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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κοστολόγηση βασικός κρίκος στην αλυσίδα του οικονομικού λογισμού,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων. Γιατί είναι
γνωστό, ό τ

με την επιστημονική κοστολόγηση εηττυγχάνεται ο έλεγχος της

αποδόσείος των επιμέρους λεσουργιών και του συνόλου των δραστηριοτήτων της
επιχειρήσεοχ;

και

εξασφαλίζονται

χρησιμότατες

πληροφορίες

για

τη

λήψη

επιχειρημσπκών αποφάσεων και κυρίως για την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής
την επιλογή των συμφερότερων διαδικασιών παραγωγής κ.λπ. Κυρίοχ; όμως γιατί
με την επιστημονική κοστολόγηση παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να
εντοπίζει <<το άριστο σημείο απασχολήσεώς της> >, δηλαδή το σημείο στο οποίο
επΓτυγχάνει το ευνοϊκότερο κόστος και τον ορθολογικότερο συνδυασμό των
συντελεστών παραγωγής με συνέπεια την αύξηση ττις παραγωγικότητας και τη
μείωση των τιμών των προϊόντων με άμεσες ευ εργ ετκές επιπτώσεις στο κοινωνικό
σύνολο.
Η εργασία αυτή χωρίζεται σ ε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος και θεωρητικό
γίνεται αναφορά γενικά περί κοστολογήσεως και κυρίως στα έντυπα που είναι
απαραίτητα για την κοστολόγηση. Στο δεύτερο και πρακτικό μέρος της εργασίας
γίνεται αναφορά στην Ε. Β. Ζ. δηλαδή στο ιστορικό, την παραγωγική διαδικασία,
τα κέντρα ή θέσεις κόστους και τα φύλλα μερισμού της αναλυτικά σ ε πίνακες.
Κατά την διάρκεια παρουσίασης της εργασίας αυτής γίνεται σ α ς)ές ότι δεν
εξασςχιλίζεται

αποτελεσματκή

διαχείριση

των

υλικών,

αν

η

λογιστική

παρακολούθηση της κινήσεως τους δεν συνοδεύεται από κατάλληλη σειρά
εντύπων στα πλαίσια μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας αγοράς παραλαβής
αποθήκευσης και διάθεσης των υλικών στην παραγωγή.

1.

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Κάθε

οικονομική

μονάδα

που

έχει

προορισμό την

παραγωγή

και την

κυκλοφορία των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών προβαίνει σ ε οικονομικές θυσίες
(κυρίως με τη μορφή αναλώσεων υλικών και εργασίας) σε αντάλλαγμα των οποίων
αναμένεται

η

παραγωγή

αγαθών

ή

υπηρεσιών

μεγαλύτερης

οικονομικής

χρησιμότητας και αξίας. Οι οικονομικές αυτές θυσίες, εκφρασμένες σ ε χρηματικές
μονάδες η σύνθεση και η συγκέντρίοσή τους κατά επιχειρησιακές λεπουργίες και
προϊόν συνιστά το πρόβλημα του κόστους που χαρακτηρίζεται σαν κεντρικό θέμα
της καθόλου οικονομικής επιστήμης.
Η κοστολόγηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονομικού Λογισμού
και ασχολείται με τη στάθμιση των παντοειδών θυσιών που απαρτούνται για τη
λειτουργία

μιας δραστηριότητας της επιχειρήσεως και την

παραγωγή

ενός

προϊόντος ή υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το Ε .Γ .Λ .Σ κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για
τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας μιας δραστηριότητας
ή μιας λειτουργίας.
Η κοστολόγηση σαν διαδικασία προσδιορισμού του κόστους αναφέρεται:
- στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται
- στα αγαθά και στις υπηρεσίες που παράγονται,
-

στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την οικον. μονάδα και γενικά

σε οποιαδήποτε οργανωτική υποδιαίρεση της οικον. μονάδας
Δηλαδή, η κοστολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διεξαχθεί, είτε
εσωλογισπκά, είτε εξωλογιστικά.^ Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του
κόστους καθιερώθηκε να λέγεται Α ναλυτική Λ ογιστική Εκμεταλλεύσεω ς (εφ εξή ς
α .λ .), γιατί ασχολείται με αναλυτικές ποσοτικές μετρήσεις της ρσής κόστους αποδόσεων που γίνονται μέσα οπήν επιχείρηση. Πράγματι, ενώ η Γενική Λογιστική
αρκείται στην κατάταξη

και σύγκριση

συνολικών χρηματικών μεγεθών που

οδηγούν στον προσδιορισμό του ολικού αποτελέσματος της επιχειρήσεω ς η α.λ.
στοχεύει στον προσδιορισμό του αποτελέσματος αναλυτικό από κάθε προϊόν δια
της συγκρίσεως του κατά προϊόν κόστους που η λογιστική αυτή προσδιορίζει, με
το κατά προϊόν έσοδο.
Τέλος επισημαίνουμε ότι, ενώ στις προηγμένες χώρες έχει καταστεί κοινή
συνείδηση ότι το <<κόστος είναι η βάση της διοικήσεως>> (cost is a basis of
m anagem ent), στη χώρα μας η κοστολόγηση εξακολουθεί δυστυχώς ακόμη να
' Βλ. Κοστολόγηση Εσοιλογιστική και Εξωλογιστική, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ'
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θεωρείται

από τις

περισσότερες επιχειρήσεις

σαν

μια

<<αγγαρεϊα>>

που

αποσκοπεί στην εκπλήρωση μιας ανούσιας υποχρεώσεως που επιβάλλεται από τη
Φορολογούσα Αρχή, προκειμένου να εξευρεθούν οι τιμές αποτιμήσεως των
αποθεμάτων (μενόντων και πωλημένων).
Και πρέπει εδώ να τονίσουμε τη μεγάλη συμβολή του Ε .Γ .Λ .Σ , το οποίο, μετά
την υποχρεωτική εφαρμογή του

από τις μεσαίες και μεγάλες βιομηχανικές

επιχειρήσεις της χώρας μας, θα συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση και εφαρμογή
από τις ελληνικές βιαμηχανίες των σύγχρονων κοστολογικών αρχών και μεθόδων,
δηλαδή τον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού λογισμού των βιομηχανιών της
χώρας.

2.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Οι σκοποί που επιδιώκονται με τη συστηματική κοστολόγηση είναι:
-

Η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσματος της

επιχειρήσεως,
-

Η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής,

- Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας,
- Η εξεύρεση του βαθμού της παραγωγικής δραστηριότητας στον οποίο η
επιχείρηση επΓτυγχάνει το ευνοϊκότερο κόστος.^

2.1. Η εξεύρεση του, κατά το δυνατό, ακριβέστερου αποτελέσμστος
της επιχειρήσεως
Το ακριβές αποτέλεσμα της χρήσεως και η ακριβής ανάλυση της προελεύσεακ;
του από τα επιμέρους προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων κ.λπ ., αποτελεί πολύτιμη
αλλά και αναγκαία πληροφορία για τους λήπτες των επιχειρηματικών αποφάσεων.
Η ακρίβεια όμως του συνολικού και των αναλυτικών αποτελεσμάτων εξαρτάται
από την ακρίβεια της απστιμήσεως των προϊόντων (μενόντων και πωλημένων), η
οποία όμακ; προϋποθέτει ακριβή κοστολόγηση.
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2.2. Η άσκηση τιμολογιακής πολιτικής
Στις περιπτώσεις που οι τιμές πωλήσεως των προϊόντων της επιχειρήσεως
διαμορφώνονται με βάση το κόστος παραγωγής αυτών, η ακριβής κοστολόγηση
αποτελεί

αναγκαία

προϋπόθεση

για την άσκηση

ενσυνείδητης τιμολογιακής

πολΓπκής. Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει πως διαμορφώνεται το κόστος στα
διάφορα κλιμάκια παραγωγής, ώστε να εργάζεται υπό το ευνοϊκότερο κόστος και
ποιο είναι το κόστος κατ' είδος προϊόντος, ώστε να είναι σ ε θέση να παράγει κατά
προτίμηση τα είδη εκείνα που αποφέρουν τα μεγαλύτερα μικτά κέρδη.
Η ακριβής κοστολόγηση επσρέπει ακόμη τον εντοπισμό των ζημιογόνων
προϊόντων και την στάθμιση της ωφέλειας που έχει η επιχείρηση από την
παραγωγή και διάθεση αυτών, λόγω ενδεχομένως της εξαπίας αυτών παράλληλης
παραγωγής και διαθέσεαχ; άλλων κερδοίρόρων ειδών.
Αλλά και στις περιπτώσεις που οι τιμές ποολήσεως δεν εξαρτώνται απευθείας
και εμφανώς από το κόστος η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει το ακριβές κόστος
παραγωγής ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει ποια από τα προϊόντα που παράγει
είναι κερδοφόρα και ποια ζημιογόνα και να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις.

2.3.

Έλεγχος της αποτελεσμστικότητας της παραγωγικής διαδικασίας

Το πρότυπο κόστος (standard cost) που στηρίζεται σ ε προκαθορισμένες
ποσότητες {u h h y , εργασίας, καυσίμων, ενέργειας κ.λπ .) και προκαθορισμένες π μ ές
αποπμήσεούς των αναλωμένων ποσοτήτων αποτελεί ισχυρότατο όργανο ελέγχου
των αρμοδίων φορέων ευθύνης της επιχειρήσεοκ;. Ο έλεγχος ασκείται με τη
σύγκριση του κόστους που πραγματοποιείται (ιστορικό ή πραγματικό κόστος) με
το πρότυπο κόστος και την έρευνα και μελέτη των αποκλίσεων.
Αλλά τα προϊόντα είναι δυνατό πολλάκις να παραχθούν από διάφορα υλικά, με
διάφορες αναλογίες υλικών,

με διάφορη

κατεργασία,

κ.λπ.

Η επιλογή της

οικονομικότερης λύσεως προϋποθέτει επιστημονικά θεμελιωμένη κοστολόγηση.

2.4.

Η εξεύρεση του βαθμού δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρη

ση επιτυγχάνει το ευνοϊκότερο κόστος
Τα έξοδα της επιχειρήσεοις, με κρΓτήριο τη μεταβολή τους στο μεταβαλλόμενο
βαθμό δραστηριότητας της επιχειρήσεως, διακρίνονται σ ε σταθερά, αναλογικά,
αύξοντα, φ θίνοντα, κ.λπ. Το κόστος του προϊόντος σε κάθε επίπεδο παραγωγικής
εντάσεως είναι ένα κράμα από έξοδα που συμμετέχουν με διαφορεπκή εκάστοτε
αναλογία στη σύνθεση αυτού. Ο ευνοϊκότερος συνδυασμός του κράματος των
εξόδων οδηγεί στο χαμηλότερο κόστος.
Τέλος σημειώνεται ότι το επίπεδο της άριστης παραγωγικής δραστηριότητας
έχει, εκτός από ιδιωτικοοικονομική, και κοινωνική σημασία. Όταν η παραγωγή
προσαρμόζεται στο ύψος του χαμηλότερου κόστους αποσοβούνται οι άσκοπες
θυσίες και η σπατάλη παραγωγικών δυνάμεων. Η πραγματοποίηση κέρδους δεν
αποτελεί κρσήριο ευδόκιμης κοινωνικής δράσεως.

3.

3.1

ΕΣΩΛΟΠΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΠΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Εσωλογιστική κοστολόγηση

Κατά το Ε .Γ .Λ .Σ , εσωλογιστική κοστολόγηση τηρείται όταν το κόστος των
τελικών φορέων προσδιορίζεται με λογιστικές εγγραφές από τους λογαριασμούς
του Σχεδίου Λογαριασμών από τους οποίους προκύπτει επίσης και το μικτό
αποτέλεσμα κατά προϊόν ή κατά ομάδα προϊόντων.
Κατά την ολοκληρω μένη μορφ ή ή εσω λογιστική κοστολόγηση το κόστος των
τελικών φορέων προσδιορίζεται από στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα στους
οικείους λογαριασμούς των κέντρων κόστους ή των λεσουργιώ ν που συμβάλλουν
στην ολοκλήρωση της παραγωγής των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Με την πλήρη
αυτή μορφή της η κοστολόγηση οδηγεί στο σχηματισμό ταυ κόστους, όχι μόνο
της παραγωγικής λειτουργίας και των υποδιαιρέσεών της, αλλά και των λοιπών
βασικών λειτουργιών της μονάδας, ώστε να προκύπτει από τους λογαριασμούς της
κοστολογικής οργανώσεως (λογαριασμούς του Σχεδίου Λογαριασμών) τουλάχιστον
το μικτό αποτέλεσμα κατά προϊόν ή κατά ομάδα προϊόντων.

Η εσωλογισπκή κοστολόγηση προϋποθέτει και στηρίζεται στη λογισπκοποίηση
(μ ε λογιστικές εγγραφές) των κοστολογικών στοιχείων για το σχημοησμό αρχικά
του λεσουργικού κόστους και στη συνέχεια του κόστους των ενδιάμεσων και
τελικών φορέων.
Δεδομένου

όη

στην

εσωλογισπκή

κοστολόγηση

το

άμεσο

κόστος

καταλογίζεται απευθείας στους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς, οι κοστολογικές
επεξεργασίες αφορούν βασικά το έμμεσο κόστος. Οι επεξεργασίες αυτές γίνονται
εξωλογισπκά με βάση τα στοιχεία των οικείων λογαριασμών και συντάσσονται
καταστάσεις με τους σχετικούς υπολογισμούς κατανομής, οι οποίες αποτελούν
στοιχείο αναφοράς του τρόπου προσδιορισμού και συνθέσεοχ; του κόστους των
φορέων και δικαιολογητικό των σχετικών ημερολογιακών εγγραφών που, κατά
περίπτωση, γίνονται για τη λογισπκοποίηση του έμμεσου κόστους.

3.2

Εξωλογιστική κοστολόγηση

Κατά το Ε .Γ .Λ .Σ ., εξωλογισπκή κοστολόγηση τηρείται όταν το λεσουργικό
κόστος

δεν

σχηματίζεται

με

λογιστικές

εγγραφές.

Στη

μορφή

αυτήν

κοστολογήσεοκ; το λεσουργικό κόστος δεν καταλογίζεται στους τελικούς φορείς με
βάση τα κατά περίπτωση ορθά επιστημονικά κρσήρια. Έτσ ι, η αποτίμηση των
τελικών αποθεμάτων (απογραφής) στηρίζεται σ ε εμπειρικά δεδομένα.^
Η

κοστολογική

διαδικασία

χαρακτηρίζεται

σαν

εξωλογισπκή

στις

εξής

περιπτώσεις:
-

Όταν τα στοιχεία του κόστους παρακολουθούνται μεν εσωλογισηκά, αλλά

για το σχηματισμό του λεσουργικού κόστους δε γίνεται οποιαδήποτε κοστολογική
επεξεργασία, ούτε το κόστος αυτό συνδέεται με τους τελικούς φορείς. Στην
περίπτϋχτη αυτήν το κόστος των αποθεμάτων έτοιμων και ημσελών προϊόντων
τέλους

χρήσεως

προσδιορίζεται

εμπειρικά

με

σκοπό

την

αποτίμηση

της

απογραφής. Τέτοια μορφή κοστολόγησης εφαρμόζουν οι οικονομικές μονάδες που
κατά κανόνα δεν εφαρμόζουν συστήματα διαρκούς απογροφής αποθεμάτων και
δεν

εκδίδουν

στοιχεία

παρακολουθήσεακ; των

ποσοτικών

διακινήσεων των

αποθεμάτων μέσα στην ίδια τη μονάδα.
-

Όταν τα κατ' είδος στοιχεία του κόστους, ο σχηματισμός του λεττουργικού

κόστους και το κόστος των φορέων παρακολουθούνται εσωλογισηκά, αλλά οι
σχετικοί ποσοηκοί και κατ' αξία μερισμοί και καταλογισμοί γίνονται αυθαίρετα και
δε στηρίζονται σε παρασταηκά έγγραφα και προϋπολογισηκά δεδομένα, όπως
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είναι π.χ. τα δελτία βιομηχανοποιήσεως και παραγωγής, τα δελτία απασχολήσεως
προσωπικού, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ποσοτικά πρότυπα.
- Όταν τα στοιχεία που διαμορςχόνουν το κόστος δεν παρακολουθούνται στο
σύνολό τους λογιστικά, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται πλήρη
λογιστικά βιβλία.
Είναι προφανές ότι η παραπάνω διάκριση της κοστολογήσεως προσιδιάζει προς
τη διάκριση της κοστολογήσεως σ ε ολοκληρω μένη και σ ε ατελή κι' όχι σε
εσω λογκτπκή και εξω λογιΟΉ κή, όπως την ανπλαμβάνεται η λογιστική πράξη στη
χώρα μας. Οι λογιστές και οι κοστολόγοι αντιλαμβάνονται την κοστολόγηση ως τη
διαδικασία

προσδιορισμού

του

κόστους των

προϊόντων

ή

υπηρεσιών,

που

οπωσδήποτε στηρίζεται στα κοστολογικά στοιχεία που προκύπτουν από τους
λογαριασμούς των εξόδων και των αποθεμάτων και η οποία διαδικασία μπορεί να
διεξάγεται είτε με λογιστικές εγγραφές οπότε πρόκεπται περί εσωλογισηκής
κοστολογήσεως. Η κανονικότητα εξαρτάται από την εφαρμογή των κανονικών
μεθόδων και των κρπηρίων μερισμών και καταλογισμών του κόστους κ.λπ. κι' όχι
από το εάν η κοστολόγηση παρακολουθείται εξωλογισπκά ή εσωλογισπκά. Είναι
δυνατό μια εξωλογισπκή κοστολόγηση να είναι ολοκληρωμένη γιατί ακολουθεί τις
διαδικασίες και τις μεθόδους που υπαγορεύει ο βιομηχανικός λογισμός και σήμερα
το Ε .Γ .Λ .Σ , ενώ μια εσωλογισπκή κοστολόγηση να ες>αρμόζει ατελώς τα όσα
υπαγορεύει ο βιομηχανικός λογισμός και επιβάλλει σήμερα το Ε .Γ .Λ .Σ και συνεπώς
να κρίνεται ατελής.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Προτού υπεισέλθουμε στις λεπτομερειακές διαδικασίες της κοστολογήσεως,
κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά την πορεία κοστολογήσεως,
προκειμένου ο εντρυφών στα άδυτα της κοστολογήσεως να σχηματίσει μια γενική
εικόνα της πορείας αυτής, ώστε να είναι σε θέση να μη χάνει το δάσος κολάζοντας
τα κατ' ιδία δένδρα.
Η πορεία λοιπόν της κοστολογήσεως έχει σ ε γενικές γραμμές ως εξής;
1.

Συγκέντρω ση τω ν κοστολογήσιμω ν μ εγεθώ ν, δηλαδή των αναλω μένω ν

υλικώ ν και των εξόδω ν.

2. Π ροσδιορισμός του λειτου ργικού κόσ τος των βα σικώ ν λειτουργιώ ν της
επιχειρήσεω ς κα ι ανάλυση αυτού κατά κέντρα - θ έσ εις κόστους.
Τα κοστολογήσιμα μεγέθη (στοιχεία του κόστους) πρέπει να συγκεντρούθούν
κατά προορισμό, ώστε να σχηματιστεί το κόστος των βασικών λεττουργιών της
επιχειρήσεως που είναι
• Η λεττουργία της παραγωγής
• Η διοικητική λεσουργία
• Η λεσουργία ερευνών και αναπτύξεως
• Η λεσουργία διαθέσεοος και
• Η χρηματοοικονομική λεσουργία
Η λεσουργία της παραγωγής και ενδεχομένως και οι υπόλοιπες λειτουργίες
πρέπει να υποδιαιρεθούν σ ε κέντρα - θέσεις κόστους κύρια και βοηθητικά.
Το κατ' είδος κόστος κατανέμεται ή μερίζεται (ή κατ' άλλους επιμερίζεται) στα
κέντρα κόστους (βοηθητικά και κύρια) με τη βοήθεια <<Φύλλων Μερισμού>> και
τη χρησιμοποίηση, για το μερισμό του έμμεσου κόστους, κατάλληλων κρσηρίων.
3. Εξεύ ρεση του κόσ του ς των παραγόμενω ν προϊόντω ν
Το συνολικό κόστος κάθε δραστηριότητας της επιχειρήσεοκ;, που αποτέλεσε
ένα κέντρο - θέση κόστους, καταλογίζεται στα προϊόντα (ορθότερο μονάδες
έργου) που παράχθηκαν από αυτή.
Ο καταλογισμός του λεσουργικού κόστους στα παραγόμενα προϊόντα γίνεται
με τη βοήθεια <<φύλλων καταλογισμού>> και με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων
κρσηρίων.
4. Επιβά ρυνση των αποτελεσμάτω ν χρήσεω ς μ ε το κόσ τος τω ν λεττουργιώ ν:
Δ ιοικήσεω ς, Δ ιαθέσεω ς και Χρηματοοικονομικής.
Η αναπτυχθείσα διαδικασία της κοστολογήσεως είναι δυνατό να απεικονιστεί
με το ακόλουθο διάγραμμα:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤ(>\ΟΓΗΣΕΩΣ

5.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα

πρωτογενή

στοιχεία

της

κοστολόγησης

δηλαδή

οι

κοστολογικές

πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες ύ λ ε ς τα άμεσα εργατικά και τα γενικά
βιομηχανικά έξοδα, είναι δυνατόν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους έτσι
ώστε με τα ίδια στοιχεία να επιτυγχάνεται κάθε φορά και ένας διαφορετικός
ανπκειμενικός σκοπός. Όλοι αυτοί οι διάφοροι τρόποι ταξινόμησης είναι δυνατόν
να χωρισθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: η μία κατηγορία περιλαμβάνει τις
μεθόδους κοστολόγησης και η άλλη περιλαμβάνει τις τεχνικές κοστολόγησης.^
Οι μέθοδοι

κοστολόγησης εξαρτώνται από την φύση της παραγωγικής

διαδικασίας την οποία ακολουθεί μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Υπάρχουν κατά
βάση δύο τρόποι

παραγωγής:

η εξατομικευμένη

παραγωγή

και η συνεχής

παραγωγή.
Στην πρώτη περίπτακιη οι φορείς του κόστους είναι διαφορετικοί μεταξύ τους
ενώ στη δεύτερη είναι όλοι όμοιοι μεταξύ τους.
Οι τεχνικές κοστολόγησης εξαρτώνται από τον σκοπό για τον οποίο η διοίκηση
της επιχειρήσεως θέλει να χρησιμοποιήσει την κοστολογική πληροφόρηση. Όπως
έχει

αναφερθεί,

η διοίκηση

χρειάζεται την

πληροφόρηση

για

πολλούς και

διάφορους λόγους. Αρα διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί. Οι κυριότερες μεταξύ
αυτών είναι: η τεχνική του πλήρους κόστους η τεχνική του οριακού ή μεταβλητού
κόστους και η τεχνική του πρότυπου κόστους.
Η τεχνική του πλήρους κόστους είναι βασισμένη στην ιδέα ότι το κόστος των
παραγόμενων προϊόντων αποτελείται από τις πρώτες ύ λ ε ς την άμεση εργασία και
όλα (σταθερά ή μεταβλητό) τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Η ιδέα αυτή μολονότι
είναι λογική έχει το μειονέκτημα ότι αι (ρορείς του κόστους επιβαρύνονται με ένα
μείγμα κόστους δηλαδή με το κόστος που έχει γίνει εξαπίας τους (άμεσο κόστος)
KOI με εκείνο το οποίο δεν οφείλεται σ' αυτούς.
Η τεχνική του οριακού ή μεταβλητού κόστους εξουδετερώνει το μειονέκτημα
της προηγούμενης τεχνικής διότι

παρέχει την ευχέρεια

στην διοίκηση της

επιχείρησης να αντιληφθεί τις συνέπειες των αποφάσεων της. Αυτό επσυγχόνεται
επιβαρύνοντας τους (ρορείς του κόστους με το σύνολο του μεταβλητού μόνο
κόστους δηλαδή με τις πρώτες ύ λ ε ς την άμεση εργασία και τα μεταβλητά γενικά
βιομηχανικά έξοδα. Τα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα δεν επιβαρύνουν τους
φορείς του κόστους αλλά εκπίπτονται στο σύνολο τους από τα αποτελέσματα της
εκμετάλλευσης σαν κόστος περιόδου. Η δικαιολογία γΓ αυτό είναι ότι τα σταθερά
γενικά βιομηχανικά έξοδα δημιουργούνται εξαπιας του χρόνου και δεν είναι το
‘ Βλ. Λογισπκή Κόστους Γεώργιος I. Βενιέρης εκδόσεις "ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ" Αθήνα 1996, κεφ. 2
σελ. 51

αποτέλεσμα

της

παραγωγικής

διαδικασίας

eqxxjov

θα

πραγματοποιηθούν

οπούσδήποτε ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει παραγωγή ή όχι. Και εδώ όμως υπάρχει
η θεωρητική δυσκολία ότι σ ε διαχρονική βάση όλα τα σταθερά έξοδα εξελίσσονται
σ ε μεταβλητά.
Η τεχνική του πρότυπου κόστους μαζί με την τεχνική του προϋπολογισπκού
ελέγχου

έχουν σαν ανπκειμενικό σκοπό να βοηθήσουν την διοίκηση στον

προγραμματισμό

και

τον

έλεγχο

των

δραστηριοτήτων

της

επιχείρησης.

