία 

 

 

 

3. Διάρθρωση Κόστους 

 Το κόστος περιλαμβάνει διάφορα έξοδα όπως: αμοιβές προσωπικού, 

αποσβέσεις, υπηρεσίες, πρώτες ύλες, τόκους, ασφάλιστρα, φόρους. Για όλα τα 

παραπάνω έξοδα υπάρχουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί προκείμενου λογιστικά να 

καταχωρηθούν σωστά. 

 Το ακριβές κόστος είναι πάντα δύσκολο να προσδιορισθεί γιατί υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις ως προς τα στοιχεία που το συνιστούν αλλά και ως προς τον 

ακριβή προσδιορισμό συμμετοχής τους π.χ. ο τόκος, η αμοιβή του επιχειρηματία, ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος.  

 Μερικά στοιχεία αναμφισβήτητα είναι τα υλικά που καταναλώνονται στην 

παραγωγική διαδικασία π.χ. οι πρώτες ύλες, τα καύσιμα, οι αποσβέσεις και σε στοιχεία 

τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση π.χ. οι τόκοι κεφαλαίων, η επιχειρηματική αμοιβή, ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος.  

Τα έξοδα διακρίνονται σε: 

 Άμεσα και έμμεσα 

 Έξοδα δεδουλευμένα και μη δεδουλευμένα 

 Έξοδα κοστολογήσιμα και μη κοστολογήσιμα 

 Έξοδα σταθερά και μεταβλητά 

 Έξοδα που αυξάνονται και έξοδα που μειώνονται 

 

4. Κατηγορίες  Κόστους 

  Το κόστος παραγωγής των προϊόντων μπορεί να διακριθεί: 

 Με το μηχανισμό της λειτουργίας του  

 Κόστος κατά είδος 
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 Κόστος κατά λειτουργία 

 Άλλες διακρίσεις του κόστους 

 Με τον σκοπό για τον οποίο καταρτίζεται. 

 

5. Θέσεις Κόστους 

 Σύμφωνα με τη Λογιστική Κόστους οι λειτουργίες μπορούν να ορισθούν και 

θέσεις κόστους ή κέντρα κόστους. 

Κέντρο (τμήμα) ή θέση κόστους είναι η μικρότερη μονάδα δραστηριότητας ή περιοχή 

ευθύνης για την οποία χρησιμοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους της με 

σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της. 

Τα κέντρα (θέσεις) κόστους εντάσσονται στην αναλυτική λογιστική και 

αφορούν τα έξοδα παραγωγής, τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, 

τα έξοδα διάθεσης (πωλήσεων) και τα χρηματοοικονομικά έξοδα.   

 

6. Ενδιάμεσοι – Τελικοί φορείς Κόστους 

 Φορείς κόστους είναι γενικά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων 

δημιουργούνται τα έξοδα. 

Οι φορείς του κόστους διακρίνονται σε: 

 Προϊόντα ή υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από την ίδια την επιχείρηση 

και προϊόντα ή υπηρεσίες που θα πωληθούν σε τρίτους. 

 Προϊόντα ή υπηρεσίες της κύριας ή βοηθητικής εκμετάλλευσης  

 Προϊόντα παραγωγής κατά μεμονωμένες παραγγελίες και προϊόντα συνεχούς 

μαζικής παραγωγής. 

 


