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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι ‘Μελέτη περίπτωσης κοστολόγησης 

παραγωγής και αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα MBS NAVISION’ μέσα από 

το παράδειγμα μιας νέας ελληνικής βιομηχανικής επιχείρησης (φανταστική) 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών, την 

‘Megabyte’.Στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας όπως αυτό παρουσιάζεται 

μέσα από τα κεφάλαια 1,2 και 3 γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας 

της κοστολόγησης στο χώρο της βιομηχανίας αλλά και σχετικών με αυτήν 

εννοιών κόστους. Συνάμα αναλύονται οι μέθοδοι κοστολόγησης 

,παραδοσιακές και σύγχρονες, που χρησιμοποιούνται από το σύνολο των 

επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο με αναφορά στα 

εκάστοτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, στις μεταξύ τους ομοιότητες 

και διαφορές. Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην κοστολόγηση της παραγωγής 

μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9) όπως αυτή 

εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα από πληθώρα ελληνικών επιχειρήσεων. Στη 

συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό κομμάτι της εργασίας όπως αναλύεται στα 

κεφάλαια 4,5 και 6. Αρχικά στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην 

εξεταζόμενη εταιρία ‘Megabyte’ και στα λογιστικά της γεγονότα όπως 

συνέβησαν στον ένα μήνα λειτουργίας της. Τα τελευταία  διακρίνονται σε 

τέσσερις κύριες κατηγορίες: στα λογιστικά γεγονότα του υποσυστήματος της 

Γ/Λ, των προμηθευτών, των πελατών και στις εγγραφές τέλους χρήσης. Στη 

συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο συντάσσεται ο ισολογισμός και τα 

αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας μέσω του προγράμματος (ΟΔΕΠ) MBS 

Navision αφού πρωτίστως έχει ακολουθήσει η κοστολόγηση της παραγωγής. 

Ακολούθως στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκ νέου η κοστολόγηση της 

παραγωγής και η έκδοση αποτελεσμάτων χρήσης μέσω της Αναλυτικής 

Λογιστικής (ομάδα 9) προκειμένου να γίνει  σύγκριση και επαλήθευση με τα 

αποτελέσματα που προηγήθηκαν μέσω του προγράμματος MBS Navision. 

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 

παραμετροποίησης του συστήματος MBS Navision για την  δημιουργία της 

απαραίτητης βάσης δεδομένων και την επίλυση της συγκεκριμένης 

εφαρμογής.  
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1   ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Με τον όρο λογιστική (accounting) πρακτικά νοείται το άρτια συγκροτημένο 

πληροφοριακό σύστημα που  εστιάζει στην  συλλογή,  μέτρηση,  επεξεργασία 

και παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ένα πλήθος χρηστών. 

Θεωρητικά η λογιστική  ασχολείται σε πρώτο επίπεδο με τον σχεδιασμό ,την 

συγκρότηση και τη λειτουργία του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος και 

σε δεύτερο με την κριτική διερεύνηση , ερμηνεία ,αξιολόγηση και αξιοποίηση 

των παρεχόμενων πληροφοριών για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων.  

 

Η λογιστική χωρίζεται σε τρεις κλάδους τη χρηματοοικονομική λογιστική 

(financial accounting) την διοικητική λογιστική (management accounting) και 

την λογιστική κόστους. 

 

Η χρηματοοικονομική λογιστική έχει ως κύριο στόχο της την ενημέρωση όλων 

των ενδιαφερομένων μερών εκτός της επιχείρησης όπως είναι το κράτος , οι 

επενδυτές , οι μέτοχοι, οι τράπεζες , οι πιστωτές κ.α με θέματα που 

σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης (Chen and 

Lin, 2004). Η διοχέτευση των λογιστικών πληροφοριών σε τρίτους γίνεται με 

την κατάρτιση και δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ο 

ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης 

κερδών που καταρτίζονται σε αραιά χρονικά διαστήματα κάθε τρίμηνο ή 

εξάμηνο με βάση τις παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα λογιστικά πρότυπα. 

Να σημειωθεί ότι η χρηματοοικονομική λογιστική επικεντρώνεται στο σύνολο 

της επιχείρησης χωρίς να υπεισέρχεται σε θέματα που αφορούν τμήματα της 

επιχείρηση ή γραμμές προϊόντων. (Devadasan, et al.,  2003) 

 

Η διοικητική λογιστική σε αντίθεση  με την χρηματοοικονομική ασχολείται με 

την εσωτερική πληροφόρηση της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Μετρά και 

παρέχει πληροφορίες τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής φύσεως 

προκειμένου να βοηθήσει την διοίκηση να πάρει αποφάσεις και να επιτύχει 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Ουσιαστικά οι διευθυντές χρησιμοποιούν την 
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διοικητική λογιστική για να επιλέξουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική που 

θα ακολουθήσουν. Οι εν λόγω πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάλυση 

του κόστους των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας με τον προγραμματισμό 

δράσης της, τον έλεγχο του προγραμματισμού και την αξιολόγηση της 

απόδοσης ατόμων και τμημάτων διαχέονται μέσα στην επιχείρηση 

ενημερώνοντας τους καθ’ ύλη αρμόδιους (Ahrens, and Chapman, 2006; 

Lukka, 2006).  

 

Προκειμένου η χρηματοοικονομική και η διοικητική λογιστική να 

λειτουργήσουν απαιτείται η τροφοδότησή τους με την απαραίτητη πρώτη ύλη, 

τις κοστολογικές πληροφορίες. Οι τελευταίες παρέχονται από την λογιστική 

κόστους, είναι οικονομικής και μη οικονομικής φύσεως και σχετίζονται με την 

ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης , του κόστους λειτουργίας 

των επιμέρους τμημάτων του κόστους πωληθέντων του κόστους διοίκησης 

κ.α .  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η λογιστική ως ένα τρίγωνο 

μερισμένο σε τρία μέρη όσες και οι υποδιαιρέσεις της λογιστικής. Στην βάση  

βρίσκεται η λογιστική κόστους που τροφοδοτεί με πληροφορίες τις άλλες δυο 

λογιστικές και στα δυο ισοσκελή τρίγωνα διαγράφονται η χρηματοοικονομική 

και η διοικητική λογιστική.   

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΧΡ

ΗΜ
ΑΤ

/Κ
Η

ΛΟ
ΓΙ
ΣΤ
ΙΚ
Η
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              1.1  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Κατά τον Ι.Χρυσοκέρη, κοστολόγηση είναι ο ανά μονάδα έργου λογισμός 

κόστους – έργου – αποτελέσματός, ενώ 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. Γενικότερα 

με τον όρο κοστολόγηση νοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται 

για την συγκέντρωση , κατάταξη ,καταγραφή και τον επιμερισμό των δαπανών 

μιας οικονομικής μονάδος ώστε να επιτευχθεί ο προσδιορισμός του κόστους 

των υπηρεσιών , των διαδικασιών, της παραγωγής ,των προϊόντων και 

γενικότερα του κόστους λειτουργίας.  

 

Το πληροφοριακό σύστημα που είναι υπεύθυνο για τις παραπάνω λειτουργίες 

είναι το κοστολογικό σύστημα το οποίο ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες 

για αυτό πληροφορίες όπως παρέχονται από άλλα πληροφοριακά συστήματα 

(σύστημα μισθοδοσίας, μητρώο παγίων) αλλά κατά κύριο λόγο από την 

Γενική Λογιστική. Ο βαθμός ανάπτυξης και οργάνωσης του τελευταίου άπτεται 

των πληροφοριακών αναγκών της εκάστοτε διοίκησης σε συνδυασμό με τους 

όποιους οικονομικούς της περιορισμούς. Καλύτερα είναι συνάρτηση μιας 

ανάλυσης κόστους - οφέλους όπου το κόστος του προσδιορισμού της 

πληροφορίας πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσοι από το όφελος που αποκομίζει 

η διοίκηση από την τελευταία.  

 

Κατά τον  σχεδιασμό ενός κοστολογικού συστήματος θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι φορείς κόστους ή αλλιώς τα αντικείμενα κόστους (cost 

object) τα οποία αποτελούν και το μέτρο κόστους για την επιχείρηση. Τα 

αντικείμενα κόστους επιλέγονται από την διοίκηση ανάλογα με τις ανάγκες της 

και μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες, δραστηριότητες, τμήματα της 

επιχείρησης κ.α .Η κοστολόγηση τους επιβάλλεται να γίνεται βασιζόμενη σε 

συγκεκριμένες αρχές και κανόνες που θα ακολουθούνται με συνέπεια και 

αντικειμενικότητα στην πληροφόρηση ώστε το κοστολογικό σύστημα να είναι 

αποδεκτό από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 
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Η επιλογή και ο σχεδιασμός του κατάλληλου κοστολογικού συστήματος για 

την επιχείρηση καλό θα ήταν να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τέσσερα σημεία 

– κλειδιά όπως αυτά αναλύονται ακολούθως. 

 

1. Ο σχεδιασμός και η επιλογή του κοστολογικού συστήματος επιβάλλεται 

να γίνεται μέσω μιας ανάλυσης κόστους – οφέλους για την επιχείρηση. 

Οι πόροι που ‘σπαταλιόνται’ για την ανάπτυξή του θα πρέπει να 

αναμένεται να αποφέρουν ‘έσοδα’ μεγαλύτερα από το κόστος τους 

προκειμένου η επιχείρηση να βγει κερδισμένη από την επένδυσή της. 

Εν παραδείγματι το κόστος εγκατάστασης ενός πολυπλοκότερου 

κοστολογικού  συστήματος  είναι πιθανό να είναι πιο κοστοβόρο  από 

το ήδη υπάρχον καθώς θα απαιτεί την εκ νέου εκπαίδευση των 

στελεχών της .Το νέο κοστολογικό σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί 

εφόσον τα επιπρόσθετα οφέλη από την εφαρμογή του, όπως είναι 

καλύτερη και ακριβέστερη  πληροφόρηση για τον τρόπο δημιουργίας 

του κόστους παραγωγής, υπερκαλύπτουν τα όποια κόστη 

εγκατάστασής του. 

2. Το μέγεθος  της εταιρίας, η στρατηγική και οι επιδιωκόμενοι στόχοι της 

είναι οι συνιστώσες που καθορίζουν το σχεδιασμό ενός 

αποτελεσματικού κοστολογικού συστήματος ο οποίος ξεκινά έπειτα 

από ενδελεχή ανάλυση των όποιων διεργασιών της καθώς και  

κατανόηση του τρόπου σύνδεσης και λειτουργίας τους. Γενικότερα το 

κοστολογικό σύστημα επιβάλλεται να είναι κομμένο και ραμμένο στα 

μέτρα της εκάστοτε επιχείρησης χωρίς να υπαγορεύει σε καμία 

περίπτωση εκείνο τις στρατηγικές της τελευταίας.  

3. Το κοστολογικό σύστημα θα πρέπει να σχεδιάζεται με απώτερο στόχο 

την αποτελεσματική πληροφόρηση της διοίκησης σχετικά με τον τρόπο 

που οι φορείς κόστους –προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους 

πόρους της επιχείρησης.  

4. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα συστήματα κοστολόγησης στη 

διοίκηση αποτελούν μια μόνο πηγή πληροφόρησης η οποία  θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη πάντα σε συνδυασμό και με άλλες μη 

κοστολογικές πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων. 
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                      1.2  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 
Προτού ξεκινήσει η ανάλυση των διαφορών μεθόδων κοστολόγησης είναι 

απαραίτητη η παράθεση ορισμένων βασικών εννοιών κόστους ώστε ο 

αναγνώστης να εισέλθει ομαλά στο χώρο της κοστολόγησης και να 

κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία των κοστολογικών συστημάτων. Έννοιες 

όπως φορέας κόστους, κέντρα κόστους, ανάθεση κόστους, οδηγοί κόστους 

κ.α αναλύονται παρακάτω.  

 

Κόστος (cost) νοείται το σύνολο των κάθε φύσεως και μορφής οικονομικών 

θυσιών οι οποίες απαιτούνται κάτω από δυσμενής τεχνοοικονομικές συνθήκες 

για να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και να προσλάβει ορισμένη 

μορφή ή ιδιότητες ως  θέση στο χώρο και στον χρόνο. (κόστος κατά τον Μ. 

Τσιμάρα)  

 

Φορέας κόστους (cost object) είναι το αντικείμενο , η δραστηριότητα ως 

προς το οποίο γίνεται η συγκέντρωση του κόστους που απαιτήθηκε για την 

παραγωγή του. Καλύτερα φορέας κόστους είναι οτιδήποτε επι του οποίου η 

επιχείρηση επιοθυμεί την μέτρησαη του κόστους του (Davenport and Snyder, 

1997) . Έτσι παραδείγματα φορέων κόστους είναι το κόστος παραγωγής ενός 

προϊόντος σε μια βιομηχανική επιχείρηση ,το κόστος εξυπηρέτησης ενός 

πελάτη σε μια τράπεζα, το κόστος λειτουργίας ενός τμήματος της επιχείρησης 

κ.α . Γενικότερα οτιδήποτε επί του οποίου επιθυμείται από την επιχείρηση να 

μετρηθεί το κόστος του καλείται φορέας κόστους.   

 

Κέντρα κόστους (cost centers) είναι τα τμήματα της επιχείρησης επί των 

οποίων γίνεται η συγκέντρωση του κόστους. Tα κέντρα κόστους 

επιβαρύνονται με τα κόστη που τους αναλογούν με δαπάνες δηλαδή που είναι 

σχετικές με αυτό. Η συγκέντρωσης του κόστους σε κέντρα είναι βαρύνουσας 

σημασίας για την επιχείρηση γιατί εκτός των άλλων παρέχει την δυνατότητα 

του ελέγχου της δημιουργίας του κόστους και ως εκ τούτου τον έλεγχο της 

κοστολογικής  αποτελεσματικότητας κάθε κέντρου. 
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Συγκέντρωση κόστους (cost accumulation) είναι η οργανωτική 

συγκέντρωση της κοστολογικής πληροφορίας  σε ένα κοστολογικό σύστημα.  

 

Ανάθεση κόστους (cost assignment) είναι ένας γενικός όρος που 

ενσωματώνει τις έννοιες του προσδιορισμού του άμεσου και του έμμεσου 

κόστους και την ανάθεση τους στον επιλεγμένο φορέα κόστους. Για την  

ανάθεση των άμεσων κοστών χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος cost tracing 

ενώ για εκείνη των έμμεσων ο όρος cost allocation που υποδηλώνει τον 

επιμερισμό του έμμεσου κόστους στο φορέα κόστους. 

 

Βάση επιμερισμού του κόστους (cost allocation base) είναι ο παράγοντας 

που επιμερίζει το έμμεσο κόστος σε ένα φορέα κόστους. Παραδείγματα 

τέτοιων παραγόντων είναι :οι ώρες της άμεσης εργασίας, οι ώρες λειτουργίας 

των μηχανημάτων, ο αριθμός των τελικών προϊόντων που παράχθηκαν κ.α.  

 

Direct costs

Indirect costs

Cost
object

Cost tracing

Cost allocation

Cost
assignment

 
                         Ανάθεση του άμεσου και του έμμεσου κόστους σε ένα φορέα κόστους  

 

Άμεσο κόστος (Direct cost) ενός φορέα κόστους καλείται εκείνο το κόστος 

που σχετίζεται άμεσα με τον συγκεκριμένο φορέα και μπορεί να καθοριστεί σε 

αυτόν με οικονομικό τρόπο (Davenport and Snyder, 1997). Ας υποτεθεί πως 

σε μια βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής επίπλων επιθυμείται η εξεύρεση 

του άμεσου κόστους ενός τραπεζιού. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για την 

παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος και το κόστος της εργασίας που 

απαιτήθηκε για την κατασκευή του είναι κόστη που μπορούν να σχετιστούν με 

το προϊόν και να καθοριστούν οικονομικά σε αυτό. Τα κόστη αυτά καλούνται 

άμεσα κόστη.  
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Έμμεσο κόστος (indirect cost) ενός φορέα κόστους καλείται το κόστος που 

σχετίζεται μεν με τον συγκεκριμένο φορέα κόστους δεν μπορεί όμως να 

καθοριστεί σε αυτόν με έναν οικονομικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα στο 

ανωτέρω παράδειγμα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτήθηκε για 

την παραγωγή μιας παρτίδας γραφείων θεωρείται έμμεσο κόστος γιατί ενώ 

είναι γνωστό ότι συνέβαλε στην παραγωγή καθενός προϊόντος δεν δύναται να 

γνωρίζεται πόσο ακριβώς ρεύμα καταναλώθηκε για την παραγωγή καθενός 

γραφείου, με λίγα λόγια τι κόστος ρεύματος αναλογεί στην παραγωγή κάθε 

ενός γραφείου χωριστά. Αντίστοιχο παράδειγμα έμμεσου κόστους αποτελούν 

ο μισθός του νυχτερινού φύλακα, το ενοίκιο του κτιρίου που πραγματοποιείται 

η παραγωγή των γραφείων κ.α. 

 

Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η  διάκριση του άμεσου κόστους από το έμμεσο 

κόστος σε έναν φορέα κόστους να μην είναι εύκολα διακριτή με αποτέλεσμα 

την πραγματοποίηση λαθών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

κατηγοριοποίηση του κόστους σε άμεσο ή έμμεσο αναλύονται ακολούθως. 

 

• Η σημαντικότητα του κόστους προς διάκριση. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

κόστος που σχετίζεται με έναν φορέα τόσο πιο πιθανό να μπορεί να 

καθοριστεί οικονομικά σε αυτό, με άλλα λόγια τόσο πιο πιθανό να είναι 

άμεσο παρά έμμεσο κόστος. 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών που παρακολουθούν την εξέλιξη του κόστους 

σε έναν φορέα. Παράδειγμα αποτελούν τα λεγόμενα barcodes που 

χρησιμοποιούνται από πληθώρα επιχειρήσεων. 

• Η λεπτομερής σχεδίαση των λειτουργιών μιας δραστηριότητας 

συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση των κοστών της  σε έμμεσα ή άμεσα 

όπως αυτά καθορίζονται κατά τον σχεδιασμό της τελευταίας. 

  

Σταθερό κόστος (fixed cost) είναι εκείνο το κόστος που δεν επηρεάζεται από 

το επίπεδο δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας και είναι ανεξάρτητο 

από τις μεταβολές του όγκου δραστηριότητας της .  
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Μεταβλητό κόστος (variable cost)  νοείται το κόστος που επηρεάζεται από  

το επίπεδο δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας και εξαρτάται άμεσα 

από τις μεταβολές του όγκου δραστηριότητας (Meyer and Thibodaux, 1996).  

 

Οδηγός κόστους (cost driver) καλείται εκείνος ο παράγοντας του οποίου η 

μεταβολή επηρεάζει το συνολικό κόστος ενός φορέα. Παράδειγμα οδηγού 

κόστους της παραγωγής αποτελεί ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων . 

Ενδεχόμενη μεταβολή του τελευταίου επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος 

του εν λόγω φορέα.  

                
Συνιστώσες του κόστους παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας. Στην 

περίπτωση της βιομηχανικής μονάδας οι φορείς κόστους συνηθίζεται να είναι 

τα παραγόμενα προϊόντα επί των οποίων γίνεται και η συγκέντρωση του 

κόστους .Τα στοιχεία κόστους που ακολουθούν συμμετέχουν από κοινού στην 

διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και αποτελούν τις συνιστώσες του. 
 

• Οι αναλωθείσες πρώτες ύλες (raw materials) που αποτελούν τα 

ενσωματωμένα στα παραγόμενα προϊόντα άμεσα υλικά και τα οποία 

είναι υπεύθυνα για ένα σημαντικό μέρος του κόστους των τελικών 

προϊόντων . Οι πρώτες ύλες αγοράζονται από την επιχείρηση με στόχο 

να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή των 

τελικών προϊόντων και για αυτό ακριβώς το λόγο το κόστος της αγοράς 

τους  βαραίνει τα προϊόντα επί των οποίων αναλώθηκαν. 

• Το κόστος της άμεσης εργασίας. (direct labor) Η εργασία που 

απαιτείται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων μιας οικονομικής 

μονάδας διακρίνεται σε άμεση και έμμεση εργασία. Η πρώτη σε 

αντίθεση με την δεύτερη είναι το κομμάτι εκείνο της εργασίας που είναι 

άμεσα διακριτό και συσχετισμό οικονομικά με την παραγωγή του 

προϊόντος. Η άμεση εργασία είναι αναγκαία καθ΄ όλη την παραγωγική 

διαδικασία και μπορεί να ξεκινά από την επεξεργασία των πρώτων 

υλών και την ενσωμάτωσή τους στο προϊόν μέχρι και την τελειοποίηση 

του τελευταίου ανεξαρτήτως αν εκτελείται χειρονακτικά η μέσω 

μηχανημάτων. Γενικότερα τα κόστη  
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• Το γενικό βιομηχανικό κόστος (overheads)  στα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα εμπεριέχονται οι δαπάνες της επιχείρησης που δεν είναι εφικτό 

να μεριστούν στο σύνολο των φορέων κόστους της επιχείρησης , είναι 

έμμεσο κόστος και δημιουργείται στα πλαίσια της παραγωγικής 

διαδικασίας και για το λόγο αυτό αναλώνεται στα παραγόμενα, τελικά 

προϊόντα.  

 

Κύριο κόστος (prime cost) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το σύνολο 

των άμεσων κοστών που συγκεντρώνονται στην παραγωγή ενός προϊόντος 

και περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλών και της άμεσης εργασίας. 

Direct materials + Direct labor = Prime cost 
 

Conversion cost καλούνται όλα τα κόστη παραγωγής πλην των άμεσων 

υλικών.   Direct labor + Manufacturing cost = Conversion cost    

 

Συνιστώσες του κόστους λειτουργίας .Πέραν του κόστους της παραγωγής 

υπάρχουν και άλλα κέντρα της επιχείρησης που παράγουν κόστος και το 

οποίο συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του κόστους λειτουργίας της 

τελευταίας .Τέτοια έξοδα είναι τα ακόλουθα: 

 

• Έξοδα διοίκησης νοούνται τα πάσης φύσεως έξοδα  που άπτονται 

της διοίκησης της εταιρίας, όπως οι αμοιβές των διευθυντών και των 

νομικών συμβούλων. 

• Έξοδα πωλήσεων όπου συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα που 

δημιουργούνται από τις δραστηριότητες προώθησης και πωλήσεων 

των προϊόντων της εταιρίας. Τέτοια έξοδα είναι εκείνα της διαφήμισης 

και τα έξοδα μεταφοράς των τελικών προϊόντων στα κανάλια 

διανομής. 

• Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης νοούνται τα έξοδα εκείνων των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας που σχετίζονται με την έρευνα  και την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων ώστε να καλυφθούν οι συνεχείς και 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. 
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• Έξοδα χρηματοδότησης καλούνται τα έξοδα που έχουν άμεση 

σχέση με την χρηματοδότηση της εταιρίας όπως οι χρεωστικοί τόκοι 

και οι προμήθειες των τραπεζών. 

 

Την ίδια φιλοσοφία στον διαχωρισμό του κόστους ακολουθούν και οι 

Αγγλοσαξονικές χώρες στα κοστολογικά συστήματα των οποίων τα κόστη 

επιμερίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες: 

 

a) σε εκείνα τα κόστη που έχουν να κάνουν άμεσα με την παραγωγική 

διαδικασία και τα οποία ονομάζονται κόστη παραγωγής ( production 
costs) . 

b) και σε εκείνα τα κόστη που δεν συναρτώνται με την παραγωγική 

διαδικασία τα κόστη περιόδου (period costs) . 

 

Στα κόστη παραγωγής περιλαμβάνονται όλα τα κόστη που ευθύνονται για την 

παραγωγή των προϊόντων δηλαδή  τα άμεσα υλικά, η άμεση εργασία και τα 

Γ.Β.Ε. ενώ στα κόστη περιόδου όλα τα υπόλοιπα κόστη που δημιουργούνται 

ως αποτέλεσμα της γενικότερης λειτουργίας της επιχείρησης και όχι της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

 
Manufacturing costs

or
Production costs

Direct labor
costs

Direct
materials

costs

Overhead
costs

Nonmanufacturing costs
or

 Period costs

Marketing or
selling costs

Administrative,
disribution

costs

Prime cost Conversion
cost
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2   ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η κατά παραγγελία κοστολόγηση και η κοστολόγηση της συνεχούς 

παραγωγής  
Οι κύριες μέθοδοι κοστολόγησης που μπορούν να εφαρμόσουν οι εταιρίες στο 

σύνολο τους είναι δύο, η μέθοδος της κατά παραγγελίας κοστολόγησης (job 

costing) και εκείνη της συνεχούς παραγωγής (process costing).Η πρώτη 

μέθοδος  κοστολόγησης εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις που παράγουν 

διαφοροποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία αποτελεί 

ξεχωριστή εργασία (job) για την επιχείρηση το κόστος της οποίας θα πρέπει 

να υπολογίζεται μεμονωμένα. Στον αντίποδα η κοστολόγηση της συνεχούς 

παραγωγής εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα 

μαζικά. Εδώ η διαδικασία παραγωγής είναι όμοια για όλα τα προϊόντα και 

κατά συνέπεια θα ήταν άτοπο να παρακολουθείται το κόστος καθενός 

ξεχωριστά. Τα ίδια άμεσα υλικά, η ίδια ποσότητα εργασίας και το ίδιο 

ποσοστό των Γ.Β.Ε βαραίνουν την παραγωγή κάθε προϊόντος. Στο σύστημα 

της συνεχούς παραγωγής υπολογίζεται το συνολικό κόστος της παραγωγικής  

διαδικασίας και για την εξεύρεση του μοναδιαίου κόστους διαιρείται με τον 

αριθμό των παραγόμενων προϊόντων.  

 

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν κοστολογικά 

συστήματα που δεν είναι αμιγώς ούτε κατά παραγγελίας ούτε συνεχούς 

παραγωγής, αντίθετα είναι συστήματα που συνδυάζουν στοιχεία και από τα 

δυο παραπάνω ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  και τις ανάγκες τους. 

Μάλιστα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τα δυο άκρα ενός συνεχούς 

συστήματος. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται αυτή η σχέση μεταξύ 

των δυο κύριων συστημάτων κοστολόγησης.   
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

 

Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (Activity based costing) 

Ένα τρίτο σύστημα κοστολόγησης του οποίου η φιλοσοφία διαφέρει από 

εκείνη των αναφερθέντων είναι το σύστημα της κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με την μεθοδολογία του συστήματος το σύνολο των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σχετίζεται με συγκεκριμένους φορείς 

κόστους (προϊόντα ή υπηρεσίες) επί των οποίων γίνεται ο επιμερισμός του 

κόστους των δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια το κόστος των δραστηριοτήτων 

επιμερίζεται στα προϊόντα η΄ τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνα για την 

ύπαρξη τους.  