Προϋπολογισμός είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα μιας συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου. Πρότυπο κόστος είναι ένα προϋπολογισπκό κόστος ενός μόνο φορέα
κόστους.

Με

μελλοντικούς

την

προετοιμασία

στόχους της

προγραμμάτων

επιχείρησης

με

η

βάση

διοίκηση
το

καθορίζει τους

πρότυπο

κόστος.

Το

πραγματικό αποτέλεσμα στο τέλος της χρονικής περιόδου είναι δυνατόν να
συγκριθεί

με

το

αναμενόμενο

και

να

ελεγχθεί

το

εάν

το

πρόγραμμα

πραγματοποιήθηκε ή όχι. Εάν το πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε πρέπει να
εντοπισθούν τα σημεία στα οποία έγιναν σςχιλματα και να ληφθούν μέτρα για την
βραχυχρόνια

ή

μακροχρόνια

διόρθοκτή

τους.

Στο

σημείο

αυτό

πρέπει

να

υπογραμμισθεί το γεγονός ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές κοστολόγησης είναι απλώς
τα μέσα με τα οποία ένα σύστημα κοστολόγησης θα παρουσιάσει καλύτερα τις
κοστολογικές πληροφορίες δεδομένου του σκοπού για τον οποίο αυτές πρόκεσαι
να χρησιμοποιηθούν.
Άρα ο σκοπός προηγείται των μέσων και δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες
προσδιορισμού των μέσων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Πάντως κάθε σύστημα
κοστολόγησης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον μία μέθοδο και τουλάχιστον
μία τεχνική κοστολόγησης, δεδομένου ότι τίποτα δεν μπορεί να παραχθεί εάν δεν
ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής διαδικασίας και ο σκοπός για ταν οποίο θα
χρησιμοπαιηθεί η κοστολογική πληροφόρηση.

5.1.

Γενικά περί των μεθόδων κοστολογήσεως

Βασικός παράγων που προδικάζει και καθορίζει το σύστημα κοστολογήσεως σ ε
μια επιχείρηση είναι η φύση της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή τόσο ο τρόπος
διεξαγωγής της παραγωγής όσο και τα στόδια κατεργασίας που συντελούνται στην
επιχείρηση.
Τα βασικά συστήματα κοστολογήσεως είναι τα εξής δύο:
• Το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής ή της κατά προϊόν ή έργο
κοστολογήσεως και
• Τα σύστημα της μαζικής παραγωγής ή της κατά φάση κοστολογήσεως.

Τα

κύρια

χαρακτηρισπκά

του

συστήματος

κοστολογήσεως

της

εξατομικευμένης παραγωγής είναι ότι:^
- Το κόστος εξευρίσκεται ύστερα από συγκέντροχη όλων των εντολών
παραγωγής ή των φύλλων κόστους.
- Το κόστος εξευρίσκεται στο τέλος με την αποπεράτακτη της παραγωγής και
όχι σε τακτική χρονική περίοδο.
- Απαιτεί ασυγκρίτως πληρέστερη, σ ε σχέση με το άλλο σύστημα, λογιστικό διοικητική οργάνωση (συμπλήρίοση ειδικών εντύπων, λεπτολόγο παρακολούθηση
των αναλώσεων υλικών κ.λπ .).
Τα κύρια χαρακτηριστικό του συστήματος κοστολογήσεως της μαζικής παραγωγής
είναι ότι το κόστος:
- Καθορίζεται κατά χρονικές περιόδους (εβδομάδα, μήνα κ.λπ.)
- Προσδιορίζεται για κάποια ποσότητα παραγωγής που λαμβάνεται ως μονάδα
(1 τόνος, 1000 μέτρα κ.λπ .)
- Προσδιορίζεται κατά στάδια παραγωγής.

5.1.1 Χαρακτηριοηηκά της εξατομικευμένης παραγωγής
Στην κατηγορία των επιχειρήσεων εξατομικευμένης παραγωγής υπάγονται οι
επιχειρήσεις

(κατασκευαστικές,

βιομηχανικές

κ.λπ .)

που

παράγουν

ή

κατασκευάζουν εξατομικευμένα, μη τυποποιημένα, έργα ή προϊόντα, δηλ. έργα ή
προϊόντα μεταξύ τους ανόμοια. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διακρίνονται
σπς εξής δύο υποκατηγορίες:
-

Στις επιχειρήσεις που παράγουν κατά παραγγελία των πελατών τους

σύμφωνα

με τις εντολές αυτών,

<<τεχνικές

προδιαγραφές>>

των

οι οποίες συνήθως περιλαμβάνονται σ π ς
προς

κατασκευή

έργων.

Τα

προϊόντα

ακολουθούν διαφορετική το καθένα σειρά κατεργασιών που δε μοιάζουν, κατά
κανόνα, με τη σειρά των κατεργασιών προϊόντων παραγγελίας άλλου πελάτη. Η
παραγγελία του πελάτη δυνατό να αναφέρεται στην κατασκευή ενός μόνο έργου,
όπως δυνατό να συμβαίνει λ .χ. στις ναυπηγικές, σ π ς κατασκευαστικές - δομικές
επιχειρήσεις,

στα

μηχανουργεία,

όταν σ π ς επιχειρήσεις αυτές ανατίθεται η

κατασκευή ενός εξατομικευμένου έργου ή στην κατασκευή μιας διακεκριμένης
σαράς ομσειδών κατασκευών (production par lots), όπως συμβαίνει λ.χ. σ π ς
αεροναυπηγικές,

κατασκευαστικές,

εκδοτικές

επιχειρήσεις

ή

σπς

αυτοκινητοβιομηχανίες, όταν στις επιχειρήσεις αυτές ανατίθεται η κατασκευή μιας

‘ Βλ. Κοστολόγηση Εσωλογισπκή και Εξωλογιστική, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ ·
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σειράς προϊόντων του

αυτού

ή ανόμοιου τύπου,

όπου έχουμε ταυτότητα

κατεργασιών και ομοιόμορφη διαδικασία παραγωγής για το προϊόν όμοχ; της
συγκεκριμένης παραγγελίας.
- Στις επιχειρήσεις που παράγουν εξστομικευμένα προϊάντα άχι κατ' εντολή
των πελατών τους αλλά για τη δημιουργία δικών τους αποθεμάτων, όποχ; δυνατό
να συμβαίνει λ .χ. σε ορισμένα επιπλοποιεία.
Τέλος επισημαίνεται ότι συνήθως για κάθε εξειδικευμένη κατασκευή (προϊόν,
έργο κ.λπ .) αποΓΓούνται διαςκιρετικές πρώτες ύ λ ε ς διαφορεπκή άμεση εργασία και
έμμεσες δαπάνες και συνεπώς για κάθε κατασκευή πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη
κοστολόγηση.

5.1.1.1.
Το

Βασικά μεγέθη του κόστους επί εξστομικευμένης παραγωγής

κόστος κάθε εξστομικευμένου

έργου

ή μιας σειράς όμοιων έργων

συντίθεται από τα ακόλουθα μεγέθη:
• Το

κόστος των πρώτων

και λοιπών υλών

που αναλώθηκαν για το

συγκεκριμένο έργο. Οι πρώτες ύλες και τα λοιπά υλικό συγκεντρώνονται κατά έργο
με τη βοήθεια εντύπων που αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό έργου.
• Το κόστος της άμεσης εργασίας που αναλώθηκε για το συγκεκριμένο έργο,
το οποίο επίσης προσδιορίζεται κατά έργο με βάση τους αύξοντες αριθμούς των
έργων.
• Αναλογία έμμεσου κόστους (γενικών βιομηχανικών εξόδων).
Τα δύο τελευταία μεγέθη συνθέτουν το καλούμενο κόσ τος μετα τροπής ή
κόσ τος κατεργασίας.
Στο σύστημα της εξατομικευμένης κοστολογήσεως το κόστος των άμεσων
υλικών, της άμεσης εργασίας και της αναλογίας των γενικών βιομηχανικών εξόδων
συγκεντρώνεται κατά έργο προοδευτικά με την πρόοδο εκτελέσεω ς του έργου. Η
συγκέντροκτη αυτή στο σύστημα της εξωλογισπκής κοστολογήσεως γίνεται στο
<<Φύλλο κόστους έργου>> ή <<Φύλλο κόστους παραγγελίας>>.
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5.1.2. Χαρακτηριστικά της μαζικής παραγωγής
Οι βιομηχανίες μαζικής παραγωγής παράγουν προϊόντα σ ε μεγάλες ποσότητες
με τα αυτά υλικά και την αυτήν παραγωγική διαδικασία. Τα προϊόντα δηλαδή,
ακολουθούν σειρά ομοιόμορφων κατεργασιών ή αλλιώς ομοιόμορφων ς>άσεων
παραγωγής, μέχρις ότου πάρουν τη μορφή με την οποία διατίθενται στην αγορά. Η
παραγωγή στις βιομηχανίες αυτές είναι συνεχής, μαζική και τυποποιημένη και τα
προϊόντα έχουν συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές μηχανικές ή χημικές
ιδιότητες και καλύπτουν συγκεκριμένες σνάγκες. Στην κατηγορία των βιομηχανιών
μαζικής παραγωγής περιλαμβάνονται π.χ. οι χη μ ικές οι κλωστοϋφαντουργικές οι
τσιμεντοβιομηχανίες

τα

διυλιστήρια,

οι

βιομηχανίες

τροφίμων,

χρωμάτων,

ηλεκτρικών ειδών και οι αυτοβιομηχανίες.^
Οι βιομηχανίες μαζικής παραγωγής διακρίνονται σ ε:
(α ) Βιομηχανίες μονοσταδιακής (ή μονοφασικής) παραγωγής δηλ. βιομηχανίες
των οποίων η παραγωγική διαδικασία δε διαχωρίζεται σε στάδια - φάσεις ή τα
επιμέρους στάδια - φάσεις στερούνται αυτοτέλειας υπό την έννοια άτι δεν έχουν
διάφορο βαθμό απασχολήσεως και από άποψη τεχνική της κοστολογήσεως
αποτελούν μια φάση ή ένα στάδιο. Στην κατηγορία αυτή είναι δυνατό να
εμπίπτουν π.χ.: οι βιομηχανίες πλινθοποιίας κεραμοποιίας κονσερβοποιίας και
ζυθοποιίας υπό την προϋπόθεση ότι παράγουν ένα μόνο είδος ή μια μόνο ποικιλία
προϊόντων.
(β ) Βιομηχανίες πολυσταδιακής παραγωγής ή παραγωγής κατά φάσεις. Στις
βιομηχανίες αυτές η παραγωγή των προϊόντων ολοκληρώνεται σε πολλά στάδια
που επικράτησε να λέγονται φάσεις.
Στην ποικιλόμορφη βιομηχανική παραγωγή συναντώνται πολλοί συνδυασμοί
φάσεων οι συνηθέστεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:
(ί) Παραγωγή σ ε διαδοχικές φ άσεις
Στις

βιομηχανίες

αυτές

η

παραγωγή

διεξάγεται

και

ολοκληρώνεται

σε

αλληλοδιάδοχες φάσεις. Δηλαδή, σ ε κάθε φάση συντελείται μερική κατεργασία
των πρώτων υλών ή των ημικατεργασμένων προϊόντων κατά αλληλοδιάδοχη σειρά
μέχρι την τελευταία φάση όπου από τεχνική άποψη ολοκληρώνεται η παραγωγή
των προϊόντων. Τέτοια παραγωγική διαδικασία ε(ραρμόζεται λ.χ . στις βιομηχανίες
έτοιμου

ενδύματος,

εξευγενισμού

λαδιών,

παραγωγής

τσιμέντων,

όπου

συναντώνται συνήθως οι ακόλουθες διαδοχικές (ράσεις:

' Βλ. Κοστολόγηση Εσο)λογισπκή και Εξωλογιοηκή, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις "ΒΡΥΚΟΥΣ ·
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Βιομηχανία

Βιομηχανία

Βιομηχανία

εξευγενιο^ιένων

παραγωγής

έτοιυου ενδύυατοο

λαδιών_________________

τσιυέντων

Παραγωγή νήματος

Προκάθαρση

Ύφανση

Εξουδετέροκτη

και αργίλου)

Βάψιμο

Αποχρωματισμός

Άλεση

Ράψιμο

Απόσμηση

Ποραγωγή κλίγκερ

Σιδέρωμα

Συσκευασία

Αλεση

Θραύση (ασβεστόλιθου

Συσκευασία
(ϋ) Παραγω γή σ ε παράλληλες φ άσεις
Οι βιομηχανίες αυτές παράγουν περισσότερα από ένα προϊόντα και καθένα
προϊόν παράγεται σε ξεχωριστό τμήμα. Τέτοια διαδικασία παραγωγής εφαρμόζουν
π.χ. οι βιομηχανίες λιπασμάτων, οι οποίες παράγουν με ορισμένη διαδικασία
φοκιφορικό

οξύ

από

το

οποίο

ένα

μέρος

διαθέτουν

και

το

υπόλοιπο

βιομηχανοποιούν για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων.
(ίϋ) Παραγω γή σ ε κ α τ ' επιλογή φ άσεις
Εδώ η παραγωγή δύο ή περισσότερων προϊόντων διεξάγεται σε ορισμένες κοινές
και σε ορισμένες διάφορες φάσεις. Τέτοιας μορφής παραγωγή δυνατό να έχουν οι
υφαντουργικές βιομηχανίες στις οποίες ορισμένα

μόνο από τα

παραγόμενα

υφάσματα διέρχονται από το βαφείο.
(ιν) Ταυτόχρονη παραγωγή πολλώ ν προϊόντω ν
Τα προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία της αυτής πρώτης ύλης
κατά τη διάρκεια της αυτής παραγωγικής διαδικασίας λέγονται συμπαράγωγα ή
προϊόντα ενωμένης παραγωγής (joint products). Συμπαράγωγα προϊόντα είναι λ .χ.
στην αλευροβιομηχανία οι διάφοροι τύποι αλεύρων, στη βιομηχανία γάλακτος η
κρέμα, το βούτυρο, το γάλα και τα παγωτά.

5.1.2.1 Γενικές αρχές που διέπουν την κατά ς>άση κοστολόγηση
Οι γενικές αρχές που διέπουν την κατά φάση κοστολόγηση είναι οι ακόλουθες:
-

Το

κόστος

παραγωγής,

άμεσο

και

έμμεσο,

συγκεντρώνεται

κατά

κοστολογική περίοδο και κστανέμεται κατά φ άσας, δηλ. κατά τμήματα.
- Η παραγωγή, που εκφράζεται σ ε ποσότητες (π .χ. τόνοι, χιλιόγραμμα, μέτρα
κ.λπ .), παρακολουθείται κατά φάση και τουλάχιστον κατά κοστολογική περίοδο.

- X>rav υπάρχει παραγωγή σ ε εξέλιξη στο τέλος της κοστολογικής περιόδου,
αυτή εκφράζεται σ ε ολοκληρω μένες μ ονά δες, ύστερα από εκτίμηση του βαθμού
ολοκληρώσεώς της σε υλικά, εργασία και γενικά βιομηχανικά έξοδα.^
- Χ)ταν χάνονται ή καταστρέφονται μονάδες προϊόντων σε κάποιο τμήμα, η
αξία αυτών επιβαρύνει τις συμπληρωμένες και παραμένουσες στο τμήμα μονάδες
και έτσι προσαυξάνεται το μέσο κατά μονάδα κόστος.
- Στις περιπτώσεις που η βιομηχανοποίηση των προϊόντων πραγματοποιείται
σε περισσότερα από ένα τμήματα, το κόστος του ενός τμήματος μεταφέρεται στο
επόμενο και έτσι συγκεντρώνεται το ολικό και κατά μονάδα τελικού προϊόντος
κόστος παραγωγής στο τελευταίο τμήμα, όπου ολοκληρώνεται η παραγωγή.

5.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις μεθόδους κοστολόγησης
Οι

βασικοί

παράγοντες

που

προσδιορίζουν

την

πολυπλοκότητα

του

συστήματος κοστολόγησης και των δεδομένων που πρέπει να παράγονται είναι:^
1) Το μέγεθος της εταιρείας.
2) Το

0

δος της παραγωγικής διαδικασίας.

3) Ο αριθμός των διαφορεπκών προϊόντων που παράγει η επιχείρηση.
4) Η διάθεση των στελεχών ένανπ του κόστους της πληροφόρησης.
5) Εξωτερικές μεταβλητές, όποος νόμοι και ρυθμίσεις κ.α.

5.3.
Τα

Κοστολόγηση των υποπροϊόντων
υποπροϊόντα ή υποπαράγωγα είναι τα

υλικά αγαθά (προϊόντα) που

παράγονται μαζί με τα κύρια προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας, από τις ίδιες πρώτες και βοηθητικές ύλες. Το χαρακτηριοηκό των
υποπροϊόντων είναι, όποχ; είπαμε, ότι έχουν μειωμένη αξία πωλήσεως σ ε σύγκριση
με τα κύρια προϊόντα. Υποπροϊόντα λ.χ . είναι στην αλευροβιομηχανία τα πίτυρα,
στη βιομηχανία εκθλίψειος σπορέλαιων η σησαμόπΓτα και βαμβακόππτα, στη
βιομηχανία ζάχαρης η μελάσσα κ.λπ. Τα υποπροϊόντα ή πωλούνται αυτούσια ή
επαναχρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ως πρώτη ύλη.

' Βλ. ΚοσιΌλόγηση Εσωλογιστική και Εξοιλογισπκή, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις 'ΒΡΥΚΟΥΣ ·
Αθήνα 1992, μέρεχ; τρίτο κεφ. Γ οελ. 201
- Βλ. Θεωρία Κόστους Γιάννης Κ. Πάγγειος εκδόσεις Α. Σταμούλης Αθήνα-Πειραιάς 1993, κεφ. I
σελ. 36

5.3.1. Μέθοδοι κοστολογήσεοκ; των υποπροϊόντων
Για την κοστολόγηση των υποπροϊόντων υποδ3κνύονται πολλές μέθοδοι, οι
σπουδαιότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες;
(α ) Η

καθαρή

εκπίπτεται

αξία

από

το

πωλήσεως
κόστος

Στις περιπτώσεις που τα
βιομηχανοποίηση

αλλό

του

υποπροϊόντα

πωλούνται

σε

των

υποπροϊόντων

κύριου

προϊόντος

δεν υποβόλλονται σε παραπέρα

ασήμαντες

τιμές,

το

έσοδο

που

πραγματοποιείται από την πώληση τους αφαιρείται από το κόστος παραγωγής
(αφαιρετική μέθοδος), π.χ. :
Με ενωμένο κόστος δρχ. 400.000 παρήχθησαν 200 μονάδες προϊόντος A και
100 μονάδες υποπροϊόντος Β. Η τιμή πωλήσεως της μονάδας Β υπολογίζεται σ ε
δρχ. 600 και τα ειδικά έξοδα πωλήσεως αυτής σ ε δρχ. 20. Ο υπολογισμός του
κόστους έχει ως εξής:
δρχ.

Κόστος παραγωγής (προϊόντος και υποπροϊόντος Α+ Β)

400.000

μ ε/ο ν: Υπολογιζόμενο έσοδο από την διάθεση του
υποπροϊόντος Β:
»

Μονάδες 100 χ 580 (500 - 20) =

58.000

δρχ.

Κόστος κύριου προϊόντος A

342.000
3.420

και κόστος μονάδας προϊόντος A 342.000 : 100 =
(β )Η

καθαρή

θεωρείται

ως

αξία

πωλήσεως

έσοδο

των

υποπροϊό ντων

πωλήσεων

Στις περιπτώσεις που τα υποπροϊόντα έχουν μηδαμινή αξία και μπορούν να
εξομοιωθούν με υπολείμματα, το καθαρό έσοδο από την πώληση τους επαυξάνει
τα οργανικά έσοδα της χρήσεως στην οποία η πώληση αυτών πραγματοποιείται.
Τα υποπροϊόντα συνήθως παρακολουθούνται μόνο ποσοτικά, αλλά ενδείκνυται η
αποτίμηση τους με μια συμβατική τιμή ώστε και στη γενική λογιστική να
λεπΌυργεί λ/σμός υποπροϊόντων.
(γ ) Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
κόστος

της

των

παραπέρα

υποπροϊόντων
επ εξεργ ασ ίας

με

βάση

το

τους

Στις περιπτώσεις που τα υποπροϊόντα δεν έχουν καμία αγοραία αξία και
υποβάλλονται

σε

παραπέρα

επεξεργασία,

το

κόστος

μέχρι

του

σημείου

διαχωρισμού τους βαρύνει εξολοκλήρου τα κύρια προϊόντα, ενώ τα υποπροϊόντα
βαρύνονται μόνο με το κόστος της παραπέρα επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση
που τα υποπροϊόντα δεν πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται στο σημείο
του διαχωρισμού τους από τα κύρια προϊόντα, αλλά για την πώληση τους είναι

Σελίδα 16

ανάγκη να υποβληθούν σ ε παραπέρα επεξεργασία, η κοστολόγηση γίνεται ως

εξής:'
Έστω ότι με συνολικό κόστος δρχ.

600.000 παρήχθησαν 400 μονάδες

προϊόντος Π και 100 μονάδες υποπροϊόντος Υ , ότι η καθαρή τιμή πωλήσεοχ; της
μονάδας

του

υποπροϊόντος,

μετά

την

ολοκλήροκτη

της

απαττούμενης

επεξεργασίας, ανέρχεται σ ε δρχ. 380 (έξοδα διαθέσεως και κέρδος 3 0 % ) και ότι
για την παραπέρα επεξεργασία του υποπροϊόντος απαιτήθηκε κόστος δρχ. 40.000
Έσοδα από πώληση υποπροϊόντος (100x380) =

δρχ.

38.000

δρχ.

30.400

»

40.000

δρχ.

70.400

μ είον. περιθώριο 2 0%

7.600

Κόστος υποπροϊόντος προς επεξεργοσία
Κόστος συμπληρωματικής επεξεργασίας υποπροϊόντος
Κόστος υποπροϊόντος
Συνολικό κόστος (Π + Υ )

» 600.000

Συνολικό κόστος προϊόντος Π

δρχ. 529.600

Κόστος μονάδας: προϊόντος Π 529.600 : 400 =

1.324

Υποπροϊόντος Υ 70.400 : 100 =
(δ )
των

Αποτίμηση

των

αντίστοιχων

704

υποπροϊό ντων

πρώτων

στις

τιμές

υλών

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα υποπροϊόντα ως πρώτη
ύλη ή βοηθητικά υλικά, δίνεται σ' αυτά η αξία των αντίστοιχων υλικών και
ειραρμόζεται η πρώτη παραπάνω μέθοδος.
(ε ) Μ ε ρ ι σ μ ό ς
τις

τιμές

του

πωλήσεως

συνολικού

κόστους

προϊόντων

και

με

βάση

υποπροϊόντων

Η μέθοδος εφαρμόζεται όπως και στα συμπαρόγωγα
(σ τ) Α π ο τ ί μ η σ η
Κατά

το

Ε .Γ.Λ .Σ .

των
τα

υποπροϊ όντων
υποπροϊόντα

κατά το

εφόσον

Ε.Γ.Λ.Σ.

προορίζονται

για

πώληση,

απσπμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα
πωλήσεως, όποος και στην περίπτωση των υπολειμμάτων. Οταν όμως προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την οικον. μονάδα, αποομούνται στην τιμή
χρησιμοποιήσεώς τους,
συγκεκριμένα

δηλαδή

υποπροϊόντα,

είτε

στην
άλλα

τιμή

που

θα

ισοδύναμης

αγοράζονταν,
αξίας,

με

είτε

τα

σκοπό

να

χρησιμοποιηθούν από αυτή.

' Βλ. KcxjToAoYnon ΕσοΛλογισπκή και Εξοαλογιστική, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσας ΒΡΥΚΟΥΣ"
Αθήνα 1992, μέρος τρίτο κεφ. Γ σελ. 217

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΠΣΊΊΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Για τον προσδιορισμό της αξίας των αποθεμάτων λήξεοας και του κόστους των
πωλημένων εφαρμόζονται στην πράξη τα εξής δύο συστήματα: της περιοδικής
απογραφής και της διαρκούς (συνεχούς) απογραφής.

6.1.

Το σύστημα της περιοδικής απογραφής

Κατά το σύστημα αυτό η αξία των αγοραζόμενων αποθεμάτων καταχωρείται
στη χρέωση των οικείων λογαριασμών αποθεμάτων (λ .χ . εμπορεύματα, πρώτες
ύλες, υλικά συσκευασίας κ.λπ .). Δεν τηρούνται αναλυτικοί λογαριασμοί κατ' είδος
κατά ποσότητα και αξία. Κατά την πώληση ή ανάλωση των αποθεμάτων δε γίνεται
στους οικείους λογαριασμούς καμιά εγγραφή για την απεικόνιση του κόστους των
πωλημένων ή αναλωμένων.^ Η εγγραφή αυτή γίνεται περιοδικά στο τέλος της
χρήσεως (ή και σ ε συντομότερα χρονικά διαστήματα) ύστερα από πραγματική
(φυσική) καταμέτρηση (μέτρηση, ζύγιση κ.λπ .) και αποτίμησή τους στην κατ'
είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας.
Κατά το σύστημα της περιοδικής απογραφής το κόστος των πωλημένων
προσδιορίζεται ως εξής:
Αποθέματα ενάρξεως (από προηγ. χρήση) λ.χ.

δρχ.

1.000.000

π λέον: Αγορές της χρήσεως (προκύπτουν από τους
οικείους λ/σμούς) λ.χ.
Σύνολο αποθεμάτων προς διάθεση

»

10 .000.000

δρχ. 11.000.000

μ είο ν : Αποθέματα λήξεως (προσδιορίζονται με φυσική
απογραφή και αποτιμούνται) λ.χ.
Κόστος πωλημένων (ή αναλωμένων)

____ »

2.000.000

δογ.

9 .0 00.000

Το σύστημα της περιοδικής απογραφής χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις
που πωλούν συνήθως λιανικά μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων σε χαμηλές τιμές, για
τις οποίες επιχειρήσεις η χρησιμοποίηση του συστήματος της διαρκούς απογραφής
είναι δυσανάλογα δαπανηρή.

' Κοστολόγηση Εσωλογισηκή και Εξωλογισπκή, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ'
Αθήνα 1992, μέρος όγδοο κεφ. Α' σελ. 466

6.2. To σύστημα της διαρκούς (ή συνεχούς) απογροφής
Κατά

το

σύστημα

αυτό,

εκτός από τους γενικούς λογαριασμούς των

αποθεμάτων (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κ.λπ .) τηρείται και
ιδιαίτερη μερίδα για κάθε είδος αποθέματος, στην οποία καταχωρούνται οι
εισαγωγές και εξαγωγές κατά ποσότητα, συνήθοκ; δε και κατ^ αξία. Η μερίδα αυτή
συνιστά το λογαριασμό της διαρκούς απογραφής του στοιχείου, αφού βάσει αυτού
η επιχείρηση γνωρίζει κατά τη διάρκεια της χρήσεως σε μια συνεχή και διαρκή
βάση το υπάρχον απόθεμα κατά ποσότητα και αξία. Η διαρκής αυτή απογραφή
εκτείνεται τόσο στα αποθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες όσο και σ ' αυτά που
βρίσκονται στο στάδιο της βιομηχανοποιήσεοχ;.
Η καταμέτρηση των αποθεμάτων (φυσική απογραφή) δεν είναι αναγκαία παρά
μόνο για τον έλεγχο εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους και τον
έλεγχο των λογιστικών καταχωρήσεων. Οι καταμετρήσεις γίνονται στο τέλος της
χρήσεοκ;. Κατά το Ε .Γ .Λ .Σ . οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα της
διαρκούς απογραφής έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τη μέθοδο της
περιοδικής απογραφής με την προϋπόθεση ότι άλα τα είδη θα απογράφονται
τουλάχιστο μια φορά μέσα στη χρήση.
Το

σύστημα

ορθολογική

της

διαρκούς

διαχείριση

των

υπέρ/υποαποθεματοποιήσεις και

απογραφής

θεωρείται

αποθεμάτων,
διευκολύνεται

γιατί

απαραίτητο

για

την

αποφεύγονται

οι

ο εσωτερικός και

εξωτερικός

έλεγχος αυτών. Σημειώνεται ότι στις μεγάλες, κυρίως βιομηχανικές επιχειρήσεις,
όπου υπάρχουν χωριστοί αποθηκευτικοί χώροι με υπευθύνους διάφορα πρόσωπα,
η μη τήρηση διαρκούς απογραφής είναι αδιανόητη, για τον ίδιο λόγο που είναι
αδιανόητη η μη τήρηση βιβλίου Ταμείου για το ταμείο της επιχειρήσεως.

7. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες και γενικότερα τα υλικά που αναλίσκονται για
την

παραγωγή

των

προϊόντων

εντάσσονται

στη

μεγάλη

κατηγορία

των

αποθεμάτων και διακρίνονται σε:^
• Π ρώ τες ύ/ϊεςείναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικον. μονάδα με σκοπό τη
βιομηχανική επεξεργασία ή συναρμολόγησή τους για την παραγωγή ή κατασκευή
προϊόντων. Δηλαδή, πρόκεσαι περί ενσώματων αγαθών που αγοράζει ή λαμβάνει
' Βλ. Κοστολόγηση Εσωλογιστική και Εξωλογιστική, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις Αθήνα 1992,
μέρος πρώτο κεφ. Β' σελ. 55

από φυσικές πηγές η οικον. μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσα για την
παραγωγή προϊόντων για πώληση λ .χ. στην ελαιουργία το ελαιόλαδο, στην
αλευροβιομηχανία το οττόρι, στην καπνοβιομηχανία τα καπνά, κ.λ.π. Οι πρώτες
ύλες διακρίνονται

σε

κύριες

και

δευτερεύουσες,

ανάλογα

με το

ποσοστό

συμμετοχής τους στο κόστος παραγωγής.
• Β οηθ ητικές ύ λες είναι τα

υλικά

αγαθά

που

είναι

αναγκαία για την

επεξεργασία των πρώτων υλών, τα οποία όμοκ; δεν ενσωματώνονται από φυσική
άποψη στο τελικό προϊόν της παραγωγής λ .χ. τα αρώματα στη σαπωνοποιία. Οι
βοηθητικές ύ λ ε ς σ ε σχέση με τις πρώτες ύ λ ε ς επιβαρύνουν ελάχιστα το κόστος
παραγωγής του προϊόντος.^ Αν και αποτελούν μέρος του παραγόμενου προϊόντος
εντούτοις το κόστος τους είναι τόσο ασήμαντο σε σύγκριση με το συνολικό κόστος
του προϊόντος ώστε οι κοστολόγοι να μη το εξατομικεύουν στο προϊόν όπως
συμβαίνει με τα άμεσα υλικά.
•

Υλικά συσκευασίας είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικον. μονάδα με

σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για τη συσκευασία των προϊόντων τ η ς ώστε τα
τελευταία να φθάνουν στην κατάσταση εκείνη στην οποία είναι δυνατό ή σκόπιμο
να προσφέρονται στην πελατεία. Τα υλικά συσκευασίας είναι μιας μόνο χρήσείος
και δεν επιστρέφονται από τους πελάτες στην πωλούσσ τα προϊόντα επιχείρηση
λ.χ. χαρτί περπχιλίξεοχ; χαρτοσάκκοι, πλαστικά ή χάρτινα κυτία, πλαστικές φιάλες
κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των πωλούμενων προϊόντων.
• Αναλώ σιμα υλικά είναι τα υλικά αγαθά που η οικον. μονάδα αποκτά με
προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και
γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λεπουργίας των κύριων και
βοηθητικών υπηρεσιών τ η ς λ .χ. υλικά καθαριότητας των τμημάτων παραγωγής
τα λάδια συντηρήσεως των μηχανών.
• Ανταλλακτικά πάγιω ν στοιχείω ν z\\/o\ τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικον.
μονάδα με σκοπό την ανάλίοση τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου
εξοπλισμού της.
• Είδ η συσκευασίας ζ\Μ0 \ τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την οικον.
μονάδα για τη συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων της και παραδίνονται
στους

πελάτες

μαζί

με το

περιεχόμενό τους.

Τα

είδη

συσκευασίας είναι

επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα, ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά την
πώληση σχεπκά με την επιστροφή τους ή μη, όπως λ.χ . οι φιάλες αναψυκτικών ή
υγραερίων, πλαστικά ή ξύλινα βαρέλια.

' Βλ. Θεωρία Κόστους Γιάννης Κ. Πάγγειος εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα-Πειραιάς 1993, κεφ. Π
σελ. 46

8.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

8.1.

Αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών

Έστω

ότι ο προμηθευτής Ψ αποστέλλει τα υλικά αξίας 1.000 με Δελτίο

Αποστολής (Δ .Α ) χωρίς να εκδίδει ταυτόχρονα τιμολόγιο.^
Γίνονται οι εγγραφές :
Αναλυτική λογιστική

Γ ΐνική Λογιστική

- Βιβλίο αποθήκης

•

Με το Δ.Α καμιά εγγραφή

•

Μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη του τιμολογίου
•

του προμηθευτή;

Με βάση το Δ Α (ή και το ‘Δελτίο Εσωτερικής

Διακίνησης* Δ .ΕΔ ) ενημερώνεται ποσοπκά, μέσα
σε 8 ημέρες από πιν παραλαβή των αποθεμάτων.
Δεν απαιτείται έκδοση Δ .ΕΔ .

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας
24.01

•

Αγορές χρήσεως

24.01.00 Αγορές χρήσεως εσωτερικού
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
54.00

Με βάση το πμολόγιο του προμηθευτή και μέσα

σε 10 ημέρες από τη λήψη του τιμολογίου:
1.C
- Λογισπκά βιβλία

φόρος προστιθέμενης αξίας

54.00.24.18 ΦΠΑ πρώτων και βοηθη
τικών υλών 18%
(εις) 50 Προμηθευτές
50.00

Προμηθευτές εσωτερικού

50.00.XX Προμηθευτής Ψ
[ 1.000 = τιμολογιακή αξία αγοράς υλικών ]

1ί

94 Αποθέματα
94.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες ■
Υλικά συσκευασίας

1.000

94.24.ΧΧ(π.χ. Νήματα)
(εις) 90 Διάμεσοι αντικρυζόμενοι λ/σμοί
90.02 Αγορές λογισμένες

1.000

90.02.24 Αγορές πρώτων και βοηθητικών-υλικών συσκευασίας
λογισμένες

Η εγγραφή αυτή μπορεί να γίνει:
- Ταυτόχρονα με την έναντι εγγραφή στη γενική
λογιστική.
- Μηνιαίως (μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα).

' Βλ. Η Ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου σε Μηνιαία και Ετήσια Βάση, Εμμανουήλ I.
Σακέλλη, εκδόσεις ΒΡΥΚΟ ΥΣ' Αθήνα 1997, μέρος έ β ^ μ ο κεφ. Β' σελ. 717

8.2. Επιστροφές αγορών
Η αγοράστρια επιχείρηση εκδίδει Δ.Α. Ο προμηθεστής Ψ εκδίδει πιστωτικό
τιμολόγιο μέσα σ ε ένα μήνα από την παραλαβή των επιστρεφομένων.
Γίνονται οι εγ γ ρ α φ ές:
Γ ενική Λογιστική

Αναλυτική λογισπκή
- Βιβλίο αποθήκης

•

Με βάση το Δ Α καμιά εγγραφή

•

Μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη του Πιστωτι-

κοΟ Τιμολογίου του προμηθευτή γίνεται η εγγραφή:

•

Με βάση το Δ Α και μέσα σε 8 ημέρες από την

έκδοση π)υ η αποθήκη ενημερώνεται ποσοτικά.
•
50 Προμηθευτές

Με βάση το Πιστωπκό Τιμολόγιο του προμηθευ

τή και μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη του, η

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού

118

αποθήκη ενημερώνεται με π]ν αξία.

50.00Χ< Προμηθευτής Ψ
(εις) 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-

- Λογιστικά βιβλία

Υλικά συσκευασίας
24.01 Αγορές χρήσεως
24.01.00 Αγορές χρήσεως εσω
τερικού

10(

90 Διάμεσοι ανπκρυζόμενοι λ/σμοί

54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

90.02 Αγορές λογισμένες

54.00

90.02.24 Αγορές πρώτων και βοηθητικών

φόρος προστιθέμενης αξίας

54.00.24.18 ΦΠΑ πρώτων και βοη
θητικών υλών 18%
[ 100 = πμολογιακή αξία επιστρεφόμενων υλικών ]

υλικών συσκευασίας λογισμένες

100

(εις) 94 Αποθέματα
94.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας

100

94.24.ΧΧ(π.χ. Νήματα)

- Η εγγρεχρή αυτή γίνεται μόνο επί ταυτόχρο
νης ενημέρωστις γενικής και αναλυτικής λογισπκής με τις αγορές.
- Επί περιοδικής (μηνιαίος) ενημέρωσης του
λ/σμοϋ 94.24 δεν απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή,
αφού οι επιστροφές αγορών κσταχωρούνται
αμέσως στην

πίστωση του 24.01

"αγορές

χρήσεως", το καθαρό υπόλοιπο του οποίου
μεταφέρεται στον 94.24.

8.3. Ανάλωση πρώτων και βοηθητικών υλών - Υλικών συσκευασίας
Για τη διακίνηση των υλικών από την αποθήκη πρώτων κ.λπ. υλών στην
παραγωγή

εκδίδεται "Δελτίο

Εσωτερικής Διακίνησης" (Δ .Ε .Δ ).

Το

Δ .Ε.Δ .

είναι

αθεώρητο και εκδίδεται; αμέσως για κάθε εξαγωγή ή ημερησίοκ; για όλες τις εξαγωγές
που έγιναν την ίδια ημέρα.
Γίνονται οι εγγρα(ρές:
Γ ενική Λογιστική
_____________________
Καμιά εγγραφή

Αναλυτική Λογιστική

______________________

- Βιβλίο αποθήκης
•

Με βάση το Δ .ΕΔ . η αποθήκη ενημερώνεται

ποσοπκά μέσα σε 8 ημέρες από πι διακίνηση.
•

Με πιν α§α ενημερώνεται περιοδικά ή τουλάχι

στον μια φορά το έτος κατά πι σύνταξη του
ισολογισμού για π] χρήση 1997. Από 1.1.1998, η
ενημέρωση της αποθήκης γίνεππ το αργότερο μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα.
- Λογισπκά βιβλία
93 Κόστος παραγωγής

I

93.ΧΧ Κόστος παραγωγής προϊόντος ΠΙ
93.XX.00 Κόστος αναλωμένων άμεσων
υλικών
92 Κέντρα (θέσεις) κόστους
92.ΧΧ Τμήμα παραγωγής No 1
92 J(X.24 Αναλώσεις υλικών
(εις) 94 Αποθέματα
94,24

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

600

94.24.XX Υλικά συσκευασίας
(π.χ. Νήματα)
Η εγγραφή αστή γίνεται είτε :
- Ταυτόχρονα με την έκδοση του Δ .Ε.Δ
- Περιοδικά και το αργότερο μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από την έκδοση του Δ.Ε.Δ και
- Ετησίως μόνο για τη χρήση 1997.

8.4. Επαναφορά (επιστροφή) υλικών από την παραγωγή στην αποθήκη
Για κάθε επαναφορά στην αποθήκη πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών
συσκευασίας

που

δεν

χρησιμοποιήθηκαν

τελικά

στην

παραγωγική

διαδικασία

εκδίδεται "Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης".
Γίνονται οι εγ γ ρ α φ ές:
Γ ενική Λογισπκή

Αναλυτική Λογιστική
- Βιβλίο αποθήκης
•

Με βάση το Δ .Ε Δ ενημερώνεται η αποθήκη

ποσοπκά μέσα σε 8 ημέρες από την έκδοσή του.
•

Η αποθήκη ενημερώνεται με π]ν αξία των επανα-

φερόμενων υλικών ανάλογα με το χρόνο πίστωσης
κατά την εξαγωγή;
- Μέσα σε 10 ημέρες από πιν έκδοση του Δ .Ε Α ,
- Μέσα στον επόμενο μήνα από την έκδοση του
Δ .Ε Δ και
- Μέχρι το τέλος της χρήσεως (μόνο για τη χρήση
1997)
- Λογισπκά βιβλία
Γίνεται εγγραφή αντίστροφη της εγγραφής εξαγωγής
- ανάλωσης πυν υλικών, δηλαδή :

94 Αποθέματα
94.24

Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσταυασίας

100

94.24.XX (π.χ. Νήματα)
(εις) 93 Κόστος παραγωγής

100

93.ΧΧ Κόστος παραγωγής προϊόντος Π1
ή
92 Κέντρα (θέσεις) κόστους
92.ΧΧ Τμήμα παραγωγής No 1
92J<X.24 Αναλώσεις υλικών
[100

= Κόστος κτήσεως επαναφερόμενων στην

αποθήκη υλικών ]

8.5. Παραγωγή προϊόντων - Εισαγωγή στην αποθήκη ετοίμων
Για τα εντός της ημέρας παραγόμενα έτοιμα προϊόντα που εισάγονται στην
αποθήκη εκδίδεται Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης.^
Γίνονται οι εγγραφές:
Αναλυτική Λογιστική

Γ ενική Λογιστική
•

- Βιβλίο αποθήκης

Στη διάρκεια της χρήσειυς για τα τταραγόμενα

ττροϊοντα δεν γίνεται καμιά λογιστική εγγραφή.
•

Στο τέλος της χρήσεως με την αξία των αποθε

•

Με βάση το Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης

ενημερώνεπιι η αποθήκη ποσοτικά μέσα σε 8 ημέρες

μάτων απογραφής γίνεται η εγγραφή:

από πιν εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη.
•

Με το κόστος των παραχθέντων η αποθήκη

ενημερώνεται:
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
21.00 Αποθέματα απογραφής

- Το αργότερο μηνιαίως (μέχρι το τέλος του επόμενου
800

21.00J(X Υφάσματα

μήνα)
- Επισίως μόνο για π] χρήση 1997

(εις) 80 Γενική εκμετάλλευση
80.00

Λογαριασμός γενικής εκμ/σεως

800 - Λογιστικά βιβλία

[ 800= Αξία αποπμήσεως αποθεμάτων λή^ως ]
Στο τέλος κάθε μήνα, και μόνο για πι χρήση 1997 το
αργότερο στο τέλος του έτους, γίνεται η εγγραφή:

94 Αποθέματα
94.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή

30.000

94.21 .XX (π.χ. Υφάσματα)
(εις) 93 Κόστος παραγωγής
93.ΧΧ Κόστος παραγωγής
Υφασμάτων

30.000

93.XXJ(X (π.χ. Υφάσματος Π1)
[ 30.000= Το κόστος των παραχθένπίΐν προϊόνπυν ]

' Βλ. Η Ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου σε Μηνιαία και Ετήσια Βάση, Εμμανουήλ I.
Σακέλλα εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ" Αθήνα 1997, μέρος έ ^ μ ο κεφ. Β' σελ. 721

8.6.

Πώληση προϊόντων έτοιμων και ημιτελών

Έστω όη η πώληση γίνεται με Δελτίο Αποστολής, το οποίο εκδίδεται κατά την
παράδοση

ή την αποστολή των

προϊόντων. Τιμολάγιο

πώλησης εκδίδεται το

αργάτερο μέσα σε ένα μήνα απά την παράδοση ή αποστολή των προϊόντων και
πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις περιπτώσεις
που η αγορά αφορά ενδοκοινοτική απόκτηση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο
μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών και
πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Γίνονται οι εγγραφές:
Γ ενική Λογιστική

Αναλυτική Λογιστική
- Βιβλίο αποθήκης

•

Με βάση το Δ Α καμιά εγγραφή

•

Με βάση το τιμολόγιο πώλησης και μέσα σε 15
•

ημέρες από την έκδοση του γίνεται η εγγραφή;

Με βάση το Λ Α . η αποθήκη ενημερώνεται

ττοσοπκά μέσα σε 8 ημέρες από πιν παράδοση ή
αποστολή των πωλημένων.
30 Πελάτες

•

30.00 Πελάτες εσωτερικού

1.180

Με βάση το τιμολόγιο πώλησης η αποθήκη

ενημερώνπαι με πιν αξία μέσα σε 10 ημέρες από την

30.00J a Πελάτης Ψ

έκδοση του πμολογίου.

(εις) 71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων
και ημιτελών

1.000

- Λογισπκά βιβλία

71.00 Πωλήσεις εσωτερικού
71.00J(X (π.χ. Πωλήσεις υφασμάτων)

Ταυτόχρονα με πιν εγγραφή στη γενική λογισπκή ή το

54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.00 φόρος προστιθέμενης α§ας

αργότερο στο τέλος του μήνα, γίνεται η εγγραφή:
180

54.00.71.18 Επί πωλήσεων προϊό
ντων 18%
[ 1.000 = σύνολο τιμολογιακής αξας ]

90 Διάμεσοι - αντικρυζόμενοι λ/σμοί
90.07 Οργανικά έσοδα κατ' είδος
Λογισμένα
90.07.71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων
και ημιτελών λογισμένες
(εις) 96 Έσοδα - μικτά αναλυτικά
αποτελέσματα εκμ/σεως
96.22

Μικτά αναλυπκά αποτελέ
σματα εκμ/σεως

96.22.71 Προϊόντων έτοιμων και
ημιτελών

9. ΥΠΕΡΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΥΠΟΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ

Εάν η λογκτΓΐκή τήρηση των αποθηκών δεν είναι σωστή, η επιχείρηση
διατρέχει τον κίνδυνο να υπάρχει υπεραποθεματοποίηση ή υποαποθεματοποίηση
υλικών. Δεδομένου ότι η τήρηση αποθεμάτων έχει από μόνη της ένα κόστος είναι
φανερό ότι στην περίπτίοση της υπεραποθεματοποίησης το κόστος αυτό θα είναι
ακόμη μεγαλύτερο. Αλλά και η υποαποθεματοποίηση έχει το κόστος της και τους
κινδύνους της. Η υποαποθεματοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα:^
1) Τη ν καθυστέρηση της παραγωγής με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
της

μονάδας του

προϊόντος

με

κόστος άμεσης

εργασίας

και

γενικών

βιομηχανικών εξόδων.
2) Την απώλεια κερδών από χαμένες πωλήσεις.
3) Την καθυστέρηση των παραδόσεων με συνέπεια την ακύρωση παραγγελιών
4) Τη ν

αποδιοργόνωση

της

παραγωγικής

διαδικασίας

εξ

απϊας

των

σταματημάτων.
5) Τη ν αύξηση του κόστους του προϊόντος από τα αναγκαία έξοδα τα οποία θα
υποστεί η επιχείρηση για να προμηθευθεί τα απαραίτητα υλικά την τελευταία
στιγμή, δηλαδή επειγόντως.
Για την αποφυγή των προβλημάτων αυτών πρέπει για κάθε υλικό που υπάρχει
στην αποθήκη να καθορισθούν τέσσερις κρίσιμες παράμετροι: (α ) το μέγιστο
επίπεδο αποθέματος, (β ) το ελάχιστο επίπεδο αποθέματος, (γ ) το επίπεδο
αναπαραγγελίας

και

(δ )

η

ποσότητα

αναπαραγγελίας.

Οι

τέσσερις

αυτές

παράμετροι είναι ικανές και αρκετές να κρατήσουν τα αποθέματα κάτω από
έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι
παράμετροι αυτές δεν καθορίζονται εφ ' άπαξ αλλά πρέπει να αναθεωρούνται εφ '
όσον αλλάξουν οι παράγοντες που τις επηρεάζουν.
Το μέγιστο επίπεδο αποθέματος ενός υλικού είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από
το υλικό αυτό που μπορεί να φυλαχτεί στην αποθήκη. Άρα το Τμήμα Αγορών δεν
πρέπει ποτέ να αγοράσει περισσότερο από το επίπεδο αυτό εκτός εάν συντρέχουν
ιδιαίτεροι λόγοι. Οι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο αυτό είναι:
1) Ο ρυθμός ανάλωσης του υλικού.
2) Οι κίνδυνοι απαρχαίωσης.
3) Ο διαθέσιμος χώρος της αποθήκης.
4) Το κόστος υπεραποθεματοποίησης.
' Βλ. Λογιστική Κόστους, Γεώργιος I. Βενιέρης, εκδόσεις Τ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αθήνα 1996, κεφ. 2
σελ. 98

To ελάχιοτο επίπεδο αποθέματος ενός υλικού είναι η μικρότερη ποσότητα από
το υλικό αυτό που πρέπει να υπάρχει στην αποθήκη. Το επίπεδο αυτό είναι το
περιθώριο ασφάλειας και δεν πρέπει το απόθεμα να πέσει κάτω από αστό. Άρα η
παραγγελία πρέπει να γίνει στην ουσία πριν το απόθεμα κατέβει στο ελάχιστο
επίπεδο αποθέματος. Οι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο αυτό είναι:
1) Ο ρυθμός ανάλωσης του υλικού.
2) Ο χρόνος που απαΓτείται για να γίνει η ομαλή προμήθεια του υλικού από τον
προμηθευτή χωρίς να σταματήσει η παραγωγική διαδικασία.
Το επίπεδο αναπαραγγελίας είναι εκείνο στο οποίο πρέπει να γίνει η απηση
αγοράς από μέρους του αποθηκάριου. Εάν η παραγγελία γίνει πράγματι στο
επίπεδο αναπαραγγελίας, η πρώτη ύλη πρέπει να έλθει προτού το απόθεμα πέσει
στο

ελάχιστο

επίπεδό

του.

Οι

παράγοντες

που

καθορίζουν

το

επίπεδο

αναπαραγγελίας είναι:
1) Ο ρυθμός ανάλωσης του υλικού.
2) Το ελάχιστο επίπεδο αποθέματος.
3) Ο χρόνος παράδοσης από τον προμηθευτή.
Η ποσότητα αναπαραγγελίας είναι η ποσότητα που πρέπει να αγορασθεί κάτω
απά

κανονικές

συνθήκες.