 

 

2.1   ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (JOB 
COSTING ) 

 

Η ‘DELL’ παράγει καθημερινά πληθώρα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

βασιζόμενη στις παραγγελίες πελατών της που ζητούν υπολογιστές με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Ο κάθε υπολογιστής 

διαφοροποιείται  από τους υπόλοιπους κοστολογικά καθώς αποτελείται από 

διαφορετικά συστατικά μέρη -hardware (επεξεργαστές , μητρικές , κάρτες 

γραφικών , μνήμες κ.α.)  ,διαφορετικά software προγράμματα ανά περίπτωση 

και κατ’ επέκταση διαφορετικές ώρες εργασίας για την συναρμολόγηση και 

εγκατάστασή του. Προκειμένου η DELL να υπολογίσει το κατά περίπτωση 

κόστος θεωρεί τον κάθε υπολογιστή ως ξεχωριστή εργασία και συγκεντρώνει 

όλα τα κόστη που σχετίζονται με αυτόν σε αυτόν. Πιο συγκεκριμένα 

υπολογίζει τα άμεσα κόστη που δεν είναι άλλα από τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγησή και το κόστος της εργασίας που 
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απαιτείται για αυτή. Όλα τα υπόλοιπα έμμεσα κόστη παραγωγής επειδή δεν 

μπορούν να καθοριστούν με οικονομικό τρόπο σε κάθε υπολογιστή 

συγκεντρώνονται και επιμερίζονται στο σύνολό τους.   

 

Η ‘Colorscope’ αποτελεί ένα επιστημονικό εργαστήρι φωτογραφίας που 

σχεδιάζει διαφημίσεις για επιχειρήσεις όπως η Walter Thompson, Walt Disney 

και η R.H Macy. Παλαιότερα , εξηγεί ο Andrew Cha στέλεχος της εταιρίας, 

κάθε έργο που ανέθεταν στην εταιρία χρεωνόταν με την ίδια τιμή γιατί 

ανεξαρτήτως  αποτελέσματος  η ολοκλήρωσή του  περνάει μέσα από πέντε 

στάδια – την προεργασία, συγκέντρωση υλικού, μοντάζ, ανάπτυξη της 

διαφήμισης και τον ποιοτικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο στάδιο της 

προεργασίας, αναλύει, επιλέγεται η γενικότερη φιλοσοφία της διαφήμισης 

όπου περιλαμβάνονται εργασίες όπως το κόψιμο και το ράψιμο των 

διαλόγων, η δημιουργία των γραφικών, της φωτογραφίας και των τίτλων. Στο 

στάδιο της συγκέντρωσης του υλικού  η όλη προεργασία αποτυπώνεται στον 

υπολογιστή ενώ στο τρίτο γίνεται το μοντάζ – το κόψιμο σκηνών και ο 

εμπλουτισμός της διαφήμισης με μουσική. Στο τέταρτο στάδιο η όλη ταινία 

προβάλλεται σε μια οθόνη τεσσάρων χρωμάτων για την τελική ρύθμιση τους 

ενώ στο τελευταίο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου εξετάζεται κατά πόσο το όλο 

αποτέλεσμα πληρεί τις απαιτήσεις του πελάτη. Αν τούτο δεν συμβαίνει 

γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις. Ο Andrew Cha με τον καιρό παρατήρησε 

σημαντικές διαφορές στο φόρτο εργασίας κάθε σταδίού για την ολοκλήρωση 

διαφορετικών διαφημιστικών σπότς. Μπορεί τα στάδια του έργου να ήταν ίδια 

όμως το φόρτο εργασίας κάθε σταδίου ήταν διαφορετικό με αποτέλεσμα η 

εταιρία σε πολλές δουλειές να χάνει χρήματα. Έτσι για παράδειγμα η 

δημιουργία γραφικών άλλοτε ήταν απλή υπόθεση και άλλοτε σπαζοκεφαλιά, 

το ίδιο συνέβαινε και με τους διάλογους και με το τελικό μοντάζ, οι ώρες 

εργασίας για κάθε έργο ποτέ δεν ήταν ίδιες συνεπώς και το κόστος το ίδιο . Η 

συνεχής πίεση του ανταγωνισμού και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους 

συνέβαλαν στην συνειδητοποίηση της σημασία του κόστους  κάθε έργου για 

την επιλογή της τελικής τιμής που θα χρεωνόταν ο κάθε πελάτης. Ο  Cha 

κατέληξε πως ένα σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία βασισμένο στις 

ώρες εργασίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε έργου θα έδινε 

περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες για το κόστος του και συνεπώς 
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την δυνατότητα να επιτευχθούν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους ανά έργο. 

Σήμερα το κοστολογικό σύστημα της ‘Colorscope’ βαραίνει κάθε έργο με τις 

πρώτες ύλες που αναλώθηκαν σε αυτό και ακολούθως επιμερίζει τα 

υπόλοιπα κόστη (μισθοί, ενοίκια,) σε κάθε έργο βάση του αριθμού των ωρών 

που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή του. Το νέο κοστολογικό σύστημα έχει 

συμβάλλει σημαντικά στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή του 

κόστους ανά έργο αλά και στον έλεγχο του κόστους σε κάθε στάδιο εργασίας. 

Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι σημαντικοί πόροι της εταιρίας χάνονταν σε 

διορθώσεις των σποτς εξαιτίας της εσφαλμένης αποτύπωσης των γραφικών 

και της φωτογραφιών στον υπολογιστή τα οποία μάλιστα ήταν αδύνατον να 

γίνουν αντιληπτά αν δεν ολοκληρωνόταν το όλο έργο. Η ‘Colorscope’ 

αντιλήφθηκε άμεσα την επιτακτική ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός ακόμη σταδίου 

στην παραγωγή των σποτς το οποίο θα ήλεγχε την σωστή μεταφορά της 

σχεδίασης της διαφήμισης στον υπολογιστή. Συμπερασματικά, καταλήγει ο 

Cha, το νέο σύστημα της κοστολόγησης κατά παραγγελία βελτίωσε σημαντικά 

τα περιθώρια κέρδους της εταιρίας κοστολογώντας ορθότερα κάθε έργο και 

μειώνοντας τη σπατάλη πόρων σε αυτό. 

 

Στα παραδείγματα της ‘DELL’ και της ‘Colorscope’ δίνεται μια πρώτη εικόνα 

της φιλοσοφίας του κοστολογικού συστήματος της κατά παραγγελίας 

κοστολόγησης. Η παραγγελία του κάθε υπολογιστή στην πρώτη και η 

δημιουργία του κάθε διαφημιστικού σπότ στην δεύτερη αντιμετωπίζονται ως 

ξεχωριστές εργασίες επί των οποίων συγκεντρώνονται όλα τα κόστη που 

σχετίζονται με αυτές. Με τον τρόπο αυτό η κάθε εταιρία γνωρίζει το κόστος 

παραγωγής κάθε ξεχωριστής εργασίας (job) και πως αυτό δημιουργείται στα 

διάφορα στάδια παραγωγής. Η γνώση του τρόπου δημιουργίας του αποτελεί 

και το κλειδί του εκάστοτε κοστολογικού συστήματος καθώς  δίνει σημαντική 

πληροφόρηση στα στελέχη της εταιρίας σχετικά με τον τρόπο μείωσης του 

στα διάφορα στάδια παραγωγής. Καταλήγοντας, η αποτελεσματικότητα ενός 

κοστολογικού συστήματος έγκειται στην ικανότητα του να παρέχει ακριβείς 

πληροφορίες στα στελέχη της σχετικά με το κόστος παραγωγής και τον τρόπο 

δημιουργίας του προκειμένου αυτά να λαμβάνουν αποφάσεις για την 

οικονομική και κερδοφόρα ανέλιξη της επιχείρησης τους. 
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2.1.1  Η κατά παραγγελία κοστολόγηση στο χώρο της 

βιομηχανίας. 
Στο παρόν κομμάτι της εργασίας επιχειρείται μια προσέγγιση του συστήματος 

της κατά παραγγελίας κοστολόγησης στο χώρο της βιομηχανίας μέσα από το 

παράδειγμα της εταιρίας ‘The Wallace company’ η οποία ειδικεύεται στην 

παραγωγή μηχανημάτων πολτοποίησης χαρτιού για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω επιχειρηματικό χώρο. Η παρούσα ανάλυση 

βασίζεται σε μια σειρά έξι βημάτων που απώτερο στόχο έχουν τον 

προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων. Τα 

βήματα που ακολουθούν αποτελούν ένα τρόπο προσέγγισης του 

κοστολογικού συστήματος της κατά παραγγελίας κοστολόγησης χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι άλλοι τρόποι προσέγγισης δεν ενδείκνυνται.  

 

ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός του έργου που επιλέγεται ως φορέας κόστους. 

Η εταιρία καλείται να επιλέξει τον φορέα κόστους επί του οποίου θα γίνεται η 

συγκέντρωση όλου του κόστους  άμεσου και έμμεσου που σχετίζεται με την 

παραγωγή του. Στο παράδειγμά της εταιρίας ‘ Wallace’ ο φορέας κόστους 

επιλέγεται να είναι το κατά περίπτωση έργο της παραγωγής του μηχανήματος 

πολτοποίησης χαρτιού.  

 

ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισμός του άμεσου κόστους του έργου.  

Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζονται όλα τα άμεσα κόστη που σχετίζονται με 

την παραγωγή του έργου. Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρία αναγνωρίζει 

δυο άμεσα κόστη τα άμεσα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή  του 

μηχανήματος και την άμεση εργασία που απαιτείται για την συναρμολόγηση 

των διαφορών μερών του τελικού προϊόντος. Το ύψος των άμεσων υλικών 

υπολογίζεται σε 4.606 €. ενώ εκείνο της άμεσης εργασίας σε 1.329 €.. 

 

ΒΗΜΑ 3: Προσδιορισμός των έμμεσων κοστών του έργου και 
ομαδοποίηση τους. 

Τα έμμεσα κόστη είναι απαραίτητα κόστη που δημιουργούνται κατά την 

παραγωγή ενός έργου , τα οποία όμως δεν είναι δυνατό να καθοριστούν σε 

αυτό με οικονομικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό τα έμμεσα κόστη  αφού πρώτα 
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προσδιοριστούν συγκεντρώνονται και στη συνέχεια ομαδοποιούνται σε 

κατηγορίες κόστους (cost pools). Οι τελευταίες κυμαίνονται από ευρύτερες 

κατηγορίες που εμπεριέχουν όλα τα Γ.Β.Ε μέχρι ειδικότερες όπως είναι τα 

ενεργειακά κόστη.  Εν προκειμένω η εταιρία ‘ Wallace’ συγκεντρώνει όλα τα 

έμμεσα κόστη της  όπως οι αποσβέσεις του εξοπλισμού, τα έμμεσα υλικά και 

η έμμεση εργασία σε μια κατηγορία εκείνη των Γ.Β.Ε .  

 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέγεται η βάση καταλογισμού της κάθε ομαδοποιημένης 
κατηγορίας έμμεσου κόστους για τον επιμερισμό της στα έργα. 

Για κάθε ομαδοποιημένη ομάδα έμμεσου κόστους (cost pool) επιλέγεται ο 

συντελεστής επιμερισμού της( cost allocation base) στους επιλεγμένους 

φορείς κόστους, προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επιλογή της βάσης καταλογισμού 

γίνεται μέσα από τον προσδιορισμό των οδηγών κόστους για την κάθε 

επιχείρηση όπως αυτοί επηρεάζουν το συνολικό κόστος κάθε φορέα (Doost, 

1996). Στο παράδειγμα μας η εταιρία ‘ Wallace’ χρησιμοποιεί ως βάση 

καταλογισμού τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων θεωρώντας αυτόν τον  

συντελεστή ως τον κύριο οδηγό κόστους  για τον επιμερισμό των Γ.Β.Ε . Οι 

ετήσιες ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων  υπολογίζονται σε 16.000. 
 

Οι βάσεις καταλογισμού των έμμεσων κοστών διαφέρουν από εταιρία σε 

εταιρία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πέντε πιο δημοφιλείς 

βάσεις καταλογισμού που χρησιμοποιούνται στα κοστολογικά συστήματα των 

επιχειρήσεων από πέντε διαφορετικές χώρες για τον επιμερισμό των Γ.Β.Ε 

στα προϊόντα τους. 

 

Βάση καταλογισμού                                  Χώρες 

 Η.Π.Α ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

Ώρες άμεσης εργασίας  31% 36% 38% 50% 31% 

Κόστος άμεσης εργασίας  31% 21% 13% 7% 29% 

Ώρες λειτουργίας μηχανών 12% 19% 22% 12% 27% 

Κόστος άμεσων υλικών 4% 12% 7% 11% 17% 

Παραγόμενες μον. προϊόντος 5% 20% 28% 16% 22% 

Άλλα 17% 1% 21% 21% 10% 
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ΒΗΜΑ 5: Υπολογισμός του έμμεσου κόστους που αναλογεί σε κάθε 
έργο. 

Βάση του συντελεστή επιμερισμού που επιλέχθηκε για κάθε ομαδοποιημένη 

κατηγορία έμμεσου κόστους και του αριθμού των έργων επί των οποίων 

γίνεται ο επιμερισμός υπολογίζεται το έμμεσο κόστος που αναλογεί σε κάθε 

έργο ήτοι προϊόν. Στο παράδειγμά μας η βάση καταλογισμού των Γ.Β.Ε της 

εταιρίας ‘ Wallace’ είναι οι ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, ήτοι 16.000 

ώρες ενώ το ύψος των Γ.Β.Ε για το ίδιο χρονικό διάστημα υπολογίζεται στα 

1.280.000 €. Γνωρίζοντας τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων που 

απαιτούνται για την παραγωγή ενός μηχανήματος πολτοποίησης χαρτιού 

υπολογίζεται το κομμάτι των Γ.Β.Ε που αναλογεί σε κάθε έργο. 

  
           Συντελ. Καταλογισμού Γ.Β.Ε = Γ.Β.Ε / Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων = 
                                               = 1.280.000/ 16.000 = 80 € 

 

Συνεπώς το κόστος των Γ.Β.Ε που αναλογεί σε μια ώρα λειτουργίας ενός 

μηχανήματος της επιχείρησης Wallace είναι 80 €. και το κόστος των Γ.Β.Ε 

που αναλογεί σε κάθε έργο είναι 80 $ * 52,5 ώρες λειτουργίας  = 4.200 $ 

 
ΒΗΜΑ 6: Κατανομή των άμεσων και έμμεσων κοστών στο φορέα 
κόστους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής του.  

Στο τελευταίο βήμα τα υπολογισμένα άμεσα και έμμεσα κόστη που αναλογούν 

στην παραγωγή κάθε έργου κατανέμονται σε αυτό προκειμένου να 

υπολογιστεί το κόστος παραγωγής του.  

 
 

Άμεσο κόστος παραγωγής  + Έμμεσο κόστος παραγωγής   = Συνολικό  κόστος παραγ.                   

 

(Άμεσα υλικά + ‘Άμεση εργασία)   +  Γ.Β.Ε =  (4.606 + 1.329) + 4.200 = 10.135 €. 

    

Συνεπώς το κόστος παραγωγής ενός μηχανήματος πολτοποίησης χαρτιού 

της επιχείρησης Wallace υπολογίζεται σε 10.135 €.. 

 

Ακολούθως παρουσιάζεται μια σχηματική απεικόνιση του κοστολογικού 

συστήματος της εταιρίας που εξετάστηκε στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο 
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φορέας κόστους, το μηχάνημα πολτοποίησης χαρτιού, βαρύνεται από τα  

άμεσα κόστη που συνοδεύουν την παραγωγή του και το μέρος των Γ.Β.Ε  

που επιμερίζονται σε αυτό βάση του συντελεστή καταλογισμού. 

 

Φορέας
Κόστους

Άμεσα
Υλικά

Άμεση
Εργασία

Γενικά Βιομηχανικά
Έξοδα

Ώρες
Λειτουργίας
Μηχανημάτων

Απεικόνιση του συστήματος της κατά παραγγελίας κοστολόγησης της επιχείρησης Wallace 

 

2.1.2  Πραγματικά κόστη (actual costing) ή προϋπολογιστικά             
(normal costing) 
Πέρα από την μέθοδο κοστολόγησης οι επιχειρήσεις καλούνται να 

απαντήσουν σε ένα ακόμη ερώτημα που αφορά τον τρόπο κοστολόγηση της 

παραγωγής τους. Να κοστολογήσουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας τα 

πραγματικά κόστη (actual costing) ή τα προϋπολογιστικά (normal costing); 

Προκειμένου να δοθεί μια τεκμηριωμένη απάντηση θα πρέπει να  εξεταστεί η 

κάθε περίπτωση χωριστά και να αναλυθούν τα όποια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα απορρέουν από την χρησιμοποίησή τους. Ειδικότερα στην 

πρώτη μέθοδο τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα κόστη που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής του κάθε 

έργου βασίζονται σε πραγματικές τιμές κόστους. Και ενώ το ύψος των 

άμεσων εξόδων είναι γνωστό κατά την διάρκεια της παραγωγής εκείνο των 

έμμεσων εξόδων  αγνοείται μιας και αυτό υπολογίζονται σε ετήσια βάση στα 

τέλη κάθε έτους. Όπως είναι φυσικό η διοίκηση δεν μπορεί να περιμένει μέχρι 

τέλους του έτους για να κοστολογήσει την παραγωγή καθώς προκύπτουν 

σοβαρά προβλήματα από την καθυστέρηση γνώσης όπως είναι η τιμολόγηση 

των προϊόντων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων κ.α  . Πώς όμως θα υπολογιστεί 

το κόστος παραγωγής αν η διοίκηση δεν γνωρίζει το ύψος των έμμεσων 

εξόδων και κατ ‘επέκταση εκείνο το κομμάτι  που επιβαρύνει την παραγωγή 
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μιας συγκεκριμένης περιόδου; Μια απάντηση είναι ο υπολογισμός τους να 

γίνεται σε εβδομαδιαία ή και μηνιαία βάση . Με μια προσεκτικότερη ματιά  

όμως αποδεικνύει πως η πρόταση αυτή κάθε άλλο παρά αποτελεσματική 

είναι καθώς ο υπολογισμός των έμμεσων εξόδων σε μικρότερα του έτους 

διαστήματα είναι πιθανό να μην είναι ακριβής εξαιτίας εποχιακών παραγόντων 

που επηρεάζουν το ύψος τους. Επί παραδείγματι τα έμμεσα κόστη που 

υπολογίζονται το μηνά Ιανουάριο είναι πιθανό να παρουσιάζονται 

προσαυξημένα σε σχέση μα τα αντίστοιχα του μηνός Απριλίου εξαιτίας της 

αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου ή ηλεκτρικού ρεύματος που χαρακτηρίζει 

τους χειμερινούς μήνες. Τα προσαυξημένα έμμεσα κόστη θα βαρύνουν  

αποκλειστικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων εκείνης της περιόδου με 

άμεσο επακόλουθο την αύξηση της τελική τους τιμής. Προκειμένου να 

αποφευχθεί η πιθανότητα εμφάνισης μιας τέτοια κατάστασης πολλές 

επιχειρήσεις οδηγούνται στην πρακτική του normal costing , ελληνιστί του 

προϋπολογιστικού κόστους.  Στην μέθοδο αυτή ο υπολογισμός των έμμεσων 

εξόδων γίνεται προϋπολογιστικά από την αρχή του έτους. Πιο συγκεκριμένα 

αφού προηγηθεί η συγκέντρωση και ομαδοποίηση των αναμενόμενων 

έμμεσων εξόδων της χρήσης σε κατηγορίες (cost pools), και επιλεχθεί η βάση 

καταλογισμού για κάθε ομάδα κόστους ακολουθεί η χρησιμοποίηση 

προϋπολογιστικών συντελεστών καταλογισμού των έμμεσων εξόδων στους 

αντίστοιχους φορείς κόστους –τα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό 

συγκεντρώνονται τόσο τα άμεσα κόστη όσο και τα έμμεσα που αναλογούν 

στην παραγωγή κάθε ξεχωριστού έργου. Έτσι για παράδειγμα αν υποτεθεί ότι 

όλα τα έμμεσα κόστη συγκεντρώνονται σε μια ομάδα κόστους εκείνη των 

Γ.Β.Ε τότε ο προϋπολογιστικός συντελεστής των Γ.Β.Ε υπολογίζεται ως 

ακολούθως.  

 
Προϋπολογισμένος συντελεστής = Προϋπολογισμένα Γ.Β.Ε / Προϋπολογισθείσα βάση 

Γ.Β.Ε 

                        

Να σημειωθεί ότι τα προϋπολογισθέντα έμμεσα κόστη είναι δύσκολο να 

συμπίπτουν με τα πραγματικά όπως αυτά υπολογίζονται στο τέλος της 

χρήσης με πιο πιθανό σενάριο  να είναι η υπερκάλυψη ή υποκάλυψή τους. 
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Στην περίπτωση αυτή η επιβάρυνση μερίζεται εξίσου στο κόστος παραγωγής 

κάθε έργου της περιόδου (smoothing).  

 

2.2   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
(PROCESS COSTING) 

 
Στην κοστολόγηση της συνεχούς παραγωγής το συνολικό κόστος της 

παραγωγικής διαδικασίας συγκεντρώνεται και μερίζεται εξίσου στο σύνολο 

των προϊόντων που παράχθηκαν. Με τον απλό αυτό τρόπο υπολογίζεται το 

κόστος παραγωγής κάθε προϊόντος ή αλλιώς το μέσο ανά μονάδα κόστος  

παραγωγής . Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην λογική ότι εφόσον 

παράγονται ομοιογενή προϊόντα με τον ίδιο τρόπο παραγωγής το ποσοστό 

συμβολής του κόστους καθενός χωριστά στο συνολικό κόστος είναι το ίδιο. 

Συνεπώς τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα κόστη της παραγωγής μερίζονται 

εξίσου στα παραγόμενα προϊόντα. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά της 

κοστολόγησης της συνεχούς παραγωγής από την κατά παραγγελία 

κοστολόγηση. Στην τελευταία ο φορέας κόστους είθισται να είναι  ένα έργο - 

προϊόν ή υπηρεσία η παραγωγή του οποίου απαιτεί την χρησιμοποίηση 

διαφορετικών πόρων της επιχείρησης από την παραγωγή ενός άλλου έργου. 

Οι πόροι που καταναλώνονται για την παραγωγή του συγκεντρώνονται σε 

αυτό προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος του. Η κοστολόγηση της 

συνεχούς παραγωγής εφαρμόζεται από βιομηχανικές επιχειρήσεις που 

παράγουν παρτίδες ομοιογενών προϊόντων . Τα συστήματα κοστολόγησης 

της συνεχούς παραγωγής χωρίζουν τα κόστη σε δυο κατηγορίες, τα άμεσα 

κόστη που περιλαμβάνουν τα άμεσα υλικά της παραγωγικής διαδικασίας  και 

τα  conversion costs που εμπεριέχουν τα κόστη της άμεσης εργασίας και τα 

κόστη των Γ.Β.Ε .  

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής είναι πιθανό κατά την διάρκεια μιας 

περιόδου η παραγωγική διαδικασία να μην ολοκληρωθεί και στο τέλος μερίδα 

προϊόντων να είναι ημιέτοιμα. Τούτο σημαίνει ότι πόροι της επιχείρησης έχουν 

χρησιμοποιηθεί για προϊόντα μη ολοκληρωμένα. Τι γίνεται όμως σε αυτές τις 

περιπτώσεις, πως υπολογίζεται το κόστος παραγωγής των ετοίμων 
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προϊόντων; Είναι λογικό πως αν διαιρεθεί το συνολικό κόστος της παραγωγής 

της περιόδου με τον αριθμό των ετοίμων προϊόντων που παράχθηκαν το 

αποτέλεσμα κόστους που θα διεξαχθεί θα είναι λανθασμένο καθώς δεν θα 

υπολογιστούν καθόλου τα ημιέτοιμα προϊόντα τα οποία φυσικά έχουν 

καταναλώσει πόρους της επιχείρησης. Συνεπώς επιβάλλεται να 

συνυπολογιστούν και τα τελευταία στον  υπολογισμό του μέσου κόστους. 

Προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος 

έκφρασης τους σε ολοκληρωμένες μονάδες ώστε να υπάρχει μια κοινή βάση 

μέτρησης . Τούτο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση των ισοδύναμων 

μονάδων (equivalent units) οι οποίες ορίζονται ως θεωρητικές μονάδες 

παραγωγής που εκφράζουν το ποσοστό ολοκλήρωσης μιας ημιέτοιμης 

μονάδας σε όρους ολοκληρωμένης. Πιο συγκεκριμένα μια ισοδύναμη μονάδα 

ισούται με μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής  ενώ για τη μετατροπή μιας 

ημιέτοιμης μονάδας σε ισοδύναμη απαιτείται το ποσοστό ολοκλήρωσής της.  

 

2.2.1   Μέθοδοι αποτίμησης των  αποθεμάτων 
Στην κοστολόγηση της συνεχούς παραγωγής η αποτίμηση των αποθεμάτων 

συνηθίζεται να γίνεται με δύο τρόπους : 

• με το σύστημα του μέσου σταθμικού όρου  

• με την μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (πρώτη εισαγωγή πρώτη 

εξαγωγή -first in first out)  

Ακολουθεί η ανάλυση καθενός από τα παραπάνω συστήματα αποτίμησης και 

στη συνέχεια επιχειρείται μια σύγκριση μεταξύ τους. 

 

 Η Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μέθοδο το τελικό απόθεμα και το κόστος 

πωληθέντων προσδιορίζεται από τη μέση σταθμική τιμή κτήσεως. Η τελευταία 

είναι το πηλίκο της συνολικής αξίας του αρχικού αποθέματος και των αγορών 

προς τις συνολικές μονάδες αυτών. Δηλαδή  
 

 

μέση σταθμική τιμή κτίσης = (αξία αρχικού αποθέματος + αξία αγορών χρήσης) / ποσότητα 

αρχικού αποθέματος + ποσότητα αγορών χρήσης  
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Συνεπώς το κόστος των πωληθέντων ισούται με το γινόμενο της συνολικής 

ποσότητας των πωληθέντων αγαθών επί τη μέση σταθμική τιμή κτήσεως , 

ενώ τα αποθέματα του ισολογισμού είναι ίσα με το γινόμενο της ποσότητας 

που βρέθηκε από την απογραφή επί την μέση σταθμική τιμή κτήσεως. 

 
 

κόστος πωληθέντων = συνολική ποσότητα πωληθέντων αγαθών * μέση σταθμική τιμή 

κτήσεως  

 
 

αποθέματα = ποσότητα αποθεμάτων απογραφής * μέση σταθμική τιμή κτήσεως  

 
Η μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως (πρώτη εισαγωγή πρώτη εξαγωγή-
first in first out)  

Τα αγαθά που αγοράζονται πρώτα (first in) στην οικονομική μονάδα 

πωλούνται και πρώτα (first out). Αντίστοιχα τα αποθέματα που αγοράζονται 

πρώτα καταναλώνονται πρώτα στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Συνεπώς το τελικό απόθεμα της χρήσης προέρχεται από τις τελευταίες 

αγορές και αποτιμάται στην τιμή αγοράς του.  