Οι

παράγοντες

που

καθορίζουν

την

ποσότητα

αναπαραγγελίας είναι:
1) Ο ρυθμός ανάλωσης του υλικού.
2) Η έκπτωση επί της ποσότητας που μπορεί να επιτύχει το Τμήμα Αγορών.
3) Το κόστος μεταφοράς.
4) Τυχόν εκκρεμούσες παραγγελίες που έχουν γίνει για το ίδιο υλικό και δεν έχουν
εκπληρωθεί ακόμη.

10.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕΩΣ

Κοστολογική οργάνωση είναι το σύστημα με το οποίο, ανάμεσα σ ε άλλα,
καθορίζονται και τα ακόλουθα:
-

Οι

κοστολογικές

υποδιαιρέσεις της

επιχειρήσεως

και

η

οργανωτική

διάρθρωση αυτών σε βαθμό που να εξασςκιλίζουν η ς κοστολογικές πληρο(ρορίες
που κρίνονται επαρκείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχειρήσεως.
Δηλαδή ο καθορισμός των κέντρων κόστους.

- Η διαδικασία λογιστικής παρακολουθήσεως των κοστολογικών στοιχείων,
έτσι

ώστε

να

εξασφαλίζεται

ακρίβεια,

εγκαιρότητα

και

ταχύτητα

στον

προσδιορισμό του κόστους.
- Τα κατόλληλα έντυπα και ο μηχανισμός συμπληρώσεώς τους, έτσι οκττε να
επιτυγχόνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και οικονομία η σύλληψη της ροής των
πρωτογενών ποσοτικών κοστολογικών μεγεθών.
- Οι βόσεις ή τα κριτήρια κατανομής του έμμεσου κόστους σ η ς λεττουργίες ή
στους ενδιόμεσους και τελικούς (ρορείς.
- Η διάρθρωση, ο χρόνος καταρτίσεως και τα επίπεδα της οργανωτικής
πυραμίδας προς τα οποία απευθύνονται οι λογιστικές καταστάσεις με το αναγκαίο
κοστολογικό υλικό.
- Οι αρχές και κανόνες αποτιμήσεχος των στοιχείων του κόστους.
Επισημαίνεται ότι η τεχνολογική διάρθρωση της επιχειρήσεως, κυρίως στον
τομέα της λεττουργίας της παραγωγής, επηρεάζει την κοστολογική της οργάνωση.
Αν λ.χ. το προϊόν περνά από τα στάδια (ή (ράσεις) παραγωγής: νηματοποίηση,
ύφανση, βάψιμο, φινίρισμα, που πραγματοποιούνται αντίστοιχα στα τμήματα
παραγωγής: νηματουργείου, υφαντήριο, βαφείο, φινιριστήριο, καθένα των οποίων
έχει πλήρη τεχνολογική αυτοτέλεια, επιβάλλεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον
αντίστοιχα προς τα τμήματα αυτά κέντρα κόστους, προκειμένου να προσδιορίζεται
το κόστος παραγωγής του προϊόντος χωριστό για κάθε φάση.^
Σημειώνεται ακόμη ότι τα κέντρα (ή θέσεις) κόστους δημιουργούνται, κατά
κανόνα,

αντίστοιχα

με τις οργανωτικές μονάδες που

διοικητικής οργανώσεως της επιχειρήσεούς.

Αν λ.χ .

προβλέπει το σχέδιο

η επιχείρηση

έχει

δύο

εργοστάσια υφαντουργίας, σε κάθε εργοστάσιο δημιουργούνται οι θέσεις κόστους:
κλωστήριο, υφαντήριο, βαφείο κ.λπ.

11.

ΈΝΤΥΠΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επίτευξη μιας ορθολογικής λογιστικής παρακολούθησης του κόστους,
στις

επιχειρήσεις,

που

συμβάλλει

στη

δημιουργία

μιας

περισσότερο

αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ορισμένων
εντύπων. Τα οποία διακρίνονται σ ε έντυπα που εκδίδονται για τα υλικά, σ ε έντυπα
που εκδίδονται για την εργασία και σ ε έντυπα που εκδίδονται για τα Γ.Β .Ε .

' Βλ. Κοστολόγηση Εσωλογισπκή Εξωλογισπκή, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ"
Αθήνα 1992, μέρος δεύτερο σελ. 103

11.1. Έντυπα Υλικών
Για τα υλικά οι επιχειρήσεις εκδίδουν αθεώρητο δελτίο εσαχτερικής
διακίνησης για την εντός της επιχείρησης τους διακίνηση αγαθών και ειδικότερα:
α) για κάθε εξαγωγή από την αποθήκη πρώτων υλών, βοηθητικών υλών,
ειδών συσκευασίας, ιδίων ή τρίτων, προς την παραγωγική διαδικασία. Όταν
είναι δύσκολη η άμεση έκδοση του δελτίου αστού, μπορεί να εκδίδεται ημερήσιο
δελτίο εσωτερικής διακίνησης για όλες τις εξαγωγές που έγιναν την ίδια μέρα, β)
για

επαναφορά

κάθε

συσκευασίας

στην

πρώτων

υλών,

αποθήκη,

που

βοηθητικών

δεν

υλών

χρησιμοποιήθηκαν

και

ειδών

τελικά

στην

παραγωγική διαδικασία, εκδίδεται δελτίο εσωτερικής διακίνησης για κάθε μια
μεταφορά χωριστά, γ) για τα εντός της ημέρας παραγόμενα έτοιμα προϊόντα
που εισάγονται στην αποθήκη.^
Στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης αναγράφονται: α) το είδος και η ποσότητα
των αγαθών που διακινούνται, β) ο χώρος προέλευσης και ο χώρος προορισμού
των αγαθών. Μπορεί να χρησιμοποιείται σ ε κάθε περίπτοχτη και διαφορετική σαρά
από τα δελτία εσωτερικής διακίνησης. Π.χ. για τις αναλώσεις α ’ & β ' υλών σειρά Α,
για

τις

παραγωγές

ετοίμων

προϊόντων

σειρά

Β.

Επίσης

εππ-ρέπεται

να

χρησιμοποιούνται κωδικοί αριθμοί στα δελτία εσωτερικής διακίνησης, για την
περιγραφή του είδους με την προϋπόθεση να είναι καταχωρημένοι οι κωδικοί
αυτοί σε θεωρημένο μητρώο κωδικής αρίθμησης Έτσι λοιπόν γίνεται ευνόητο ότι
δεν

εξασφαλίζεται

αποτελεσματική

διαχείριση

των

υλικών,

αν

η λογιστική

παρακολούθηση της κινήσεως τους δεν συνοδεύεται από κατάλληλη σειρά
εντύπων στα πλαίσια μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας αγοράς πώ λησης
παραλαβής αποθήκευσης και διάθεσης των υλικών στη παραγωγή.

11.1.1.

Αγορά υλικών

Η υπηρεσία αγορών πρέπει να ασκείται από οδικό τμήμα κάτω από την
διεύθυνση και ευθύνη ενός προσώπου. Κύρια λεττουργία του τμήματος είναι να
προετοιμάζει

και

να

εκδίδει

τις

παραγγελίες

αγοράς

υλικών.

ΓΓ

αυτό

ο

προϊστάμενος του τμήματος πρέπει να είναι καλός γνώστης των αναγκών της
παραγωγής.

Σχετικές

πληροφορίες

λαμβάνει

από

τον

προϊστάμενο

του

μηχανολογικού τμήματος καθώς και από τον αποθηκάριο των υλικών. Πολλές είναι
οι περιπτώσεις σ ης οποίες η λεητουργία αυτή εκτελείται από πρόσωπα ή τμήματα
που ταυτόχρονα ασχολούνται και με άλλης φύσεως εργασίες. Αυτό κατά κανόνα
‘ Βλ. Λογιστικά Κοστολόγηση Φοροτεχνικά Γενικό λογιστικό Σχέδιο στην πράξη, Δημήτρης I.
Καραγιάννης, έκδοση Μ' Θεσσαλονίκη 1993-1994, μέρος δεύτερο σελ. 176

συμβαίνει με τις μικρές επιχειρήσεις. Πολλά όμίος είναι τα πλεονεκτήματα που
προκύπτουν, όταν ειδικό γραφείο ασκεί την υπηρεσία αγορών.
Οι κύριες επιδιώξεις ενός τμήματος αγορών είναι οι εξής;
1. Η συνεχής εξασφάλιση της απαπυύμενης ποσότητας και ποιότητας υλικών
για τις ανάγκες της παραγωγής.
2. Η διατήρηση των αποθεμάτων μέσα στα κατώτατα και ανώτατα όρια
αυτών.
3. Η δημιουργία σχέσεων και διατήρηση επαφών με τους προμηθευτές για την
εξασφάλιση πληροφοριών αναφορικά με τιμές, ποιότητες, όρους πωλήσεοχ; των
υλικών.
4. Η προμήθεια υλικών σ ε χαμηλές τιμές και σ ε οικονομικές ποσότητες.
Το μηχανολογικό τμήμα το οποίο σχεδιάζα και προγραμματίζει την παραγωγή,
πληροφορεί το τμήμα

εφοδιασμού γιο την ποιότητα,

ποσότητα

και χρόνο

παραλαβής των υλικών που χρειάζονται. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί ειδικό
έντυπο γνωστό σαν αίτηση αγοράς υλικών, στο οποίο κατογράφονται όλα τα
σχεπκό με τα ασούμενα υλικά στοιχεία, (βλ. υπόδειγμα στην σελίδα 34).
Επίσης, όταν ένα υλικό στην αποθήκη προσεγγίζει στο κατώτατο όριο, το
λογιστήριο ή ο αποθηκάριος ειδοποιεί σχετικά με το ίδιο έντυπο το γραφείο
αγορών. Η αίτηση αγοράς υλικών συντάσσεται σε δύο οντίτυπα, το μεν
πρωτότυπο αποστέλλεται στο τμήμα αγορών, το δε αντίγραφο παρομένει στο
στέλεχος.
Το γραφείο αγορών βασιζόμενο στην οίτηση αγοράς συντάσσει το δελτίο
παραγγελίας, (βλ. υπόδειγμα στην σελίδα 34) το δελτίο αυτό εκδίδεται σ ε 4
αντίτυπα διαφορετικού χρώματος. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στον προμηθευτή,
ένα αντίγραφο στην υπηρεσία παραλαβής, το άλλο στο τμήμα που ζήτησε τα υλικά
και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος.
Το τμήμα αγορών μετά την παραλαβή του τιμολογίου συσχετίζει αυτό με το
δελτίο παραγγελίας για να διαπιστωθεί αν τα χρεωθέντα από τον προμηθευτή
υλικά συμφωνούν με τα παραγγελθέντα.

11.1.2.

Παραλαβή υλικών

Η υπηρεσία παραλαβής αποτελείται από πρόσωπα ικανά να μετακινούν υλικά,
καθώς και ένα πρόσωπο με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, για να μπορεί νο
διαπιστώσει την ποιότητα των υλικών.
Κατά την άφιξη των υλικών, η υπηρεσία παραλαβής βασιζόμενη στο τιμολόγιο
του προμηθευτή και το αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας, καταμετράει,
ζυγίζει και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των υλικών. Η ανάληψη ευθύνης

από την υπηρεσία παραλαβής για την ορθότητα της παραλαβής βεβαιώνεται με
την συμπλήρίύση ειδικού εντύπου, γνωοτό σαν δελτίο παραλαβής υλικών, (βλ.
υπόδειγμα στην σελίδα 35).
Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε 3 αντίτυπα. Ένα αποστέλλεται στο τμήμα
αγορών, όπου γίνεται συσχετισμός με το τιμολόγιο για να διαπιστωθεί η ορθότητα
της εκτελέσεως της παραγγελίας και παράδοση του τιμολογίου στο Λογιστήριο για
ενημέρωση των σχεπκών λογαριασμών. Το δεύτερο αντίγραφο παραλαμβάνει μαζί
με τα υλικά ο αποθηκάριος και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.

11.1.3.

Εναποθήκευση υλικών

Ο αποθηκάριος παραλαμβάνει τα υλικά τον οποίο βοηθούν εργάτες. Μετά την
διαβεβαίωση

του

γραφείου

αγορών για

την

ορθότητα

της

παραλαβής,

ο

αποθηκάριος ταξιθετεί τα υλικά στα διάφορα διαμερίσματα και θυρίδες της
αποθήκης και τα καταχωρίζει στο Βιβλίο Αποθήκης. Διατηρούνται στην αποθήκη
σαν αποθέματα μέχρι να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Το Βιβλίο
Αποθήκης είναι ανεξάρτητο από το Αναλυτικό Καθολικό Αποθήκης που τηρείται
από το Λογιστήριο, και χρησιμεύει για την ενημέροκτη του αποθηκάριου για την
τοποθεσία και τις ποσότητες των υλικών στις αποθήκες.
Για την εισαγωγή στην αποθήκη α ' & β ' υλών, δεν πρέπει να εκδίδεται δελτίο
εσωτερικής

διακίνησης,

διότι

στις

περιπτώσθς

α υ τές

χρησιμοποιείται

οχ;

παραστατικό εισαγωγής το αντίστοιχο δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο
πώλησης - δελτίο αποστολής με το οποίο αγοράστηκαν οι α '& β ' ύλες από
τον προμηθευτή. Εκδίδεται όμως αθεώρητο δελτίο εσωτερικής διακίνησης σε
περίπτωση εισαγωγής στην αποθήκη έτοιμων προϊόντων με σκοπό την φύλαξη και
την παραπέρα πώληση τ ο υ ς (βλ. υπόδειγμα στην σελίδα 36).^ Το οποίο εκδίδεται
σε 3 αντίτυπα δύο αποστέλλονται στην αποθήκη και το τρίτο παραμένα στο
στέλεχος. Στο δελτίο αυτό αναγράφεται η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται,
το τμήμα από το οποίο παράγεται και ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται (π.χ. από
τμήμα παραγωγής στην αποθήκη ετοίμων). Δηλαδή εκδίδεται και από ένα δελτίο
εσωτερικής

διακίνησης

κάθε

φορά

που

παράγεται

έτοιμο

προϊόν

και

μεταφέρεται αυτό στην αποθήκη έτοιμου προϊόντος. Αν αυτό είναι δύσκολο, οι
ποσότητες που παράγονται σημειώνονται σ' ένα απλό χαρτί και στο τέλος της
ημέρας εκδίδεται ένα δελτίο εσωτερικής διακίνησης για ολόκληρη την ποσότητα
του έτοιμου προϊόντος που παράγεται μέσα στην ίδια μέρα.

‘ Βλ. Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γενικού Λογισπκού Σχεδίου στην πράξη, Δημήτρης I .
Καραγιάννης έκδοση Α' Θεσσαλονίκη 1993, μέρος τρίτο κεφ. Β' σελ. 184

Με παραστατικό το "δελτίο εσωτερικής διακίνησης" ενημερώνεται η στήλη
"εισαγωγή" τουλάχιστον κατά ποσότητα της καρτέλας αποθήκης του παραγόμενου
έτοιμου προϊόντος. Η ενημέροκτη αυτή γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 8
ημερολογιακών ημερών μετρούμενων από τη λήξη της ημέρας έκδοσης του
δελτίου και μετά.
Αν

η επιχείρηση

προσδιορίζει

βραχύχρονα

αποτελέσματα

εφαρμόζοντας

εσωλογισηκή κοστολόγηση, τότε θα πρέπει να γράφεται στο δελτίο εσωτερικής
διακίνησης και το προβλεπόμενο κόστος παρσγωγής του έτοιμου προϊόντος που
μεταφέρεται στην αποθήκη έτοιμων προϊόντων (π.χ. πρότυπο κόστος).

11.1.4.

Αναλώσεις α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας

Τα υλικά εξάγονται από τις αποθήκες για βιομηχανοποίηση αφού πρώτα
ζητηθούν από τα διάφορα τμήματα της παραγωγής με την έκδοση της αίτησης
χορήγησης υλικών. Τη ν αίτηση χορήγησης υλικών ακολουθεί το δελτίο
εξαγωγής πρώτων και βοηθητικών υλών το οποίο εκδίδεται από το λογιστήριο
της αποθήκης με βάση την προαναφερόμενη αίτηση χορήγησης υλικών. Στο δελτίο
εξαγωγής δίνεται αύξων αριθμός, ημερομηνία, το είδος των εξαγόμενων πρώτων
υλών, η παραδοθείσα ποσότητα με την αντίστοιχη αξία καθώς επίσης το τμήμα ή η
διεύθυνση στην οποία χρεώνονται οι ποσότητες των υλικών. Η αίτηση υλικών είναι
δυνατό να ενοποιηθεί με το δελτίο εξαγωγής σ ε ένα έντυπο (βλ . υπόδειγμα στην
σελίδα 35). Κάθε φορά που γίνεται ανάλωση α' & β" υλών - υλικών συσκευασίας
ή το αργότερο στο τέλος κάθε μέρας με τις συνολικές ποσότητες των α ' & β ’
υλών και υλικών συσκευασίας που αναλώθηκαν την ημέρα αυτή, εκδίδεται ένα
αθεώρητο δελτίο εσωτερικής διακίνησης, (βλ. υπόδειγμα στην σελίδα 36). Στο
δελτίο αυτό, αναγράφεται σ ε ξεχωριστή σειρά το κάθε είδος χωριστά με την
ποσότητα που αναλώθηκε στη συγκεκριμένη μέρα που εκδίδεται το παραστατικό
αυτό.

Αν

η

επιχείρηση

επιθυμεί

να

προσδιορίσει

εσωλογισηκά

κοστολόγια

παραγόμενων προϊόντων και αποτελέσματα σε μικρότερα από το έτος χρονικά
διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα, δίμηνο), τότε στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης θα
πρέπει να γράφεται και η αξία των υλών αυτών που αναλίσκονται. Το δελτίο
εσωτερικής διακίνησης εξουσιοδοτεί τον αποθηκάριο, να παραδώσει τα υλικά
που αναγράφονται στο δελτίο. Ο αριθμός των αντίτυπων είναι συνήθακ; 3, δύο
αποστέλλονται στην αποθήκη και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος. Ο αποθηκάριος
μετά την παραλαβή των δελτίων, υπογεγραμμένων από τον παραλήπτη των
υλικών, καταχωρίζει τα εξαγχθέντα υλικά στο Βιβλίο Αποθήκης και στη συνέχεια
δίνει ένα αντίτυπα στο Λογιστήριο για ενημέροκτη των σχεπκών λογαριασμών.
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11.1.5. Επιστροφή υλικών
Σε

περίπτοχιη

συσκευασίας

από

χρησιμοποιήθηκαν

επαναςκ)ράς (επιστροφής) α' & β' υλών και υλικών
το
τελικά

χώρο
στην

της

παραγωγής

παραγωγική

στην

διαδικασία,

αποθήκη
εκδϊδεται

διότι
και

δεν
στην

περίπτωση αυτή δελτίο εσωτερικής διακίνησης, (βλ. υπόδειγμα στην σελίδα
40).
Με το δελτίο εσωτερικής διακίνησης ενημερώνονται, ποσοτικά μέσα σε 8
ημερολογιακές η μ έρ ες οι ανπστοιχες καρτέλες α' & β' υλών στη στήλη "ανάλωση".
Συντάσσεται σε 3 αντίτυπα, ένα δίνεται στον αποθηκάριο, το άλλο στο Λογιστήριο
και το τρίτο παραμένει στο τμήμα που επιστρέφει τα υλικά.

11.1.6. Παραγωγή ημικστεργασρένων πρσϊόντων
Το δελτίο εσωτερικής διακίνησης ημπτελών εκδϊδεται σε επιχειρήσεις
ο η ς οποίες η πρώτη ύλη για να φτάσει στη μορφή του τελικού προϊόντος περνάθ
από διάφορα τμήματα επεξεργασίας. Π.χ. στις εταιρείες ενδυμάτων, το βαμβάκι
αρχικά επεξεργάζεται για να γίνει νήμα στη συνέχεια το νήμα γίνεται ύφασμα και
τέλος αυτό αποστέλλεται για παραπέρα επεξεργασία έτσι ώστε να πάρει

την

μορφή του ενδύματος.^
Το παραγόμενο ημπελές προϊόν μπορεί να πωληθεί όπως είναι αλλά μπορεί
όμοος και να μεταφερθεί για παραπέρα επεξεργασία για την παραγωγή του τελικού
έτοιμου προϊόντος. Με την ποσότητα του ημικατεργασμένου προϊόντος που
παράγεται ημερήσια, εκδϊδεται ένα "δελτίο εσωτερικής διακίνησης", (βλ.
υπόδειγμα στην σελίδα 39) ενημερωμένο τουλάχιστον με την ποσότητα του
ημικατεργασμένου προϊόντος που έχει παραχθεί μέσα στη συγκεκριμένη μέρα, για
την οποία εκδϊδεται το δελτίο αυτό. Με παραστατικό το δελτίο εσωτερικής
διακίνησης και με ποσό αυτό που είναι γραμμένο οχ; παραγόμενη ποσότητα πάνω
στο συγκεκριμένο δελτίο, ενημερώνεται ποσοτικά η "εισαγωγή" (χρέακτη) της
αντίστοιχης καρτέλας του ημικατεργασμένου προϊόντος

Η ενημέροκιη αυτή

γίνεται μέσα σε 8 ημέρες μετά από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου
εσωτερικής διακίνησης.

' Βλ. Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στην πράξη, Δημήτρης I. Κοραγιάννης,
έκδοση Α’ Θεσσαλονίκη 1993, μέρος τρίτο κεφ. Β’ σελ. 183

11.1.7.

Διακίνηση για παραπέρα επεξεργασία ή πώληση ημικστεργα-

σμένων προϊόντων
Οταν το ημικατεργασμένο προϊόν πωλείται αιπούσιο στην ημικατεργασμένη
αυτή μορφή του, τότε εκδίδεται ένα θεωρημένο δελτίο αποστολής για την
ποσότητα και μέσα σ' ένα μήνα εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο πώλησης για την
αξία του πωλημένου αυτού ημικατεργασμένου προϊόντος. Με παραστατικό το
δελτίο αποστολής για την ποσότητα και το τιμολόγιο πώλησης για την αξία,
ενημερώνεται η καρτέλα αποθήκης του ημικατεργασμένου προϊόντος στην στήλη
"εξαγωγή" ποσοτικά και κατ' αξία. Μπορεί επίσης να εκδοθεί μόνο ένα θεωρημένο
στοιχείο που ονομάζεται "τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής" για την
πώληση αυτή ταυ ημικατεργασμένου προϊόντος, πάνω στο οποίο όμοχ; θα
αναγρά(ρεται και η ώρα έναρξης της αποστολής. Η ενημέρωση της καρτέλας
αποθήκης στην στήλη "εξαγωγή" γίνεται για την ποσότητα μέσα σε 8 μέρες και για
την αξία μέσα σε 10 μέρες.
Όταν

το

ημικατεργασμένο

προϊόν

μεταφέρεται

σε

επόμενο

στάδιο

επεξεργασίας για να ολοκληρωθεί η παραγωγή του και να γίνει έτοιμο προϊόν, τότε
εκδίδεται ένα "δελτίο εσωτερικής διακίνησης" συμπληρωμένο τουλάχιστον
κατά ποσότητα, (βλ. υπόδειγμα στην σελίδα 3 9). Με το δελτίο αυτό, στο οποίο
αναγράφεται η ποσότητα που διακινείται, καθώς και το τμήμα από το οποίο
εξάγεται και το τμήμα στο οποίο μεταφέρεται για

παραπέρα επεξεργασία,

καταχωρείται η ποσότητα στη στήλη "εξαγωγή" της καρτέλας αποθήκης του
ημικατεργασμένου προϊόντος στην οποία παρακολουθούνταν το ημικατεργασμένο
προϊόν μέχρι τη σπγμή εκείνη.
Όταν η επιχείρηση προσδιορίζει εσωλογισηκά βραχύχρονα αποτελέσματα
(μηνιαία κ.λπ .), τότε στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης γράφεται και το κόστος
παραγωγής μέχρι το στάδιο εκείνο του ημττελούς προϊόντος που μεταφέρεται από
ένα τμήμα σε άλλο για παραπέρα επεξεργασία. Με το κόστος αστό ενημερώνονται
οι αντίστοιχες καρτέλες αποθήκης των ημττελών σ η ς πιο πάνω ανας)ερόμενες
στήλες "εξαγωγή" και "Βσαγωγή" και δίπλα στις αντίστοιχες ποσότητες.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
(ΠΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ)
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11.1.8.

Πώληση έτοιμου προϊόντος

ΚΑΡΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Όταν πωλείται έτοιμο προϊόν, τότε εκδίδεται θεωρημένο "δελτίο αποστολής"
και στη συνέχεια, μέσα σ ' ένα μήνα από την έκδοση του δελτίου αποστολής,
εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο. Με παραστατικό το δελτίο αποστολής ενημερώνεται η
καρτέλα αποθήκης του έτοιμου προϊόντος που πωλείται στη στήλη "εξαγωγή"
ποσοτικά και με το τιμολόγιο ενημερώνεται η ίδια στήλη της αποθήκης κατ' αξία.
Όταν πωλείται έτοιμο προϊόν μπορεί να εκδίδεται, αντί δελτίου αποστολής και
τιμολογίου, μόνο ένα θεωρημένο "τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής",
αλλά στην περίπτακτη αυτή όμως θα πρέπει να αναγράφεται πάνω σ' αυτό και η ώρα
έναρξης της αποστολής.

11.1.9.
Εκτός

Αλλα έντυπα κοστολόγησης
από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλα έντυπα που εκδίδονται από τις

διάφορες επιχειρήσεις ανάλογα βέβαια με το είδος της παραγωγικής τους διαδικασίας
όπως: η εντολή παραγωγής το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής το δελτίο μετα(ροράς.

διαδικασίας όπως: η εντολή παραγωγής, τα βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το δελτίο
μεταφοράς.
(!) Η Εντολή Παραγωγής,^ (β λ . υπόδειγμα στην σελίδα 45) που εκδίδεται
από επιχειρήσεις που ακολουθούν κοστολόγηση κατά παραγγελία, στην οποία
δίνεται αύξων αριθμός και αποτελεί περιγραφικό έντυπο του έργου ή της
κατασκευής. Περιγράφεται το είδος και η ποσότητα του προς ειαέλεση έργου, η
χρονολογία ενάρξεως και περατώσεως της κατασκευής. Τέλος στην εντολή
παραγωγής καταγράφονται οι σχετικές τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση καθώς
και οι φάσεις κατασκευής. Κανονικά το έντυπο συμπληρώνεται από το Λογιστήριο,
όταν ειδοποιηθεί από το τμήμα παραγωγής ότι μια εντολή παραγωγής έχει δοθεί
για μια συγκεκριμένη παραγγελία.
Καθώς τα υλικά μεταφέρονται στην παραγωγή, το Λογιστήριο κάνει εγγραφές
απευθείας στο έντυπο Εντολής Παραγωγής, χρεώνοντας έτσι τη συγκεκριμένη
παραγγελία που αναφέρεται στο έντυπο με το κόστος των πρώτων υλών που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρογωγή. Όταν η παραγγελία ολοκληρωθεί, το συνολικό
κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν μεταφέρεται στη στήλη <<συνολικό
κόστος>> που υπάρχει στο έντυπο σαν ένας από τους παράγοντες που συμμετέχει
στον προσδιορισμό του κόστους ανά μονάδα της παραγγελίας.
(ϋ) Το δελτίο μεταφοράς πρέπει να συντάσσεται για κάθε μεταφορά, που θα
χρησιμεύει για την ενημέροκτη των οχετικών λογαριασμών ή καρτελών αποθήκης
υλικών. Η μεταφορά υλικών αφορά την μετακίνηση αυτών από ένα έργο ή τμήμα
του εργοστασίου σε άλλο. Σ ε ορισμένες περιπτώσος αντί της επιστροφής των
υλικών στην αποθήκη, προτιμάται η μεταφορά των σ ε άλλα τμήματα ή η
χρησμοποίηση των σε άλλα έργα της παραγωγής.
(ill) Το θεωρημένο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, (βλ . υπόδειγμα στην
σελίδα 45) στο οποίο καταχωρούνται τα εμπορεύσμα αγαθά που παραλαμβάνει
μια επιχείρηση χωρίς αυτά να συνοδεύονται

με δελυο

διακίνησης (δελτίο

αποστολής, τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής κλπ.), και χωρίς να εκδίδεται
άμεσα τιμαλόγιο για την αγορά τους. Επίσης και για τα επιστρεφάμενα χωρίς
συνοδευτικό στοιχείο αγαθά, αν δεν εκδοθεί άμεσα το πιστωτικό τιμολόγιο,
ενημερώνεται υποχρεωτικά το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής. Το ίδιο γίνεται και
όταν ο εππηδευματίας παραλαμβάνει εμπορεύσμα αγαθά από άλλο εππηδευματία
όταν αυτά δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής.^
Στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής καταχωρούνται:

α) Η χρονολογία της

παραλαβής, β) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση
‘ Βλ. Θεωρία ΚόστΌυς, Γιάννης Κ. Πάγγειος, εκδόσεις "Α. Σταμούλης" Αθήνα-Πειραιάς 1993, κεφ.
IV σελ. 110
- Βλ. Λογιστικά Κοστολόγηση Φοροτεχνικά Γενικό λογιστικό Σχέδιο στην πράξη, Δημήτρης I.
Καραγιάννης έκδοση Μ' Θεσσαλονίκη 1993-1994, μέρος δεύτερο σελ. 202
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του αποστολέα, γ) Το είδος και η ποσότητα των αγαθών, δ) Ο σκοπός της
παραλαβής, δηλ. για ποιο λόγο εισήχθησαν τα αγαθά στην επιχείρηση (για
ανάλωση, πώληση, επεξεργασία κ.λπ.).^
Ανπ βιβλίο ποσοτικής παραλαβής η επιχείρηση μπορεί να εκδίδθ, για κάθε
τέτοια παραλαβή, θεωρημένο διπλότυπο δελτίο πο<τοτικής παραλαβής που
να περιλαμβάνει όμως όλα τα δεδομένα του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο ποσοτικής
παραλαβής ενημερώνεται αμέσως με την παραλαβή των αγαθών
Όποιος τηρεί βιβλία

γ ’ κατηγορίας μπορεί αντί να τηρεί βιβλίο ποσοτικής

παραλαβής να ενεργεί ανάλογη εγγραφή στα λογιστικά του βιβλία με βάση
λογιστικό ισότιμο κατά την παραλαβή των αγαθών αστών.

11.2.

Έντυπα Εργασίας

Η παρακολούθηση της παρουσίας των εργαζομένων μέσα στα χώρο της
επιχορησης (δ ηλ. τα γραφεία, το εργοστάσιο κ.λπ .) γίνεται με τη βοήθεια της
ωρολογιακής κάρτας. Κάθε εργαζόμενος έχει τη δίκιά του κάρτα και κάθε μέρα,
με τη βοήθεια ενός ρολογιού ειδικής κατασκευής καταγράφεται σ' αυτή η ώρα
προσέλευσης και η ώρα αποχώρησής του. Τα ρολόγια αυτά είναι κατασκευασμένα
έτσι ώστε να αλλάζει το χρώμα του μελανιού εάν π.χ. η προσέλευση έχει γίνει
αργά. Οι ωρολογιακές κάρτες αναγράφουν τον αριθμό μητρώου καθώς και το
ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου,

παραμένουν δε πάντα κοντά στον τόπο

εργασίας του (δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν τις παίρνουν μαζί τους) ώστε να είναι
εύκολος ο έλεγχος. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια μιας
ονομαστικής κατάστασης όπου συμπληρώνονται χειρόγραφα, η ώρα προσέλευσης
και αποχώρησης στην περίπτωση

που δεν υπάρχουν ειδικά

ρολόγια στην

επιχείρηση.
Το κόστος της άμεσης εργασίας επιβαρύνει το κόστος των παραγόμενων
προϊόντων. Επειδή όμως είναι δυνατόν τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ποικίλα
και να διαφέρουν μεταξύ τους (ος προς την ποσότητα ή την ποιότητα της άμεσης
εργασίας η οποία απαπείται για την παραγωγή τ ο υ ς είναι απαραίτητο να υπάρχει
ανάλυση του πο)ς και στην παραγωγή ποιών προϊόντων έχει αναλωθεί ο χρόνος
του εργατικού προσωπικού. Είναι αυτονόητο ότι το σύνολο του χρόνου που θα
προκόψει από την ανάλυση αυτή θα πρέπει να ισούται με το χρόνο της παρουσίας
του εργαζομένου στο εργοστάσιο.
Ένας τρόπος για να παρακολουθηθεί το πώς και το που το εργατικό
προσωπικό αναλίσκει το χρόνο του είναι η χρησιμοποίηση των <<φύλλων
' Βλ. Αποθήκη - Κοστολόγηση, Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη, εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ · Αθήνα 1989, μέρος
πρώτο κεφ. τρίτο σελ. 122

ανάλυσης χρόνου> > ,

(βλ .

υπόδειγμα στην σελίδα 46). Τα φύλλα αυτά

συμπληρώνονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο και μπορεί να είναι είτε εβδομαδιαία
είτε ημερήσια. Ο εργαζόμενος συμπληρώνει πάνω στο φύλλο ανάλυσης χρόνου ότι
π.χ. σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία από τις 7.30 π.μ. έως τις 10.00 π.μ.
εργάσθηκε για την παραγωγή του προϊόντος X, από 10.00 π.μ. έοχ; 10.30 π.μ.
περίμενε να του δοθούν υλικά από την αποθήκη, από 10.30 π.μ. έως 10.45 π.μ.
έκανε διάλειμμα, από 10.45 π.μ. έως 11.30 π.μ. περίμενε να του δοθούν εντολές
από τον εργοδηγό του, από 11.30 π.μ. έως 1.00 μ.μ. απασχολήθηκε στο τμήμα Κ
του εργοστασίου κ.ο.κ.
Το μειονέκτημα που παρουσιάζουν τα εβδομαδιαία φύλλα είναι ότι συνήθοχ; οι
εργαζόμενοι τα συμπληρώνουν μόνο όταν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι
τέτοιο, δηλ. στο τέλος της εβδομάδας, έχει δε παρατηρηθεί ότι επειδή έχουν
ξεχάσει το τι έκαναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα δίνουν ανακριβή στοιχεία. Τα
ημερήσια φύλλα είναι απαλλαγμένα από το μαονέκτημα αυτό.^
Ένας άλλος τρόπος ανάλυσης του χρόνου είναι με τη χρησιμοποίηση της
<<κάρτας εργασίας>>. Η διαφορά μεταξύ

κάρτας εργασίας και φύλλου

αναλύσεως χρόνου είναι ότι η κάρτα εργασίας αναςιέρεται σε εργασία, ενώ το
φύλλο αναλύσεως χρόνου αναφέρεται σε εργαζόμενο.
Η κάρτα εργασίας αναφέρεται είτε σ ε ένα σύνολο εργασιών, είτε σ ε κάθε μια
επί μέρους εργασία. Όταν υπάρχει μια κάρτα εργασίας για ένα σύνολο εργασιών,
τότε η κάρτα αυτή πρέπει να πηγαίνει σε όλους τους εργαζομένους που θα κάνουν
το σύνολο αυτό των εργασιών. Το πλεονέκτημα το οποίο παρουσιάζει η κάρτα
εργασίας που αναφέρεται σ ε σύνολο εργασιών είναι ότι, όταν αυτή φτάσει στο
γραφείο κοστολόγησης όλοι οι χρόνοι είναι συγκεντρωμένοι ανά εργασία και ο
υπολογισμός του κόστους είναι ευκολότερος. Το μειονέκτημα του τρόπου αυτού
είναι ότι το κόστος δεν είναι γνωστό παρά μόνο όταν τελειώσουν όλες οι επί
μέρους εργασίες με αποτέλεσμα να είναι άγνωστη η προοδευτική διαμόρφοκτη του
κόστους. Το μειονέκτημα αυτό διορθώνεται εάν κάθε κάρτα εργασίας αναφέρεται
σε κάθε μία επί μέρους εργασία.
Στο τέλος της ημέρας οι κάρτες αυτές συγκεντρώνονται και το λογιστήριο
μεταφέρει τις ώρες άμεσης εργασίας στο δελτίο κόστους εντολής παραγγελίας μαζί
με την ανάλογη χρέωση του κόστους τ η ς ενώ τις ώρες έμμεσης εργασίας στα
Γ.Β .Ε .

' Βλ. Λογιστική Κόστους Γεώργιος I. Βενιέρης εκδόσεις Τ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ" Αθήνα 1996, κεφ. 2
σελ. 108

11.3. Έντυπα Γ.Β.Ε.
Τα δελτία

παραγωγής ή φύλλα

κόστους έργου τα οποία με τη

συμπλήροοση τους σημαίνουν και την περάτωση του έργου. Λειτουργικά αποτελεί
αρχείο όλων των έργων και συσσωρεύει το κόστος κατά παραγγελία αναλύοντας
την ποσότητα των άμεσων υλικών, της άμεσης εργασίας και των γενικών εξόδων
που δαπανήθηκαν σε κάθε εντολή παραγωγής.

Ε Ν Τ Ο Λ Η

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ

Διά κ..............................

Αριθμ. Εντολής...................

Λιεύθυνσις..................
Ημερομ. Ενάρξεως.............
Σχέδιο

Τεμάχια

Ημερομηνία...........................
Λήξεως..................

Παραδόσεως..................

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

Εξεδόθη α π ό ........................
Κατεχωρήθη α π ό ....................
Εθεωρήθη α π ό ....................

Β ΙΒ Λ ΙΟ

Χρονολογία
παραλαβής

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Η Σ

Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Παραλαμβανόμενου αγαθού
Στοιχεία Αποστολέα
Είδος

Ποσότητα

Σκοπός παραλαβής

20/7/2001

Α. Αντωνίου Ιδιώτης

Ψυγείο ΙΖΟΛΑ

τεμ. 1

Γ ια πώληση

Π. Μελά 10 Θεσ/νίκη

μεταχειρισμένα

25/7/2001

Α ΣΤΗ Ρ Α .Ε Εγνατίας

Γ ραφεία

τεμ. 2

Αγορά παγίων

20 Θεσ/νίκη

μετάλλινα

1.000 κιλ.

Για φύλαξη

Βιομηχανία επίπλων
5/8/2001

" Α Λ Φ Α " ΕΠ Ε
έμπορος σιδήρου
Ερμου 20 Θεσ/νίκη

Σίδηρος μπετόν

Υ π ό δ ε ιγ μ α

Ατομικού Δελτίοο Εργασίας
Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο
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Α ρ. Μ η τρ ώ ο υ : 425
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Η μ ε ρ ο μ ίσ θ ιο : Α ρχ. 4.000

Εντολή
Παραγωγής

No 225
No 234
No 239
Σύνολο
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12.

ΚΕΝΤΡΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Ή ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η παραγωγική διαδικασία διεξάγεται συνήθως σ ε διάφορα στάδια στα οποία
επιτελείται ανομοιάμορφο έργο. Για την ακρίβεια λοιπάν της κοστολογήσεοκ;
επιβάλλεται ο διαχωρισμός της παραγωγικής διαδικασίας σε επιμέρους κέντρα
(θέσεις) στα οποία διεξάγεται ομοειδές έργο και η κατανομή του συνολικού
κόστους παραγωγής στα επιμέρους αυτά κέντρα, ώστε να καθίσταται δυνατός ο
συσχετισμός του κόστους των κέντρων με τις μονάδες έργου που καθένα από
αυτά παρήγαγε. Τα κέντρα αυτά επικράτησε να καλούνται κέντρα κόστους ή
θέσεις κόστους ή απλώς (παραγωγικά) τμήματα.
Τα κέντρα (θέσεις) κόστους πρέπει λοιπόν να ανταποκρίνονται πρωτίστως στη
λειτουργική διάρθρωση της επιχειρήσεως, γΓ αυτό και πρέπει να αποσαφηνίσουμε
ορισμένους όρους που χρησιμοποιούνται στις υποδιαιρέσεις της παραγωγικής
διαδικασίας.
Η

παραγωγή

είναι

δυνατό

να

διεξάγεται

κατά

στάδια,

τα

οποία

χαρακτηρίζονται για το έντονο της μεταβολής της πρώτης ύλης. Τα στάδια αυτά
ονομάζονται φάσεις και κάθε φάση είναι δυνατό να συντελείται με μια ή
περισσότερες κατεργασίες.
(ί) Τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ενός μόνο είδους ή περισσότερων ειδών
που διαφέρουν μόνο στον όγκο, το σχήμα ή την εμ(ράνιση (λ .χ . προϊόντα
σαπωνοποιίας, μακαρονοποιίας). Πρόκειται για την αυτήν πρώτη ύλη που υπέστη
την αυτήν κατεργασία ή με ανάξιες λόγου παραλλαγές ύλης - κατεργασίας.
(ϋ) Τα παραγόμενα προϊόντα είναι περισσότερων ειδών. Ακολουθείται μεν η
αυτή ακριβώς διαδικασία παραγωγής,
βοηθητικές

ύλες

(λ.χ .

υποδήματα,

αλλά με βάση διάφορες πρώτες και

ενδύματα)

παράγονται

διάφορων

ειδών

προϊόντα.
(ϋί) Παράγονται περισσότερα προϊόντα από την αυτήν ύλη, που διαφέρουν
όμως ως προς τον τρόπο

ή την έκταση της κατεργασίας (λ .χ .

προϊόντα

σοκολατοποιίας).
Κάθε μηχάνημα ή σειρά μηχανημάτων με τα οποία ολοκληρώνεται μια
κατεργασία χαρακτηρίζεται ως τμήμα της παραγωγικής λειτουργίας. Σ ε ένα
εργοστάσιο υφαντουργίας λ .χ. φάσεις αποτελούν το κλωστήριο, το υφαντήριο, το
πλυντήριο, το βαφείο και το φίνιστήριο. Καθεμιά από τις φάσεις αυτές διεξάγεται
από μια ή περισσότερες σειρές μηχανημάτων, δηλ. κάθε φάση περιλαμβάνει
περισσότερα τμήματα, όποκ; π.χ:

Φάση I

ΚΛΩΣΤΉΡΙΟ

Τμήμα 1: Παρασκευή χαρμανών
Τμήμα 2; Μετασκευή νημάτων
Τμήμα 3; Νηματοποίηση
Φ ά σ η ΙΙ ΥΦΑΝΤΉΡΙΟ
Τμήμα 1: Λιάσ τρ ες- Κολλαρίστρια
Τμήμα 2: Ιστοί
Φάση I I I

ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ - Φ ΙΝΙΣΤΉ ΡΙΟ

Τμήμα 1: Πλυντήριο - Βαφείο
Τμήμα 2: Φινιστήριο
Το κόστος συγκεντρώνεται κατά κέντρο (ή θέση) κόστους, το οποίο μπορεί
κατά τις απόψεις του οργανωτού - κοστολόγου και ανάλογα με την επιδιωκόμενη
ακρίβεια της κοστολογήσεως, να είναι ένα μόνο τμήμα ή να συγκροτείται από
περισσότερα τμήματα. Ο επιμερισμός των κατ' είδος εξόδων και η συγκέντρωσή
τους σ ε κέντρα κόστους υπαγορεύεται από τους ακόλουθους κυρίως λόγους:
(α) Γ σ την ακρίβεια της κοστολογήσεω ς
Τα έμμεσα έξοδα δεν είναι δυνατό, από τη φύση τους, να συσχεπστούν απ'
ευθείας

(άμεσα)

με

τους

φορείς

του

κόστους

(προϊόντα,

υπηρεσίες).

Ο

συσχετισμός αυτών μόνο έμμεσα μπορεί να γίνει δια των επιμέρους τμημάτων της
παραγωγικής διαδικασίας, δηλ. δια μέσου των κέντρων κόστους. Επιβάλλεται,
συνεπώς, η υποδιαίρεση της επιχειρήσεοκ; σ ε λεσουργικά τμήματα, στα οποία
εκτελείται ομοιογενές έργο, το οποίο pnopa να μετρηθεί με την ίδια μονάδα
μετρήσεως και να κατανεμηθεί σ η ς ομοειδείς μονάδες που παράγονται από το
τμήμα. Η δαπάνη των αποδοχών λ .χ. του τεχνικού διευθυντή του τμήματος
νηματοποιήσεως δεν είναι δυνατό να συσχετιστεί άμεσα με τα μέτρα του
υφάσματος που παρήχθησαν, ενώ σχετίζεται άμεσα με το λεσουργικό τμήμα
<<νηματοποίηση>>, το συνολικό κόστος του οποίου μπορεί και πρέπει να βαρύνει
τα κιλά του νήματος που παρήχθησαν.
Το κατ' είδος κόστος, λοιπόν, πρέπει να συγκεντρώνεται κατά λεητουργικό
τμήμα και να κατανέμεται στις μονάδες έργου που το τμήμα παράγει. Έτσι, για
κάθε λεπαυργικό τμήμα δημιουργείται και ένα κέντρο κόστους. Δηλαδή, οι
λεπΌυργικές υποδιαιρέσεις της επιχειρήσεοκ; αποτελούν τα πρωταρχικά κέντρα
κόστους στα οποία κατανέμεται το σύνολο των οργανικών εξόδων κατ' είδος για
να σχηματιστεί το λειτουργικό κόστος του τμήματος. Οι υπολεπτουργίες σ ης οποίες

αναλύονται οι βασικές λειτουργίες καθώς και οι λεπουργικές μονάδες πρέπει να
αποτελούν τον οδηγό για την κοστολογική οργάνωση των κέντρων κόστους.^
(β ) Γ a τον έλεγχο των υπεύθυνω ν φ ορέω ν της επιχα ρήσεοχ;
Είναι

όμως

δυνατό,

η

διοικητική

διαίρεση

της

επιχορήσεως

να

μην

εναρμσνίζεται πλήρως με τη λεπΌυργική της διάρθροκτη και οι διευθύνοντες την
επιχείρηση να επιθυμσύν να παρακολσυθσύν το κόστος των φορέων διοικητικής
ευθύνης, για τον έλεγχο της αποτελεσμαηκότητας αυτών. Αν π.χ. στο παραπάνω
παράδειγμα υπεύθυνος για το βαφείο και ραφείο είναι ένας υπάλληλος, την
αποτελεσματικότητα του οποίου, από άποψη κόστους, η επιχείρηση επιθυμεί να
ελέγχει, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο (ή θέση) κόστσυς για τα δύσ αυτά
τεχνολσγικά

ανεξάρτητα

τμήματα.

Αντίθετα,

αν

στο

νηματουργείο

έχουν

τοποθετηθεί δύο υπεύθυνα στελέχη και σε καθένα έχει εκχωρηθεί και ανάλογη
ευθύνη, θα πρέπει το τμήμα <<νηματουργείο>> να υποδιαιρεθεί σε δύο κέντρα
κόστους, για να είναι σε θέση η επιχείρηση να ελέγχει την αποτελεσματικότητα
καθενός στελέχους. Ώστε στις περιπτώσεις αυτές δημιουργσύνται κέντρα (ή
θέσεις) κόστους κατά περιοχή ευθύνης.
(γ )

Πα

να

γνω ρίζει η

επιχείρηση

το

κόσ τος

ορισμένω ν

λεπου ργιώ ν

εκμεταλλεύσεω ς
Είναι όμοκ; ακόμη ενδεχόμενο, η διοίκηση της επιχειρήσεως να επιδιώκει τη
μέτρηση ή τσν έλεγχο της αποτελεσματικότητας ενός κέντρου επενδύσεοκ;, όπως
π.χ. ενός εργοταξίου που οργανώνεται για την κατασκευή μιας γέφυρας, ή ενός
κέντρου κέρδους όποος π.χ. μιας συνεργασίας κοινοπρακηκού χαρακτήρα, ή ενός
κλάδου

εκμεταλλεύσεω ς

όπως π.χ.

του

κλάδου

ανταλλακτικών επιβατικών

αυτοκινήτων μιας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, οπότε δημιουργούνται αντίστοιχες
οργανωτικές μονάδες καθώς και ανάλογα κέντρα ή θέσεις κόστσυς. Είναι δυνατό
τα κέντρα κέρδους να περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα κέντρα κόστους όπιος
π.χ. όταν το έργο που παράγεται στα επιμέρους κέντρα κόστους είναι δύσκολο να
αποτιμηθεί ή η αποτίμησή του κρίνεται ασύμ(ρορη.
Για τη διάκριση των κέντρων κόστους

κέντρων κέρδους και κέντρων

επενδύσεων, λαμβάνονται υπόψη οι εξής διαφορές:
- Στα κέντρα κόστους η ευθύνη και ο έλεγχος περιορίζονται βασικά στο
κόστος που διαμορφώνεται σ' αυτό.
- Στα κέντρα κέρδους η ευθύνη καλύπτει τόσο το κόστος όσο και το έσοδο
που

πραγματοποιείται

από τη

διάθεση

των

προϊόντων

ή

υπηρεσιών

πσυ

παρόγονται σ' αυτά.

‘ Βλ. Κοστολόγηση Εσωλογισπκή και Εξαιλογισηκή, Εμμανουήλ I. Σακέλλη, εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ '
Αθήνα 1992, μέρος δεύτερο σελ. 108

- Στα κέντρα επενδύσεως η ευθύνη αναφέρεται σ ε ένα ποσοστό αποδόσεως
(κέρδος) που υπολογίζεται στο ύψος του επενδυμένου κεφαλαίου. Και στην
περίπτακιη αυτή μεσολαβεί οπωσδήποτε έλεγχος του κόστους, το οποίο αποτελεί
διαμορφωτικό στοιχείο του ποσοστού αποδόσεως του επενδυμένου κεφαλαίου.
Από τα όσα προεκτόθηκαν προκύπτει ότι κέντρο (ή θέση) κόστους είναι η
μικρότερη

μονάδα

δραστηριότητας

ή

περιοχής

ευθύνης,

για

την

οποία

πραγματοποιείται λογισπκή συγκέντροχιη του κόστους της με σκοπό τη μέτρηση
της αποτελεσματικότητάς της.

12.1.

Κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους

Τα κέντρα κόστους, με βάση το ρόλο τους μέσα στην επιχείρηση και τον
προορισμό του κόστους τους, διακρίνονται σε κύρια και βοηθητικά.
Κύρια κέντρα κόστους είναι εκείνα που βασικό λεττουργικό σκοπό έχουν την
παραγωγή των ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Το κόστος αυτών συνεπώς,
επιβαρύνει κατά κανόνα, τους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς κόστους, δηλ. τα
παραγόμενα προϊόντα. Μόνο κατ' εξαίρεση είναι δυνατό τα κέντρα αυτά να
παρέχουν έργο μεταξύ τους ή προς τα βοηθητικά κέντρα.
Βοηθητικά κέντρα κόστους είναι εκείνα που κύριο σκοπό - προορισμό έχουν
την εξυπηρέτηση των κύριων κέντρων κόστους. Το κόστος αυτών συνεπώς,
απορροφάται ή επιβαρύνει τα κύρια κέντρα. Η ατμοπαραγωγή π.χ. είναι βοηθητικό
κέντρο, επειδή ο ατμός που παράγει καλύπτει τις ανάγκες άλλων κέντρων (κύριων
και

βοηθητικών).

Για

τον

ίδιο

λόγο

βοηθητικά

κέντρα

είναι

και

η

ηλεκτροπαραγωγή, το συνεργείο επισκευών και συντηρήσεων, το χημείο και το
σχεδιαστήριο σπς επιχειρήσεις που δεν έχουν κύριο αντικείμενο εκμεταλλεύσεως
τις δραστηριότητες αυτές.

ΜΕΡΟΣ 2°

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ο

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η

Μ ΕΡΟ Σ

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ Α .Ε

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α .Ε. (Ε .Β .Ζ .) ιδρύθηκε το 1960 με έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Το 1961 λειτούργησε το πρώτο εργοστάσιο στη Λάρισα, το 1962
στο Πλατύ, το 1963 στις Σέρρες. Η δυναμικότητα επεξεργασίας τεύτλων των 3
πρώτων εργοστασίων ήταν 2.000 τόνοι το 24ωρο. Το 1972 λεσούργησε το
τέταρτο εργοστάσιο στην Ξάνθη και το 1975 το πέμπτο εργοστάσιο στην
Ορεστιάδα με δυναμικότητα 3.000 τόνων τεύτλων το 24ωρο το καθένα.
Η σημερινή δυναμικότητα των εργοστασίων μετά από σταδιακές επεκτάσεις
και βελτιώσεις είναι:
> Λάρισα

7.000 τόνοι

>

Πλατύ

8.500 τόνοι

>

Σέρρες

>

Ξάνθη

6.000 τόνοι

>

Ορεστιάδα

6.000 τόνοι

>

Σύνολο δυναμικότητας

5.000 τόνοι

32.500 τόνοι

Η συνολική ετήσια παραγωγή ζάχαρης των 5 εργοστασίων της Ε .Β .Ζ . είναι
320.000 τόνοι περίπου και μ' αυτή καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας σε ζάχαρη.
Τα εργοστάσια επεξεργάζονται τεύτλα από τα μέσα Λυγούστου μέχρι τα τέλη
Νοεμβρίου (100 ημέρες περίπου καμπάνιας) όλο το 24ωρο χωρίς διακοπή. Τον
υπόλοιπο χρόνο το τακτικό προσωπικό (250 άτομα ανά εργοστάσιο) ασχολείται με
τη

συντήρηση

των

μηχανημάτων

και

με

βελτιώσεις

και

προσθήκες νέου

εξοπλισμού. Στην περίοδο λεσουργίας προσλαμβάνονται 200 άτομα έκτακτο
προσωπικό ανά εργοστάσιο.
Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Λ .Ε . είναι η μοναδική εταιρεία παραγωγής
ζάχαρης στην Ελλάδα και κατέχει την εθνική ποσόστωση παραγωγής ζάχαρης της
χώρας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανταγωνιστική έναντι των
αντίστοιχων ζαχαροβιομηχανιών, εφόσον το κόστος παραγωγής και διάθεσης του
προϊόντος, της επιτρέπει να το διαθέτει σ ε τιμή χαμηλότερη της εισαγόμενης.
Η Ε.Β .Ζ . έρχεται τρίτη σ ε κέρδη ανάμεσα στις βιομηχανικές εταιρίες της χώρας
και είναι μια από τις μεγαλύτερες ζαχαροβιομηχανίες της Ευρώπης. Η θέση της
εξάλλου στα
εμπορικών

και

Βαλκάνια αποτελεί σημαντικά πλεονέκτημα για την ανάπτυξη
παραγωγικών

δραστηριοτήτων

στην

περιοχή.

Ως

προς τη

διάρθρωση των κεφαλαίων της Εταιρείας ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι
δείκτες των ιδίων προς τα συνολικά κεφάλαια και των ιδίων προς τα ξένα
κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν κατά 7 4 ,2 % τα συνολικά και κατά 192,0%
τα ξένα, δείκτες που κρίνονται ιδιαίτερα καλοί.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τα τεύτλα μεταφέρονται από μία ακτίνα μέχρι 70 χλμ. γύρω από το
εργοστάσιο και σπάνια από μακρύτερες αποστάσεις (οδική μεταφορά). Μικρό
ποσοστό

μεταφέρεται

σιδηροδρομικώς

από

κέντρα

συγκέντρωσης τεύτλων

(σιδηροδρομική μεταφορά) και σπάνια από μακρύτερες αποστάσεις. Η συνολική
ετήσια παραγωγή ζάχαρης στο εργοαττάσιο της Ξάνθης είναι 59.000 τόνοι περίπου,
πρώτη ύλη για την παραγωγή της ζάχαρης είναι τα ζαχαρότευτλα, μονάδα
μέτρησης της περιεκτικότητας των τεύτλων σ ε ζάχαρη είναι το POL. Ένα καλό
ποσοστό περιεκτικότητας είναι 12% POL και άνω, που σημαίνει ότι στα 100 κιλά
τεύτλα τα 12 κιλά είναι ζάχαρη. Η διαδικασία επεξεργασίας και μετατροπής έχει ως
εξής:
(ϊ) Παραλαβή, πλύσιμο και κοπή των τεύτλων
Μόλις τα φορτηγά (πλατφόρμες) φθάσουν στο εργοστάσιο, γίνεται η ζύγιση
του μικτού βάρους και οτη συνέχεια λαμβάνεται δείγμα από τα τεύτλα για τον
προσδιορισμό της περιεκτικότητας σ ε ζάχαρη κάθε φορτίου. Ο προσδιορισμός των
ξένων υλών (χώμα, πέτρες, κορυφές, κ.λπ .) γίνεται με εκτίμηση. Το φορτηγό
ξαναζυγίζεται κατά την έξοδο του από το εργοστάσιο μαζί με τα επιστρεφόμενα
χώματα (απόβαρο). Η πληρωμή γίνεται με αναγωγή στο καθαρό φορτίο, δηλαδή
μετά την αφαίρεση του ποσοστού ξένων υλών, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε
ζάχαρη. Τα τεύτλα αποθηκεύονται σε υπαίθρια σιλό σ ε σωρούς ύψους μέχρι 11
μέτρα περίπου και προωθούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοστασίου με τη
βοήθεια ροής νερού

μέσα από κανάλια προς το πλυντήριο τεύτλων όπου

πλένονται, μετά το πλύσιμο τα τεύτλα κόβονται σε λεπτά τεμαχίδια στις κοπτικές
μηχανές.
(μ) Εκχύλιση

Ονομάζουμε εκχύλιση τη διαδικασία που συνίσταται στην παραλαβή της
ζάχαρης που περιέχεται στα τεμαχίδια, αυτή η διαδικασία βασίζεται στην αρχή της
ώσμωσης. Με αντίστροφη πορεία ζεστού νερού και τεμαχιδίων, η ζάχαρη που
περιέχεται σ' αυτά περνά προοδευτικά στο νερό. Τα τεμαχίδια εισάγονται στο ένα
άκρο, ενώ το ζεστό νερό, που κυκλοφορεί κατ' αντιρροή εμπλουτίζεται σιγά σιγά
με τη ζάχαρή τους. Ο ζαχαρούχος χυμός συλλέγεται στο ένα άκρο, ενώ τα
εκχυλισθέντα τεμαχίδια που ονομάζονται πούλπα ή πολτός, ανακτώνται στο άλλο
και χρησιμοποιούνται μετά από συμπίεση και ενδεχόμενη ξήρανση για κτηνοτροφή
(υγρός πολτός, ξηρός πολτός, πέλλετς).
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(iii) Π ροασβέστω ση, α σβ έσ τω σ η
Ο ζαχαρούχος χυμός που βγαίνθ από την εκχύλιση περιέχει 12 έω ς 13%
ζάχαρη, ~ 8 5% νερό και ~ 2 ,4 % ξένες ουσίες που ονομάζονται "μη ζάχαρα". Ένα
μέρος των ξένων αυτών ουσιών απομακρύνεται στο επόμενο στάδιο που λέγεται
καθαρισμός χυμού. Στην προασβέστωση και την ασβέστωση προστίθεται γάλα
ασβέστου στον ζαχαρούχο χυμό όπου καθιζάνει ένα μέρος από τις ξένες ουσ'ες,
ενώ η ζάχαρη σχηματίζει διάλυμα ζαχαρασβέστου.
(ϊν) Κορεσμός
Διαβιβάζεται διοξείδιο του άνθρακα στον ασβεστωμένο χυμά οπότε διασπάται
η ζαχαράσβεστος και σχηματίζεται ένα ίζημα από ανθρακικό ασβέστιο που είναι
αδιάλυτο και συγκρατεί τις ξένες ουσίες και ένα διάλυμα ζάχαρης.
(ν) Διήθηση (φιλτράρισμα)
Το ίζημα του ανθρακικού ασβεστίου που περιέχει τις ξένες ουσίες που
δεσμεύτηκαν, αποτίθεται στα φίλτρα. Ο ζαχαρούχος χυμός είναι διαυγής και
περιέχει ~ 1 ,6% ξένες ο υσ ίες ~ 12% ζάχαρη και ~ 8 6% νερό (αραιός χυμός).
(νϊ) Εξάτμιση (συμπύκνωση)
Για την απομάκρυνση του νερού άπου είναι διαλυμένη η ζάχαρη, ο αραιός
χυμός αποστέλλεται σ ε μία σειρά από διαδοχικό δοχεία εξάτμισης. Ο ατμός που
προέρχεται από το πρώτο δοχείο εξάτμισης ανακτάται και χρησιμοποιείται για τη
θέρμανση του επόμενου δοχείου, αυτό γίνεται πέντε φορές (εξάτμιση πέντε
βαθμιδών - πυκνός χυμός). Ο σταθμός εξάτρισης χρησιμεύει όχι μόνο για την
απομάκρυνση του νερού από τον αραιό χυμό, αλλά είναι και διανομέας ατμών σ'
όλες τις θέσεις όπου χρειάζεται θερμότητα.
(νϋ) Κρυστάλλωση
Ο πυκνός χυμός συμπυκνώνεται όλο και περισσότερο σ ε συσκευές που
εργάζονται υπό κενό, φθάνει έτσι σε κατάσταση υπερκορεσμού. Εκείνη τη στιγμή
εμφανίζονται στο χυμό οι πρώτοι κρύσταλλοι ζάχαρης. Αυτοί οι κρύσταλλοι
αυξάνονται και προκύπτει ένα μείγμα κρυστάλλων και σιροπιού που λέγεται
"ζαχαρόμαζα".

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΟΣΗΣ ΠΥΚΝΟΥ
( ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΗ)

ΤΜΗΜΑ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ

ΧΥΜΟΥ

(viii) Φ υγοκέντρηση
Η ζαχαρόμαζα μετά την ψύξη της σ' ένα δοχαο ανάδευσης οδηγετται σ η ς
φυγόκεντρες μηχανές. Με την επίδραση της φυγσκέντρσυ δύναμης, η λευκή
κρυσταλλική ζάχαρη, διαχωρίζεται από τα ακάθαρτα σιρόπι πσυ την περιβάλλει και
απστίθεται στα τσιχώματα του καλαθιού της φυγοκέντρου, γίνεται πλύση με ζεστό
νερό

και

η λευκή

ζάχαρη

ξηραίνεται

και αποθηκεύεται. Το

τελικό σιρόπι

φυγοκέντρησης η μελόσσα, περιέχει όλες εκείνες η ς ξένες ουσίες που δεν
απομακρύνθηκαν στο στάδιο του καθαρισμού χυμού και δεσμεύει ένα μέρος
ζάχαρης. Η μελόσσα χρησιμοποιείται για πρώτη ύλη παραγωγής οινοπνεύματος,
ζύμης αρτοποιίας και κτηνοτροςχϋν.
(νϋϋ) Αποθήκευση
Η ζάχαρη αυτή είτε μεταφέρεται στο τμήμα συσκευασίας και στη συνέχεια
στην αποθήκη, είτε οδηγείται σε γιγανπαία "silos" για χύμα αποθήκευση ζάχαρης.
Κατά την υπόλοιπη διάρκεια του έτους, τα "silos" αυτά, από τη μια προμηθεύουν
με ζάχαρη το τμήμα συσκευασίας και από την άλλη παρέχουν χύμα φορτίο στα
διάφορα βυποφόρα οχήματα.

ΚΥΡΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΖΑΧΑΡΗΣ

3. Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑ
ΡΗΣ

Η Ε.Β .Ζ . είναι μια βιομηχανία η οποία παράγει ένα τυποποιημένο προϊόν τη
ζάχαρη. Η παραγωγή του προϊόντος αυτού απαπΈί μια σειρά από επεξεργασίες στα
διάφορα

τμήματα

του

εργοστασίου,

οι

οποίες

γίνονται

σύμςκύνα

με

μια

προκαθορισμένη ακολουθία. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης βιομηχανίας είναι
ότι η παραγωγή της δεν γίνεται όλο το χρόνο, ούτε βέβαια κατά παραγγελία. Λόγω
της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται, το οποίο ωριμάζει τέλος Αυγούστου με
αρχές Σεπτεμβρίου, λεσουργεί με το σύστημα της καμπάνιας. Έ τ σ η μέθσδος
κοστολογήσεως που ακολουθείται έχει στοιχεία τόσο από την κοστολόγηση κατά
προϊόν όσο και από την κοστολόγηση κατά (ράση.
Η Ε.Β .Ζ . χρησιμοποιεί παράλληλα με την Γενική Λογιστική και την Αναλυτική
Λογιστική της εκμεταλλεύσεως. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούνται
οι ποσοτικές μεταβολές των εξόδων, των εσόδων και των έκτακτων και ανόργανων
αποτελεσμάτων για το σχηματισμό του λεσουργικού και του κατά φορέα κόστους,
του

προσδιορισμού

των

αναλυτικών

και

συνολικών

αποτελεσμάτων

της

οικονομικής μονάδας και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λεπουργίας του
συνόλου της εκμεταλλεύσεως και των τμημάτων αυτής.
Επειδή η βιομηχανία διαθέτει σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση οι δύο
τομείς της λογιστικής γενική και αναλυτική ενημερώνονται ταυτόχρονα. Η πορεία
της κοστολογήσεως έχει ως εξής:
1) Συγκέντρωση των κοστολογήσιμων μεγεθών.
2) Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους των βασικών λεσσυργιών της
επιχείρησης και ανάλωση αυτού κατά κέντρα κόστους.
3) Εξεύρεση τσυ κόστσυς των παραγόμενων προϊόντων.

3.1.

Έντυπα που εκδίδονται στην Ε.Β.Ζ.

Τα δελτία εσωτερικής δισκίνησης που εκδίδονται στην Ε .Β .Ζ . διακρίνονται σ ε:
Δελτίο εισανωνηε

Δελτίο εΕανωνήε

1) Υλικών ανταλλακτικών

1) Υλικών ανταλλακτικών

2) Προϊόντων υποπροϊόντων

2) Προϊόντων υποπροϊόντων

3) Πρώτων υλών

3) Αποθήκη πρώτων υλών
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00.410002 ΛΝΤΙΛΦΓΙΣΤΙΚί) ΠΛ A.\KU1K(I limil.UVW

4ΙΚΚΚΙ

04.00.
04.00.
24.05.00.

00.410001 ΑΝΤΙΛ'ΜΊΙΐΙΚΟ ΠΑ ηΞΙΝυ limil.VWOH
002538 ΑΝΤΙΑΨΓΙΠΙΚΟΜ XlllllUl-/.-1:452

ΙΙΝΙ

8(ΗΝΙ
2.ΜΗΚΙ

24.05.00.

002473 ΑΝΤΙΛΙΛΙΙΙΙΠΊΚίΧΙ l.llllSdl.Vl.NI Ι1ΐ:ΐΙ

HHMI

04.00.

00.410003 ΑΝΤΙΣΙΙΙΙΤΙΚΛ οι:ιηκ.\ι·.\\«ΐΛΐι:\

7ΙΗ)0

24.05.00.

017494 ΕΝΕΓΠΥΚΗΙΓΙΙϋ. ACriSdl

ΜΗΜΙ

24.05.00.

035448 ΣΟΛΑ ΚΑΥΠΙΚ1Ι ΊΚ-'ΐ'ΐϊ

,ΙΟΙΜΙ

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Ζ Λ Χ Λ Ρ Η λ Λ Ε
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΛΝΟΜΣ
Ιο ΧΙΛ. ΟΔΟΥ =ANOHJ
ΚΛ’·ΛΛΛ> Γ>7IΟΟ .=ΛΗΟΗ
ΥΠΜΡΗΣΙΑ

Η Λ Λ Ε Ρ Η Σ ΙΟ

Λ Ε Λ Τ ΙΟ

Α Π Α Σ Χ Ο Α ΙΙΣ Η Σ

« C IM

ΚΟ Π Ο ΥΣ
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H N ie p o rA M f-ιΐΛ
Κ τ ι ο Μ Υ Μ: ο

ο m 'o Y ir / t s o t

υ ρ ιη ρ ε ς ια γ

ΡΡΓΟ

I EAAHNIKH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΙΣ A.F..
Λ.Ε.:ΙΙ2ΐν(ι2Λν«ίν1ΙΙ - ίΙ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Λ

'ΐ POM ΙΙΛΜΙΜ):

■Τ ’ λΓ.'ιιλρλιι.μ /

£ΚΟΜΟΙΛΙΛΚΙΝΜΙΙΙ£

10ΙΙ0£Φ0ΠΠ£Ιΐε

t Mi'ooptrMoy Γ
IίΙΛΡΜΛΠΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ
90 χιλ. Ξίίνθης - Καβάλας
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
.80η.... ΗΜΕΡΑ Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ Σ
ΑΦ,Μ. 94016600
Σε αντικατάσταση του με αρτθμ. Πρωί. 265/21.2.2001 Η.ΔΠ.
ΟΠΟ
ΑΠΌ ΩΡΑ 7 ΤΗΣ 16.11.00. ΜΕΧΡΙ DPA 7 ΤΗΣ 17.11.00
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2000
ΑΡΙΘ.ΠΡΟΤ
0 υy
ηερκ3Δθ(
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ.ΠΑΡΑΓΩΠΗ.ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΗ
Μ Ε Σ Ο 1 Ο Ρ Ο Ι ΑΝ Α Λ Υ Σ Ε Ω Ν
24 ΟΡΟΥ ΛΕΓΓΟΥΡΠΑΙ
ΑΡΑΛΣ ΠΥΚΝ. STANDAR
ΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΕΥΤΛΑ τταραληφθέντα
ΜΕΛΑΣΣΑ
415.586 ΧΥΜΟΙ
ΑΚΑΤΕΡ. ΛΙΗ0. ΧΥΜΟΣ ΧΥΜΟΣ
σε τον
καιεργασθέντα
415.720 Bm
Απόθεμα ε SILOS
Πολ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ
σε τον
25.500 48.776.930 Καθαρότητα
ΡΑΦΦΙΝΕ σε τον
Ττφρα%ποΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΑχαλκβτηια
%ε,τ
11.73
ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤ
ΠΟΛ ROT
Χρώμα
ΑΑπσΟ»ο% Βχ
Κιλά Παραχθεϊσα
»WPC0T.% Βχ
Γτπ6Α.αζ.
10,000
10.000 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΥΤΛΟΝ: Ξ.ουσία...... MARK
Κιλά Αναδιαλυθείσα
ΧΥΜΟΣ συμπίεσης; Πολ. .......... BR1X ............... Q ..
73.390 Ιμβερ.% Β χ .... ........Τέφρα % Πολ........... .. ΡΗ ... ..... ao.SILIN..........
ΜΕΛΑΣΣΑ ιον.
ίΑσβ.γάλα oBe
420,0
18.520 Αέοη ασβεστοκαμίνου C02 %
% ε.ι
4.45 Κατανάλωση CaO...........' ε.τε...„....... %M.L
ακστ.χ.
1κ=
Εί
τής σε πολτό
1.738
10.07 Εκχυλισθέντσ τεμσχΐδισ ΠΟΛ.......... Ξ.Ο..... --.........% 1:.μ.............
% ίηρού πολτού
Συυπτεαθέντσ πρεσσύ»
Ξ Ο ΠΟΛ
ΞΗΡΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
Ψιλ. μελασσωμ
17.265 Βάρος αχατεργ.χυμού % ε
i(οΟατμο.jlXvpoOcΓ σώματος
Ογκος
• %
ίιον. Ψιλαυελάσσωτ.
Ισυυττυκνωσπζ.......
Ποβτηια λευκής ζάχαρης χρωμ.τϋπος......... .........TCWI............ %
Πολ μελασσωμ.
Μέση κοκκομ.σύνθ........... ΜΜ υγρασία....... _...% Σημεία ΕΟΚ
Πολ αμελάσσωτ
Ποιότητα
ααοακνί
^άναοητ
votiiu
τύποτ___
109,670 17.780,770
ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ιον.
Υΐυγοασία.
% Ιηυείσ ΕΟΚ
Μέση κοκκομ σϋνθ...........
193,6
9.529,3 Ανίχνευση ζαχάρου
σπόνερα............. νερό ιοοφ.λεβ...
ΜΑΖΟΥΤ Λεβήτων
2.29
νεοό καταρράκτου.........
% ε,ιε
λ ........ odH
2872,9 Νερά τροφοδοσίας λεβήτων; ΡΗ.... .... αο.αλι
1
-ηρσντηρίου ιον
16.64 Διακοπή λειτουργίας λόνω βλαβών, διάρκεια εις 1'
ΐ
% ξηοού πολτού
19.095 Ανάλυση αιτίων διακοπών, ή ελατιωμενης επεξεργασίας ως κα
1ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
4,59 παρατηρήσεις, αναγράφατε στην τη'σω πλευοά.
ΐιε.τε.
Β-ΑΧβ Γ
τον.
1.531,0
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΣΩ A
Δ-Ε4Γ
' K QK
8.0 ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΚΡΥΓΤΑΛβΣΗΣ
ΠΙΚΟ 8ΩΡ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ. ΕΡΓ/ΩΡ.
% ασβεσιολίθου
417
115.836
BRIX ΚΑΘΑΡ.
ιΑΤΜΟΣ..........oC
ΔΙΟΙΚ.
27.86 ΖπχαρΡραζαΑφρ
% ε,ιε
........... Ka/cm2
ΓΕοπ.
12.600 9 975.680
A
!ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ παοαχθείσα
ΠΑΡ.
Β
ίσε
/Η
εξωι.δικιΟου
Γ
ΗΛΑ
Σύνολο
!Κσταναλωθείσα
2.40 Σιρΰτπ Αφρ.
ΧΗΜ
% ε.ι
R2
ΣΥΝΟΛΟ
14,12
1Μέση σιαθμική πολ κ:μαχιδίων
"
Α1
Α2
ΕΡΓΑΤΟΛΕΠΤΑΑΝΑΤΟΝΝΟ ΤΕΥΤΛΩΝ
ΜΕΣΗ
ίσεουμπιεσ.ιεμ.%ε.ι.
Β1
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ Χ60 ■
Μ
ΑΠΟ/νΕΙΑίσέ λάσπη
14,23
Β2
ΚΑΤΕΡΓ.ΤΈΥΤΛΑ «
Μέση σιαθμ, πολ εργαοιηρίου
ιεύιλων
-ένες ύλες
%

.

Κλιματικές συνθήκες :..........................................................
1. Διευβύνόντα Σύμβουλο
2. ΔΛκτη Οικον.Υτιηρ.-Κ.Υ.
3. Τιχν. “
4. Εργοστύστα Λ - Π - Σ - Ο
5. Υπηρ.Παρ/γής Εργοστ.
6. Οικον.Υττπρ.
7- Γραμματεία

θερμοκρασία 24ώρου; μέγκττη .......... ελάχιστη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Βλέττεττίοω

Ιομελίδης

ΔΙΟΙΚ. Sc ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΎΠΗΡΕΠΑ
Προς την

ΕΛΛΗΜΚΗ βιομ ηχανία ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΟΥΝΕΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-- ----------

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: __ _______ ______

ΟΕΜΑ;

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε οη η βνηση των ανωτέρω ατ.οθχων μας καια την

__________Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

I___ Ζ.ΑΧΑΡΗ

3 -S-cl
ΜΕΛΑΧΣΑ

εχει ως εζή ς:
ΣΑΧ.ΑΡ.ΤΠΤΤΑ

ΝΩΠ. ΠΟΛΤΟΣ

3 ΐν·5 / 0.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΦΕΩΣΗ
ΥΠΟΛΟ.’ΠΑΓΑΡΑ'-ΩΓΗΣ 199
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ιΤΙΡΟΟΛΕΥΤΧΟ.
ΞΙΣΑΓΩΠΙ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΙ
ΙΠΡΟΟΔΞΥΠΧΟι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙΑΜΝΚΣΚ

ΣΥΝΟΛΟΧΡΞΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ι1-2-3-Α,

3 ΐϋ .δ ιο

M.S:Uo...