 
2.2.2  Υπολογισμός κόστους παραγωγής στο κοστολογικό 
σύστημα  της συνεχούς παραγωγής με την μέθοδο του μέσου 

σταθμικού κόστους 
Στο παρόν κομμάτι επιχειρείται η ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του 

κόστους ανά μονάδα παραγωγής, του κόστους ανά ισοδύναμη μονάδα 

παραγωγής και του κόστους των ημικατεργασμένων προϊόντων στο σύστημα 

της συνεχούς παραγωγής μέσα από την παρουσίαση πέντε κύριων βημάτων.  

 
ΒΗΜΑ 1 : Συνοπτικός προσδιορισμός της φυσικής ροής των τελικών  
προϊόντων παραγωγή 

Στο πρώτο βήμα δίνεται μια εικόνα της φυσικής ροής της παραγωγής. Οι 

τελικές μονάδες παραγωγής διαχωρίζονται από τις ημιέτοιμες, όπως και το 

ύψος του αρχικού αποθέματος από εκείνο του τελικού.  
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ΒΗΜΑ 2 : Υπολογισμός των ισοδύναμων μονάδων παραγωγής 

Όπως έχει ειπωθεί οι ισοδύναμες μονάδες είναι θεωρητικές μονάδες 

παραγωγής που εκφράζουν το ποσοστό ολοκλήρωσης μιας ημιέτοιμης 

μονάδας σε όρους ολοκληρωμένης, εν ολίγοις είναι οι μονάδες που 

μεταφράζουν τις πρώτες σε όρους των δεύτερων προκειμένου να υπάρχει μια 

κοινή βάση υπολογισμού .Οι ισοδύναμες μονάδες υπολογίζονται για κάθε 

κατηγορία κόστους (άμεσα υλικά, και  conversion costs) και προστιθέμενες με 

τις ολοκληρωμένες μονάδες δίνουν το σύνολο των ισοδύναμων μονάδων για 

κάθε κατηγορία κόστους. Για παράδειγμα  αν κατά το  κλείσιμο  της 

παραγωγής πέραν των ολοκληρωμένων μονάδων υπάρχουν 100 ημιέτοιμες 

μονάδες επεξεργασμένες κατά το 80% όσον αφορά τις πρώτες ύλες και κατά  

60% όσον αφορά την άμεση εργασία και τα Γ.Β.Ε τότε οι ισοδύναμες μονάδες 

παραγωγής υπολογίζονται σε 80 μονάδες  (100 μονάδες * 80% ) για τα άμεσα 

υλικά  και 60 (100 μονάδες 60%) για την άμεση εργασία και  τα Γ.Β.Ε.  Αφού 

μετατραπούν οι ημιέτοιμες μονάδες σε ισοδύναμες βάση του ποσοστού 

ολοκλήρωσής τους για κάθε κατηγορία κόστους προστίθενται με το σύνολο 

των ολοκληρωμένων προϊόντων ώστε να υπολογιστεί το σύνολο των 

ισοδύναμων μονάδων (ισοδύναμη = ολοκληρωμένη μονάδα) κάθε κατηγορίας 

κόστους. 

 

ΒΗΜΑ 3 : Υπολογισμός  του  κόστους  ανά   ισοδύναμη  ολοκληρωμένη 
μονάδα 

Σε κάθε κατηγορία κόστους διαιρείται το κόστος της εξεταζόμενης περιόδου 

αθροισμένο με το κόστος της παραγωγής ενάρξεως με τον αριθμό των 

ισοδύναμων μονάδων της κατηγορίας.  Για παράδειγμα αν τα κόστη της 

περιόδου για τα άμεσα υλικά είναι 26.980 € και οι ισοδύναμες μονάδες της 

κατηγορίας 380 (ολοκληρωμένες και μη) τότε το κόστος της ισοδύναμης 

μονάδας θα είναι  26.980 € / 380 = 71 €. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και 

για την άλλη  κατηγορία κόστους που περιλαμβάνει την άμεση εργασία και τα 

Γ.Β.Ε. Το άθροισμα των δυο κατηγοριών κόστους υπολογίζει το κόστος μιας  

ισοδύναμης-ολοκληρωμένης  μονάδας. 
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ΒΗΜΑ 4 : Υπολογισμός του συνολικού κόστους της παραγωγικής  
διαδικασίας  

Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της παραγωγής επιτυγχάνεται με την 

πρόσθεση του κόστους των κατηγοριών κόστους που αναλώθηκαν στην 

παραγωγή των προϊόντων, δηλαδή των Ά υλών και των conversion costs. Να 

σημειωθεί ότι αν το αρχικό απόθεμα των ημιέτοιμων δεν είναι μηδενικό θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί στο συνολικό κόστος της παραγωγής.  
 
ΒΗΜΑ 5 : Υπολογισμός του κόστους των παραχθέντων και του κόστους 
των ημιέτοιμων  

Έχοντας ολοκληρώσει τα ανωτέρω βήματα είναι πλέον γνωστό το κόστος των 

ισοδύναμων μονάδων για κάθε μια από τις κατηγορίες κόστους.  Το κόστος 

των ολοκληρωμένων μονάδων υπολογίζεται βάσει του κόστους ανά 

ισοδύναμη ολοκληρωμένη μονάδα επί τον αριθμό των ολοκληρωμένων 

μονάδων. Αν για παράδειγμα οι ολοκληρωμένες μονάδες είναι 1.500 και το 

μέσο κόστος της ισοδύναμης μονάδας είναι 71 για την κατηγορία κόστους των 

άμεσων υλικών και 86 για την κατηγορία κόστους των conversion costs τότε 

το κόστος των ολοκληρωμένων μονάδων θα ισούται με 1500 * (71+86) € = 

235.500 €.  Το κόστος των ημιέτοιμων προϊόντων υπολογίζεται αντίστοιχα 

βάσει των ισοδύναμων μονάδων ανά κατηγορία κόστους  

 
2.2.3 Διαφορές στην κοστολόγηση με την μέθοδο αποτίμησης FIFO 

Η μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων που επιλέγεται για την κοστολόγηση 

της συνεχούς παραγωγής είναι μείζονος σημασίας καθώς συμβάλλει 

σημαντικά στην διαμόρφωσή του αποτελέσματος της κοστολόγησης. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι όποιες διαφορές στην κοστολόγηση της μεθόδου 

FIFO από εκείνη του μέσου σταθμικού όρου. Ξεκινώντας την ανάλυση με την 

μέθοδο FIFO οι ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής της εξεταζόμενης 

περιόδου διαχωρίζονται σε εκείνες που προέρχονται από το αρχικό απόθεμα 

και σε εκείνες που προέρχονται από τις εισροές, σε αντίθεση με την μέθοδο 

του μέσου σταθμικού όρου όπου τέτοιος διαχωρισμός δεν λαμβάνει χώρα. 

Ακολούθως στην μέθοδο FIFO οι ισοδύναμες μονάδες για τις ολοκληρωμένες 

μονάδες από το αρχικό απόθεμα υπολογίζονται βάσει του υπολειπόμενου 
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ποσοστού επεξεργασίας τους και όχι βάση της λογικής ισοδύναμη μονάδα = 

ολοκληρωμένη μονάδα. Παράλληλα κατά τον υπολογισμό του κόστους 

παραγωγής στην μέθοδο FIFO το κόστος του αρχικού αποθέματος των 

ημιέτοιμων προϊόντων αφορά μόνο τις ολοκληρωμένες μονάδες ενώ το 

τρέχον κόστος της περιόδου αφορά όλες τις ισοδύναμες μονάδες. 

Συνεχίζοντας κατά τον προσδιορισμό του κόστους ανά ισοδύναμη μονάδα με 

την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου είδαμε πως υπολογίστηκαν και τα 

κόστη της παραγωγής ενάρξεως πλην των εξόδων της περιόδου, σε αντίθεση  

με τον  υπολογισμό της μεθόδου FIFO όπου μόνο το τρέχον κόστος της 

περιόδου συμβάλλει στον υπολογισμό του. Τέλος κατά τον προσδιορισμό του 

κόστους των παραχθέντων και του κόστους του τελικού αποθέματος των 

ημικατεργασμένων στην μέθοδο FIFO, υπολογίζεται το κόστος των 

ολοκληρωμένων μονάδων βάσει του κόστους του αρχικού αποθέματος των 

ημιέτοιμων, το πρόσθετο κόστος ολοκλήρωσής του και το γινόμενο του 

κόστους ανά ισοδύναμη ολοκληρωμένη μονάδα επί τον αριθμό των 

εισερχόμενων μονάδων που ολοκληρώθηκαν. Όσον αφορά το κόστος του 

τελικού αποθέματος της περιόδου αυτό υπολογίζεται βάσει των ισοδύναμων 

μονάδων ανά κατηγορία κόστους επί το κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα ανά 

κατηγορία κόστους. 

 

Το μέγιστο πλεονέκτημα της μεθόδου FIFO είναι η παροχή πληροφοριών 

σχετικά με την μεταβολή του κόστους παραγωγής των ολοκληρωμένων 

μονάδων από τη μια περίοδο στην άλλη.. Αντίθετα η μέθοδος του μέσου 

σταθμικού όρου έχει το ισχυρό πλεονέκτημα της απλότητας της μεθόδου και 

ενός πιο αντικειμενικού υπολογισμού του κόστους των μονάδων παραγωγής 

όταν οι τιμές των εισερχόμενων μονάδων για την παραγωγή ποικίλλουν από 

περίοδο σε περίοδο. 
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2.3   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 (ACTIVITY BASED COSTING ) 

 

Προηγούμενα παρουσιάσθηκε το κοστολογικό σύστημα της κατά παραγγελίας 

κοστολόγησης όπου είδαμε ότι τα έμμεσα κόστη της επιχείρησης 

ομαδοποιούνται σε μια ή περισσότερες κατηγορίες (cost pools) και στη 

συνέχεια επιμερίζονται στους επιθυμητούς φορείς κόστους βάση του 

επιλεγμένου συντελεστή καταλογισμού. Τούτο συμβαίνει προκειμένου να 

υπολογιστεί το μέρος των έμμεσων εξόδων που αναλογεί στην παραγωγή 

κάθε έργου. Στις περισσότερες μάλιστα των περιπτώσεων τα έμμεσα κόστη 

συγκεντρώνονται σε μια μόνο ομάδα εκείνη των Γ.Β.Ε. με το ερώτημα που 

γεννάται σε αυτή την περίπτωση είναι κατά πόσο μια βάση καταλογισμού 

μπορεί αποτελεσματικά να επιμερίσει τα έμμεσα κόστη στους φορείς τους.  

Στο παράδειγμα της ‘Colorscope’ για την δημιουργία διαφορετικών 

διαφημιστικών σπότ απαιτούνταν μια σειρά από συγκεκριμένες 

δραστηριότητες οι οποίες με την σειρά τους συνέβαλαν στην δημιουργία των 

έμμεσων εξόδων της επιχείρησης .Τι γίνεται όμως στην περίπτωση όπου οι 

δραστηριότητες που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων δεν είναι 

ίδιες αλλά διαφέρουν κατά περίπτωση, πως γίνεται ο επιμερισμός των 

έμμεσων εξόδων στα διαφορετικά προϊόντα; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε 

μια πληθώρα εταιριών ανά τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 

ιδιαίτερα εκείνες  που παρήγαγαν έναν αυξημένο αριθμό διαφορετικών 

προϊόντων και ήθελαν να γνωρίζουν με λεπτομέρεια πως τα τελευταία 

χρησιμοποιούν τους πόρους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ο 

επαναπροσδιορισμός των κοστολογικών τους συστημάτων και η κατάληξη σε 

ένα νέο κοστολογικό σύστημα αυτό της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα 

(activity based costing system). Βάση αυτού οι δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση σχετίζονται με την παραγωγή 

διαφορετικών έργων στα οποία συγκεντρώνεται το κόστος τους. Αλλιώς η 

παραγωγή ενός έργου-προϊόντος ή υπηρεσίας απαιτεί την ύπαρξη 

δραστηριοτήτων το κόστος των οποίων συγκεντρώνεται και σχετίζεται άμεσα 

με το κόστος του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας πιο ακριβής 

προσδιορισμός κόστους για κάθε έργο από ότι με τα παραδοσιακά 
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κοστολογικά συστήματα.  Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση. Το κόστος τους 

συγκεντρώνεται και επιμερίζεται στα έργα εκείνα που είναι υπεύθυνα για την 

δημιουργία τους. 

 

 
 
2.3.1  Η γέννηση του ABC και η αναγκαιότητα υιοθέτησης του 
στην εποχή μας  
Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ήταν ευρέως διαδεδομένα στις 

στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 τότε που οι 

επιχειρήσεις παρήγαγαν μια μικρή γκάμα προϊόντων. Η άμεση εργασία και τα 

άμεσα κόστη  αποτελούσαν την κύρια πηγή κόστους της παραγωγής ενώ τα 

έμμεσα κόστη συγκρινόμενα με τα άμεσα ήταν αν όχι αμελητέα ελάχιστα 

χωρίς να  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο συνολικό κόστος  παραγωγής. 

Μάλιστα οι εκάστοτε βάσεις καταλογισμού που χρησιμοποιούνταν για τον 

επιμερισμό των έμμεσων εξόδων στα παραγόμενα προϊόντα δεν ήταν πάντα 

αποτελεσματικές άλλα εξαιτίας του υψηλού κόστους έρευνας οι επιχειρήσεις 

δεν εξέταζαν εναλλακτικές λύσεις με αποτέλεσμα την μη διόρθωση των 

όποιων κοστολογικών λαθών έπρατταν (Chan and Lee, 2003). Με τον καιρό 

οι περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να παράγουν μεγάλη και διαφορετική 

γκάμα προϊόντων επί των οποίων ήθέλαν να γνωρίζουν με κάθε ακρίβεια το 

κόστος παραγωγής τους. Τα άμεσα κόστη άρχισαν να αποτελούν ένα μικρό 

ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής σε αντίθεση μα τα έμμεσα που 

αυξάνονταν συνεχώς  με γεωμετρική πρόοδο. Η τάση πλέον των 

επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερο επιμερισμό των αυξημένων έμμεσων 

εξόδων και έμφαση στην κοστολογική ακρίβεια γινόταν ανάγκη δεδομένου ότι 

το κόστος έρευνας είχε μειωθεί σημαντικά ενώ το κόστος που δημιουργούταν 

από λανθασμένη κοστολογική πληροφόρηση είχε αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 34 

Η δοκιμή εναλλακτικών κοστολογικών συστημάτων από επιχειρήσεις ανά την 

Ευρώπη και την Αμερική ήταν γεγονός χωρίς όμως την ύπαρξη ενός 

διαδεδομένου  με σαφείς όρους και μεθοδολογία νέου συστήματος 

κοστολόγησης. Το βήμα παραπάνω έγινε από τους Johnson και Kaplan 

(1987) και Cooper (1990) οι οποίοι μελετώντας τις ιδέες των νέων 

κοστολογικών συστημάτων εγκαθίδρυσαν και προώθησαν το σύστημα της 

κοστολόγησης ανά δραστηριότητα, το οποίο ονόμασαν  Activity Based 

Costing (ABC). Το νέο σύστημα άρχισε με τον καιρό να κερδίζει όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις όχι μόνο στο χώρο της βιομηχανίας αλλά και σε 

κυβερνητικά ιδρύματα ,επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κ.α. Ο λόγος που οι 

παραπάνω επιχειρήσεις το εφάρμοσαν ήταν ότι παρείχε πληροφορίες 

κρίσιμης σημασίας για την λήψη αποφάσεων όπως η τιμολογιακή πολιτική 

των προϊόντων και η επένδυση σε νέο εξοπλισμό, ενώ συνάμα παρείχε 

ακριβέστερες πληροφορίες για την σχέση των  Γ.Β.Ε  και των δραστηριοτήτων  

που τα δημιουργούσαν (Zhuang and Burns, 1992;Shields and Young ,1989).  

Η γενική ιδέα του ABC βασιζόταν στο γεγονός ότι η κοστολόγηση ενός 

προϊόντος ήταν ίση με το κόστος των άμεσων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παραγωγή του συν το κόστος των δραστηριοτήτων που απαιτήθηκαν για 

την δημιουργία του εν λόγω προϊόντος. Λίγα χρόνια αργότερα στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 σε έρευνα που έγινε στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου 

Βασίλειου μια στις δέκα επιχειρήσεις χρησιμοποιούσε το νέο σύστημα 

κοστολόγησης. Σήμερα πλέον χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις τόσο του 

κλάδου της βιομηχανίας όσο και του κλάδου των υπηρεσιών που επιζητούν 

κοστολογικά συστήματα με περισσότερη λεπτομέρεια και ακρίβεια του 

κόστους παραγωγής τους .( Walker and Wu, 2000; Abernethy et al., 2001; 

Gunasekaran, 1999) 

 

2.3.2 Σχεδιάζοντας ένα σύστημα κοστολόγησης ανά 
δραστηριότητα 
Ο σχεδιασμός ενός συστήματος ABC μπορεί να διακριθεί σε δυο κύριες 

φάσεις οι οποίες με την σειρά τους αποτελούνται από δυο επιμέρους στάδια η 

κάθε μια. Στη πρώτη φάση προσδιορίζονται οι κύριες δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση και στις οποίες συνδέονται τα κόστη μιας 
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περιόδου ενώ στην δεύτερη φάση επιλέγονται οι οδηγοί κόστους για τον 

επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων στους επιλεγμένους φορείς 

κόστους και την ανάθεση τους στα παραγόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

(Homburg ,2001) . Ακολουθεί η σε βάθος ανάλυση των τεσσάρων συνολικά 

βημάτων. 

 

ΒΗΜΑ 1 : Προσδιορισμός των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης  

Αρχικά θα πρέπει γίνει σαφές ότι μια δραστηριότητα αποτελείται από πολλές 

και διαφορετικές ενέργειες (tasks). Για παράδειγμα ως δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης ορίζονται o σχεδιασμός της παραγωγής της, η αγορά υλικών, η 

μεταφορά τους, η εγκατάσταση των μηχανημάτων, η επιτήρηση της 

παραγωγής κ.α. Κάθε δραστηριότητα από τις παραπάνω για να ολοκληρωθεί 

θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες. 

Φυσικά ο συγκεκριμένος τρόπος διαχωρισμού των δραστηριοτήτων από τις 

ενέργειες δεν είναι ο πλέον κατάλληλος καθώς η επιλογή των δραστηριοτήτων 

καταλήγει να είναι θέμα κρίσης της εκάστοτε διοίκησης. Για παράδειγμα η 

αγορά υλικών παραγωγής θεωρείται ως μια δραστηριότητα που αποτελείται 

από επιμέρους ενέργειες. Αν όμως οι επιμέρους ενέργειες θεωρηθούν και 

αυτές ως δραστηριότητες τότε η κοστολογική πληροφορία που πρέπει να 

συγκεντρωθεί από την εταιρία είναι πιθανό να είναι σε μεγάλο βαθμό 

κοστοβόρα για την ίδια άρα και μη συμφέρουσα. Συνεπώς περισσότερη 

ανάλυση δραστηριοτήτων σημαίνει και μεγαλύτερη συσσώρευση 

πληροφοριών για την εταιρία άρα και μεγαλύτερο κόστος πληροφορίας. Ως εκ 

τούτου θα πρέπει ο διαχωρισμός της δραστηριότητας από την ενέργεια να 

γίνεται βασισμένος σε μια ανάλυση κόστους οφέλους για την ίδια την 

επιχείρηση η οποία καλείται να εστιάσει την προσοχή της στις δραστηριότητες 

κλειδιά που χρίζουν μεγάλης σημασίας για την απόδοση της γενικότερα           

( Gunasekaran et al., 1999 ; Chung and  Sohal, 1998).   
 
ΒΗΜΑ 2 : Επιμερισμός των εξόδων στις κύριες δραστηριότητες της 
επιχείρησης 

Στο δεύτερο βήμα η επιχείρηση καλείται να υπολογίσει το κόστος των πόρων 

που καταναλώθηκαν στο χρονικό διάστημα που επιθυμεί. Έτσι επιμερίζει τα 

κόστη στις επιμέρους δραστηριότητες που ‘ευθύνονται’ για την ύπαρξη τους 
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υπολογίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος κάθε δραστηριότητας χωριστά. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο επιμερισμός των εξόδων στις δραστηριότητες 

δεν ενδείκνυται να γίνεται αυθαίρετα αλλά έπειτα από λεπτομερή ανάλυση και 

κατανόηση σε βάθος της όλης παραγωγικής διαδικασίας. 

 

ΒΗΜΑ 3 :  Επιλογή των οδηγών κόστους δραστηριότητας για τον 
επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων στους επιθυμητούς 

φορείς κόστους 

Τελειώνοντας το δεύτερο βήμα η επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει 

αναλυτικά το κόστος των δραστηριοτήτων της. Προκειμένου όμως το κόστος 

των τελευταίων να επιμερισθεί στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την 

δημιουργία τους θα πρέπει να επιλεχθούν οι κατάλληλοι οδηγοί κόστους. Ο 

οδηγός κόστους ουσιαστικά χαρακτηρίζει τον τρόπο δημιουργίας του κόστους 

και υπογραμμίζει την άμεση συσχέτιση του με τον φορέα επιμερισμού του(  

Gunasekaran, et al., 2003). Καλύτερα ο οδηγός κόστος μπορεί να θεωρηθεί 

οποιοσδήποτε παράγοντας μεταβάλλει το συνολικό κόστος ενός σχετιζόμενου 

με αυτόν φορέα κόστους. (Bjornenak, 2000). Οι οδηγοί για να θεωρηθούν 

κατάλληλοι επιλογής θα πρέπει: 

• Να αποδεικνύουν την ύπαρξη αναγνωρίσιμης σχέσης μεταξύ 

δραστηριότητας και προϊόντος. 

• Να είναι εύκολα μετρήσιμοι 

• το κόστος που παράγεται από την συγκέντρωση πληροφορίας  σε μια 

ανάλυση κόστους οφέλους να είναι μικρότερο από το επικείμενο 

όφελος της. 

 

Οι οδηγοί κόστους δραστηριότητας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες η 

ανάπτυξη των οποίων ακολουθεί παρακάτω: 

 

1. Οδηγοί διεκπεραίωσης (Transaction drivers)  

Μετρούν τον αριθμό των φορών που μια δραστηριότητα 

πραγματοποιήθηκε. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί ο αριθμός 

των παραγγελιών των υλικών παραγωγής, ο αριθμός πραγματοποίησης 

ελέγχων, ο αριθμός εγκατάστασης των μηχανημάτων κ.α. Να ειπωθεί ότι 
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μπορεί οι συγκεκριμένοι οδηγοί κόστους αν είναι οι λιγότερο κοστοβόροι 

όσον αφορά τη συγκέντρωση της απαιτούμενης πληροφορίας όμως από 

την άλλη είναι και οι λιγότερο ακριβείς καθώς η λογική χρησιμοποίησης 

τους στηρίζεται στην φιλοσοφία ότι ίσοι πόροι καταναλώνονται κάθε φορά 

που μια δραστηριότητα πραγματοποιείται. 

2. Οδηγοί διάρκειας (Duration drivers)  

Σε αντίθεση με τους οδηγούς διεκπεραίωσης οι οδηγοί διάρκειας 

επικεντρώνονται στον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί ο χρόνος 

πραγματοποίησης ελέγχων, ο χρόνος εγκατάστασης ενός μηχανήματος 

κ.α.  Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων οδηγών κόστους αντί των 

πρώτων γίνεται με την λογική ότι για διαφορετικά προϊόντα απαιτείται 

διαφορετικός χρόνος διεκπεραίωσης μιας δραστηριότητας και συνεπώς 

διαφορετικός επιμερισμός του κόστους των δραστηριοτήτων στα προϊόντα 

(Armstrong, 2002). Με τους οδηγούς διάρκειας υπολογίζεται η μέση τιμή 

ωριαίου κόστους μιας δραστηριότητας και ανάλογα με τον αριθμό των 

ωρών της δραστηριότητας που απαιτήθηκαν για ένα συγκεκριμένο προϊόν 

γίνεται και ο επιμερισμός του κόστους της σε αυτό. 

3. Οδηγοί έντασης (Intensity drivers)  

Αναθέτουν απευθείας στον φορέα κόστους το κόστος των δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται με αυτόν. Για παράδειγμα ας υποτεθεί ότι για την 

εγκατάσταση ενός μηχανήματος Α αιτούνται 4 ώρες ειδικευμένης εργασίας 

και ότι ο επιμερισμός του κόστους της δραστηριότητας στον επιλεγμένο 

φορέα κόστους θα γίνει είτε με οδηγό διάρκειας είτε με οδηγό έντασης .  

Με τον πρώτο υπολογίζεται η μέση ωριαία τιμή κόστους εργασίας η οποία 

πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα δίνει το ποσό του κόστους της 

δραστηριότητας που επιμερίζεται  στον φορέα κόστους . Αντίθετα με τον 

οδηγό έντασης καταγράφεται η διάρκεια των ωρών εργασίας το κόστος της 

οποίας επιμερίζεται  απευθείας στο κόστος του επιλεγμένου φορέα. 

 

Η επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας οδηγού κόστους δραστηριότητας 

άπτεται της εκάστοτε επιχείρησης που αποφασίζει πάντα με γνώμονα τον 

ακριβέστερο επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων στους φορείς που 

είναι υπεύθυνοι για αυτές. 
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ΒΗΜΑ 4 : Επιμερισμός του κόστους των δραστηριοτήτων στους 
επιθυμητούς φορείς κόστους –προϊόντα , υπηρεσίες 

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα γίνεται πλέον  ο επιμερισμός του κόστους των 

δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση είναι 

σε θέση να γνωρίζει το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγει 

βασισμένη στη λογική των  δραστηριοτήτων και τους επιμερισμούς του 

κόστους τους στα προϊόντα που τις προκαλούν. Ακολούθως παρουσιάζεται 

σχηματικά η όλη διαδικασία κοστολόγησης όπως αναλύθηκε νωρίτερα.  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ

 
 

 

2.3.3  Συμπεράσματα σχετικά με το σύστημα κοστολόγησης 

ABC  
Στην έως τώρα ανάλυση παρατηρήθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα κόστη μιας 

επιχείρησης μερίζονται στις δραστηριότητες που τα προκαλούν και πως οι 

τελευταίες σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα προκειμένου να υπολογιστεί το 

κόστος τους. Τι γίνεται όμως αν κάποιος ξεκινήσει αντίστροφα? Με λίγα λόγια 

αν έχοντας υπολογίσει το κόστος των προϊόντων που παράγονται 

επικεντρωθεί στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή τους. Το 
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πλεονέκτημα της συγκεκριμένου συστήματος κοστολόγησης έναντι των 

παραδοσιακών δεν επικεντρώνεται στην μονοδιάστατη πληροφόρηση του 

τελικού κόστους παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας αλλά στην 

πληροφόρηση σχετικά με το κόστος των δραστηριοτήτων της παραγωγής. Η 

πληροφορία του κόστους της εκάστοτε δραστηριότητας και η προσθήκη αξίας 

στο τελικό προϊόν ή την υπηρεσία είναι πολύ σημαντική καθώς παρέχει την 

δυνατότητα στη διοίκηση να εξετάσει εναλλακτικές δραστηριότητες 

επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα για αυτήν βασιζόμενη πάντα σε μια 

ανάλυση κόστους οφέλους. Παράλληλα, μπορεί να παρατηρήσει ποιες 

δραστηριότητες προσθέτουν αξία στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και ποιες όχι, προκειμένου να τις αφαιρέσει.  Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνει όχι μόνο την μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και την 

καλύτερη αντίληψη της παραγωγικής διαδικασίας με τα όποια πλεονεκτήματα 

συνεπάγεται αυτό. (Gunasekaran et al.,1999; Snead, et al., 2005; Kee, 2003). 