ΠΙΣΤΩΣΗ

(ΠΡΟΟΛΞΥΠΤΚΟι |
ΛΙΑΟΕΣΕ1Σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(■ΠΡΟΟΣΓΓΠΚΟ.
ΛΣΑΟΞΣΕΙΣ ΙΕΕΩΤΞΡΙΚΟΥ)
(ΠΡΟΟΛΕΙι-ΠΚΟι

.Β 22£>^,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΰΣΑΧΣΣ-ΙΣΗ
ΙΓΓΡΟΟΛΕΥΤΕΚΟ
ΣΥΝΟΛΟΠΙΣΤΩΣΗ .ΑΠΟΘΗΚΗΣ ι6+7·^8^9)
.yiOOE>lATA

Ο ΑΙΕΥΟΥΝΤΗΣ

ί3 - 10)

Ο ΠΡΟΙΣΤ. A i Ο. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟίΣΤ. ΤΜ. ΔΙΑΧ/ΓΗΣ

.I

[αΝΑτΥΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ :.1 -Χ - .^ 0 ίΧ θ ρ 4 · ...

___

L 2 lo W ....a
.....- ....... i i l k n

,c x L - :x i- |- 9 i- .S B 2 / ^ D Z

4. ΚΕΝΤΡΑ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Ή ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ζ.

4.1.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣΑΤΚΥΟΥΝΣΕΤΣ

270.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

270.10 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
270.11 ΑΑΚΤΥΑ0ΓΡΑΦ01
271.

Δ&Ο - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

271.10 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ&Ο - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
271.20 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Προϊστάμενος - Y7lάUηλoι)
271.21 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Οδηγοί - Κλητήρες - Φ ύλακες)
271.22 Σ .Α Β. - ΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ - ΚΑΝΉΝΑ
271.23 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ( Καθαριότητα κ .λ π .)
271.30

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ( Προϊστάμενος - Y πά U ηλoι)

271.40 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ( Προϊστάμενος - Υ πάλληλοι)
271.41 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΉΚΩΝ
271.42 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
271.43 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
271.44 ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
271.45 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΠΟΡΩΝ
271.50 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
272.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

272.10 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
272.11 ΒΟΗΘΟΙ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ - ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ
272.12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( Εργάτες Γεν. Καθηκόντων )
273.

Η/Μ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

273.10 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
273.11 ΒΟΗΘΟΙ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ - ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ
273.12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( Εργάτες Γεν. Καθηκόντων)
274

υ π η ρ ε σ ία

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

274.10 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
274.11 ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ
274.20
ΧΗΜΕΙΟ ΤΕΥΤΛΩΝ (Βοηθοί κ.λπ.)

425
420
Σελίδα 74

275. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
275.10 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ-ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
275.11 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ κ.λπ. ( το υπόλοιπο προσωπικό)

Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Λ Ο Υ Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Στο τέλος της χρήσεως πραγματοποιούνται οι κάτωθι λογιστικές εγγραφές :
Ο Κωδικόο Θ.Κ.
270/10

Eic Κωδικό Γεν. Λογιστ. και Θ.Κ.

Eic Κωδικό Γεν. Λογιστ.

Είς 400/85/00001

Είς 890/01/00001

270/11
271/10 το Ά

Είς 400/85/00002

271/10 το Ά

Είς 400/85/00003

2 7 1 /2 0 -2 3

Είς 400/85/00002

271/30

Είς 400/85/00003

271/40,41

Είς 400/85/00003

271/42,43

Είς 400/85/00005

271/44

Είς 751/01/00001

271/50

Είς 890/01/00001

Είς 400/85/00003

Είς 890/01/00001

2 7 2 /1 0 -1 2

Είς 600/19

527/10

Είς 500/20

2 7 3 /1 0 - 12

Είς 600/19

527/20

Είς 500/20

Είς 600/19

560/00

Είς 500/17

274/20

Είς 600/19

560/01

Είς 130/01/00001

275/10,11

Είς 600/19

527/30

Είς 500/20

274/10,11

4

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

380.
380.10

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

380.20 ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΙΕΡΓΕΙΑΣ
380.21 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΛΗΣ κ.λπ.
380.30 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

410

380.31 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΩΝ
380.40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

420

380.50 ΕΔΑΦΟΛΟΠΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

381.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

381.10 ΤΟΜΕΥΣ Α: ( Γεωπόνος - Βοηθός - Αγγελιοφόρος)
381.11 ΤΟΜΕΥΣ Β:
381.12 ΤΟΜΕΥΣ Γ;
( Όσοι Τομείς τόσες Θ .Κ .)

382.
382.10

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑΣ
( Προσίΰπικό - Μηχανήματα κ.λπ.)

382.20

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΛΤΟΥ

382.30

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ

ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

4.3

ΚΥΡΙΕΣΘΕΣΕΙΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

401,

Παραλαβή - Αποθήκευση Τεύτλων

401.10 Κέντρα συγκεντρώσεως

420

401.11 Κέντρο σαγκεντρώσεως A

420

401.12 Κέντρο συγκεντρώσεως Β

420

401.20 Ζύγιση τεύτλων

420

401.30 Ξηρή παραλαβή τεύτλων

420

401.31 Υγρή παραλαβή τεύτλων

420

401.40 Αποθήκευση τεύτλων

420

401.70 Όργανα μετρήσεων

420

401.71 Αυτοματισμοί

420

401.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες

420

401.80 Μονώσεις

420

401.81 Βαφές

420

401.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

420

402.

Προώθηση - Πλύση - Κοπή Τεύτλων

402.10 Προώθηση τεύτλων - Αυλή
402.11 Προώθηση τεύτλων χορτοπαγ. - Αιθοπαγ. - Αντλίες

430
430

402.20 Πλύση τεύτλων

430

402.21 Ανέμες ουριδίων - Διαχωριστές Ουρ. - Αναβατόρια

430

402.22 Διαχωριστές - Κοχλίες - Πρέσσες (Π ουλπιδίων)

430

402.30 Μεταφορά τεύτλων προς κοπτικές μηχανές

430

402.31 Κοπή τεύτλων

430

402.70 Όργανα μετρήσεων

430

402.71 Αυτοματισμοί
402.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες

430

402.80 Μονώσεις

430

402.81 Βαφές
402.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

430

430

430

403 ■ Μεταφοοά Τειιαγιδίων - Ειογύλιση
403.00

Προσωτηκό εκχύλισης

403.10 Μεταφορά τεμαχιδίων - Ταινιοζυγός
403.11 Ζεματιστήρες - Εναλλάκτες θερμότητας - Αντλίες
403.20 Εκχύλιση
403.21 Κυκλώματα ακατέργαστου - Αντλίες
403.22 Κύκλωμα νερού - Σταθμός SO2 - Κάμινος θείου - Αντλίες
403.70 Όργανα μετρήσεων
403.71 Αυτοματισμοί
403.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
403.80 Μονώσεις
403.81 Βαφές
403.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

404.
404.00

Συιιττίεση Πολτού
Προσωτιικό συμπίεσης τιολτού

404.10 Πρέσσες Πολτού
404.11 Μεταφορά νερού πολτού - πεπιεσμένου Ν.Π.
404.12 Κύκλωμα νερού πρεσσών - Εναλλάκτες θερμότητας - Αντλίες
404.70 Όργανα μετρήσεων
404.71 Αυτοματισμοί
404.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
404.80 Μονώσεις
404.81 Βαφές
404.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

405.
405.00

ΑσΒεστοκάαινοο
Προσωπικό ασβεστοκαμίνου

405.10 Αποθήκευση ασβεστόλιθου - κώκ
405.11 Μεταφορά ασβεστόλιθου - κώκ
405.20 Ασβεστοκάμινος
405.21 Σταθμός ασβεστογάλατος - Αντλίες
405.22 Κύκλωμα C O z -Αντλίες
405.70 Όργανα μετρήσεων
405.71 Αυτοματισμοί
405.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
405.80 Μονώσεις
405.81 Βαφές
405.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

406.
406.00

KaBaoiouoc γυαού
Προσωτηκό καθαρισμού χυμού

406.10 Ακατέργαστος χυμός - Προασβέστωση
406.11 Κύρια ασβέστωση - Κορεσμός I - Διήθηση
406.12 Κορεσμός Π - Θείωση χυμού - Διήθηση
406.13 Περιστροφικά φίλτρα - Μεταφορά λάσττης
406.14 Σταθμός υγρού SO2 - Κάμινοι θείου
406.15 Προθερμαντήρας - Εναλλάκτης θερμότητας
406.16 Ιονοεναλλάκτες - Αποσκλήρυνση χυμού
406.17 Αντλίες διάφορες καθαρισμού χυμού
406.70 Όργανα μετρήσεων
406.71 Αυτοματισμοί
406.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
406.80 Μονώσεις
406.81 Βαφές
406.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

407.
407.00

Συαττύκνωση
Προσωπικό συμττύκνωσης

407.10 Δοχεία - Αντλίες και προθερμαντήρες αραιού χυμού
407.11 Σώματα συμπυκνώσεως
407.12 Ατμοπαγίδες-N IE SSN E R
407.20 Δοχεία - Αντλίες συμπυκνωμάτων
407.21 Δοχεία - Αντλίες αντιδραστηρίων
407.22 Δοχεία - Αντλίες πυκνού χυμού
407.30 Θείωση πυκνού χυμού
407.70 Όργανα μετρήσεων
407.71 Αυτοματισμοί
407.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
407.80 Μονώσεις
407.81 Βαφές
407.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

408.
408.00

Κρυστάλλωσπ - Φυγόκεντοοι ( για κρυσταλλική ίΐάγαοτι)
Προσωπικό κρυστάλλτοσης

408.10 Φίλτρα Β' φάσεως ( πυκνού χυμού κ .λπ.)
408.11 Δοχείο σιροπιών
408.12 Βραστήρες κενού
408.13 Αναδευτήρες

408.20 Φυγόκεντροι ασυνεχείς - Δονητής ζαχάρεως
408.21 Φυγόκεντροι συνεχείς
408.22 Αντλίες ζαχαρομάζης - σιροπιών - μελάσσης
408.23 Ζυγός μελάσσης
408.24 Δοχεία - Σωληνώσεις βαρομετρικού ττύργου
Για οαωινέ
408.30 Δοχεία σιροτηών
408.31 Βραστήρες κενού
408.32 Αναδευτήρες
408.40 Αντλίες ζαχαρομαζών - σιροττιών
408.41 Φυγόκεντροι
408.70 Όργανα μετρήσεων
408.71 Αυτοματισμοί
408.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
408.80 Μονώσεις
408.81 Βαφές
408.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

409.
409.00

Ξύοανστι ίίαΎάοεοκ
Προσίΰτακό ξηραντηρίων ζάχαρης

409.10 Μεταφορά υγρής ζαχάρεως
409.11 Ξηραντήριο ζαχάρεως κρυσταλλικής ζαχάρειος
409.12 Ξηραντήριο ζαχάρεως ραφινέ ζαχάρεως
409.70 Όργανα μετρήσεων
409.71 Αυτοματισμοί
409.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
409.80 Μονώσεις
409.81 Βαφές
409.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

410.
410.00

Ξήρανση Πολτού
Πpoσωmκό ξηραντηρίων πολτού

410.10 Ξηραντήρια πούλπας
410.11 Συγκρότημα μελασσώσειος προ και μετά το Ξηραντήριο
410.12 Μεταφορά ξηρού πολτού
410.70 Όργανα μετρήσεων
410.71 Αυτοματισμοί

410.72

Ηλεκτρολογικά

410.80 Μονώσεις
410.81 Βαφές
410.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

411.
411.00

ΠελλετοτΓοίησπ - Σιχικευασία - Αποθήκη .ηπρού Πολτού
Προσωτηκό τιελλετο^ίησης - Συσκευασίας ξηρού τκιλτού

411.10

Κυβοποίηση ξηρού πολτού ( Κτίριο - Μ ηχανήματα)

411.20

Ενσάκκιση ξηρού πολτού

411.30 Αποθήκευση ξηρού πολτού - Αποθήκες
411.31 Αποθήκευση νωπού πολτού
411.70 Όρτγανα μετρήσεων
411.71 Αυτοματισμοί
411.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
411.80 Μονώσεις
411.81 Βαφές
411.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

412.
412.00

Αποθήκευστιαελάσσηε
Προσωπικό αντλιοστασίων μελάσσης

412.10 Δεξαμενές μελάσσης
412.11 Αντλιοστάσια μελάσσης
412.70 Όργανα μετρήσεων
412.71 Αυτοματισμοί
412.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
412.80 Μονώσεις
412.81 Βαφές
412.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

413.

Συσκευασία - Αποθήκευση CαΎάoεωc

413.00

Προσωπικό συσκευασίας ζάχαρης

413.10

Κοσκίνισμα - Αρχική αποθήκευση - Ενσάκκιση ζαχάρεως

413.20 Μεταφορά ζαχάρεως προς ΣΙΑΟ ζαχάρεως
413.21 Σιλό ζαχάρεως ( Κτίρια - Εξοπλισμός)
413.30
413.40

Μεταφορά και αποθήκευση ενσακκισμένης ζαχάρεως
( Μεταφορικές ταινίες - Κτίρια αποθηκών)
Κυβοποίηση ζαχάρεως

413.50 Υποσυσκευασία

413.51 Πακετοποίηοη
413.60 Θέρμανση αποθήκης ζαχάρεως
413.61 Κλιματισμός ΣΙΛΟ
413.70 Οργανα μετρήσεων
413.71 Αυτοματισμοί
413.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
413.80 Μονώσεις
413.81 Βαφές
413.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ:
1. Η Θ.Κ 401.10 μπορεί να αναπτυχθεί έως το λογαριασμό 401.19, ανάλογα με τα Κέντρα
Συγκεντρώσεως που υπάρχουν σε κάθε Εργοστάσιο.
2. Η δαπάνη συντηρήσεως και επισκευής των επί μέρους παγίων που υτιάγονται στην ίδια
Θ.Κ. ( π.χ. μικρή και μεγάλη ασβεστοκάμινος ) θα εξάγεται από τον κωδικό αριθμό του
παγίου. Όπως γνωρίζετε η κιοδικοποίηση όλων των παγίων άρχισε ήδη και πολύ γρήγορα
εφαρμοσθεί το σχετικό πρόγραμμα από τη Μηχανογράφηση.
Σε περίπτωση παραγιογής και ραφινέ ζαχάρεως, η επιβάρυνση του κόστους αυτής θα
γίνεται με συντελεστές. Δηλαδή οι Θ.Κ. της κρυσταλλικής ζαχάρεως καθώς και οι Θ.Κ.
409

‘Ξήρανση Ζαχάρεως’ και 413

‘Συσκευασία -

Αποθήκευση Ζαχάρεως'

επιμερίζονται ανάλογα με την ποσότητα της ζαχάρεως που παρήχθη.

θα

4.4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

514.
514.00

Κύκλωαα βιοαττγανικού νερού
Προσωτηκό κυκλώματος βιομηχανικώννερών

514.10 Αντλιοστάσια βιομηχανικού νερού εκτός εργοστασίου
514.11 Αντλιοστάσια βιομηχανικού νερού εντός εργοστασίου
514.20 Συστήματα ψύξεως νερού
514.30 Καθαρισμός νερού - διήθηση
514.31 Καθαρισμός νερού - μεταιρορά καθιζητήρες
514.70 Όργανα μετρήσεων
514.71 Αυτοματισμοί
514.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
514.80 Μονώσεις
514.81 Βαφές
514.82 Σωλτ|νώσεις - Εξαρτήματα

515.

Δίκτυο ττορασιοάλειαε - Αλεάκέοαυνα

515.00

Προσωπικό δικτύου πυρασφάλειας

515.10

Αντλιοστάσια μόνιμα

515.20 Δίκτυο πυρασφάλειας
515.21 Υλικά ττυρασφάλειας
515.22 Φορητά μηχανήματα πυρασφάλειας - UNIMOG
515.30 Αλεξικέραυνα
515.70 Όργανα μετρήσεων
515.71 Αυτοματισμοί
515.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
515.80 Μονώσεις
515.81 Βαφές
515.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

518.

Εονοθέσια Γενικής εά^τιτιρετήσεακ

518.10 Μηχανουργείο
518.20 Ηλεκτροτεχνουργείο
518.30 Ξυλουργείο

438

518.40 Εργαστήριο Αυτοματισμών

435

518.50 Εργαλειοδοτήριο
518.60 Συνεργεία οχημάτων - ελκυστήρων
518.61 Συνεργεία γεωργικών μηχανημάτων
518.11 Γενικές εργασίες μηχανουργείου
518.21 Γενικές εργασίες ηλεκτροτεχνουργείου
518.31 Γενικές εργασίες ξυλουργείου

438

518.41 Γενικές εργασίες εργαστηρίου οργάνων

435

518.42 Γενικές εργασίες εργαστηρίου αυτοματισμών
518.62 Γενικές εργασίες γεωργικών μηχανημάτων - οχημάτων κ.λπ.
518.70 Όργανα μετρήσεων
518.71 Αυτοματισμοί
518.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
518.80 Μονώσεις
518.81 Βαφές
518.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

519.
519.00

Παοανιογή διανοατιε ηλεκτρικής ενέργειας
Προσωτηκό παραγιογής - διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

519.10 Στροβιλοστάσιο - Στροβιλογεννήτριες
519.11 Υποσταθμοί - Μετασχηματιστές
519.20 Δίκτυο διανομής
519.70 Όργανα μετρήσεων
519.71 Αυτοματισμοί
519.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες - Χειριστές πινάκων
519.80 Μονώσεις
519.81 Βαφές
519.82 Σωληvώσε^ - Εξαρτήματα

520,
520.00

lTa9u0c itapayarmc αταού
Προσωτιικό παραγωγής ατμού

520.10 Λεβητοστάσιο
520.11 Σταθμός αφαλατώσεως ύδατος
520.12 Σταθμοί μειώσεως πιέσεως - ψύξεως ατμού
520.13 Σταθμοί θερμοσυμπιέσεως
520.20 Δεξαμενές μαζούτ
520.21 Αντλιοστάσιο μαζούτ
520.70 Όργανα μετρήσεων
520.71 Αυτοματισμοί
520.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
520.80 Μονώσεις
520.81 Βαφές
520.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

525.
525.00

Αεοοσυίΐπιεστέ€ - Αντλίεε κενού
Προσωπικό αεροσυμπιεστών - Αντλιών κενού

525.10 Αεροσυμπιεστές - Βιομηχανικοί
525.11 Αεροσυμπιεστές - Αυτοματισμού
525.20 Αντλίες κενού εμβολοφόρες
525.21 Αντλίες κενού μη εμβολοφόρες
525.70 Όργανα μετρήσεων
525.71 Αυτοματισμοί
525.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
525.80 Μονώσεις
525.81 Βαφές
525.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

526.

Απόβλητα

526.00
Προσωπικό αποβλήτων
526.10 Αντλιοστάσια αποβλήτων
526.11 Συστήματα επεξεργασίας - εξυγιάνσειος
526.12 Συστήματα διαχωρισμού αιωρημάτων
526.13 Δεξαμενές αποβλήτων
526.14 Σύστημα επεξεργασίας λειμμάτων
526.70 Όργανα μετρήσεων
526.71 Αυτοματισμοί

526.72
Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
526.80 Μονώσεις
526.81 Βαφές
526.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

527.

Ετπστασία - ΕτάΒλειιτη

527.10

Ετηστασία - Ετήβλεψη Παραγωγής

527.20

Ετηστασία - Επίβλεψη Η/Μ

527.30

Επιστασία - Επίβλεψη Γ.Υ.

527.40

Επιστασία - Επίβλεψη Ε.Π.Μ.

528.
528.00

Θέοαανση - Κλιαατισαόε
Προσωτηκό θέρμανσης - κλιματισμού

528.10 Θέρμανση εργοστασίου
528.11 Θέρμανση γραφείων

400

528.20 Κλιματισμός εργοστασίου

430

528.21 Κλιμαησμός γραφείων

400

528.70 Όργανα μετρήσεων

430

528.71 Αυτοματισμοί
528.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
528.80 Μονώσεις
528.81 Βαφές
528.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

530.

Μηγονήαατα - Οττήιιατα

530.10 Γερανοί
530.11 Περονοφόρα
530.12 Οχήματα μεταφοράς υλικών ( ηλεκτροκίνητα ή DIESEL )
530.20 Επιβατηγά
530.21 Φορτηγά
530.22 Ελκυστήρες - UNIMOG ή άλλα
530.30 Γεωργικά μηχανήματα διάφορα ( ψεκαστικά κ .λπ.)
530.31 Μηχανήματα κηπουρικής ( δίκτυο υδρεύσεως κ .λ π .)
530.40 Διάφορα άλλα φορητά μηχανήματα ( ρυμουλκούμενα)
530.50 Ανελκυστήρες
530.23 Μοτοποδήλατα - Ποδήλατα
530.60 Μηχανήματα Ε.Π.Μ.

532.
532.00

Τηλεπικοινωνιακό δίιατχ)
Προσωτηκό τηλετηκοινωνιακού δικτύου

532.10 Τηλεφωνικό κέντρο - ΤΕΛΕΞ
532.11 Τηλεφωνικό δίκτυο
532.20 Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
532.30 Δίκτυο ενδοεπικοινωνίας
532.40 Κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως

533.

Δίκτυο ποσίαου ύδατος - Απογέτευσπ όαβριων υδάτων

533.10 Αντλιοστάσια ποσίμου ύδατος - Δίκτυο
533.11 Σταθμός διηθήσεως χλωριώσεως ποσίμου νερού
533.20 Αντλιοστάσια όμβριων υδάτων
533.21 Δίκτυο όμβριων
533.70 Όργανα μετρήσεων
533.71 Αυτοματισμοί
533.72 Ηλεκτρολογικά - Πίνακες
533.80 Μονώσεις
533.81 Βαφές
533.82 Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

540.

Μετούσεκ - Έοευνεε - Πειοάαατα

540.10

Χημείο τεύτλων

540.20

Χημείο παραγωγής

550.

Βουθυτικέε Μονάδες

550.10 ΟΔΟΙ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ
550.11 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
550.20

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ( Συρόμενη Πύλη κ .λπ.)

550.30

ΦΩΉΣΜΟΣ ( Εσωτερικός - Εξωτερικός)

550.40 Κτίριο ζαχαρουργείου
550.41 Κτίριο γραφείων
550.42 Κτίρια βοηθητικά ( Ξενώνες - Καντίνα - Φυλάκιο κ .λπ.)
550.43 Κτίρια αποθηκών ( Ανταλλακτικών κ .λπ.)
550.50

Δαπάνες ιδρύσεως - Οργανώσεως

5. ΕΠΙΜΕΡ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓ. 92.98

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1 9 9 7 -1 9 9 8

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓ. 92.98

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
92.01.62.070100
92.01.62.070101
92.01.62.070103
92.01.62.070200
92.01.62.070201
92.01.62.070300
92.01.62.070302
92.01.62.070304
92.81.62.070200
92.82.62.070200
92.84.62.070200
92.84.62.070303
92.85.62.070101
92.85.62.070302
92.98.02.000000
92.98.03.000000
93.00.01.000006
93.00.01.000007
93.00.01.000008

ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ

9.499.892
3.723.791
1.922.567
2.135
23.607.284
1.139.390
868.884
7.321.989
18.575.672
38.643
5.169.428
13.464.677
549.187
82.159
446.599.630
708.295.459
71.395.289
284.965.936
507.943.896

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΧ

2.105.165.908

I

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Η ΒΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΖΑ Χ Α ΡΗ Σ Α.Ε
Π Ε Ρ ΙΦ /Κ Η Α/ΝΣΗ Ξ Α Ν Θ Η Σ
Χ Ρ Η ΣΗ 1 9 9 7 -1 9 9 8

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

A ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓ. 93.00

ΔΡΧ 14.566.084.208

Β ΜΕΙΟΝ ΑΞΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. ΜΕΑΑΣΣΑ

ΚΙΛΑ 21.250.000 ΔΡΧ

570.200.103

2. ΞΗΡΟΣ ΠΟΑΤΟΣ

ΚΙΛΑ 19.574.510 ΔΡΧ

544.148.906

3. ΝΩΠΟΣ ΠΟΑΤΟΣ

ΚΙΛΑ 19.500.610 ΔΡΧ

67.523.963

1.181.872.972
ΔΡΧ 13.384.211.236

ΚΟΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΗ Α'

ΚΙΛΑ 62.123.820 ΔΡΧ 13.368.502.275

ΖΑΧΑΡΗ Β'

ΚΙΛΑ

ΣΥΝΟΑΟ

ΚΙΛΑ 62.196.820 ΔΡΧ 13.384.211.236

73.000 ΔΡΧ

15.708.961

7. ΦΥΛΛΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Β.Ζ.
7.1.