Καταλήγοντας το σύστημα κοστολόγησης του ABC επικεντρώνεται στην όσο 

το δυνατόν ακριβέστερη πληροφόρηση του κόστους παραγωγής προϊόντων, 

του κόστους υπηρεσιών, δραστηριοτήτων,  έργων και  εξυπηρέτησης 

πελατών  συμβάλλοντας σημαντικά  στον προσδιορισμό  των όποιων 

προβλημάτων και ευκαιριών παρουσιάζονται  παρέχοντας λύσεις για την 

αντιμετώπιση των πρώτων και ευκαιρίες εκμετάλλευσης των τελευταίων           

(Gunasekaran et al., 2003). 

 

 
 

2.3.4  Βασικά πλεονεκτήματα του ABC (Davenport and Snyder , 

1997) 
Από την έως τώρα ανάλυση συμπεραίνεται ότι  τα βασικά πλεονεκτήματα του 

ABC  συνοψίζονται στα ακόλουθα : 

• Γνώση σε βάθος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και του κόστους 

που δημιουργούν αυτές. 

• Η γνώση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή ενός 

έργου δίνουν πιο ακριβή στοιχεία για το κόστος του . 
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• Έλεγχος των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στην παραγωγή 

του έργου και αφαίρεση εκείνων που δεν δημιουργούν. 

• Επιλογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων  μέσω μιας ανάλυσης κόστους 

οφέλους για την επιχείρηση. 

• Σύγκριση της απόδοσης κάθε δραστηριότητας με την υψηλότερη 

απόδοση της αντίστοιχης δραστηριότητας του κλάδου 

• Κατανόηση της συμπεριφοράς του κόστους και ως εκ τούτου καλύτερη 

εκτίμηση του. 

 

Κλείνοντας θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο στόχος κάθε συστήματος 

κοστολόγησης είναι η παροχή ακριβής και σχετικής πληροφορίας στην 

διοίκηση.H εν λόγω πληροφόρηση βοηθά στην ορθότερη διαχείριση των υλών 

που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, στην καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών στους πελάτες, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μέσω της 

μείωσης του κόστους, την αύξηση της ποιότητας, της κερδοφορίας και 

γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης της εταιρίας.  (Babad and Balachandran, 

1993). 
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3  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

3.1 Εισαγωγή 
Πέραν των τριών βασικών κοστολογικών συστημάτων που αναλύθηκαν 

νωρίτερα, στην Ελλάδα πληθώρα επιχειρήσεων επιτυγχάνει την κοστολόγηση 

της παραγωγής της μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως 

(ομάδας 9).   Η τήρηση των λογαριασμών της ομάδας 9 πραγματοποιείται για 

την κάλυψη της γενικότερης εσωτερικής τους ανάγκης για πληροφόρηση. 

Ειδικότερα μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής επιτυγχάνεται η εξεύρεση του 

κόστους των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, ο προσδιορισμός του 

κόστους των παραγόμενων κατ’ είδος προϊόντων, η αναλυτική λογιστική 

παρακολούθηση των αποθεμάτων κατά κατηγορία και κατ’ είδος, ποσότητα 

και αξία, καθώς και ο  προσδιορισμός των βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων της 

οικονομικής μονάδας.  

 

Οι βασικοί στόχοι της αναλυτικής λογιστικής συνοψίζονται στους ακόλουθους:  

• υπολογισμός του κόστους παραγωγής της επιχείρησης ανά κατηγορία 

και είδος προϊόντων 

• υπολογισμός του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και του 

κόστους των κέντρων κόστους της οικονομικής μονάδας. 

• Υπολογισμός των μικτών αποτελεσμάτων της χρήσης  

• Πληροφόρηση και παρακολούθηση των αποθεμάτων ανά κατηγορία, 

είδος, ποσότητα και αξία.  

 

3.2  Γενική Λογιστική – Αναλυτική Λογιστική 
Προτού ξεκινήσει όμως η ανάλυση σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους 

παραγωγής και εν συνεχεία των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης μέσω της 

αναλυτικής λογιστικής καλό είναι να γίνει μια αναφορά στην αναλυτική 

λογιστική και στην σχέση της με την Γενική .  

Η Γενική Λογιστική ή αλλιώς Χρηματοοικονομική Λογιστική έχει ως κύριο 

στόχο της την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών εκτός της 
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επιχείρησης όπως είναι το κράτος, οι επενδυτές, οι μέτοχοι, οι τράπεζες, οι 

πιστωτές κ.α. με θέματα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση 

της επιχείρησης. Τι γίνεται όμως με το κομμάτι της εσωτερικής 

πληροφόρησης, πως αυτή επιτυγχάνεται στα πλαίσια της επιχείρησης; Στο 

σημείο αυτό εμφανίζεται η Αναλυτική Λογιστική η οποία έρχεται να καλύψει το 

κενό που δημιουργεί η Γενική και να παράσχει την απαιτούμενη 

πληροφόρηση. Η λειτουργία των δυο λογιστικών επιτυγχάνεται είτε με το 

σύστημα της πλήρους αυτονομίας είτε με εκείνο της συλλειτουργίας. Στο 

πρώτο σύστημα της πλήρους αυτονομίας η ομάδα 9 λειτουργεί αυτόνομα, 

ανεξάρτητα ως λογιστικό κύκλωμα χωρίς την παραμικρή διατάραξη της 

κανονικής ροής των λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Τούτο 

επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση των ‘διάμεσων’ ή αλλιώς 

‘αντικριζόμενων’ λογαριασμών οι οποίοι αποτελούν την γέφυρα επικοινωνίας 

με τη Γενική λογιστική . Στη δεύτερη περίπτωση της συλλειτουργίας οι δυο 

λογιστικές συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα όπου και πάλι η 

αναλυτική λογιστική διατηρεί την αυτονομία της χωρίς να αλλοιώνονται οι 

αρχές α) της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, των εξόδων και των 

εσόδων και β) της καταρτίσεως του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως με 

λογιστικές εγγραφές.  

 

3.3  Η αρχή της αυτονομίας της Αναλυτικής Λογιστικής  
Βάση της αρχής της αυτονομίας του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου οι 

λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών επιμερίζονται σε τρία αυτόνομα 

λογιστικά κυκλώματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους χωρίς όμως το ένα να 

επηρεάζει τη λειτουργία του άλλου. Τούτο σημαίνει ότι οι λογαριασμοί κάθε 

λογιστικού κυκλώματος χρεοπιστώνονται μόνο μεταξύ τους χωρίς να 

επηρεάζουν τους λογαριασμούς των άλλων δυο λογιστικών κυκλωμάτων.  Τα 

εν λόγω κυκλώματα συνοψίζονται στα ακόλουθα 

 

1. Η Γενική Λογιστική οι λογαριασμοί της οποίας καταλαμβάνουν τις 

ομάδες λογαριασμών  ένα έως οκτώ (1-8)  

2. Η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως οι λογαριασμοί της οποίας 

συγκεντρώνονται στην ομάδα εννέα (9)  
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3. ΟΙ λογαριασμοί Τάξεως που αναπτύσσονται στην ομάδα δέκα (10)  

 

Η αυτόνομη λειτουργία της Αναλυτική Λογιστικής επιτυγχάνεται με την 

χρησιμοποίηση των ‘διάμεσων’ ή αλλιώς ‘αντικριζόμενων’ λογαριασμών οι 

οποίοι αποτελούν την γέφυρα επικοινωνίας με τη Γενική λογιστική. 

Ουσιαστικά οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής τροφοδοτούν τους 

ενδιάμεσους με την πρώτη ύλη που εν συνεχεία θα επεξεργαστεί η Αναλυτική 

Λογιστική. Οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί όπου παρουσιάζεται και η αντιστοιχία με τους λογαριασμούς 

της Γενικής Λογιστικής. 

 

           ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

            Διάμεσοι λογαριασμοί 
  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Αντίστοιχοι λογαριασμοί 

90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα           Ομάδα 2 

90.02 Αγορές λογισμένες           Ομάδα 2 

90.06 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα            Ομάδα 6 

90.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα           Ομάδα 7 

90.08 Αποτελέσματα λογισμένα           Ομάδα 8 

 

Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής διακρίνονται στους 

ακόλουθους : 

 

                 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

                      Πρωτοβάθμιοι 

90 Διάμεσοι αντικριζόμενοι λογαριασμοί 

92 Κέντρα κόστους 

93 Κόστος παραγωγής  

94 Αποθέματα 

96 Έσοδα – μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 

 

                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

                      Δευτεροβάθμιοι 
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92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής  

92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης  

92.03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

92.20 Εμπορεύματα 

94.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή  

94.22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 

94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη 

94.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες  

94.25 Αναλώσιμα υλικά 

94.26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 

94.28 Είδη συσκευασίας  

    

 

                ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

                      Τριτοβάθμιοί 

94.20.97 Εμπορεύματα σε τρίτους  

94.21.97 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή σε τρίτους  

94.22.97 Υποπροϊόντα και υπολείμματα σε τρίτους  

94.23.97 Προϊόντα υπό κατεργασία σε τρίτους  

94.24.97 Πρώτες & βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας  

94.25.00 Μικρά εργαλεία 

94.25.01 Λιγνίτης 

94.25.02 Πετρέλαιο 

94.25.03 Μαζούτ 

94.25.97 Αναλώσιμα υλικά σε τρίτους  

94.26.97 Ανταλλακτικά παγίων σε τρίτους 

94.28.00 Είδη συσκευασίας  

94.28.50 Επιστρεπτέα είδη συσκευασίας σε τρίτους  
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94.28.97 Είδη συσκευασίας σε τρίτους 

 
Οι υπόλοιποι δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί οι οποίοι για 

λόγους συντομίας δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται 

ελεύθερα βάσει των αναγκών κάθε επιχείρησης. 

 
3.4  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

Η όλη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους της παραγωγής και των 

αποτελεσμάτων της χρήσης μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής διεκπεραιώνεται 

σε τέσσερις φάσεις κάθε μια από τις οποίες αναλύεται ακολούθως. 

 
1η Φάση 

Αρχικά για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του λογιστικού κυκλώματος της 

Αναλυτικής Λογιστικής μεταφέρονται από τους λογαριασμούς τη Γενικής 

Λογιστικής μέσω των ΄διάμεσων’ λογαριασμών τα δεδομένα των αγορών της 

χρήσης των οργανικών εσόδων και εξόδων .Τα τελευταία θα αποτελέσουν την 

πρώτη ύλη που επεξεργάζεται η Αναλυτική Λογιστική για την εξεύρεση τόσο 

του κόστους παραγωγής όσο και των Αποτελεσμάτων της χρήσης. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάμεσοι ή αλλιώς αντικριζόμενοι 

λογαριασμοί οι οποίοι χρεοπιστώνονται προσωρινά προκειμένου να γίνει η 

μεταφορά των δεδομένων στην Α/Λ. 

 

           ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

            Διάμεσοι λογαριασμοί 
  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Αντίστοιχοι λογαριασμοί 

90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα           Ομάδα 2 

90.02 Αγορές λογισμένες           Ομάδα 2 

90.06 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα            Ομάδα 6 

90.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα           Ομάδα 7 

90.08 Αποτελέσματα λογισμένα           Ομάδα 8 
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Η μεταφορά των δεδομένων της Γ/Λ γίνεται στους εξής λογαριασμούς της Α/Λ  

1. Η ομάδα 2 στο λογαριασμό  ‘94’ ‘Αποθέματα’ και στους 

υπολογαριασμούς του. 

2. Η ομάδα 6 στο λογαριασμό ‘92’ ‘Κέντρα Κόστους’ και στους 

υπολογαριασμούς του. 

3. Τα έσοδα από πωλήσεις της  ομάδας 7 μεταφέρονται στο λογαριασμό 

‘96’ ‘Έσοδα Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα’ και στους υπολογαριασμούς 

του. 

4. Τα έσοδα κεφαλαίων της ομάδας 7 μεταφέρονται στο λογαριασμό 

‘987600’ υπολογαριασμό ‘98’ Αναλυτικά Αποτελέσματα’. 

5. Η ομάδα 8 στο λογαριασμό ‘98’ ‘Αναλυτικά Αποτελέσματα’. 

 
2η Φάση 

Η δεύτερη φάση αποτελείται από τέσσερις λογιστικές ενέργειες με τις οποίες 

επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής των 

κατ’ είδος προϊόντων στον λογαριασμό ‘93’ ‘Κόστος Παραγωγής’. 

1. Μεταφορά των Ά υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή των 

προϊόντων από τον λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ στο λογαριασμό ‘93’ 

‘Κόστος Παραγωγής’ . 

2. Μεταφορά των ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν στην 

παραγωγική διαδικασία από τον λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ στον 

λογαριασμό ’92.00’ ‘Έξοδα Παραγωγής’. 

3. Μερισμός των εξόδων παραγωγής στα κατ ‘είδος προς παραγωγή 

προϊόντα και μεταφορά τους από τον δευτεροβάθμιο ‘92.00’ ‘έξοδα 

Παραγωγής’ του λογαριασμού ‘92’ ΄Κέντρα Κόστους’ στον ‘93’ Κόστος 

Παραγωγής’. 

4. Μεταφορά των εξόδων λειτουργίας, ήτοι του ’92.01’ Έξοδα Διοικητικής 

Λειτουργίας’ , ‘92.02’  ’Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης’ , ’90.03’ ‘Έξοδα 

Λειτουργίας Διαθέσεως’ και ’92.04’ ‘Έξοδα Χρηματοοικονομικά’ στον 

αποτελεσματικό λογαριασμό ’98.99’ 
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3η Φάση 

1. Το κόστος παραγωγής των κατ’ είδος προϊόντων έχει υπολογιστεί και 

μεταφέρεται από τον λογαριασμό ‘93’ ‘Κόστος Παραγωγής‘ στο 

λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ και στα κατ’ είδος προς παραγωγή 

προϊόντα. 

2. Μεταφορά του κόστους των πωληθέντων προϊόντων και 

εμπορευμάτων από τον λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ στο λογαριασμό 

’96.20’ ‘Έσοδα Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα’ 

 
4η Φάση 

Στην τέταρτη και τελευταία φάση μεταφέρονται τα μικτά αποτελέσματα των 

κατ ‘είδος προϊόντων και εμπορευμάτων από τον λογαριασμό ’96.22’ στο 

λογαριασμό ’98.99’ ‘Αποτελέσματα Χρήσεως’  
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3.4.1  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΟΜΑΔΑ 8

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΩ ΛΟΓ/ΜΩΝ  90

ΛΟΓ/ΜΟΣ 94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

94.20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
94.21 ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ

&ΗΜΙΤΕΛΗ
94.22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
94.23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ
94.24 Ά ΥΛΕΣ

94.25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
94.26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

94.28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 92
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

92.00 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
92.01 ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

92.02 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

92.03 ΠΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
92.04 ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 96
ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

96.22.70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

96.22.71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

96.22.76 ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΞ
Ο
Δ
Α

 Μ
ΕΡ
ΙΣ
Μ
ΕΝ
Α

ΣΤ
Α

 Κ
ΕΝ
ΤΡ
Α

Κ
Ο
ΣΤ
Ο
ΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΘΕ
ΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡ

ΑΦΗΣ+ΑΓΟΡ
ΕΣ ΧΡΗΣΗ

Σ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α

98.99
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ -  ΕΣΟΔΑ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 93
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

93.00.01 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π1
93.00.02 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π2
93.00.03 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π3
93.00.04 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π4

Ά ΥΛΕΣ

ΕΞ
ΟΔ
Α ΠΑ

ΡΑ
ΓΩ
ΓΗ
Σ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

94.20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
94.21 ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΕΤΟΙΜΑ &ΗΜΙΤΕΛΗ
94.23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ + ΕΝ

ΕΞΕΛΙΞΕΙ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 96
ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

96.22.70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ

96.22.71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

96.20.20 ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛ/ΝΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
96.20.21ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛ/ΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟ
ΣΤ
ΟΣ

ΠΩ
ΛΗ
ΘΕ
ΝΤ
Ω
Ν

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

98.76  ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

98.99
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗΣ

ΕΣ
ΟΔ
Α 
ΚΕ
Φ
ΑΛ
ΑΙ
ΩΝ

ΕΞ
Ο
Δ
Α

 Π
Ω
ΛΗ
ΣΕ
Ω
Ν

ΛΕ
ΙΤ
Ο
ΥΡ
ΓΙ
Κ
Α

 Ε
ΞΟ
Δ
Α
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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4   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εξεταζόμενη εταιρία και στα 

λογιστικά γεγονότα αυτής όπως τα τελευταία συνέβησαν στον ένα μήνα 

ομαλής λειτουργίας της. Τα λογιστικά γεγονότα διακρίνονται σε τέσσερις 

κύριες κατηγορίες:σε εκείνα του υποσυστήματος της Γ/Λ, των προμηθευτών, 

των πελατών και στις εγγραφές τέλους χρήσης. 

 
4.1.1  Η εξεταζόμενη εταιρία 

Η εταιρία που εξετάζεται στην παρούσα εργασία ιδρύεται την 1/1/2005 και  

αποτελεί μια νέα ελληνική βιομηχανική επιχείρηση (φανταστική) παραγωγής 

και εμπορίας προϊόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών . Έπειτα από ένα μήνα 

ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης και προκειμένου να ληφθούν σημαντικές 

εσωτερικές αποφάσεις από τους ιδιοκτήτες της, απαιτείται για την ως τώρα 

λειτουργία της η αναλυτική παράθεση των λογιστικών εγγραφών πράξεων 

ισολογισμού, η σύνταξη καταστάσεων ισολογισμού, η σύνταξη καταστάσεων 

αποτελεσμάτων χρήσης και  διανομής κερδών . Η συγκεκριμένη περίπτωση 

επιχείρησης μελετάται μέσω του MBS Navision ενός προγράμματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ΟΔΕΠ)  

 

4.1.2  Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρηματικών 
πόρων (ΟΔΕΠ) 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να καλύψουν τις όλο και αυξανόμενες  

λειτουργικές τους απαιτήσεις τις οδήγησε σταδιακά στην δημιουργία 

λογισμικών – μηχανογραφικών πακέτων .Τα πρώτα πακέτα του είδους 

κάλυπταν επαρκώς τις όποιες επιμέρους ανάγκες των λειτουργικών 

διευθύνσεων τους, δεν είχαν όμως την δυνατότητα της μεταξύ τους 

επικοινωνίας – σύνδεσης με άμεσο αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική 

διαχείριση της εταιρίας. Σήμερα τα σύγχρονα προγράμματα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ΟΔΕΠ), έχουν προχωρήσει ένα βήμα 
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παραπάνω από του προκατόχους τους .Έτσι αντί να επιδιώκουν την σύνθεση 

των επί μέρους μερών της εταιρίας επικεντρώνονται στην ανάλυση του 

συνόλου των λειτουργιών της ως το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο 

λεπτομέρειας, επιτυγχάνοντας τόσο την  κάλυψη των εσωτερικών λειτουργιών 

του οργανισμό όσο και  εκείνων που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον 

του. Τα κύρια χαρακτηριστικά των λογισμικών  ΟΔΕΠ  συνοψίζονται στα εξής: 

 

• Αποτελούνται από υποσυστήματα άμεσα συνδεδεμένα  μεταξύ τους.  

• Έχουν την δυνατότητα της προσομοίωσης των πραγματικών 

λειτουργιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού. 

• Είναι ευέλικτα προκειμένου να ανταποκρίνονται στην κάλυψη των 

αυξανόμενων αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων . 

• Επιτρέπουν την διασύνδεση της εκάστοτε εταιρίας με τρίτους 

οργανισμούς.  

• Καλύπτουν τις επιμέρους λειτουργίες του οργανισμού παρέχοντας 

συνάμα πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο 

 

4.2  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Η υλοποίηση αποφάσεων μιας επιχείρησης που μεταβάλλει αυξάνοντας ή 

μειώνοντας τα στοιχεία του ισολογισμού της ονομάζεται λογιστικό γεγονός. 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα λογιστικά γεγονότα του μηνός 

Ιανουαρίου της εξεταζόμενης επιχείρησης τα οποία για ευκολότερη κατανόηση 

παρουσιάζονται ανά υποσύστημα ξεκινώντας από εκείνες του 

υποσυστήματος της γενικής λογιστικής.  

 

4.2.1  Υποσύστημά  Γενικής Λογιστικής 

1/1/2005 Η βιομηχανική επιχείρηση ιδρύεται την 01/01/05 από τους 

αδερφούς Πέτρο και Νίκο Χαριπίδη οι οποίοι εισφέρουν μετρητά 

αξίας 1.000.000 €, μηχανήματα αξίας 80.000 € και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές αξίας 20.000 € καθώς και  κτίριο για την στέγαση 

των γραφείων της επιχείρησης αξίας 100.000€. 

1/1/2005 Ενοικιάζονται εγκαταστάσεις για την επεξεργασία και παραγωγή 
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4.2.2  Υποσύστημα προμηθευτών 

των προϊόντων για το διάστημα 1/1/2005 έως 31/12/2005 και 

καταβάλλονται  24.000 €. 

1/1/2005 Προσλαμβάνεται ανθρώπινο δυναμικό για την λειτουργία της 

επιχείρησης κατά την πρόσληψή τους καταβάλλονται 50.000 € 

που θα συμψηφιστούν με την πρώτη μισθοδοσία. 

1/1/2005 Ασφαλίζονται τα 3 επιβατικά αυτοκίνητα της εταιρίας για το 

διάστημα 1/1/2005 έως 31/12/2005 και καταβάλλονται τα 

ασφάλιστρα ενός έτους αξίας  2.400 €. 

2/1/2005 Σύναψη δανείου με την τράπεζα Χ ύψους 1.500.000 € για την 

αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης. 

12/1/2005 Αγορά μετοχών αξίας 10.000 € μετρητοίς από την φαρμακευτική  

εταιρία ‘Health’ με στόχο την μεταπώληση τους και την επίτευξη 

κέρδους. 

22/1/2005 Αγορά μετοχών της κατασκευαστικής εταιρίας ‘Δόμηση’ αξίας 

50.000 €  μετρητοίς  με στόχο την κατοχή μεριδίου της 

επιχείρησης.  

31/1/2005 Καταβάλλεται η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου που ανέρχεται 

στο ποσό των 200.000 €. 

31/1/2005 Καταβάλλονται για τόκους  δανείου  2.650 €. 

31/1/2005 Για κρατήσεις υπέρ δήμων η εταιρία πληρώνει 1.100 €. 

1/1/2005 Αγοράζονται από τον προμηθευτή Δημητρίου  τρία επιβατικά 

αυτοκίνητα συνολικής αξίας 36.000 € συν Φ.Π.Α 19%,ήτοι 

42.840 €. Η πληρωμή έχει ως ακολούθως καταβάλλονται 

15.000 € μετρητά, ενώ το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται μετρητοίς 

τρεις μήνες μετά το τιμολόγιο πληρωμής. 

1/1//2005 Συμφωνείται με τον προμηθευτή Πέτρου  η αγορά επίπλων και 

σκευών αξίας 60.000€ συν 19% Φ.Π.Α  ήτοι 71.400 €. Με το 

κλείσιμο της συμφωνίας καταβάλλονται στον προμηθευτή ως 
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προκαταβολή 5.000 € ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί ως 

εξής: 10.000 € μετρητοίς με την παραλαβή των επίπλων και 

56.400 € θα εξοφληθούν με αποδοχή τρίμηνης  

συναλλαγματικής έκδοσης του πωλητή. 

2/1/2005 Παραλαμβάνονται τα έπιπλα με τιμολόγιο πώλησης του  

προμηθευτή Πέτρου αξίας 60.000 € συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι 

71.400 €  και καταβάλλεται το ποσό των 10.000 €. 

2/1/2005 Από τον προμηθευτή Νικολάου αγοράζεται ποσότητα 48.000 

μονάδων πρώτης ύλης Υ1 αξίας 1.056.000 € συν 19% Φ.Π.Α, 

ήτοι  1.256.640 €, ποσότητα 109.000 μονάδων πρώτης ύλης Υ2 

αξίας 1.635.000 € συν 19% Φ.Π.Α 1.945.650 € , ποσότητα 

62.500 μονάδων πρώτης ύλης Υ3 αξίας 1.062.500 € συν το 

Φ.Π.Α 19% ήτοι 1.264.375€ καθώς και ποσότητα 97.200 

μονάδων πρώτης ύλης Υ4 αξίας  2.235.600 € συν 19% Φ.Π.Α 

ήτοι 2.660.364 €. Ο διακανονισμός πληρωμής έχει ως εξής: το 

καταβάλλεται μετρητοίς με τη αγορά το ποσό των 715.000 €   

και τα υπόλοιπο 6.412.029 € θα εξοφληθούν με αποδοχή 

συναλλαγματικής εξάμηνης διάρκειας. 

3/1/2005 Πραγματοποιείται από τον  προμηθευτή Χρήστου η αγορά 

15.000 μονάδων από το εμπόρευμα Ε1 με μέση τιμή κτήσης 

100 € ,συν Φ.Π.Α 19% 119 € , 17.500 μονάδων από το 

εμπόρευμα Ε2 με μέση τιμή κτήσης 90 € συν Φ.Π.Α 19% 107,1 

€ και 12.000  μονάδων από το εμπόρευμα Ε3 με τιμή κτήσης 97 

€ συν Φ.Π.Α 19% 115,43 € έκαστο. Ο διακανονισμός πληρωμής 

που  συμφωνήθηκε με τον προμηθευτή Σπύρου έχει ως 

ακολούθως: 10% του ποσού μετρητοίς και το υπόλοιπο 90% με 

αποδοχή συναλλαγματικής τεσσάρων μηνών.  

10/1/2005 Συμφωνείται με τον προμηθευτή Σπύρου η αγορά 300 

ανταλλακτικών παραγωγής τύπου Α1 αξίας 55.500 συν Φ.Π.Α 

19% ,ήτοι 66.045  € ,250 ανταλλακτικών τύπου Α2 αξίας 39.500 

€ συν Φ.Π.Α 19% 47.005 € ,όπως επίσης και 280 τύπου Α3 

αξίας 21.840 € συν Φ.Π.Α 19% ,ήτοι 25.989,6 €  .Η παράδοση 

των ανταλλακτικών θα γίνει εντός 2 ημερών και ο διακανονισμός 
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πληρωμής είναι ο ακόλουθος: 9.039,6 €  καταβάλλονται 

μετρητοίς με το κλείσιμο της συμφωνίας, 20.000 € με την 

παράδοση των ανταλλακτικών και το υπόλοιπο ποσό που 

ανέρχεται στα 110.000 € με αποδοχή ισόποσης 

συναλλαγματικής τρίμηνης διάρκειας.  

12/1/2005 Παραλαμβάνονται τα ανταλλακτικά παγίων με τιμολόγιο 

πώλησης του προμηθευτή Σπύρου αξίας  139.039,6 € και 

καταβάλλεται το συμφωνηθέν ποσό στον προμηθευτή Σπύρου. 

17/1/2005 Ανατίθεται στο τυπογραφείο ‘Εικόνα’ η εκτύπωση 

διαφημιστικών φυλλαδίων της εταιρίας προς 5.000 € συν ο 

Φ.Π.Α 19%, ήτοι 5.950 € .Καταβάλλονται με το κλείσιμο της 

συμφωνίας 2.500 €  και τα υπόλοιπα 3.450 € θα καταβληθούν 

με την παράδοση του διαφημιστικού υλικού. 

19/1/2005 Παραδίδονται τα διαφημιστικά φυλλάδια με τιμολόγιο πώλησης 

του προμηθευτή  ‘Εικόνα’ και καταβάλλεται το συμφωνηθέν 

ποσό. 

20/1/2005 Για την αγορά γραφικής ύλης καταβάλλονται 300 € συν 19% 

Φ.Π.Α., ήτοι 357  € στον προμηθευτή Θεοδωρίδη. 

28/1/2005 Καταβάλλονται στην μεταφορική εταιρία ‘express’ 2.900 € συν 

Φ.Π.Α  19% ήτοι 3.451 € για τις υπηρεσίες που προσέφερε 

στην εταιρία τον μήνα Ιανουάριο. 

29/1/2005 Καταβάλλονται στην ταξιδιωτική εταιρία ‘travel’ για έξοδα 

ταξιδιών εσωτερικού που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη  

της εταιρίας κατά τον μήνα Ιανουάριο 1.200 € συν Φ.Π.Α  19% 

1.428 €. 

31/1/2005 

 
 
 

Καταβάλλονται μετρητοίς στην εταιρία συμβούλων ‘consultant’ 

οι αμοιβές τρίτων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην 

εταιρία  συνολικής αξίας 12.000 € συν  Φ.Π.Α  19% ,ήτοι  

14.280 €  πιο αναλυτικά:  

α)νομικών συμβούλων 3.500 € συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 4.165  € 

,β) οικονομικών συμβούλων 2.000 €  συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 

2.380 €, γ) ιατρών 800 €  συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 952 € ,δ) 
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4.2.3  Υποσύστημα πελατών 

 
 

5/1/2005 Συμφωνήθηκε με την αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ‘Hacker’ η πώληση των παρακάτω: 9.000 

εμπορεύματα Ε1 αξίας 900.000 € αντί 1.350.000 συν 19% Φ.Π.Α, 

ήτοι  1.606.500 € ,10.000 εμπορεύματα Ε2 αξίας 900.000 € αντί 

1.300.000 € συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής αξίας 1.547.000 € 

,και 7.000 εμπορεύματα τύπου Ε3 αξίας 679.000 € αντί 

1.015.000 € συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής αξίας 1.207.850 €. 

Με το κλείσιμο της συμφωνίας καταβάλλονται στην εταιρία το 

10% του συνολικού ποσού ήτοι 436.135 € με την παράδοση των 

εμπορευμάτων θα ληφθούν 1.308.405 € ή το 30% του συνολικού 

ποσού ενώ το υπόλοιπο  60% ήτοι 2.616.810 € θα εξοφληθεί με 

αποδοχή συναλλαγματικής εξάμηνης διάρκειας. 

7/2/2005 Μεταφέρονται τα εμπορεύματα στα καταστήματα ‘Hacker’ και 

λαμβάνεται το συμφωνηθέν ποσό. 

15/1/2005 Συμφωνείται με την αλυσίδα καταστημάτων  Η/Υ ΄CHIPSET’  η 

πώληση των παρακάτω προϊόντων της εταιρίας : 24.450 

προϊόντα Π1 αξίας 1.720.719,502 € αντί 2.445.000 € συν 19% 

Φ.Π.Α ήτοι  2.909.550 € , 22.050 προϊόντα Π2 αξίας 

1.728.214,521 € αντί 2.348.325 € συν 19% Φ.Π.Α ήτοι  

2.794.506,75 €  18.700 προϊόντα της ομάδας Π3 αξίας 

1.241.251,317 € αντί 1.591.370 € συν Φ.Π.Α. 19% ήτοι 

1.893.730,3 €. Και τέλος 20.650 προϊόντα Π4 με κόστος 

παραγωγής 1.164.186,614 € αντί του ποσού 1.511.580 €  συν 

Φ.Π.Α. 19% ήτοι 1.798.780,2 €. Το συνολικό κόστος της αγοράς 

των προϊόντων ανέρχεται στα 9.396.567,25 €. Με το κλείσιμο της 

συμφωνίας λαμβάνονται 800.000 € ενώ το υπόλοιπο θα ληφθεί 

ως εξής : 2.000.000 € με την παράδοση των προϊόντων και το 

μηχανικών 3.500 €  συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 4.165 € και ε) 

ελεγκτών 2.200 €  συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 2.618 €. 
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υπόλοιπο ποσό των 6.596.567,25 € έξι μήνες μετά με ισόποση 

συναλλαγματική.  

29/1/2005 Αποστέλλονται τα προϊόντα  και λαμβάνεται το συμφωνηθέν 

ποσό. 

30/1/2005 Αγοράστηκαν από την εταιρία Η/Υ ‘BΙΟS’ εταιρία τα εξής 

εμπορεύματα της εταιρίας : 5.200 εμπορεύματα Ε1 αξίας 520.000 

€ αντί του ποσού των 780.000 € συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι 928.200 

€, 6.300 εμπορεύματα Ε2 αξίας 567.000 € αντί του ποσού των 

819.000 € συν Φ.Π.Α. 19%, ή  974.610 € συνολικά. Παράλληλα 

αγοράστηκαν 4.000 εμπορεύματα Ε3 συνολικής αξίας 388.000 €  

τα οποία πωλήθηκαν στην τιμή των 580.000 € συν Φ.Π.Α. 19%, 

ή 690.200 € συνολικά. Επί συνόλου 2.593.010 € λαμβάνονται 

900.000 € σε μετρητά ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι  1.693.010 € 

θα πληρωθεί με πίστωση τρεις μήνες μετά . 

 

     
4.3  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 
Στο υπό εξέταση παράδειγμα η εταιρία κλείνει χρήση την 31/01/2005 .Στην 

απογραφή που γίνεται και η οποία έχει ως στόχο να καταγράψει με κάθε 

δυνατή λεπτομέρεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλες της υποχρεώσεις 

της εταιρίας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δηλαδή την 31/1/2005 

διαπιστώνονται τα παρακάτω : 

 
 
         Απογραφή τέλους χρήσης  31/01/2005 

 
• Οφείλονται για παροχές τρίτων 17.000 €. Πιο συγκεκριμένα : 

 
Παροχές Τρίτων (Λ62)   
Ηλεκτρικό Ρεύμα      9.000,00 €   
Τηλεπικοινωνίες      6.000,00 €   
Ύδρευση      2.000,00 €     17.000,00 €  
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•    Τα αποθέματα που διατηρεί στις αποθήκες της η επιχείρηση έχουν ως 

εξής: 
 
Πίνακας Αποθεμάτων Τέλους Χρήσης  

 
 

• Η επιχείρηση έχει να λάβει μερίσματα από τις μετοχές του 

χαρτοφυλακίου που κατέχει ύψους 2.000 € και μερίσματα από τις 

συμμετοχές ύψους 13.000  €. 
• Η εταιρία κατέβαλλε την 1/1/2005 για τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενοίκιο 24.000 € που αφορά την περίοδο από 1/1/2005 έως 

31/12/2005. Για το ίδιο χρονικό διάστημα κατέβαλλε επίσης 2.400 € για 

τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Εφόσον η χρήση κλείνει την 

31/1/2205 γίνεται αντιληπτό ότι τα 11/12 τόσο του ποσού του ενοικίου 

όσο και εκείνου της ασφάλειας των αυτοκινήτων αφορούν έξοδα 

επόμενης χρήσης.  
• Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων των παγίων 

στοιχείων της εταιρίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα 1/1/2005 

έως 31/1/2005 ανήλθαν σε 5.950 €. Πιο συγκεκριμένα τα 1.900 € 

αφορούν την απόσβεση των μηχανημάτων ,τα 600 € των ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών, το ποσό των  2.100 €  την απόσβεση του κτιρίου 

στέγασης των γραφείων της εταιρίας, τα 800 € αφορούν την απόσβεση 

των  αυτοκίνητων και τέλος τα εναπομείναντα 550 € αφορούν την 

απόσβεση των επίπλων της εταιρίας. 
 

                     ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Προτού ξεκινήσει η καταχώρηση των εγγραφών γενικής λογιστικής στο 

πρόγραμμα (ΟΔΕΠ) Navision απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες 

παραμετροποίησης του συστήματος προκειμένου να δημιουργηθεί η 

απαραίτητη βάση δεδομένων για την επίλυση της συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Τα κύρια βήματα των εν λόγω ενεργειών είναι τα ακόλουθα : 

 

1. Δημιουργία εταιρίας  

2. Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής  

3. Παραμετροποίηση Φ.Π.Α  

4. Παραμετροποίηση σειράς αριθμήσεων  

5. Παραμετροποίηση αγορών και πληρωμών  

6. Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων  

7. Παραμετροποίηση λοιπών εγγραφών – ημερολόγιο 

 

Η ανάλυση της παραμετροποίησης ακολουθεί  στο παράρτημα της εργασίας 

κεφάλαιο  7. 
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  5  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έπειτα από την παράθεση των λογιστικών γεγονότων που έλαβαν χώρα τον 

μήνα Ιανουάριο και προκειμένου να συνταχθεί ο ισολογισμός καθώς και τα 

αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας κρίνεται αναγκαία η καταχώρησή τους στο 

Γενικό Ημερολόγιο που συγκεντρώνει το σύνολο των εγγραφών προς 

ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής. Η καταχώρηση των εγγραφών γίνεται 

μέσω του προγράμματος (ΟΔΕΠ) Navision.Παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά για κάθε λογιστική εγγραφή  δείγματα οθόνης με τις απαραίτητες 

επεξηγήσεις. 

 

5.2  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
                              
Εισφορές εις είδος  
 

01/01/05 Η βιομηχανική επιχείρηση ιδρύεται την 01/01/05 από τους 

αδερφούς Πέτρο και Νίκο Χαριπίδη οι οποίοι εισφέρουν 
μετρητά αξίας 1.000.000 €, μηχανήματα αξίας 80.000 € και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αξίας 20.000 € καθώς και  

κτήριο για την στέγαση των γραφείων της επιχείρησης αξίας 

100.000 €. 
 
Επεξήγηση      

Η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων γίνεται στις καρτέλες εγγραφών 

γενικής λογιστικής. Όπως διακρίνεται στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί στις 

αναλυτικές γραμμές της καρτέλας περιγράφονται στοιχεία περιγραφικά της 

εγγραφής όπως η ημερομηνία καταχώρησης της, ο αριθμός παραστατικού 

που είναι μοναδικός για κάθε εγγραφή, ο λογαριασμός του λογιστικού σχεδίου  

που μεταβάλλεται , η περιγραφή της εγγραφής και το ποσό της χρέωσης ή της 
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πίστωσης που βαραίνει τον εκάστοτε λογαριασμό. Εν παραδείγματι στην 

πρώτη γραμμή της καρτέλας αποτυπώνεται η εισφορά των αδερφών 

Χαριπίδη στην επιχείρηση σε μηχανήματα αξίας 80.000 €. Η εν λόγω εισφορά 

αύξησε τα μηχανήματα που έχει στην κυριότητά της η εταιρία γεγονός που 

λογιστικά μεταφράζεται ως χρέωση του λογαριασμού των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων του παγίου ενεργητικού της επιχείρησης ‘120000 

‘Μηχανήματα’ κατά το ποσό της αξίας των μηχανημάτων. Με την ίδια λογική 

χρεώνεται ο λογαριασμός 140300 ‘ηλεκτρονικοί υπολογιστές’  κατά το ποσό 

των 20.000 € όπως παρουσιάζεται στην δεύτερη γραμμή καθώς  και  ο 

λογαριασμός ‘κτίρια’ με το ποσό των 100.000 € όπως φαίνεται στην τρίτη. Με 

τις παραπάνω εισφορές δεν αυξάνονται μόνο τα στοιχεία του ενεργητικού 

άλλα αυξάνεται και η καθαρή θέση ή αλλιώς τα ίδια κεφάλαια του παθητικού 

της επιχείρησης εξαιτίας της αύξησης του στοιχείου εταιρικό κεφαλαίο .Η 

αύξηση αυτή είναι ίση με το άθροισμα της λογιστικής αξίας των ειδών δηλαδή 

200.000 € εμφανίζοντας την πηγή άντλησης των κεφαλαίων για την απόκτηση 

των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

 
 

Εισφορές μετρητοίς  

Οι αδερφοί Χαριπίδη εκτός των άλλων εισέφεραν στη νεοϊδρυθείσα 

επιχείρηση μετρητά αξίας 1.000.000 €. Η εγγραφή εισφορά μετρητοίς 

καταχωρείται με παρόμοιο τρόπο με τις εγγραφές εισφορών εις είδος. 

 
Επεξήγηση      

Η εισφορά του 1.000.000 € των αδερφών Χαριπίδη αύξησε την καθαρά θέση 

της επιχείρησης κατά το αναφερθέν ποσό πράγμα που λογιστικά 

μεταφράζεται σε πίστωση του λογαριασμού ‘40000’, τριτοβάθμιου του 
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λογαριασμού κεφάλαιο και  αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού ‘38000’ 

κεντρικό  ταμείο. Στο παραπάνω δείγμα οθόνης διακρίνεται η ημερομηνία 

καταχώρησης της λογιστικής εγγραφής ,ο αριθμός παραστατικού ‘ΤΓ00001’ 

που υποδηλώνει ότι πρόκειται για την πρώτη ταμειακή εγγραφή της 

επιχείρησης, ο αριθμός του λογαριασμού του λογιστικού σχεδίου που 

πιστώνεται  ο ‘40000’ καταβλημένο κεφάλαιο, το ποσό της πίστωσης καθώς 

και ο αριθμός λογαριασμού ισοζύγισης ‘38000’ κεντρικό ταμείο. Ο τελευταίος 

χρεώνεται αυτόματα με το ποσό του 1.000.000 € προκειμένου να αποφευχθεί 

η εκ νέου καταχώρησή του. 

 

 
 

Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

01/01/05 Ενοικιάζονται εγκαταστάσεις για την επεξεργασία και 

παραγωγή των προϊόντων για το διάστημα 1/1/2005 έως 
31/12/2005 και καταβάλλονται  24.000 €. 

 
Επεξήγηση    

Η μίσθωση του κτιρίου καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1/1/2005 έως 

31/12/2005, η εταιρία όμως δεν μπορεί την 1/1/2005 να εμφανίσει στα 

λογιστικά της βιβλία ως έξοδο την πληρωμή του ενοικίου ολόκληρου του έτους 

διότι βάση της έννοιας του δεδουλευμένου εξόδου θα πρέπει οι εγκαταστάσεις 

που ενοικίασε να έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια για το ορισμένο από το 

συμβόλαιο χρονικό διάστημα και συνάμα να έχουν ικανοποιηθεί και οι 

συνακόλουθοι όροι του συμβολαίου κάτι το οποίο δεν ικανοποιείται φυσικά 

την συγκεκριμένη ημερομηνία. Συνεπώς η πληρωμή του ποσού των 24.000 € 

λογίζεται ως προπληρωμή ενοικίου η οποία λογιστικά αυξάνει το ενεργητικό 

της εταιρίας χρεώνοντας τον λογαριασμό ‘360001’ ενοίκια επόμενων 
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χρήσεων’, τριτοβάθμιου του λογαριασμού 36 μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση του ενεργητικού και 

πιο συγκεκριμένα του λογαριασμού ‘38000’ κεντρικό ταμείο ο οποίος και 

πιστώνεται με αντιλογισμό . 

 

 
 
Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

 
Επεξήγηση    

Η πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί λογιστικό γεγονός για την 

εταιρία αφού δεν μεταβάλλει την ισορροπία των λογιστικών της καταστάσεων 

η προπληρωμή όμως μέρους της μισθοδοσίας τους αποτελεί λογιστικό 

γεγονός επηρεάζοντας του λογαριασμούς της με τον ακόλουθο τρόπο: 

χρεώνεται ο τριτοβάθμιος  ‘33000’ προκαταβολές μισθοδοσίας του 

λογαριασμού ‘33’ χρεώστες διάφοροι με το ποσό των 50.000 € και με 

αντιλογισμό πιστώνεται το κεντρικό ταμείο της επιχείρησης αριθμός 

λογαριασμού ‘38000’.  

 

 
 

1/1/2005 Προσλαμβάνεται ανθρώπινο δυναμικό για την λειτουργία 
της επιχείρησης κατά την πρόσληψή τους καταβάλλονται 

50.000 € που θα συμψηφιστούν με την πρώτη μισθοδοσία. 
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Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

 
Επεξήγηση    

Η συγκεκριμένη λογιστική εγγραφή καταχωρείται κατά παρόμοιο τρόπο με 

εκείνη της προπληρωμής του ενοικίου των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Τα 

ετήσια ασφάλιστρα των αυτοκινήτων που προπληρώνει η εταιρία την 2/1/2005  

δεν αποτελούν δεδουλευμένο έξοδο την συγκεκριμένη ημερομηνία, συνεπώς  

δεν μπορούν να καταγραφούν ως τέτοια στα λογιστικά της βιβλία. Έτσι η 

πληρωμή καταγράφεται ως προπληρωμή ασφαλίστρων αυξάνοντας το 

ενεργητικό της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα τον τριτοβάθμιο ‘36000’ του 

λογαριασμού 36 του λογιστικού σχεδίου ‘Μεταβατικοί λογαριασμοί’ και 

συνάμα πιστώνοντας με αντιλογισμό το κεντρικό ταμείο της εταιρίας. Η 

εγγραφή  παρουσιάζεται στο παρακάτω δείγμα οθόνης.  

 

 
 
Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

 
Επεξήγηση    

Η σύναψη δανείου αυξάνει τα χρηματικά διαθέσιμα της επιχείρησης όπως 

συνάμα αυξάνει και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της έναντι των 

τραπεζών και ειδικότερα έναντι της τράπεζας Χ. Πιο συγκεκριμένα η 

1/1/2005 Ασφαλίζονται τα 3 επιβατικά αυτοκίνητα της εταιρίας για το 

διάστημα 1/1/2005 έως 31/12/2005 και καταβάλλονται τα  

ασφάλιστρα ενός έτους  αξίας  2.400 €. 

2/1/2005 Σύναψη δανείου με την τράπεζα Χ ύψους 1.500.000 € για 
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παραπάνω λογιστική εγγραφή μεταφράζεται ως πίστωση του τριτοβάθμιου 

‘45000’ του λογαριασμού 45 ‘Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις’ με το ποσό των 

1.500.000 € και αντίστοιχη χρέωση με αντιλογισμό του κεντρικού ταμείου της 

εταιρίας ‘38000’. 

 

 
 
Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

 

Επεξήγηση 

Η αγορά μετοχών μιας εταιρίας από μια δεύτερη με στόχο την μεταπώληση 

τους και την επίτευξη κέρδους χαρακτηρίζει τις τελευταίες ως χρεόγραφα και 

τις κατατάσσει στον ομώνυμο λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, 

αντίθετα η κατοχή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων με στόχο την διατήρησή τους 

και την μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της πρώτης τις κατατάσσει στο πάγιο 

ενεργητικό και πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό ‘Συμμετοχές και 

μακροπρόθεσμες οικονομικές απαιτήσεις ’. Στην προκειμένη περίπτωση η 

κατοχή των μετοχών έχει ως βασική επιδίωξη την επίτευξη κέρδους έτσι η 

αγορά τους χρεώνει τον τριτοβάθμιο ‘34000’ του λογαριασμού χρεόγραφα με 

το ποσό των 10.000 € και πιστώνει με αντιλογισμό το κεντρικό ταμείο της 

επιχείρησης. 

 

12/1/2005 Αγορά μετοχών αξίας 10.000 € μετρητοίς από την 
φαρμακευτική  εταιρία ‘Health’ με στόχο την μεταπώληση 

τους και την επίτευξη κέρδους. 
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Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

 
Επεξήγηση 

Η αγορά των μετοχών ‘Δόμηση’ γίνεται με στόχο την διατήρησή τους από την 

εταιρία, συνεπώς βάση της προηγούμενης επεξήγησης το γεγονός αυτό 

αποτυπώνεται λογιστικά με την χρέωση του τριτοβάθμιου ‘18001’ του 

λογαριασμού 18 του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας ‘Συμμετοχές και 

μακροπρόθεσμες οικονομικές απαιτήσεις ’ με το ποσό των 50.000 € και την 

παράλληλη  πίστωση με αντιλογισμό του κεντρικού ταμείου της εταιρίας. 

 

 
 
Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής   

 
 

22/1/2005 Αγορά μετοχών της κατασκευαστικής εταιρίας ‘Δόμηση’ 

αξίας 50.000 €  μετρητοίς  με στόχο την κατοχή μεριδίου 
της επιχείρησης.  

31/1/2005 Καταβάλλεται η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου που 

ανέρχεται στο ποσό των 200.000 €. 
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Επεξήγηση 

Συμψηφιστικά η μισθοδοσία του Ιανουαρίου για το προσωπικό της εταιρίας 

ανέρχεται στις 250.000 €. Στις αρχές του μήνα δόθηκε μια προκαταβολή στο 

προσωπικό της τάξης των 50.000 €, ποσό το οποίο καταχωρήθηκε στο 

λογαριασμό ‘προκαταβολές προσωπικού’ (βλέπε 3η εγγραφή). Σήμερα στις 

31/12/05 το αναφερθέν ποσό παύει να λογίζεται ως προκαταβολή αντίθετα 

αποτελεί δεδουλευμένο έξοδο για την επιχείρηση το οποίο βαραίνει τον 

αντίστοιχο λογαριασμό. Έτσι η πρώτη λογιστική εγγραφή που καταχωρείται 

ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου λογιστικού γεγονότος είναι συμψηφιστική 

και αφορά την αναγνώριση της προκαταβολής ως δεδουλευμένο έξοδο για 

την εταιρία. Έτσι πιστώνεται ο λογαριασμός ‘προκαταβολές προσωπικού’ με 

το ποσό της προκαταβολής ώστε να έχει μηδενικό χρεωστικό υπόλοιπο  και 

συνάμα χρεώνεται ο τριτοβάθμιος ‘60000’ του λογαριασμού  60 ‘Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού’ με το ίδιο ποσό  των 50.000 € 

 

 
 

Η δεύτερη λογιστική εγγραφή είναι ταμειακή και αφορά την εξόφληση της 

μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρίας. Ειδικότερα χρεώνεται ο ΄60000’ με 

το ποσό των 200.000 € και πιστώνεται με αντιλογισμό το κεντρικό ταμείο της 

εταιρίας αριθμός λογαριασμού ‘38000’.Το δείγμα οθόνης παρουσιάζεται 

παρακάτω. 
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Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής    

 
Επεξήγηση 

Καταβάλλονται οι τόκοι του δανείου που αντιστοιχούν στον μήνα Ιανουάριο. 

Λογιστικά το παραπάνω γεγονός αποτυπώνεται με χρέωση του τριτοβάθμιου 

’65000’ του λογαριασμού 65 ‘τόκοι και συναφή έξοδα’ με το αναφερθέν ποσό 

και συνάμα πίστωση με αντιλογισμό του κεντρικού ταμείου της επιχείρησης 

αριθμός λογαριασμού  ‘38000’. 

 

 
 
Υπόλοιπες έγγραφες γενικής λογιστικής  

 
Επεξήγηση 

Λογιστικά η παραπάνω εγγραφή μεταφράζεται ως χρέωση του τριτοβάθμιου 

‘630400’ κρατήσεις υπέρ δήμων του λογαριασμού ‘63’ φόροι και τέλη και 

αντίστοιχη πίστωση με αντιλογισμό του κεντρικού ταμείου της επιχείρησης. 

 

                  

31/1/2005 Καταβάλλονται για τόκους  δανείου  2.650 €. 

31/1/2005 Για κρατήσεις υπέρ δήμων η εταιρία πληρώνει 1.100 €. 
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              5.3   ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

                       
Το υποσύστημα προμηθευτών αποτελεί ανεξάρτητο υποσύστημα του 

λογιστικού σχεδίου τροφοδοτώντας με εγγραφές τους λογαριασμούς 

προμηθευτών (50). Μηχανογραφικά οι εγγραφές γίνονται στο εν λόγω 

υποσύστημα ενημερώνοντας ακολούθως την καρτέλα του εκάστοτε 

προμηθευτή το ισοζύγιο και κατόπιν τους λογαριασμούς της γενικής 

λογιστικής. Τα παραπάνω καθορίζονται μέσω της παραμετροποίησης του 

εκάστοτε υποσυστήματος και εν προκειμένω του υποσυστήματος των 

προμηθευτών λεπτομέρειες του οποίου αναλύονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας ,εκείνο της  παραμετροποίησης.                              

 

    5.3.1  Εγγραφές υποσυστήματος προμηθευτών 
 

Προμηθευτής Δημητρίου 

 

Στο τιμολόγιο καταχωρούνται τα στοιχεία του προμηθευτή Δημητρίου, η 

ημερομηνία παραστατικού και καταχώρησης του τιμολογίου που είναι η 

01/01/05, ο ΄λογαριασμός που επηρεάζεται από την εν λόγω αγορά 

παραγγελίας ο  ‘13100’  επιβατικά αυτοκίνητα τριτοβάθμιος του ‘13’ 

μεταφορικά μέσα, η ποσότητα των αυτοκινήτων που αγοράστηκαν, το ,άμεσο 

κόστος κάθε οχήματος και το συνολικό προ Φ.Π.Α κόστος τους. 

 

1/1/2005 Αγοράζονται από τον προμηθευτή Δημητρίου  τρία 
επιβατικά αυτοκίνητα συνολικής αξίας 36.000 € συν Φ.Π.Α 

19%,ήτοι 42.840 €. Η πληρωμή έχει ως ακολούθως 
καταβάλλονται 15.000 € μετρητά με την αγορά των 
αυτοκινήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται τοις 
μετρητοίς τρεις μήνες μετά το τιμολόγιο πληρωμής. 
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Η καταχώρηση του τιμολογίου ενημερώνει αυτόματα το υποσύστημα της 

Γενικής Λογιστικής. Εν προκειμένω η καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς στο 

όνομα του Δημητρίου χρεώνει  τον λογαριασμό του ενεργητικού της εταιρίας 

‘13100’ ‘επιβατικά αυτοκίνητα’ με το ποσό της καθαρής αξίας κτήσης των 

αυτοκινήτων ,ακολούθως χρεώνει τον τριτοβάθμιος ‘540010’ ‘φόρος 

προστιθέμενης αξίας’ του λογαριασμού των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της εταιρίας  ‘50’  με το ποσό του Φ.Π.Α 6.480 € ενώ τέλος πιστώνει τον 

λογαριασμό ‘5000’ προμηθευτές εσωτερικού με το ποσό της συνολικής αξίας 

κτήσης των αυτοκινήτων ήτοι 42.840 €. Στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι εγγραφές της γενικής λογιστικής που 

δημιουργούνται με την καταχώρηση του τιμολογίου.  
 