Αποδ. & Εργ. Εισφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/Κ Η Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1997 - 1 9 9 8

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
2.031.152.579
60.00.00-03.00
60.01.0004.00 208.259.559
60.01.0104.01 236.586.050
2.475.998.188
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
442.206.910
78.330.047
66.584.620
587.121.577

ΣΥΝΟΛΟ
2.473.359.489
286.589.606
303.170.670
3.063.119.765

ΠΛΕΟΝ 60.90 ΑΠΟΔ. & ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. Α Υ Λ Η Σ Α ΈΞΛΜ . 97
ΜΕΙΟΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΈΞΛΜΗΝΟΥ

121.801.526
-18.112.627

7.2. Συγκ. κατάστ. Κοστολογ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
Π ΕΡΙΦ /ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1997-1998
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΑΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΑΟΤΕΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1997 - 1998
Α. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1, Αποδοχές
2, Εργοδ. εισφορές

ΔΡΧ
ΔΡΧ

Β. ΗΜΕΡΟΜ.-ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1, Αποδοχές
ΔΡΧ
2, Εργοδ. εισφορές
ΔΡΧ

600.767.992
162.932.730

79.789.027
40.827.754

120.616.781
884.317.503

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Θ.Κ
271
273
274
275
380
401

ΤΑΚΤΙΚΟ
15.592

ΕΠΟΧΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

403
404
405
406
407
408
409
410
411
πι
514
515
518
519
520
---------- 525
---------- 526
527
528
530
533
---------- 340
550
-----9398 ΕΡΓΑ

21.511.050
34.820.041
37.499.040
26.039.926
34.682.620
70.725.470
20.251.227
101.830.428
6.425.429
21.033.811
9.917.804
14.745.330
11.489.800
2.431.503
10.947.795
38.210.064
37.872.083
9.594.117
2.112.123
84.840.085
2.653.616
25.539.870
1.491.208
216.847
6.103.051
129.605.579

347.719
913.741
4.006.265
362.314
23.92O.020
40.668.348

15.592
174.572
943^
1.095.213
6ΓΓ00
23.628.957
39.395.863
38.615.975
27.6l2.3l2
39.107.989
27.564.704
22.942.384
106.986.269
6.760.319
22.836.839
11.606.110
20.290.626
18.942.934
2.474.425
12.250.462
38.558.614
39.372.069
. 9.594.117
3.663.013
84.840.085
3.001.335
26.453.611
5.497.473
579.161
30.023.071
170.273.927

ΣΥΝΟΛΟ

763.700.722

120.616.781

884.317.503

W.

174.572
9Α382
1.095.213
65Ίϋ0
2.117.907
4.575.822
1.116.935
1.572.386
4.425.369
6.839.234
2.691.157
5.155.841
334.890
1.803.028
1.688.306
5.545.296
7.453.134
42.922
1.302.667
348.550
1.499.986
1.550.890

ΕΓΠΜΕΡΙΣΜΟΣ
92,99,00,000001
92,99,01,000001
93,98 ΕΡΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΧ
ΔΡΧ
ΔΡΧ

87.001.111
627.042.465
170.273.927

7.3. Συγκ. κατάστ. μη κοστ. αποδοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1997 -19 98
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣ0ΟΑΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1997 - 1998 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΑΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3.166.808.664
-884.317.503

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΠΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Θ.Κ
270
271
272
273
274
275
380
381
382
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
514
515
518
519
520
525
526
527
528
530.10
532
533
540
550
ΑΎΛΗΕΠ. ΧΡΟΝ.
ΨΕΚΑΣΜΟΙ"
"
ΑΝΕΥ Θ.Κ
ΣΥΝΟΛΟ

TAKTHCO
38.541.378
367.684.288
117.890.9991
79.592.378
43.489.407
18.146.060
287.386.716

ΕΠΟΧΙΚΟ
77.832.801
42.454.716
19.099.080
10.580.674
101.311.009

ΣΥΝΟΛΟ
38.541.378
445.517.089
160.345.715
79.592.378
62.588.487
28.726.734
388.697.725

77.342.482

77.342.482

38.580.704
25.574.077

10.618.046

49.198.750
25.574.077

24.617.505
51.328.576
25.919.403
115.550.357
13.577.521
19.713.684
17.569.131

10.775.215
26.385.079
20.590.821
5.400.866
6.385.995

35.392.720
51.328.576
25.919.403
141.935.436
34.168.342
25.114.550
23.955.126

43.434.071

8.313.903
8.487.105

51.747.974
8.487.105

217.334.122
66.231.550
51.132.549

42.463.498

259.797.620
66.231.550
58.443.360

7.310.811

8.480.311

104.405.819
13.486.262
1.789.666.868

8.480.311

4.881.249
12.590.943
492.824.293

109.287.068
12.590.943
13.486.262
2.282.491.161

Συγκ. κατάστ. μη κοοτ. αποδοχών

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ
93.00 (4 0 2 -4 1 3 )

477.821.216 Δρχ

92.98 ( 2 7 2 - 2 7 5 ,5 1 4 - 5 5 0 )

732.693.260 Δρχ

98.99.01.000000 (2 7 0 -2 7 1 )

484.058.467 Δρχ

92.84.60.900000 (382)

77.342.482 Δρχ

92.85.60.900000 (380, 381, 274.20, 401, 540.10)

388.697.725 Δρχ

Α' ΥΛΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

109.287.068 Δρχ

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

12.590.943 Δρχ
2.282.491.161 Λην
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7.4. Επισκ. μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΤΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1997 - 1 9 9 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΑΠΑΝΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Μ ΙΡΟΤΩΝ Κ. 92.99.02.
Θ.Κ

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΑΜ ΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠ.

ΣΥΝΟΛΟ

275
380
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
514
515
518
519
520
525
526
527
530
532
533
540
550

71.156
2.864
671.969
1.387.999
788.487
114.660
757.283
7.324.129
74.379
5.885.329
142.277
216.625
643.888
125
312.462
330.948
43.200
2.247.889
147.358
1.270.518
50.083
146.753
738.901
2.002.259
46.973
22.290
385.770
754.881

71.156
2.864
671.969
1.387.999
788.487
114.660
757.283
7.324.129
74.379
5.885.329
142.277
216.625
643.888
125
312.462
330.948
43.200
2.247.889
147.358
1.270.518
50.083
146.753
738.901
2.002.259
46.973
22.290
385.770
754.881

ΣΥΝΟΛΟ

26.581.455

26.581.455

ΕΠΤΜΕΡΙΣΜΟΣ
93,00,01,000005 (401 - 4 1 3 )
92,98,01,000005 (514 - 550,275)
92,85,62,070200 (380)

18.319.612
8.258.979
2.864

ΣΥΝΟΛΟ

26.581.455

7.5. Συντήρ. μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1 9 9 7 -1 9 9 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μ ΗΧΑΝΗΜ ΑΤΩΝ Κ.92.99.01

Θ.Κ
380
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
514
515
518
519
520
525
526
527
528
530
532
533
540
550
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΜ ΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠ.

ΣΥΝΟΛΟ

2.274.840
2.406.649
5.703.309
2.729.848
4.259.370
9.845.561
5.216.202
7.857.615
314.729
1.411.910
1.122.465

22.375.715
34.981.350
37.188.011
26.185.675
34.681.379
75.548.304
22.391.579
105.245.635
6.760.319
21.048.472
10.210.010

24.650.555
37.387.999
42.891.320
28.915.523
38.940.749
85.393.865
27.607.781
113.103.250
7.075.048
22.460.382
11.332.475

3.775.296
1.110.622
831.031
3.678.032
2.323.873
3.273.183
879.209
54.448
300.117

14.196.911
13.820.993
2.431.503
2.531.096
38.179.125
37.782.688
9.594.117
1.616.444
76.035.850
2.653.616
26.287.063
1.491.208
185.662
3.619.740

17.972.207
14.931.615
3.262.534
6.209.128
40.502.998
41.055.871
10.473.326
1.670.892
76.335.967
2.653.616
32.380.440
22.410
1.617.701
1.814.099
4.603.033

627.042.465

695.264.784

6.093.377
22.410
126.493
1.628.437
983.293
68.222.319

^Π ΪΜ Ε Ρ ΙΣ Μ Ο Σ
93.00.01.000004(401 - 4 1 3 )
92.98.01.000004 (514 - 550)
92.85.62.070200 (380)

457.731.154
237.533.630

__________ 0
695.264.784

7.6. Συντήρηση ιαιρίω ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1 9 9 7 -1 9 9 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. 92.99.00
Θ.Κ

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

271
273
274
275
380
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
413
514
515
518
519
520
526
527
528
530
533
540
550

ΣΥΝΟΛΟ

7.216
23.130
9.416.393
6.071
3.077.431

1.788.367
1.396.100
6.093.715
5.121.941
42.922
9.719.366
379.489
1.589.381
2.046.569
8.804.235
347.719
166.548
4.006.265
393.499
26.403.331

15.592
174.572
94.382
1.101.679
65.100
1.324.123
4.600.249
1.519.933
1.470.679
6.580.625
2.086.840
550.805
1.840.569
16.830
1.886.704
1.805.556
6.249.675
5.171.799
42.922
9.957.801
380.211
1.801.047
2.046.569
8.804.235
354.935
189.678
13.422.658
399.570
29.480.762

16.434.989

87.001.111

103.436.100

6.466
70.881
185.736
91.969
44.042
2.154.015
70.440
99.935
16.830
98.337
409.456
155.960
49.858
238.435
722
211.666

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠ.
15.592
174.572
94.382
1.095.213
65.100
1.253.242
4.414.513
1.427.964
1.426.637
4.426.610
2.016.400
550.805
1.740.634

Ε Π ΙΜ ΕΡΙΣ Μ Ο Σ
93,00,01,000003
92,98,01,000003
92.01.62.070100
92.85.62.070100
ΣΥΝΟΛΟ

(401-413)
(514-550,273-275)
(271)
(380)

29.932.588
73.422.820
15.592
65.100
103.436.100

7.7. Καταν. Ηλεκτρ. Ενέργ. Ιδ. Παραγ.

ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΖΑ Χ Α ΡΗ Σ Α.Ε
Π Ε Ρ ΪΦ /Κ Η Α Μ ΣΗ Ξ Α Ν Θ Η Σ
Χ Ρ Η Σ Η 1 9 9 7 -1 9 9 8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Σ ΟΑ. Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΗ Σ)
10.835.620
446.599.630
41,215882

KW .H .
ΔΡΧ
ΤΙΜ. ΜΟΝ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Θ.Κ
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
514
515
518
519
520
525
526
527
528
530.10
532
533
540
550

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΥΤΛΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΠΛΥΣΗ - ΚΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ - ΕΚΧΥΛΙΣΗ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΠΟΛΤΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΥΜΟΥ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΑ
ΞΗΡΑΝΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΞΗΡΑΝΣΗ ΠΟΛΤΟΥ
ΠΕΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ξ.Π
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΛΑΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΑΣΦ. - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ
ΕΡΓΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓ.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣ. ΥΔΑΤ. - ΑΠΟΧ. ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
ΚΑΝΉΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΤΤΤΜΕΡΙΣΜΟΣ
93.00.01.00 (401-413)
92.98.01.00(514-550)
92.01.62.980000 (Φωτισμός)
92.01.60.020002 (Κανήνα)
92.85.62.980000 (Γεωπ. Υττηρ.)
ΣΥΝΟΛΟ

K.W.H
623.340
593.362
491.637
957.742
606.938
967.096
401.424
1.888.660
116.850
372.866
420.970
29.755
256.971
982.097
24.796
95.216

ΔΡΑΧΜΕΣ
25.691.508
24.455.938
20.263.252
39.474.181
25.015.485
39.859.714
16.545.044
77.842.787
4.816.076
15.368.001
17.350.650
1.226.379
10.591.286
40.477.994
1.021.989
3.924.411

824.012
734.202

33.962.381
30.260.783

10.414
11.158

429.222
459.887

79.966
36.201

3.295.869
1.492.056

309.947
17.851

12.039.015
735.724

10.853.471

446.599.632

7.727.611
2.798.062
309.947
17.851

318.500.299
115.324.592
12.039.015
735.724

1Q.853.471. .. 44^22.630

7.8. Καταν. Ηλεκτρ. Ενέργ. ΔΕΗ

Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΖΑ Χ Α ΡΗ Σ Α.Ε
ΙΊΕ Ρ ΙΦ /Κ Η Α/ΝΣΗ ΞΑΝ Θ Η Σ
Χ Ρ Η Σ Η 1 9 9 7 -1 9 9 8
Κ Α ΤΑΝΑΛΩ ΣΗ Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Η Σ Ε Ν Ε ΡΓ Ε ΙΑ Σ (Α.Ε.Η.)
1.597.680
32.925.875
20,608554

K.W.H.
ΔΡΧ
ΤΙΜ . ΜΟΝ.
AJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Θ.Κ
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
514
515
518
519
520
525
526
527
528
530.10
532
533
540
550

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΥΤΛΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΠΛΥΣΗ - ΚΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΛΙΩΝ - ΕΚΧΥΛΙΣΗ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΠΟΛΤΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΥΜΟΥ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΑ
ΞΗΡΑΝΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΞΗΡΑΝΣΗ ΠΟΛΤΟΥ
ΠΕΛΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ξ.Π
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΛΑΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΑΣΦ. - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ
ΕΡΓΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓ.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣ. ΥΔΑΤ. - ΑΠΟΧ. ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

K.W.H ΔΡΑΧΜΕΣ
1.894.132
91.910
1.803.022
87.489
1.493.914
72.490
141.216
2.910.258
1.844.280
89.491
2.938.677
142.595
1.219.800
59.189
5.739.008
278.477
355.065
17.229
1.133.017
54.978
1.279.194
62.071
4.387
90.410
780.858
37.890
2.984.263
144.807
75.345
3.656
289.323
14.039
108.319
5.256
2.395.600
116.243
2.231.000
108.256

ΣΥΝΟΛΟ
εΤΤΤΜΕΡΙΣΜΟΣ
93.00.01.00 (401-413)
92.98.01.00(514-550)
92.01.62.980000 (Φοιτισμός)
92.01.60.020002 (Καντίνα)
92.85.62.980000 (Γεωπ. Υπηρ.)
ΣΥΝΟΛΟ

1.536
1.645

31.655
33.901

11.791
5.338

242.995
110.008

45.701

941.832

1.597.680

32.925.875

1.139.412
412.567
45.701

23.481.634
8.502.409
941.832

7.9. Κόστος Παραγ. Ατμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1997 - 1 9 9 8

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ

149.155
708.295.459
4.748,720854

ΤΟΝΟΙ
ΔΡΧ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

Α/Α

Θ.Κ

1

403

Εκχύλιση

ΤΜΗΜΑ

2

406

Καθαρισμός Χυμού

3

407

Συμπύκνωση

4

408

Κρυστάλλωση - Φυγοκέντρηση

5

409

6

411

Πελλετοποίηση ξηρού πολτού

1.523

7.579.063

7

519

Στρόβιλοι

74.575

337.155.236

ΣΥΝΟΛΟ

149.155

708.295.459

74.580
74.575

371.140.223
337.155.236

149.155

708.295.459

Ξηραντήριο

ΤΟΝΟΙ

ΔΡΑΧΜΕΣ

3.741

18.616.728

29.816

148.376.467

3.010

14.978.977

33.501

166.714.516

2.989

14.874.472

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ
93.00.01.000001 (403-411)
92.98.01.000001
(519)

7.10. Αποσβέσεις Ανάλ. σε Θ.Κ

ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΖΑ Χ Α ΡΗ Σ Α.Ε
Π Ε Ρ ΙΦ /Κ Η Α/ΝΣΗ Ξ ΑΝΘΗΣ
Χ Ρ Η Σ Η 1 9 9 7 -1 9 9 8
ΑΝΑ ΛΥ ΣΗ
Α Π Ο ΣΒ Ε Σ Ε Ω Ν Κ Α ΤΑ Θ .Κ Χ Ρ Η Σ Η Σ 1997 - 1998

Θ.Κ

RTIPK—

-m m m m

ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
Λ0ΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞ0Π

270
271
272
273
274
275
380
381
382
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
514
515
518
519
520
525
526
527
528
530
532
533
540
550
ΣΥΝΟΛΰ ■

508.109

3.320.072
141.389

792.284

335.412
4.379.726
2.151.529

1.021.511

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ
ΜΕΣΑ
ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ

189.330

1.122.314

54.000

580.605

40.050
3.334.753

138.000
2.413.262

3.254.000
20.111.591
957.212
73.925.828
3.040.524
47.784.393
25.044.600
125.861.732
2.063.872
88.945
5.800.212

11.100.000
1.548.000

4.200.000

ΕΞΟΔΑ
ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.

412.751
9.358.291
223.977
312.245
1.624.539
1.741.718
169.490

7.461.567

924.015
33.049
21.207
65.677
131.354
703.434

72.303
353.349
151.429
110.602
87.862
113.650

919.796
6.108.286
69.999
2.181.270
1.998.071
1.532.935
227.798
20.174

562.000

4.058

97.457
109.800
2.432.400

82.159
16.602

23.534.581

18.611.216

612.607
64.409
911.061
13.561.093

325.396.187

1.799.998

ΡΤΤΤΜΕΡΙΣΜΟΣ
93.00 (40Μ13)
92.98 (272-275,514-550)
92.01 (270-271)
92.84 (382)
92.85 (380-381)

ΣΥΝΟΛΟ

328.176.934
23.138.125
11.590.795
11. 100.000
15.120.790
389.126.644

8.023.567

ΣΥΝΟΛΟ
412.751
11.178.044
223.977
946.850
1.624.539
178.050
14.951.300
169.490
11.100.000
9.046.087
20.286.029
978.419
73.925.828
8.098.485
47.915.747
25.044.600
126.565.166
2.063.872
424.357
5.872.515
4.733.075
3.222.754
6.780.888
157.861
2.294.920
1.998.071
2.558.504
227.798
20.174
97.457
109.80C
2.514.559
16.602
612.607
1.864.407
911.061
389.126.644

7.11. Κόστ. Λειτ. Βοηθ. Μον. 92.98

ΕΛΛΙΙΝΙΚΗ BIOM HXANIA ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
Π ΕΡΙΦ /Κ Η Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΙΪΣ
ΧΡΗΣΗ 1997 - 1998
92.98. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΑΩΝ
ΚΟΔΛΟΓ/ΙΜΟΥ
92.98.00.000000
1
2

3
4
_______________ 5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΩΘ.ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΑΝΑΛΩΘ.ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠ.
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΟΣΒ,ΜΗΧ/ΤΩΝΤΕ_ΧΝ.ΕΓΚΑΤ.
ΑΠΟΣΒ.ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΩΝ
α π ο ς β .ε π ιπ λ ω ν μ ο ιπ .ε ξ ο π λ .
ΑΠΟΣΒΑΣΩΜΑΚΙΝΗΤ.
ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (α)

92.98.01.000000

272

273

274+540

275

514

515

518

79.592.378

62,588.487

28,726734

8.487.105

54.000
580.605

64.409

40.050
138.000

6.108.286

69·999

223.977

312.245

3.424.537

110.602
562.000

87.862

113.650

160,569.692

80.539.228

67.099.404

15.634,444

157.861

262.337.384

160.345.715

ΑΝΑΛΩΘ.ΗΛΕΚΤΡ,ΡΕΥΜΑ ΔΕΗ

28.904.784

2.984.263 ______7^34J
40.47Λ994
1.021.989

. 110.008
.1·4?2,Ρ56

1 ANMQO.HAEKTPPEYMAJA.n^^
_____ ________2 ΑΝΑΛΩΘ.ΑΤΜΟΣ
3 4AJ1ANH ΣΥΝ2ΗΡΗ£ΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
4 ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ

174.572

5 ΜΠΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (β)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α+β)

160.569.692

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

93.00.01,008

493.952

1,101.679

5.171.799

1.814.099
385.770

71.156

14.931.615
330.948

174.572

4.295.885

1.172.835

80.713.800

71.395.289

30.077.619

93.00.01,008 93.00.01.006 93.00.01.008

519

__
10.500
234,344 ______ 75.887
.25979_7,620
66.23Ϊ.550

366.451

1,021.971

42.9?2
3,262.534
43.200

2.181,270 _ _ 1.998.071

68.305.508

289,^3 _____ 108.319
3.924.411
.337,1^.236
.9.957,801
380.211
6.209.128
2.247.889

40.502^98
147.358

63.896.619

4.445.99(^

22.628.552

79.531,063

4,603.851

284.965.936

446.599,630

93.00.01.008 93,00.01.008 93.00.01.007

92.98.02,000

378.294.122
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7.12. Ανάλ. Θ.Κ 530 λογ. 92.98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ B10MHXAN1A ΖΑ Χ Α ΡϋΣ Α.Ε
Π ΕΡΙΦ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1997 - 1998
ΑΝΑΛΥΣΙΙ ΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 530 ΛΟί ΑΡΙΑΣΜΟΥ 92.9

- 601-942
8 .4 ^ 311

679,800

492.600

2.432^00

82,159
33.901
459,887

_9Α78^88
23.485

. - 33,901
_ 459.887

1.904,237
301.034

.57,478
2.828,278
579.274

159.385 13.247.172
71.933
152.217
.139.390

93.557
4.2W.038
873.833

38.643

868.884 13.464.677

92.81.62.07 92.01.62.07 92.01,62,07 92.01.62,07 92.01.62.07 92.84.62.07 92.01.62.07 92.84.62.07 92.01.62.07 92,85.62.07 93.00.01.00 92.82,62.07

189.678
32.380.440

7.13. Ανάλ. Θ .Κ 550 λογ. 92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡ1Φ/ΚΗ Α/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 1 9 9 7 - 1998
ΛΝΑΛΥΣϋ ΘΕΣΙΙΣ ΚΟΣ ΙΟΥΣ 550 ΛΟΙ ΑΡΙΑΣΜΟΥ 92.98
550.10

550.11

550.20

550.30

..53Ρ·_6Μ

176.370

14.461Ό4^

18.558

4.033.766

340.644

3.062.501

_

69-197

.4.180.666
128.790

1757,072

29.480.762

.11178 ^

97.043

591.800

36.178

29.752

4.307.179

15.747.121

4.345.634

1.798.802

. .J_.603.M3
754.881
223.550|

35.749.737

7.14. Κόστος Παραγωγής Λογ. 93.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΗ 199 7 - 1998
93.00
<ηΛ>οηΐΜθΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΗΓΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΛΟΓΑΡΙΛΙΜΟΥ

)3.00.00 000000 ΑΝΑΛΩΟΠΡηΤΕΓΥΛΕΙ
1 ΑΝΑΛΩβΒΟΗβΗΤΥΛΕΓ '
,.,167,629
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο της εργασίας, γίνεται
αντιληπτό ότι για την επίτευξη μιας ορθολογικής λογιστικής παρακολούθησης του
κόστους σπς επιχειρήσεις, κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ορισμένων εντύπων. Τα
οποία διαφέρουν από επιχείρηση σ ε επιχείρηση ανάλογα με το είδος και την φύση
της παραγωγής τους. Όσον αφορά την Ε.Β .Ζ . διαπιστώσαμε μετά την επεξεργασία
και μελέτη των στοιχείων που μας δάθηκαν και σύμφωνα με τα λεγάμενα των
υπαλλήλων τ η ς ό τ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με την
έκδοση και τήρηση των εντύπων και άτι όλα τηρούνται κανονικά σύμςχονα με τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Ανηθέτως οι Μμ.Ε. οι οποίες άπως είναι γναιστά δεν μπορούν να εςχιρμάσουν
σύγχρονα συστήματα οικονομικής διαχείρισης (στερούνται τη λογιστική οργάνωση,
μηχανογράφηση) και ο αριθμός τους αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των
επιχειρήσεων στην χώρα μας. Έτσι θα καταλήξουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι οι
περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοστολόγησης.
Τέλος θα ήθελα να προτείνω στην Διοίκηση της Ε.Β .Ζ . σπς μελλοντικές της
επενδύσεις να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην πιο σύγχρονη μορφή επικοινωνίας το
Internet. Από το οποίο μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
χρειάζεται και να κάνει ευκολότερα και με μικρότερο κόστος αγοραπωλησίες μέσου
αυτού. Επίσης εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο διαφημίζοντας τα προϊόντα της τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Δημήτρης I,

Καραγιάννης - Λογιστικά Κοστολόγηση Φοροτεχνικά

Γενικό

Λογιστικό Σχέδιο στην πράξη - Μ' Έκδοση - Θεσσαλονίκη 1993 - 1994
Δημήτρης I. Καραγιάννης - Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου στην πράξη - Α' Έκδοση - Θεσσαλονίκη 1993
Γεώργιος I.

Βένιερης - Λογιστική

Κόστους - Εκδοτικές Επιχειρήσεις το

Οικονομικά - Αθήνα 1996
Γιάννης Κ. Πάγγειος - Θεωρία Κόστους Τεύχος I - Εκδόσεις Α. Σταμούλης Αθήνα - Πειραιάς 1993
Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης - Αποθήκη — Κοστολόγηση - Εκδοτικός Οίκος Πάμισος
- Αθήνα 1989
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