 
 

Της  καταχώρησης  του τιμολογίου αγοράς ακολουθεί η εγγραφή πληρωμής 

του προμηθευτή η οποία συμπληρώνεται στην ομώνυμη καρτέλα. Με 

ημερομηνία καταχώρησης 01/01/05 χρεώνεται η καρτέλα του προμηθευτή 
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Δημητρίου με το ποσό των 15.000 € και ταυτόχρονα πιστώνεται το κεντρικό 

ταμείο της επιχείρησης ,αριθμός λογαριασμού ‘38000’. 

 

 
 

Πιο αναλυτικά η καταχώρηση της ανωτέρω πληρωμής ενημερώνει αυτόματα 

τα υποσυστήματα των προμηθευτών και της γενικής λογιστικής. Στο πρώτο 

ενημερώνεται η καρτέλα του προμηθευτή Δημητρίου με το ποσό των 15.000 €  

που εισέπραξε ενώ το δεύτερο υποσύστημα ενημερώνεται με τις ακόλουθες 

εγγραφές: Την πίστωση του ταμείου της εταιρίας με το ποσό της πληρωμής 

των 15.000 € που καταβλήθηκαν στον κ. Δημητρίου ως αποτέλεσμα της 

μείωσης των ταμειακών της διαθεσίμων , αριθμός λογαριασμού ‘38000’ και 

την αντίστοιχη με το εν λόγω ποσό χρέωση του λογαριασμός ‘5000’ 

‘προμηθευτές εσωτερικού’ ως αποτέλεσμα της μείωσης των υποχρεώσεων 

της έναντι των προμηθευτών της. Οι εγγραφές της γενικής λογιστικής  

παρουσιάζονται αναλυτικά στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί. 
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Προμηθευτής Πέτρου  

 
Επεξήγηση 

Η προκαταβολή που καταβάλλεται στον προμηθευτή Πέτρου έναντι 

μελλοντικής αγοράς επίπλων από το κατάστημά του καταχωρείται στο 

σύστημα ως εγγραφή πληρωμής συμπληρώνοντας την αντίστοιχη καρτέλα με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναλύθηκε πρωτύτερα. Έτσι με ημερομηνία 

01/01/05 η προκαταβολή των 5.000 € καταχωρείται στο σύστημα ως εγγραφή 

πληρωμής ενημερώνοντας το υποσύστημα προμηθευτών και δει  την καρτέλα 

του προμηθευτή για το ποσό που έλαβε και το υποσύστημα της γενικής 

λογιστικής πιστώνοντας το κεντρικό ταμείο της επιχείρησης με τον εν λόγω 

ποσό και χρεώνοντας τον λογαριασμό ‘5000’ του λογιστικού σχεδίου 

‘προμηθευτές εσωτερικού’ (ουσιαστικά χρεώνεται ο αντίθετος του 

λογαριασμός ‘προκαταβολές προμηθευτών’). Στην παρακάτω οθόνη 

παρουσιάζεται η συγκεκριμένη εγγραφή πληρωμής  όπου και διακρίνεται η 

ημερομηνία πληρωμής ο αριθμός του παραστατικού ο λογαριασμός του 

προμηθευτή που χρεώνεται το ποσό της προκαταβολής και η πίστωση του 

κεντρικού ταμείο το οποίο έχει ορισθεί ως λογαριασμός ισοζύγισης.  
 

 
 

1/1//2005 Συμφωνείται με τον προμηθευτή Πέτρου  η αγορά επίπλων 

και σκευών αξίας 60.000€ συν 19% Φ.Π.Α  ήτοι 71.400 €. Με 

το κλείσιμο της συμφωνίας καταβάλλονται στον 

προμηθευτή ως προκαταβολή 5.000 € ενώ το υπόλοιπο 

ποσό θα καταβληθεί ως εξής: 10.000 € μετρητοίς με την 
παραλαβή των επίπλων και 56.400 € θα εξοφληθούν με 

αποδοχή τρίμηνης  συναλλαγματικής έκδοσης του πωλητή.   
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Στην παρακάτω οθόνη παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι εγγραφές γενικής 

λογιστικής που αναλύθηκαν παραπάνω και που ήταν αποτέλεσμα της 

αναφερόμενης πληρωμής . 

 

 
 

Προμηθευτής Πέτρου  

 
Επεξήγηση 

Προκειμένου να γίνει η παραλαβή και τιμολόγηση των επίπλων 

συμπληρώνεται η καρτέλα παραγγελίας αγοράς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

που συμπληρώθηκε νωρίτερα το τιμολόγιο αγοράς. Πέρα από τα στοιχεία του 

προμηθευτή αναγράφεται η ημερομηνία παραγγελίας των επίπλων ,η 

ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας και του παραστατικού. Στις 

αναλυτικές γραμμές της καρτέλας συμπληρώνεται ο λογαριασμός του 

υποσυστήματος της γενικής λογιστικής που μεταβάλλεται από την επικείμενη 

αγορά. 

 

2/1/2005 Παραλαμβάνονται τα έπιπλα με τιμολόγιο πώλησης του  

προμηθευτή Πέτρου αξίας 60.000€ συν 19% Φ.Π.Α  ήτοι 

71.400 €.  και καταβάλλεται το ποσό των 10.000 €. 
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Με την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς ενημερώνονται αυτόματα τόσο το 

υποσύστημα των προμηθευτών όσο και αυτό της γενικής λογιστικής. Όσον 

αφορά το πρώτο ενημερώνεται η καρτέλα του άμεσα συσχετιζόμενου 

προμηθευτή, εν προκειμένω του  Πέτρου η οποία πιστώνεται με την αξία της 

αγοράς  ενώ στο δεύτερο καταχωρούνται οι άμεσα σχετιζόμενες με την αγορά 

λογιστικές εγγραφές, δηλαδή αύξηση του ενεργητικού και δει του λογαριασμού 

‘14’ έπιπλα και σκεύη’ κατά το ποσό της αξίας των επίπλων και πίστωση του 

λογαριασμό ‘54000’  ‘φόρος προστιθέμενης αξίας ‘ με το ποσό του Φ.Π.Α 

19% που αναλογεί στην καθαρή αξία αγοράς των επίπλων , ήτοι στις 11.400 

€. Η ενημέρωσης του συστήματος με τις παραπάνω εγγραφές παρουσιάζεται 

στα δείγματα οθονών που ακολουθεί.  

 

   
 

Της παραλαβής και τιμολόγησης των επίπλων ακολουθεί η καταβολή του 

ποσού των 10.000 € στον προμηθευτή Πέτρου η οποία καταχωρείται στις 

εγγραφές πληρωμών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρουσιάστηκε 

νωρίτερα.  
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Η καταχώρηση της εγγραφής πληρωμών δημιούργησε με τη σειρά της τις 

εξής εγγραφές γενικής λογιστικής. Πίστωσε το ταμείο της εταιρίας εξαιτίας της 

εκροής των 10.000 € και χρέωσε με το ίδιο ποσό το λογαριασμό 

‘προμηθευτές εσωτερικού’ λογαριασμός ‘5000’ εξαιτίας της μείωσης του χρέος 

της εταιρίας έναντι των προμηθευτών της  και ειδικότερα του  κ. Πέτρου. Οι 

εγγραφές παρουσιάζονται καλύτερα στην οθόνη που ακολουθεί. 

 

   
 

Προμηθευτής Νικολάου 

 

2/1/2005 Από τον προμηθευτή Νικολάου αγοράζεται ποσότητα 48.000 

μονάδων πρώτης ύλης Υ1 αξίας 1.056.000 € συν 19% Φ.Π.Α, 

ήτοι  1.256.640 €, ποσότητα 109.000 μονάδων πρώτης ύλης 

Υ2 αξίας 1.635.000 € συν 19% Φ.Π.Α 1.945.650 € , ποσότητα 

62.500 μονάδων πρώτης ύλης Υ3 αξίας 1.062.500 € συν το 
Φ.Π.Α 19%, ήτοι 1.264.375€ καθώς και ποσότητα 97.200 

μονάδων πρώτης ύλης Υ4 αξίας  2.235.600 € συν 19% Φ.Π.Α, 

ήτοι 2.660.364 €.  Ο διακανονισμός πληρωμής έχει ως εξής: 

το καταβάλλεται μετρητοίς με τη αγορά το ποσό των 715.000 
€   και τα υπόλοιπο 6.412.029 € θα εξοφληθούν με αποδοχή 

συναλλαγματικής εξάμηνης διάρκειας.  
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Επεξήγηση 

Συμπληρώνεται τιμολόγιο αγοράς  στο όνομα του προμηθευτή Νικολάου με 

αναφορά στις ποσότητες και τις τιμές των προϊόντων προς αγορά, το κατά 

μονάδα και συνολικό τους κόστος αλλά και τους λογαριασμούς της Γενικής 

Λογιστικής που σχετίζονται  με την εν λόγω αγορά. 

 

        
 

Η καταχώρησης του τιμολογίου αγοράς των Ά υλών ενημερώνει το 

υποσύστημα της γενικής λογιστικής. Ειδικότερα χρεώνει τον λογαριασμό 

‘242000’ ‘αγορές χρήσης ‘Α υλών ‘ με το ποσό της συνολικής αξίας κτήσης 

των Ά υλών πλην του Φ.Π.Α, τον λογαριασμό ‘540020’ ‘φ.π.α αγορών 

εσωτερικού’ με το ποσό του Φ.Π.Α  που αναλογεί στη συγκεκριμένη αγορά, 

ήτοι 1.137.929 € και πιστώνει τον λογαριασμό ‘των προμηθευτών εσωτερικού’ 

5000’ με το ποσό της συνολικής αξίας αγοράς των προϊόντων ήτοι 7.127.029 

€. Οι εγγραφές παρουσιάζονται στο ακόλουθο δείγμα οθόνης.  
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Με την αγορά των εμπορευμάτων καταβάλλεται μετρητοίς στον προμηθευτή 

το ποσό των 715.000 €. Η χρηματική αυτή καταβολή μεταφράζεται στο 

σύστημα  ως εγγραφή πληρωμής στο όνομα του κ. Νικολάου . Με ημερομηνία 

καταχώρησης την 02/01/05 στο υποσύστημα της γενικής λογιστικής χρεώνεται 

ο λογαριασμός ‘5000’ ‘προμηθευτές εσωτερικού’ με το ποσό της καταβολής 

και συνάμα πιστώνεται το κεντρικό ταμείο της εταιρίας αριθμός λογαριασμού 

‘38000’.   

 

  

 
 

Με την καταχώρηση της πληρωμής το σύστημα ενημερώνει το υποσύστημα 

της γενικής λογιστικής με τις προαναφερόμενες εγγραφές που 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο δείγμα οθόνης. 

       

 
 

Προμηθευτής Χρήστου 

3/1/2005 Πραγματοποιείται από τον  προμηθευτή Χρήστου η αγορά 

15.000 μονάδων από το εμπόρευμα Ε1 με μέση τιμή κτήσης 

100€ ,συν Φ.Π.Α 19% 119 € , 17.500 μονάδων από το 

εμπόρευμα Ε2 με μέση τιμή κτήσης 90 € συν Φ.Π.Α 19% 107,1 
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Επεξήγηση 

Συμπληρώνεται το τιμολόγιο αγοράς όπως πρωτύτερα στο όνομα του 

προμηθευτή Χρήστου με ημερομηνία καταχώρησης και παραστατικού την 

3/01/05.Οι αναλυτικές ποσότητες των εμπορευμάτων που αγοράστηκαν, το 

άμεσο και το συνολικό τους κόστος παρουσιάζεται στις αναλυτικές γραμμές 

της καρτέλας. 

 

 
 

Έπειτα από την καταχώρηση της καρτέλας του τιμολογίου αγοράς το 

υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής ενημερώνεται με τις εξής εγγραφές: 

χρεώνεται ο λογαριασμός ‘20200’ ‘αγορές χρήσης εμπορευμάτων’ με το ποσό 

της συνολικής αξίας των εμπορευμάτων πλην Φ.Π.Α ήτοι 4.239.000 €, 

χρεώνεται ο λογαριασμός ‘54020’ ‘φ.π.α αγορών εσωτερικού’ με το ποσό του 

Φ.Π.Α που αναλογεί στην αγορά των εμπορευμάτων ήτοι 805.410 € και 

€ και 12.000  μονάδων από το εμπόρευμα Ε3 με τιμή κτήσης 97 

€ συν Φ.Π.Α 19% 115,43 € έκαστο .Ο διακανονισμός 

πληρωμής που  συμφωνήθηκε με τον προμηθευτή Σπύρου 

έχει ως ακολούθως: 10% του ποσού μετρητοίς και το 
υπόλοιπο 90% με αποδοχή συναλλαγματικής τεσσάρων 

μηνών.  
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συνάμα πιστώνεται ο λογαριασμός ‘5000’ ‘προμηθευτές εσωτερικού’ με το 

ποσό των 5.044.410 €. Ειδικότερα: 

 

 
 

Βάση της συμφωνίας με τον προμηθευτή Χρήστου η εταιρία καταβάλλει για 

κάθε εμπόρευμα το 10% της αξίας του μετρητοίς και το υπόλοιπο 90% θα 

καταβληθεί με συναλλαγματική τετράμηνης διάρκειας από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου αγοράς. Ακολουθεί η εγγραφή πληρωμής για το ποσό 

των 504.441 € που καταβάλλεται στον προμηθευτή. 

 

 
 

Με την πληρωμή του προμηθευτή μειώνονται τα χρηματικά διαθέσιμα της 

εταιρίας και συνάμα μειώνεται το χρέος της έναντι των προμηθευτών και 

ειδικότερα του προμηθευτή Χρήστου. Λογιστικά τα παραπάνω μεταφράζονται 

με πίστωση του ταμείου της εταιρίας με το ποσό της πληρωμής και συνάμα 

χρέωση του λογαριασμού των προμηθευτών εσωτερικού ‘5000’. Αυτόματα 

ενημερώνεται το υποσύστημα της γενικής λογιστικής. 
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Προμηθευτής Σπύρου 

 
Επεξήγηση 

Η συμφωνία για την αγορά των ανταλλακτικών παραγωγής δεν αποτελεί σε 

καμία περίπτωση λογιστικό γεγονός για την εταιρία, καθώς δεν μεταβάλλει τα 

μεγέθη των στοιχείων του ισολογισμού της. Αντίθετα η πληρωμή των 9.039,6 

€ που καταβάλλονται στον προμηθευτή Σπύρου επιφέρουν αλλαγές στις 

λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό ταμείο 

της εταιρίας που πιστώνεται με το ποσό της πληρωμής και στον λογαριασμό 

των προμηθευτών εσωτερικού που χρεώνεται με το ίδιο ποσό. Με ημερομηνία 

10/01/05 και αριθμό παραστατικού ‘ΕΚ000006’ καταχωρείται η εγγραφή 

πληρωμής στο σύστημα. 

 

 
 

10/1/2005 Συμφωνείται με τον προμηθευτή Σπύρου η αγορά 300 

ανταλλακτικών παραγωγής τύπου Α1 αξίας 55.500 συν 

Φ.Π.Α 19% ήτοι 66.045  € ,250 ανταλλακτικών τύπου Α2 

αξίας 39.500 € συν Φ.Π.Α 19% 47.005 € ,όπως επίσης και 

280 τύπου Α3 αξίας 21.840 € συν Φ.Π.Α 19% ήτοι 25.989,6 €  
.Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει εντός 2 ημερών 

και ο διακανονισμός πληρωμής είναι ο ακόλουθος: 9.039,6 

€ καταβάλλονται μετρητοίς με το κλείσιμο της συμφωνίας, 

20.000 € με την παράδοση των ανταλλακτικών και το 

υπόλοιπο ποσό που ανέρχεται στα 110.000 € με αποδοχή 

ισόποσης συναλλαγματικής τρίμηνης διάρκειας.  
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Στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι 

λογαριασμοί του υποσυστήματος της γενικής λογιστικής που μεταβάλλονται 

με την παρούσα εγγραφή πληρωμής. 

 

 
 

Προμηθευτής Σπύρου 

 
Στο σύστημα καταχωρείται μια παραγγελία αγοράς των ανταλλακτικών 

παγίων στο όνομα του προμηθευτή Σπύρου. Η καταχώρηση γίνεται στην 

αντίστοιχη καρτέλα με ημερομηνία παραγγελίας την 10/01/05 και ημερομηνία 

καταχώρησης την 12/01/05.  

 

 
 

12/1/2005 Παραλαμβάνονται τα ανταλλακτικά παγίων με τιμολόγιο 

πώλησης του προμηθευτή Σπύρου αξίας 139.039,6 € και 

καταβάλλεται το συμφωνηθέν ποσό στον προμηθευτή.. 
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Την 10/01/05 δεν καταχωρήθηκε στο σύστημα της εταιρίας τιμολόγιο αγοράς 

μιας και δεν υπήρχε τυπικά αγορά των ανταλλακτικών παγίων αλλά συμφωνία 

αγοράς μεταξύ των δυο πλευρών. Την 12/01/05 που παραλαμβάνονται τα 

παραγγελθέντα ανταλλακτικά υφίσταται η αγορά τους και ως εκ τούτου 

συμπληρώνεται η καρτέλα παραγγελίας, στις αναλυτικές γραμμές της οποίας 

αναλύονται οι ποσότητες των ανταλλακτικών παγίων το άμεσο καθώς και το 

συνολικό τους κόστος. Με την καταχώρηση της καρτέλας αυτόματα 

ενημερώνεται το υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής με τις ακόλουθες 

εγγραφές: χρεώνεται ο λογαριασμός ‘262000’ ‘αγορές ανταλλακτικών παγίων 

στοιχείων’ με το ποσό της καθαρής τους αξίας ήτοι 116.840 €, χρεώνεται ο 

λογαριασμός ‘540010’ ‘ φ.π.α αγορών παγίων’ με το ποσό του Φ.Π.Α που 

αναλογεί στην αξία τους ήτοι 22.199,60 € και τέλος πιστώνεται ο λογαριασμός 

‘5000’ ΄προμηθευτές εσωτερικού’ με το συνολικό ποσό της αξίας τους ήτοι 

139.039,60€. 

 

 
 
Τέλος καταβάλλεται στον προμηθευτή Σπύρου το συμφωνηθέν ποσό των 

20.000€. Η καταβολή των χρημάτων συνεπάγεται εγγραφή πληρωμής για την 

εταιρία, με τις επακόλουθες εγγραφές γενικής λογιστικής.  

 

 
 
Ειδικότερα εξαιτίας της εκροής χρημάτων από την επιχείρηση πιστώνεται το 

ταμείο, αριθμός λογαριασμού ‘38000’, με το ποσό των 20.000 € και συνάμα 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 85 

χρεώνεται ο λογαριασμός των προμηθευτών ‘5000’ με το ίδιο ποσό ως 

αποτέλεσμα της μείωσης του χρέους  έναντι των προμηθευτών της.   

 

 
 

Προμηθευτής ‘Εικόνα’ 

 
Επεξήγηση 

Με ημερομηνία καταχώρησης 17/01/05 συμπληρώνεται η εγγραφή πληρωμής 

του ποσού των 2.500€ που καταβλήθηκαν στο τυπογραφείο ως 

προκαταβολή. 

 

 
 
Με την καταχώρηση της πληρωμής αυτόματα πιστώνεται το ταμείο της 

εταιρίας με το ποσό των 2.500 € και παράλληλα χρεώνεται ο λογαριασμός 

των προμηθευτών εσωτερικού ( υπενθυμίζεται ότι χρεώνεται ο αντίθετος του 

λογαριασμός ‘προκαταβολές προμηθευτών εσωτερικού’) με το ποσό της 

17/1/2005 Ανατίθεται στο τυπογραφείο ‘Εικόνα’ η εκτύπωση 

διαφημιστικών φυλλαδίων της εταιρίας προς 5.000 € συν ο 

Φ.Π.Α 19% ήτοι 5.950 € .Καταβάλλονται με το κλείσιμο της 

συμφωνίας 2.500 €  και τα υπόλοιπα 3.450 € θα 
καταβληθούν με την παράδοση του διαφημιστικού υλικού. 
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πληρωμής. Στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εν λόγω 

εγγραφές. 
 

 
 

Προμηθευτής ‘Εικόνα’ 

 

Καταχωρείται στο σύστημα μια παραγγελία αγοράς που παραλαμβάνεται την 

19/01/05 ενώ η παραγγελία της έχει γίνει δυο ημέρες νωρίτερα στις 17/01/05. 

 

 
 

Η καταχώρηση της καρτέλας ενημερώνει το υποσύστημα της γενικής 

λογιστικής με την χρέωση του λογαριασμού ‘250500’ ΄διαφημιστικό υλικό’ 

,τριτοβάθμιο του λογαριασμού ‘25’ ‘αναλώσιμα υλικά’ , με το ποσό της 

καθαρής αξίας τους (χωρίς τον υπολογισμό του Φ.Π.Α) ήτοι 5.000 € , την 

19/1/2005 Παραδίδονται τα διαφημιστικά φυλλάδια με τιμολόγιο 

πώλησης του προμηθευτή  ‘Εικόνα’ και καταβάλλεται το 

συμφωνηθέν ποσό. 
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πίστωση του λογαριασμού των ‘προμηθευτών εσωτερικού’ με το ποσό της 

τελικής αξίας των φυλλαδίων ήτοι 5.950 € και τέλος την χρέωση του 

λογαριασμού ‘54060’ ‘φ.π.α εξόδων’ με το ποσό του Φ.Π.Α 19% που αναλογεί 

στην καθαρή αξία των φυλλαδίων. 

 

 
 

Στη συνέχεια καταβάλλεται στο τυπογραφείο ‘εικόνα’ το υπόλοιπο της αξίας 

των φυλλαδίων ήτοι 3.450 €. Η εγγραφή πληρωμής γίνεται με ημερομηνία 

καταχώρησης την 19/01/05.  

 

 
 

Αυτομάτως χρεώνεται ο λογαριασμός του προμηθευτή ‘εικόνα’ ο οποίος με 

την πληρωμή αυτή παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο μηδέν (ξεχρεώνεται 

πλήρως) και πιστώνεται το ταμείο μειώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα της 

εταιρίας κατά το ποσό των 3.450 €. Οι εγγραφές παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στην επόμενη οθόνη. 
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Προμηθευτής Θεοδωρίδης 

 
Επεξήγηση 

Με ημερομηνία 20/01/05 καταχωρείται στο σύστημα το τιμολόγιο αγοράς 

γραφικής ύλης από τον προμηθευτή  Θεοδωρίδη. Στις αναλυτικές γραμμές της 

καρτέλας αναγράφονται λεπτομερώς τα είδη της γραφικής ύλης που 

αγοράστηκαν από τον προμηθευτή με αναφορά στις ποσότητές και το άμεσο 

κόστος τους.  

 

 
 

Αυτόματα χρεώνεται ο λογαριασμός εξόδου ‘640700 ‘ ’έντυπα και γραφική 

ύλη’ με το ποσό της καθαρής αξίας των αγορασθέντων ήτοι 300 € ,πιστώνεται 

ο λογαριασμός των προμηθευτών ως αποτέλεσμα της αύξησης του χρέους 

της εταιρίας απέναντι τους και  χρεώνεται ο λογαριασμός ‘540060’ ‘ φ.π.α 

εξόδων’ με το ποσό του Φ.Π.Α 19% που αναλογεί στην καθαρή αξία των 

προϊόντων, ήτοι 57 €. 

 

20/1/2005 Για την αγορά γραφικής ύλης καταβάλλονται 300 € συν 

19% Φ.Π.Α , ήτοι 357  € στον προμηθευτή Θεοδωρίδη. 
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Της καταχώρησης του τιμολογίου έπεται η καταβολή των 357 € στον 

προμηθευτή Θεοδωρίδη η οποία μεταφράζεται στο σύστημα ως εγγραφή 

πληρωμής. Η τελευταία πιστώνει το ταμείο της εταιρίας και χρεώνει τον 

λογαριασμό των προμηθευτών με το εν λόγω ποσό.    

 

 
 

Με την πληρωμή του προμηθευτή ενημερώνεται το υποσύστημα της Γενικής 

Λογιστικής με τις εγγραφές που παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην οθόνη 

που ακολουθεί.  

 

 
 

Προμηθευτής ‘express μεταφορική’ 

 
 

28/1/2005 Καταβάλλονται στην μεταφορική εταιρία ‘express’ 2.900 € 

συν Φ.Π.Α  19% ήτοι 3.451 € για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε στην εταιρία τον μήνα Ιανουάριο. 
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Επεξήγηση 

Συμπληρώνεται και καταχωρείται το τιμολόγιο αγοράς στο όνομα της 

μεταφορικής express για το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε στην εταιρία 

κατά τον μήνα Ιανουάριο. Στις αναλυτικές γραμμές παρουσιάζονται αναλυτικά 

ο αριθμός των μεταφορών που έγιναν για την εταιρία και το άμεσο κόστος 

κάθε μεταφοράς. 

 

 
 
Αυτομάτως το υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής χρεώνει τον λογαριασμό 

εξόδου ‘640000’ ‘έξοδα μεταφοράς υλικών με μέσα τρίτων’ με το ποσό των 

2.900 € χρεώνει το λογαριασμό ‘540060’ ‘φ.π.α εξόδων’ με το ποσό του 

Φ.Π.Α 19% που αναλογεί στην καθαρή αξίας του συνόλου των μεταφορών 

ήτοι 551 € και τέλος πιστώνει τον λογαριασμό ‘5000’ ‘προμηθευτές 

εσωτερικού’ με το συνολικό ποσό του εξόδου, ήτοι 3.451 €.   
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Επόμενο βήμα είναι η πληρωμή της μεταφορικής εταιρίας η οποία 

πιστοποιείται με την καταχώρηση της εγγραφής πληρωμής στο σύστημα. Η 

πληρωμή ενημερώνει το υποσύστημα των προμηθευτών και δει την καρτέλα 

της μεταφορικής εταιρίας με το ποσό της πληρωμής και συνάμα ενημερώνει 

τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. 

 

 
 
Ειδικότερα με την πληρωμή της μεταφορικής μειώνονται τα ταμειακά 

διαθέσιμα της εταιρίας κατά 3.451 € και ταυτόχρονα μειώνεται το χρέος έναντι 

των προμηθευτών κατά το ίδιο ποσό .Λογιστικά τα παραπάνω μεταφράζονται 

με  πίστωση του κεντρικού ταμείου της εταιρίας, λογαριασμός ‘38000’, και 

συνακόλουθη χρέωση του λογαριασμού ‘5000’ ‘προμηθευτές εσωτερικού’ με 

το ίδιο ποσό. 

 

 
 

Προμηθευτής ‘ταξιδιωτική travel’’ 

 
Επεξήγηση 

Συμπλήρωση του τιμολογίου αγοράς στο όνομα της ταξιδιωτικής εταιρίας 

‘travel’ και καταχώρησή του στο σύστημα. Στις αναλυτικές γραμμές της 

29/1/2005 Καταβάλλονται στην ταξιδιωτική εταιρία ‘travel’ για έξοδα 

ταξιδιών εσωτερικού που πραγματοποιήθηκαν από 

στελέχη  της εταιρίας κατά τον μήνα Ιανουάριο 1.200 € συν 

Φ.Π.Α  19% 1.428 €. 
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καρτέλας διακρίνεται ο αριθμός των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω 

της συγκεκριμένης ταξιδιωτικής εταιρίας κατά τον μήνα Ιανουάριο καθώς και 

το άμεσο κόστος καθενός. 

 

 
 
Το τιμολόγιο αγοράς ενημερώνει το υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής με τις 

εξής τρεις εγγραφές: χρεώνει τον λογαριασμό εξόδου ‘640100’ ‘έξοδα ταξιδιών 

εσωτερικού’ με το ποσό της καθαρής αξίας των 5 ταξιδιών ,ήτοι 1.200 €, 

χρεώνει τον λογαριασμό ‘ 540060’  ‘φ.π.α εξόδων‘ με το ποσό του Φ.Π.Α που 

αναλογεί στην αξία των 1.200 €, ήτοι 220 €, και τέλος πιστώνει τον 

λογαριασμό ‘5000’ ‘προμηθευτές εσωτερικού’ με το συνολικό ποσό του 

εξόδου ,ήτοι  1.428 € ως αποτέλεσμα της αύξησης του χρέους της εταιρίας 

έναντι των τελευταίων. 

 

 
 
Με ημερομηνία καταχώρησης 29/01/05 συμπληρώνεται η εγγραφή πληρωμής  

της μεταφορικής ‘travel’. 
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Η πληρωμή του εξόδου αυτόματα σημαίνει την εκροή χρημάτων από το 

ταμείο της εταιρίας και την επακόλουθη μείωση των ταμειακών της 

διαθεσίμων ,καθώς και την μείωση του χρέους της έναντι των προμηθευτών 

της. Λογιστικά τα παραπάνω μεταφράζονται με πίστωση του ταμείο της 

εταιρίας κατά το ποσό των 1.428 €  και συνάμα την  χρέωση του λογαριασμού 

‘5000’ ‘προμηθευτές εσωτερικού’ με το ίδιο ποσό.  
 

 
 
Προμηθευτής ‘consultant’ 

 
 
 

31/1/2005 

 

 

 

Καταβάλλονται μετρητοίς στην εταιρία συμβούλων 

‘consultant’ οι αμοιβές τρίτων για τις υπηρεσίες που 

προσέφεραν στην εταιρία  συνολικής αξίας 12.000 € συν  

Φ.Π.Α  19% ήτοι  14.280 €  πιο αναλυτικά:  

α)νομικών συμβούλων 3.500 € συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 4.165  

€ ,β) οικονομικών συμβούλων 2.000 €  συν Φ.Π.Α  19%, 

ήτοι 2.380 €, γ) ιατρών 800 €  συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 952 € ,δ) 
μηχανικών 3.500 €  συν Φ.Π.Α  19%, ήτοι 4.165 € και ε) 

ελεγκτών 2.200 €  συν Φ.Π.Α  19% ,ήτοι 2.618 €. 
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Επεξήγηση 

Αρχικά συμπληρώνεται το τιμολόγιο αγοράς στο όνομα της εταιρίας 

‘consultant’ με ημερομηνία καταχώρησης 31/01/05. Στις αναλυτικές γραμμές 

της καρτέλας διακρίνεται το είδος ,η ποσότητα και το άμεσο κόστος των 

υπηρεσιών  που προσέφερε η προκείμενη εταιρία συμβούλων στην εταιρία 

‘Megabyte’  κατά την διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου. 

 

 
 
Άμεσα χρεώνονται οι τριτοβάθμιοι του λογαριασμού ‘61’ του γενικού 

λογιστικού σχεδίου της εταιρίας με τα ποσά της καθαρής αξίας των ανωτέρω 

εξόδων .Ειδικότερα ο λογαριασμός ‘610001’ ‘αμοιβές νομικών συμβούλων με 

το ποσό των 3.500 €, ο ‘610002’ ‘αμοιβές και έξοδα ιατρών‘ με το ποσό των 

800 €, ο ‘610003’ ‘αμοιβές οικονομικών συμβούλων’ με το ποσό των 2.000 €, 

ο λογαριασμός ‘610004’ ‘αμοιβές μηχανικών ‘ με το ποσό των 3.500 € και 

τέλος ο λογαριασμός ‘610005’ ‘αμοιβές ελεγκτών με το ποσό των 2.200 €. 

Ταυτόχρονα καταχωρείται το ποσό του Φ.Π.Α 19% που αντιστοιχεί στην 

καθαρή αξία καθενός εκ των ανωτέρω εξόδων στον λογαριασμό ‘540060’ 

‘φ.π.α εξόδων 19%’.Πιο συγκεκριμένα χρεώνεται ο εν λόγω λογαριασμός με 

το ποσό των 418 € ποσό που αναλογεί στο Φ.Π.Α των αμοιβών νομικών 

συμβούλων , με το ποσό των 665 € που αναλογεί στις αμοιβές ιατρών, με το 
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ποσό των 380 € που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α του εξόδου των οικονομικών 

συμβούλων κ.ο.κ . Τέλος πιστώνεται ο λογαριασμός  ‘5000’ ‘ προμηθευτές 

εσωτερικού’ με το ποσό του συνολικού εξόδου 14.280 € καθώς το χρέος της 

εταιρίας έναντι των προμηθευτών της αυξήθηκε κατά το αυτό ποσό. 

Αναλυτικότερα οι εγγραφές παρουσιάζονται στην οθόνη που ακολουθεί. 

 

 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή της ‘συμβουλευτικής’ εταιρίας για την 

παροχή των υπηρεσιών της. Μηχανογραφικά τούτο σημαίνει την 

συμπλήρωση και καταχώρηση μιας εγγραφής πληρωμής στο σύστημα. 

Αναλυτικότερα με ημερομηνία 31/01/05 καταχωρείται η εγγραφή στο όνομα 

της εταιρίας όπως παρουσιάζεται στην καρτέλα . 

 

 
 
Η πληρωμή της εταιρίας ‘consultant’ έχει ως επακόλουθο την μείωση των 

ταμειακών διαθεσίμων της εξεταζόμενης εταιρίας και ταυτόχρονα την μείωση 

των υποχρεώσεων της έναντι των προμηθευτών της. Λογιστικά η 

καταχώρηση της πληρωμής στο σύστημα μεταφράζεται με πίστωση του 

κεντρικού ταμείου της εταιρίας με το ποσό των 14.280 € και ταυτόχρονη 

χρέωση του λογαριασμό των προμηθευτών εσωτερικού με το ίδιο ποσό. 
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Αναλυτικότερα οι εγγραφές του υποσυστήματος της γενικής λογιστικής 

φαίνονται στην οθόνη : 

 

 
   

                          5.4   ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ  
 
Το υποσύστημα πελατών αποτελεί ανεξάρτητο υποσύστημα του λογιστικού 

σχεδίου τροφοδοτώντας με εγγραφές τους λογαριασμούς πελατών 

(30).Μηχανογραφικά οι εγγραφές γίνονται στο εν λόγω υποσύστημα 

ενημερώνοντας ακολούθως την καρτέλα του εκάστοτε πελάτη το ισοζύγιο και 

κατόπιν τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. Τα παραπάνω 

καθορίζονται μέσω της παραμετροποίησης του εκάστοτε υποσυστήματος και 

εν προκειμένω του υποσυστήματος των πελατών λεπτομέρειες του οποίου 

αναλύονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ,εκείνο της  

παραμετροποίησης.                              
      

           5.4.1  Εγγραφές υποσυστήματος πελατών 

 
Πελάτης ‘hacker’ 

 

5/1/2005 Συμφωνήθηκε με την αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ‘Hacker’ η πώληση των παρακάτω: 9.000 

εμπορεύματα Ε1 αξίας 900.000 € αντί 1.350.000 συν 19% 
Φ.Π.Α, ήτοι  1.606.500 € ,10.000 εμπορεύματα Ε2 αξίας 

900.000 € αντί 1.300.000 € συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής 

αξίας 1.547.000 € ,και 7.000 εμπορεύματα τύπου Ε3 αξίας 

679.000 € αντί 1.015.000 € συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής 

αξίας 1.207.850 €. Με το κλείσιμο της συμφωνίας 
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καταβάλλονται στην εταιρία το 10% του συνολικού ποσού 

ως προκαταβολή ήτοι 436.135 € με την παράδοση των 

εμπορευμάτων θα ληφθούν 1.308.405 € ή το 30% του 

συνολικού ποσού ενώ το υπόλοιπο  60% ήτοι 2.616.810 € θα 
εξοφληθεί με αποδοχή συναλλαγματικής εξάμηνης 

διάρκειας. 

 
 
Επεξήγηση 

Η συμφωνία της εξεταζόμενης εταιρίας με την εταιρία ‘Hacker’ για την πώληση 

των προϊόντων της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λογιστικό γεγονός. 

Αντίθετα η προκαταβολή που κατέβαλε η δεύτερη στην πρώτη για την 

κατοχύρωση της συμφωνίας τους αποτελεί καθώς μεταβάλλει τις λογιστικές 

καταστάσεις της εταιρίας-προμηθευτή. Η προκαταβολή των 436.135 € 

καταχωρείται στο σύστημα ως εγγραφή πληρωμής την 05/01/05 και αριθμό 

παραστατικού ‘ΕΣ000001’. 

 
Δείγμα οθόνης 

 
 

Η είσπραξη της προκαταβολής αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας και 

συνάμα μειώνει τις απαιτήσεις της έναντι των πελατών της κατά το 

εισπραχθέν ποσό. Λογιστικά τα παραπάνω μεταφράζονται σε πίστωση του 

λογαριασμού ‘3000’ ‘πελάτες εσωτερικού’ και  χρέωση του κεντρικού ταμείου 

της εταιρίας αριθμός λογαριασμού ‘38000’ με το αυτό ποσό. Αναλυτικότερα οι 

λογιστικές εγγραφές του υποσυστήματος της γενικής λογιστικής έχουν ως 

ακολούθως. 
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Πελάτης ‘hacker’ 

 

7/1/2005 Μεταφέρονται τα εμπορεύματα στα καταστήματα ‘Hacker’ 

και λαμβάνεται το συμφωνηθέν ποσό των 1.308.405 €. 

 

Επεξήγηση 

Καταχωρείται η πρώτη παραγγελία πώλησης εμπορευμάτων  με ημερομηνία 

07/01/05 και  ημερομηνία παραγγελίας  05/01/05. Στις αναλυτικές γραμμές της 

καρτέλας αναγράφεται ο λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής που 

μεταβάλλεται από την συγκεκριμένη πώληση δηλαδή ο ‘70000’ ‘πωλήσεις 

εμπορευμάτων’ όπως επίσης το είδος, οι ποσότητες και το κόστος πώλησης 

των εμπορευμάτων μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .Στο δείγμα οθόνης 

που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η καρτέλα. 
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Η καταχώρηση της καρτέλας επηρεάζει άμεσα τρεις λογαριασμούς της 

Γενικής Λογιστικής. Τον λογαριασμό ‘70000’ ‘πωλήσεις εμπορευμάτων’ ο 

οποίος ως λογαριασμός εσόδων πιστώνεται με το ποσό της καθαρής αξίας 

των εμπορευμάτων που πωλήθηκαν στον πελάτη  ‘Hacker’,ήτοι 3.665.000 € 

τον λογαριασμό ‘540070’ ‘φ.π.α πωλήσεων’ ο οποίος ως λογαριασμός εξόδου 

πιστώνεται με το ποσό του Φ.Π.Α που αναλογεί στην καθαρή αξία πώλησης 

των εμπορευμάτων , ήτοι 696.350 € και τέλος χρεώνεται ο λογαριασμός 

‘3000’ ‘πελάτες εσωτερικού’ με το ποσό της τελικής αξίας των εμπορευμάτων, 

ήτοι 4.361.350 € .Ο τελευταίος είναι ήδη χρεωμένος με το ποσό της 

προκαταβολής που καταβλήθηκε στην εταιρία στις 05/01/05 συνεπώς το 

χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού μας πληροφορεί για το ποσό που 

οφείλεται  στην εταιρία από τους πελάτες της. 

 

 
 

Με την μεταφορά των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον πελάτη ‘Hacker’ 

στην εταιρία ’Megabyte’ το συμφωνηθέν ποσό των 1.308.405 €. Η είσπραξη 

του ποσού καταχωρείται στο σύστημα ως εγγραφή είσπραξης, η δεύτερη κατά 

σειρά όπως μαρτυρά ο αριθμός του παραστατικού ‘ΕΣ000002’.  

 

 
 

Αναλυτικά η είσπραξη της πληρωμής επέφερε τις εξής μεταβολές στους 

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής της εξεταζόμενης εταιρίας. Χρέωσε τον 

λογαριασμό ‘380000’ ‘κεντρικό ταμείο’ ως επακόλουθο της αύξησης των 
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ταμειακών  της διαθεσίμων και παράλληλα πίστωσε τον λογαριασμό ‘3000’ 

‘πελάτες εσωτερικού’ ως αποτέλεσμα της μείωσης των απαιτήσεων της έναντι 

των πελατών της. Οι εγγραφές παρουσιάζονται στο δείγμα οθόνης που 

ακολουθεί. 

 

 
 

Πελάτης ‘CHIPSET’ 

 

15/1/2005 Συμφωνείται με την αλυσίδα καταστημάτων  Η/Υ ΄CHIPSET’  

η πώληση των παρακάτω προϊόντων της εταιρίας : 24.450 

προϊόντα Π1 αξίας 1.720.719,502 € αντί 2.445.000 € συν 19% 

Φ.Π.Α, ήτοι  2.909.550 € , 22.050 προϊόντα Π2 αξίας 
1.728.214,521 € αντί 2.348.325 € συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι  

2.794.506,75 €  18.700 προϊόντα της ομάδας Π3 αξίας 
1.241.251,317 € αντί 1.591.370 € συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι 

1.893.730,3 €. Και τέλος 20.650 προϊόντα Π4 με κόστος 

παραγωγής 1.164.186,614 € αντί του ποσού 1.511.580€  
συν Φ.Π.Α. 19%, ήτοι 1.798.780,2 €. Το συνολικό κόστος 

της αγοράς των προϊόντων ανέρχεται στα 9.396.567,25 €. 

Με το κλείσιμο της συμφωνίας λαμβάνονται 800.000 € ενώ 

το υπόλοιπο θα ληφθεί ως εξής : 2.000.000 € με την 

παράδοση των προϊόντων και το υπόλοιπο ποσό των 
6.596.567,25 € έξι μήνες μετά με ισόποση συναλλαγματική.  

 

 

Επεξήγηση 

Η προκαταβολή των 800.000 € που καταβάλλεται στην εταιρία από τον 

πελάτη ‘CHIPSET’ για την προκείμενη αγορά των εμπορευμάτων 

καταχωρείται στο σύστημα ως εγγραφή είσπραξης. Με ημερομηνία 

καταχώρησης την 15/01/05 και αριθμό του παραστατικού ‘ΕΣ000003’ 
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πιστώνεται το ποσό της προκαταβολής στον λογαριασμό του εν λόγω πελάτη 

και συνάμα χρεώνεται το κεντρικό ταμείο της εταιρίας .  

 

  
 

Η είσπραξη της προκαταβολής αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας και 

ταυτόχρονα μειώνει τις απαιτήσεις της έναντι των προμηθευτών της. 

Λογιστικά επέρχονται οι εξής μεταβολές στους λογαριασμούς της Γενικής 

Λογιστικής της εταιρίας. Χρεώνεται με το ποσό της προκαταβολής το κεντρικό 

ταμείο της εταιρίας αριθμός λογαριασμού ‘380000’  και παράλληλα πιστώνεται 

ο λογαριασμός ‘3000’ ‘πελάτες εσωτερικού’ με το ίδιο ποσό, ήτοι 800.000 €. 

 

 
 

Πελάτης ‘CHIPSET’ 

 
29/1/2005 Αποστέλλονται τα προϊόντα στον πελάτη ‘CHIPSET’ και 

λαμβάνεται το συμφωνηθέν ποσό των 2.000.000 €. 
 

Επεξήγηση 

Προκειμένου να αποσταλούν τα προϊόντα στον πελάτη ‘CHIPSET’ θα πρέπει 

να καταχωρηθεί στο σύστημα η δεύτερη κατά σειρά παραγγελία πώλησης .Η 

τελευταία καταχωρείται με ημερομηνία 29/01/05 ενώ η παραγγελία της έγινε 

δεκατέσσερις ημέρες νωρίτερα στις 15/01/05 .Στις αναλυτικές γραμμές της 

καρτέλας διαφαίνονται οι ποσότητες των ετοίμων προϊόντων που πωλούνται, 

η κατά μονάδα και συνολική τους τιμή μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
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Πιο συγκεκριμένα πωλούνται 24.450 προϊόντα Π1 σε τιμή 100 € ,22.050 

προϊόντα Π2 σε τιμή 106,5 €, 18.700 προϊόντα Π3 σε τιμή 85,10 € και τέλος 

20.650 προϊόντα Π4 σε τιμή 73,20 €. Αναλυτικότερα η καρτέλα παρουσιάζεται 

στο επόμενο δείγμα οθόνης. 

 

      
 

Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής που μεταβάλλονται από την επικείμενη 

πώληση των ετοίμων προϊόντων της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι. Ο 

λογαριασμός εσόδων ‘710000’ ‘πωλήσεις ετοίμων προϊόντων’ ο οποίος 

αυξάνεται με την πίστωσή της καθαρής αξίας των προϊόντων ήτοι 7.896.275 € 

,ο λογαριασμός εξόδου ‘540070’ ‘φ.π.α πωλήσεων 19%’ που πιστώνεται με 

το ποσό του Φ.Π.Α που αναλογεί στην καθαρή αξία των πωληθέντων 

προϊόντων, ήτοι 1.500.292,25 € και τέλος ο λογαριασμός ‘3000’ ‘πελάτες 

εσωτερικού’ ο οποίος χρεώνεται με το ποσό του συνολικού κόστους της 

αγοράς ως αποτέλεσμα της αύξησης των απαιτήσεων της εταιρίας έναντι των 

πελατών της ήτοι 9.396.567,25 €. 
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Με την παράδοση των προϊόντων εισπράττεται το συμφωνηθέν ποσό των 

2.000.000 € από τον πελάτη ‘CHIPSET’. Στο σύστημα καταχωρείται μια 

ακόμα εγγραφή είσπραξης ,η τέταρτη κατά σειρά όπως μαρτυρά ο αριθμός 

του παραστατικού ‘ΕΣ000004’, με ημερομηνία  29/01/05 ενημερώνοντας τον 

λογαριασμό του συγκεκριμένου πελάτη με το ποσό της πληρωμής. 

  

 
 

Η είσπραξη των χρημάτων από την εταιρία αυξάνει τα ταμειακά της διαθέσιμα 

κατά το ποσό των 2.000.000 € και παράλληλα μειώνει τις απαιτήσεις της 

έναντι των πελατών της κατά το ίδιο ποσό .Λογιστικά χρεώνεται το ταμείο της 

εταιρίας ,αριθμός λογαριασμού ‘38000’  και πιστώνεται ο λογαριασμός ‘3000’ 

‘πελάτες εσωτερικού’ με το εν λόγω ποσό. 

 

 
 

Πελάτης ‘BIOS’ 

 

30/1/2005 Αγοράστηκαν από την εταιρία Η/Υ ‘BΙΟS’ εταιρία τα εξής 
εμπορεύματα της εταιρίας : 5.200 εμπορεύματα Ε1 αξίας 

520.000 € αντί του ποσού των 780.000 € συν Φ.Π.Α. 19%, 

ήτοι 928.200 €, 6.300 εμπορεύματα Ε2 αξίας 567.000 € αντί 

του ποσού των 819.000 € συν Φ.Π.Α. 19%, ή  974.610 € 

συνολικά. Παράλληλα αγοράστηκαν 4.000 εμπορεύματα Ε3 

συνολικής αξίας 388.000 €  τα οποία πωλήθηκαν στην τιμή 
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των 580.000 € συν Φ.Π.Α. 19%, ή 690.200 € συνολικά. Επί 

συνόλου 2.593.010 € λαμβάνονται 900.000 € σε μετρητά 

ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι  1.693.010 € θα πληρωθεί με 

πίστωση τρεις μήνες μετά . 
 

Επεξήγηση 

Με ημερομηνία 30/01/05 καταχωρείται το πρώτο τιμολόγιο πώλησης στον 

πελάτη BIOS .Στις αναλυτικές γραμμές της καρτέλας αναγράφονται ο 

λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής που επηρεάζεται από την επικείμενη 

πώληση , τα είδη των εμπορευμάτων ,η ποσότητα τους καθώς και το κατά 

μονάδα και συνολικό κόστος ανά είδος εμπορεύματος πλην του Φ.Π.Α  

 

 
 

Η καταχώρηση του τιμολογίου στο σύστημα επιβεβαιώνει την πώληση των 

εμπορευμάτων στον πελάτη BIOS ενημερώνοντας ταυτόχρονα το 

υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής με τις ανάλογες εγγραφές. Πιο 

συγκεκριμένα ο λογαριασμός πωλήσεων ‘700000’ ‘πωλήσεις εμπορευμάτων’ 

πιστώνεται με το ποσό της καθαρής αξίας τους ,ήτοι 2.179.000 € ως 

αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων της εταιρίας, ο λογαριασμός  

‘540070’ ‘φ.π.α πωλήσεων’ πιστώνεται με το ποσό του Φ.Π.Α που αναλογεί 

στην καθαρή αξία των πωληθέντων, ήτοι 414.000 € εξαιτίας της αύξησης του 

Φ.Π.Α πωλήσεων και τέλος ο λογαριασμός ‘3000’ ‘πελάτες εσωτερικού που 
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χρεώνεται με το ποσό του συνολικού κόστους της αγοράς , ήτοι 2.593.010 € 

ως αποτέλεσμα της αύξησης των απαιτήσεων της εταιρίας έναντι των 

πελατών της. 

 

    
 

Έπειτα από την καταχώρηση του τιμολογίου πώλησης ακολουθεί η εγγραφή 

είσπραξης του ποσού των 900.000 € που καταβάλλεται από τον πελάτη 

BIOS. Η εγγραφή είσπραξης ,πέμπτη κατά σειρά όπως δηλώνει ο αριθμός 

του παραστατικού ‘ΕΣ000005’, καταχωρείται με ημερομηνία 30/01/05 

ενημερώνοντας την καρτέλα του πελάτη (πίστωση του λογαριασμού του) με 

το ποσό της πληρωμής. 

 

    
 

Η είσπραξη των 900.000 € αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα της εξεταζόμενης 

εταιρίας και παράλληλα μείωσε τις χρηματικές απαιτήσεις της έναντι των 

προμηθευτών της .Σε όρους λογιστικής τα παραπάνω μεταφράζονται σε 

χρέωση του κεντρικού ταμείου της εταιρίας ,αριθμός λογαριασμού ‘380000’ 

και πίστωση του λογαριασμού ‘πελάτες εσωτερικού’ αριθμός λογαριασμού ‘ 

3000’ . 
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5.5  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

Στο παράδειγμα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία γίνεται η υπόθεση ότι 

η εταιρία κλείνει χρήση την 31/01/05 οπότε γίνεται και η απογραφή. 

 

• Οφείλονται για παροχές τρίτων 17.000 €. Πιο συγκεκριμένα : 

 
Παροχές Τρίτων (Λ62)   
Ηλεκτρικό Ρεύμα      9.000,00 €   
Τηλεπικοινωνίες      6.000,00 €   
Ύδρευση      2.000,00 €     17.000,00 €  
 

Επεξήγηση 

Στις 31/01/05 που η εταιρία κλείνει χρήση τα παραπάνω έξοδα είναι 

δεδουλευμένα ,μιας και η κατανάλωσή τους πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια 

της χρήσης, δεν έχουν όμως αποδοθεί στους δικαιούχους τους και κατά 

συνέπεια δεν έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. 

Προκειμένου να εμφανιστούν με πάσα ακρίβεια τόσο τα δεδουλευμένα έξοδα 

της συγκεκριμένης περιόδου όσο και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της 

τελευταίας , απαιτείται να γίνει η παρακάτω σχετική εγγραφή. Ειδικότερα τα 

ανωτέρω έξοδα χρεώνονται οι λογαριασμοί εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος 

τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης με τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά, και 

ταυτόχρονα πιστώνονται οι αντίστοιχοι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. 

Αναλυτικότερα :  
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• Η επιχείρηση έχει να λάβει μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου 

που κατέχει ύψους 2.000 € και μερίσματα από τις συμμετοχές ύψους 

13.000  €. 
 
Επεξήγηση 

Τα έσοδα τόσο των χρεογράφων όσο και των συμμετοχών  

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης (αρχή του 

δεδουλευμένου) χωρίς όμως να καταγραφούν στα βιβλία της εταιρίας μιας και 

η είσπραξη τους δεν έλαβε χώρα εντός της παρούσας χρήσης. Προκειμένου 

να προσδιοριστούν με κάθε λεπτομέρεια τόσο οι απαιτήσεις όσο και τα 

καθαρά κέρδη της τελευταίας την 31/01/05 απαιτείται να γίνει η παρακάτω 

εγγραφή προσαρμογής. Χρεώνεται ο λογαριασμός ‘360100’ ‘Έσοδα 

συμμετοχών εισπρακτέα’ με το ποσό της αξίας των μερισμάτων των 

συμμετοχών , ήτοι 13.000 €  και συνάμα πιστώνεται ο λογαριασμός εσόδων 

‘760000’ ‘Έσοδα συμμετοχών με το ίδιο ποσό μιας και τα έσοδα αυξάνονται. 

Με την ίδια λογική χρεώνεται ο λογαριασμός ‘360101’ ‘ Έσοδα χρεογράφων 

εισπρακτέα’ με το ποσό της αξίας των μερισμάτων, ήτοι 2.000 €   και 

ταυτόχρονα πιστώνεται ο λογαριασμός ‘760100’ ‘Έσοδα χρεογράφων’ 

Αργότερα κατά την εξόφληση της απαίτησης θα πιστωθούν  οι λογαριασμοί 

‘360100’ και ‘360101’ με τα αντίστοιχα χρεωμένα ποσό  και ταυτόχρονα θα 

χρεωθεί με το συνολικό ποσό το κεντρικό ταμείο της εταιρίας, αριθμός 

λογαριασμού ‘38000’. 

  

 
 

• Η εταιρία κατέβαλλε την 1/1/2005 για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενοίκιο 

24.000 € που αφορά την περίοδο από 1/1/2005 έως 31/12/2005.Για το ίδιο 
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χρονικό διάστημα κατέβαλλε επίσης 2.400 € για τα ασφάλιστρα των 

αυτοκινήτων . Εφόσον η χρήση κλείνει την 31/1/2205 γίνεται αντιληπτό ότι 

τα 11/12 τόσο του ποσού του ενοικίου όσο και εκείνου της ασφάλειας των 

αυτοκινήτων αφορούν έξοδα επόμενης χρήσης.  
 

Επεξήγηση 

Την 1/1/05 που ενοικιάστηκαν οι εγκαταστάσεις η εταιρία προπλήρωσε το 

ενοίκιο του έτους γεγονός που λογιστικά μεταφράστηκε σε χρέωση του 

μεταβατικού λογαριασμού ‘36001’ ‘προπληρωθέντα ενοίκια’ και αντίστοιχη με 

το ίδιο ποσό πίστωση του κεντρικού ταμείου της. Σήμερα την 31/01/05 που το 

ενοίκιο του μηνός Ιανουαρίου έχει καταστεί δεδουλευμένο επιβάλλεται να γίνει 

μια σχετική εγγραφή προσαρμογής προκειμένου να εμφανιστούν με ακρίβεια 

τα έξοδα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις της εταιρίας. Ειδικότερα χρεώνεται ο 

λογαριασμός εξόδου ‘620400’ ‘ενοίκια κτηρίου’ με το ποσό του 

δεδουλευμένου εξόδου, ήτοι 2.000 € και ταυτόχρονα πιστώνεται με το ίδιο 

ποσό ο μεταβατικός λογαριασμός του ενεργητικού ‘360001’ ‘ενοίκια επόμενων 

χρήσεων’ καθώς μειώνεται κατά το αυτό ποσό η απαίτηση της εταιρίας. 

 

 
 

Επίσης η εταιρία προπλήρωσε στην αρχή του μήνα τα ασφάλιστρα των 

αυτοκινήτων ολόκληρου του τρέχοντος έτους. Λογιστικά με την παραπάνω 

ενέργεια πιστώθηκε το κεντρικό ταμείο της με το ποσό των 2.400 € και 

συνάμα ,ως αποτέλεσμα της αύξησης των απαιτήσεων της, χρεώθηκε με το 

ίδιο ποσό ο μεταβατικός λογαριασμός του ενεργητικού ‘36000’ ‘ασφάλιστρα 

επόμενων χρήσεων’. Σήμερα την 31/01/05 τα ασφάλιστρα που αναλογούν 

στον τρέχοντα μήνα έχουν καταστεί δεδουλευμένο έξοδο και πρέπει να 

καταχωρηθούν στα βιβλία της εταιρίας ως τέτοια προκειμένου να εμφανιστούν 
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με ακρίβεια τόσο τα έξοδα όσο και οι  αντίστοιχες απαιτήσεις της τρέχουσας 

χρήσης. Η σχετική εγγραφή προσαρμογής που επιβάλλεται να γίνει είναι η 

εξής: χρέωση του  λογαριασμού εξόδου ‘620501’ ‘ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων’ με το δεδουλευμένο έξοδο και παράλληλη πίστωση με το αυτό ποσό 

του μεταβατικού λογαριασμού ‘360000’ ‘ασφάλιστρα επόμενων χρήσεων’  

 

 
 

• Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων των παγίων στοιχείων 

της εταιρίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα 1/1/2005 έως 

31/1/2005 ανήλθαν σε 5.950 €. Πιο συγκεκριμένα τα 1.900 € αφορούν την 

απόσβεση των μηχανημάτων ,τα 600 € των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

το ποσό των  2.100 €  την απόσβεση του κτιρίου στέγασης των γραφείων 

της εταιρίας, τα 800 € αφορούν την απόσβεση των  αυτοκίνητων και τέλος 

τα εναπομείναντα 550 € αφορούν την απόσβεση των επίπλων της 

εταιρίας. 
 
Επεξήγηση 

Με τον όρο απόσβεση εννοείται το τμήμα του κόστους του παγίου στοιχείου 

που αναλώνεται στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης το οποίο λογιστικά  

αποτελεί έξοδο για την επιχείρηση και ως τέτοιο θα πρέπει να εμφανιστεί στις 

λογιστικές της καταστάσεις. ΟΙ εγγραφές απόσβεσης γίνονται με την λογική 

της μείωσης της αξίας του παγίου στοιχείου με το ποσό της απόσβεσης  και 

της ταυτόχρονης αύξησης των εξόδων της εταιρίας κατά το ίδιο ποσό. 

Λογιστικά πιστώνεται ο λογαριασμός του παγίου στοιχείου με το ποσό της 

απόσβεσης και συνάμα χρεώνεται ο λογαριασμός ‘66’ ‘Αποσβέσεις Παγίων 

Στοιχείων’ με το αυτό ποσό. 
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                       5.6  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Ακολουθούν οι εγγραφές στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων για την έκδοση 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι πράξεις που ακολουθούν 

αφορούν το συγκεκριμένο παράδειγμα και ενδέχεται να τροποποιούνται σε 

διαφορετικής μορφής επιχειρήσεις. 

 

• Ο κύκλος εργασιών είναι η πίστωση των λογαριασμών ‘700000’ και 

‘710000’ , τα έσοδα χρεογράφων δεν προήλθαν από την εμπορική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

• Το κόστος πωληθέντων αποτελείται από το κόστος των πωληθέντων  

εμπορευμάτων και εκείνο των παραγόμενων προϊόντων.  

I. Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ισούται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘202000’ ‘Αγορές Χρήσης Εμπορευμάτων’ αν 

αφαιρεθούν τα αποθέματα τέλους χρήσης. 

II.  Από την άλλη το κόστος των παραγόμενων προϊόντων ισούται με 

την χρέωση των λογαριασμών ‘242000’ ‘Αγορές χρήσης Ά υλών’ και 

‘262000’ ‘Αγορές Ανταλλακτικών Παγίων‘ αν αφαιρεθούν τα 

αποθέματα τέλους χρήσης των Ά υλών , των ανταλλακτικών , των 

ετοίμων προϊόντων (κοστολογημένα) και των εν εξελίξει προϊόντων 

(κοστολογημένα) και την χρέωση των άμεσων εξόδων ή αλλιώς το 
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μέρος των οργανικών εξόδων που αναλογεί στην παραγωγική 

διαδικασία. 

• Η διαφορά του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων δίνει τα 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης. 

• Τα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης υπολογίζονται αν  από τα 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης αφαιρεθούν τα Γενικά έξοδα της 

χρήση. Τα Γενικά Έξοδα αποτελούνται από τα  : 

1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας  

2. Έξοδα λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης  

3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως. 

Τα τελευταία μεταφέρονται από τους λογαριασμούς της ομάδας 6 

‘Οργανικά Έξοδα Κατ’ είδος’  στους λογαριασμούς της ομάδας ‘8’ 

‘Λογαριασμοί αποτελεσμάτων’ και ειδικότερα στους τριτοβάθμιους του 

’8002’ ‘Έξοδα μη Προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων .  
(Ο μερισμός οργανικών  εξόδων κατ’ είδος  στα κέντρα κόστους έχει προηγηθεί και είναι 

γνωστός ) 

 

• Αν στα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προστεθούν τα έσοδα 

συμμετοχών και χρεογράφων και αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα τότε  προκύπτουν τα ‘Ολικά Αποτελέσματα Χρήσης’. Τα Έσοδα 

Συμμετοχών’ και τα Έσοδα Χρεογράφων’ ισούνται με την πίστωση των 

λογαριασμών ‘76000’ και ‘760100’ και μεταφέρονται αντίστοιχα στους 

λογαριασμούς ‘800301’ και ‘800302’ τριτοβάθμιους του ‘8003’  Έσοδα 

Μη Προσδιοριστικά των Μικτών Αποτελεσμάτων’. Τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα με την σειρά τους ισούνται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘65000’ ‘Τόκοι Δανείων και Χρηματοδοτήσεων’ και 

μεταφέρονται στον αποτελεσματικό λογαριασμό ‘800206’ ‘Χρεωστικοί 

Τόκοι και Συναφή Έξοδα’. 
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5.6.1  Εγγραφές σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων 
 

• Ο κύκλος εργασιών είναι η πίστωση των λογαριασμών ‘700000’ και 

‘710000’ , τα έσοδα χρεογράφων δεν προήλθαν από την εμπορική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

Ενέργεια  1 

Μεταφέρονται τα έσοδα των πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης στο 

λογαριασμό ‘800000’ ‘Γενική Εκμετάλλευση’ . Πιο συγκεκριμένα χρεώνονται οι 

λογαριασμοί ‘700000’ ‘Πωλήσεις Εμπορευμάτων’ και ‘710000’ ‘Πωλήσεις 

Ετοίμων Προϊόντων’, με τα συνολικά ποσά της πίστωσής τους και συνάμα 

πιστώνεται με το συνολικό ποσό των εσόδων ο λογαριασμός ‘800000’ ‘Γενική 

Εκμετάλλευση’’. Με την εν λόγω καταχώρηση ο τελευταίος παρουσιάζει  το 

σύνολο των πωλήσεων της χρήσης.  

 

 
 

• Το κόστος πωληθέντων αποτελείται από το κόστος των πωληθέντων  

εμπορευμάτων και εκείνο των παραγόμενων προϊόντων.  

I. Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ισούται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘202000’ ‘Αγορές Χρήσης Εμπορευμάτων’ αν 

αφαιρεθούν τα αποθέματα τέλους χρήσης. 

II.  To κόστος των παραγόμενων προϊόντων ισούται με τη χρέωση των 

οργανικών εξόδων  που αναλογούν στην παραγωγή συν την χρέωση 

των λογαριασμών ‘242000’ ‘Αγορές χρήσης Ά υλών’ και ‘262000’ 

‘Αγορές Ανταλλακτικών Παγίων‘. Από τους τελευταίους θα πρέπει να 

αφαιρεθούν  τα αποθέματα τέλους χρήσης τους και τα αποθέματα 
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τέλους χρήσης τόσο  των ετοίμων προϊόντων (κοστολογημένα) όσο 

και των εν εξελίξει προϊόντων (κοστολογημένα). 

 

Πίνακας Αποθεμάτων Τέλους Χρήσης  

 
Η κοστολόγηση των ετοίμων και εν εξελίξει προϊόντων παρουσιάζεται σε ξεχωριστό κομμάτι 

της εργασίας. 

 

I. Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ισούται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘202000’ ‘Αγορές εμπορευμάτων χρήσης’ αν από 

αυτά αφαιρεθούν τα αποθέματα τέλους χρήσης. 

 

Ενέργεια  2 

Μεταφέρονται οι αγορές των εμπορευμάτων της χρήσης από τον λογαριασμό 

‘202000’ στον λογαριασμό ‘800000’ ‘Γενικής Εκμετάλλευσης’. Λογιστικά 

πιστώνεται ο πρώτος με το χρεωστικό του υπόλοιπο και χρεώνεται ο 

δεύτερος με το αυτό ποσό. 
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Ενέργεια  3 

Από τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στον ‘800000’ ένα μέρος αποτελεί τα 

αποθέματα τέλους χρήσης τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν στο 

λογαριασμό ‘201000’ ‘Αποθέματα Εμπορευμάτων Απογραφής Λήξης’. 

Ειδικότερα πιστώνεται ο λογαριασμός ‘80000’ με το ποσό των 285.000 € και 

συνάμα χρεώνεται ο λογαριασμός αποθεμάτων λήξης των εμπορευμάτων με 

το αυτό ποσό. 

 

 
 

II. Tο κόστος των παραγόμενων προϊόντων ισούται με τη χρέωση των 

οργανικών εξόδων  που αναλογούν στην παραγωγή συν την χρέωση 

των λογαριασμών ‘242000’ ‘Αγορές χρήσης Ά υλών’ και ‘262000’ 

‘Αγορές Ανταλλακτικών Παγίων‘. Από τους τελευταίους θα πρέπει να 

αφαιρεθούν  τα αποθέματα τέλους χρήσης και τα αποθέματα τέλους 

χρήσης τόσο των ετοίμων προϊόντων (κοστολογημένα) όσο και των 

εν εξελίξει προϊόντων (κοστολογημένα). 
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Ενέργεια  4 

Λογιστικά πιστώνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εξόδων με τα έξοδα 

που αναλογούν στην παραγωγική διαδικασία και ταυτόχρονα  χρεώνεται με το 

συνολικό ποσό των εξόδων ο λογαριασμός ‘800000’. 

     

     
 
Ενέργεια  5 

Ακολουθεί η μεταφορά των αγορών χρήσης των Ά υλών και των 

ανταλλακτικών παγίων  στο λογαριασμό της ‘Γενικής Εκμετάλλευσης’ . Πιο 

συγκεκριμένα πιστώνονται οι λογαριασμό αγορών των Ά υλών ‘242000’ και 

των ανταλλακτικών παγίων ‘262000’ με την αξία των αγορών της χρήσης και 

ταυτόχρονα χρεώνεται με το συνολικό ποσό της αξίας τους  ο ‘800000’.  
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Ενέργεια  6 

Στη συνέχεια θα πρέπει τα αποθέματα τέλους χρήσης των Ά υλών , των 

ανταλλακτικών παγίων, των ετοίμων και εν εξελίξει προϊόντων να 

επιστρέψουν στους αντίστοιχους λογαριασμούς αποθεμάτων λήξης της 

ομάδας ‘2’ του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Λογιστικά χρεώνονται οι 

λογαριασμοί αποθεμάτων με την αξία των αποθεμάτων λήξης και συγχρόνως  

πιστώνεται με το ποσό της συνολικής τους αξίας ο λογαριασμός της ‘Γενικής 

Εκμετάλλευσης’.  

 

 
 

• Η διαφορά του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων δίνει τα 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 

της ‘Γενικής Εκμετάλλευσης’ είναι το Μικτό Αποτέλεσμα 
Εκμετάλλευσης και ισούται με το ποσό των  3.931.911,09 € . 
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• Τα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης υπολογίζονται αν  από τα 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης αφαιρεθούν τα Γενικά έξοδα της 

χρήση .Τα Γενικά Έξοδα αποτελούνται από τα  : 

4. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας  

5. Έξοδα λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης  

6. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως. 

Τα τελευταία μεταφέρονται από τους λογαριασμούς της ομάδας 6 

‘Οργανικά Έξοδα Κατ’ είδος’  στους λογαριασμούς της ομάδας ‘8’ 

‘Λογαριασμοί αποτελεσμάτων’ και ειδικότερα στους τριτοβάθμιους του 

’8002’ ‘Έξοδα μη Προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων .  
(Ο μερισμός οργανικών  εξόδων κατ’ είδος  στα κέντρα κόστους έχει προηγηθεί και είναι 

γνωστός ) 

 
Ενέργεια  7 

Αρχικά μεταφέρονται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ήτοι 73.450 €, τα οποία 

λογιστικά  πιστώνονται από τους λογαριασμούς των οργανικών εξόδων κατ’ 

είδος και χρεώνονται στο σύνολό τους στον  λογαριασμό ‘800200’ ‘Έξοδα 

Διοικητικής Λειτουργίας’  
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Ενέργεια  8 

Στη συνέχεια ακολουθεί η μεταφορά των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, ήτοι 

25.900 €  στο λογαριασμό ‘αποτελεσμάτων ‘Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας και 

Ανάπτυξης.  Λογιστικά πιστώνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εξόδων με 

την αξία των εξόδων  που αναλογούν στην εν λόγω λειτουργία της 

επιχείρησης και συνάμα χρεώνεται με το συνολικό ποσό της πίστωσης ο 

λογαριασμός  εξόδων μη προσδιοριστικών μικτών’ ‘800201’. 

 

           
 
Ενέργεια  9 

Τέλος με την ίδια λογική μεταφέρονται και τα έξοδα της ‘Λειτουργίας  

Διαθέσεως’, ήτοι 84.150 € από τους λογαριασμούς της αμάδας ‘6’ σε εκείνους 

της ‘8’.  
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Τα Γενικά έξοδα της χρήσης, ήτοι 183.500 € μετά την μεταφορά τους στους 

λογαριασμούς Αποτελεσμάτων συγκεντρώνονται στον λογαριασμό συνόλου 

‘8002’ ‘Έξοδα μη Προσδιοριστικά των Μικτών Αποτελεσμάτων’.  

Επιγραμματικά Η διαφορά των Μικτών Αποτελεσμάτων’ μείον τα Γενικά έξοδα 

υπολογίζουν τα ‘Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης’ ,ήτοι  

3.931.911,09  € - 183.500 € = 3.748.411,09 € 
 

 
 

• Αν στα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προστεθούν τα έσοδα 

συμμετοχών και χρεογράφων και αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα τότε  προκύπτουν τα ‘Ολικά Αποτελέσματα Χρήσης’. Τα Έσοδα 

Συμμετοχών’ και τα Έσοδα Χρεογράφων’ ισούνται με την πίστωση των 

λογαριασμών ‘76000’ και ‘760100’ και μεταφέρονται αντίστοιχα στους 

λογαριασμούς ‘800301’ και ‘800302’ τριτοβάθμιους του ‘8003’  Έσοδα 

Μη Προσδιοριστικά των Μικτών Αποτελεσμάτων’. Τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα με την σειρά τους ισούνται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘65000’ ‘Τόκοι Δανείων και Χρηματοδοτήσεων’ και 

μεταφέρονται στον αποτελεσματικό λογαριασμό ‘800206’ ‘Χρεωστικοί 

Τόκοι και Συναφή Έξοδα’ 

 

Ενέργεια  10 

Τα έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων μεταφέρονται από τους λογαριασμού 

εσόδων της ομάδας ‘7’  σε εκείνους της Γενικής Εκμετάλλευσης, ήτοι της ‘8’. Ο 

‘76000’ ‘Έσοδα Συμμετοχών’ χρεώνεται με το συνολικό ποσό της πίστωσής 

του, ήτοι 13.000 € για να πιστωθεί με το ίδιο ποσό ο ‘800301’ ‘Έσοδα 
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Συμμετοχών’. Αναλόγως χρεώνεται και ο ‘760100’ ‘Έσοδα Χρεογράφων’ με το 

ποσό του πιστωτικού του υπολοίπου, ήτοι 2.000 € για να πιστωθεί με το ίδιο 

ποσό ο λογαριασμός ‘800302’ ‘Έσοδα Χρεογράφων’ . 

 

 
 

Ενέργεια  10 

Ακολουθεί η μεταφορά των χρηματοοικονομικών εξόδων. Λογιστικά 

πιστώνεται ο λογαριασμός ‘Τόκοι Δανείων και Χρηματοδοτήσεων΄ με το ολικό 

ποσό του χρεωστικού του υπολοίπου ,ήτοι 2.650 € και ταυτόχρονα χρεώνεται 

με το αυτό ποσό ο λογαριασμός ‘800206’ ‘Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή 

Έξοδα’  

 

 
 

‘Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης’ = Μερικά Αποτελέσματα 

Εκμετάλλευσης’ + ‘Έσοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων’ - 

‘Χρηματοοικονομικά Έξοδα’ = 3.763.152 € + 15.000 € - 2.650 € = 

3.760.761,09 € . 
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Ακολούθως παρουσιάζεται συγκεντρωτικά σε μορφή πίνακα η κατάσταση 

αποτελεσμάτων  της εξεταζόμενης εταιρίας. 

 

Πωλήσεις  13.740.275,00 € 

ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων    9.808.363,91 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   3.931.911,09 € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοίκησης       73.450,00  € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διάθεσης        84.150,00  € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης         25.900,00  € 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  3.748.411,09  € 

ΠΛΕΟΝ:Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων      15.000,00  € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Χρηματοοικονομικά          2.650,00  € 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   3.760.761,09 € 
 
 

5.6.2  Μεταφορά σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων   
 

Το κλείσιμο των λογαριασμών ‘80’ και ‘81’ γίνεται σε λογαριασμούς 

Αποτελεσμάτων  Χρήσης. Πιο συγκεκριμένα : 
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• ο λογαριασμός ΄800000΄ ‘Γενικής Εκμετάλλευσης’ μεταφέρεται στον 

‘860000’ ‘Μικτά Αποτελέσματα’  

• ο ‘800200’ ‘Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας’ μεταφέρεται στον ΄860002΄ 

• ο ‘800201’ ‘Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης’ μεταφέρεται 

στον ‘860003’  

• Ο ‘800202’ ‘Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως’ μεταφέρεται στον ‘860004’ 

• Ο ‘800301’ ‘ Έσοδα Συμμετοχών’ μεταφέρεται στον ‘860100’ και 

αντίστοιχα ο ‘800302’ ‘Έσοδα Χρεογράφων’ στον ‘860101’ ‘Έσοδα 

Χρεογράφων’. 

• Ο ‘800206’ ‘Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα’ μεταφέρεται στον  

‘860109’  

 

    
 

Στη συνέχεια μηδενίζονται οι παραπάνω εγγραφές προκειμένου να γίνει η 

μεταφορά τους στο λογαριασμό ‘869900’  ‘Καθαρά  Αποτελέσματα  Χρήσης’.  
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Η μεταφορά στον λογαριασμό ‘869900’ ολοκληρώθηκε σειρά έχει ο 

μηδενισμός του εν λόγο λογαριασμού  και η μεταφορά των αποτελεσμάτων 

της χρήσης , ήτοι 3.760.761.09 € στον λογαριασμό ‘880000’ ‘καθαρά κέρδη 

προς διανομή’.  

 

                  
 

                 

           5.6.3  Κέρδη προς διανομή – διάθεση κερδών 
 

Στη συνέχεια γίνονται οι ακόλουθες υποθέσεις σχετικά με την διάθεση των 

κερδών της χρήσης για την εταιρία ‘Megabyte’  : 

 

• Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σε 40% των καθαρών κερδών της 

χρήσης. 

• Η εταιρία διανέμει μερίσματα που αντιστοιχούν στο 40% των μετά 

φόρων  καθαρών κερδών χρήσης. 

• Σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό ίσο με 30% και έκτακτο αποθεματικό 

ίσο με 10% των μετά φόρων καθαρών κερδών χρήσης. 

• Οι αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ υπολογίζονται σε 5% των μετά φόρων 

καθαρών κερδών χρήσης  

• Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, εμφανίζεται στον λογαριασμό 

‘κέρδη εις νέον’. 
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                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 
 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης  3.760.761,09 € 

Μείον Φόρο Εισοδήματος (40%)  1.504.304,44 € 

Κέρδη προς διάθεση  2.256.456,65 € 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:     

Μέρισμα    902.582,66 € 

Τακτικό Αποθεματικό     676.937,00 € 

Έκτακτο Αποθεματικό    225.645,67 € 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ    112.822,83 € 

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο    338.468,49 € 

 

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης μερίζονται στο φόρο εισοδήματος και στα 

προς διάθεση κέρδη. Λογιστικά Ο φόρος εισοδήματος πιστώνεται στον 

λογαριασμό ‘540700’ ‘Φόρος Εισοδήματος Χρήσης’ και το υπόλοιπο ποσό 

πιστώνεται στον λογαριασμό ‘889900’ ‘Κέρδη Προς Διάθεση’.  

 

 
 

Ακολούθως μερίζονται τα Καθαρά Κέρδη προς διάθεση. Ο λογαριασμός 

‘889900’ μηδενίζεται και το συνολικό του ποσό  πιστώνεται σύμφωνα με τον 

πίνακα διάθεσης  κερδών στους αντίστοιχους λογαριασμούς διάθεσης. 
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Η διάθεση των κερδών της χρήσης παρουσιάζεται πλέον στους λογαριασμούς 

του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας. 
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5.7   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Στα δείγματα οθονών που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά  ο 

ισολογισμός της εταιρίας ‘ Megabyte’ όπως υπολογίστηκε από το σύστημα 

την 31/01/05.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 

Βιβλιογραφία  

 

• Πιστοποιημένο Εγχειρίδιο χρήσης  ‘Ελληνική λειτουργία του Microsoft 

Business Solution – Navision 3.70’ 
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6  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

 

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τήρηση των λογαριασμών της ομάδας 9 πραγματοποιείται από το σύνολο 

των επιχειρήσεων για την κάλυψη της εσωτερικής τους ανάγκης για 

πληροφόρηση. Ειδικότερα μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής επιτυγχάνεται η 

εξεύρεση του κόστους των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης , ο 

προσδιορισμός του κόστους των παραγόμενων κατ’ είδος προϊόντων , η 

αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων κατά κατηγορία και 

κατ ’είδος ,ποσότητα και αξία, καθώς και ο  προσδιορισμός των 

βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας. Για την επίτευξη 

των παραπάνω χωρίς την παραμικρή διατάραξη της κανονικής ροής των 

λογαριασμών της γενικής λογιστικής απαιτείται η χρησιμοποίηση του 

συστήματος της πλήρους αυτονομίας της αναλυτικής λογιστικής το οποίο 

επιτρέπει στην (ομάδα 9) να λειτουργεί αυτόνομα, ανεξάρτητα ως λογιστικό 

κύκλωμα. Η αυτονομία της Αναλυτικής Λογιστικής επιτυγχάνεται με την 

χρησιμοποίηση των ‘διάμεσων’ ή αλλιώς ‘αντικριζόμενων’ λογαριασμών οι 

οποίοι αποτελούν την γέφυρα επικοινωνίας με τη Γενική λογιστική . 

 

6.2  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Τα δεδομένα της επιχείρησης που αφορούν την κίνηση των αποθεμάτων , τις 

αναλώσεις πρώτων υλών ,ανταλλακτικών και εμπορευμάτων ,την παραγωγή 

προϊόντων ,τα οργανικά και ανόργανα έσοδα και έξοδα είναι τα ακόλουθα. 

 

Ø Οργανικά έξοδα χρήσης 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι λογαριασμοί της ομάδας 6 του 

γενικού λογιστικού σχεδίου όπου και παρακολουθούνται τα οργανικά έξοδα 

της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν την παρούσα χρήση ως 

αποτέλεσμα της ομαλής λειτουργίας της.  
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Ø Μερισμός εξόδων 

Ο συγκεκριμένος πίνακας περιγράφει την κατανομή των εξόδων της 

επιχείρησης βάση των λογαριασμών της ομάδας 6 του γενικού λογιστικού 

σχεδίου στις διάφορες λειτουργίες της (κέντρα κόστους). Εν παραδείγματι το 

συνολικό ποσό των 250.000 € του λογαριασμού 60 που περιλαμβάνει τις 

αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μοιράζεται κατά  100.000 € σε αμοιβές του 

προσωπικού παραγωγής  60.000 € σε αμοιβές του προσωπικού διοίκησης , 

20.000 € στο προσωπικό έρευνας και ανάπτυξης και 70.000 € στα κέντρα 

κόστους διάθεσης  
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Ø Κίνηση Αποθεμάτων 

Η κίνηση των αποθεμάτων της εταιρίας όπως προέκυψε με την απογραφή της 

31/1/05 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 
 

 

Ø Έσοδα  Κεφαλαίων 

Η επιχείρηση έχει να λάβει μερίσματα από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου 

που κατέχει ύψους 2.000 € και μερίσματα από τις συμμετοχές ύψους 

13.000  €.  
 

             
 
 

Ø Παραγωγή- αναλώσεις- καταλογισμός δαπανών παραγωγής 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ποσότητες των ετοίμων προϊόντων 

που παρήχθησαν την τρέχουσα χρήση όπως επίσης και εκείνες που 

βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά το κλείσιμό  της. Να σημειωθεί ότι στην παραγωγή 

σε εξέλιξη τα υλικά έχουν κατεργαστεί κατά 50%. 
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Ø Αναλώσεις πρώτων υλών και ανταλλακτικών 

Η συσχέτιση του κάθε προϊόντος με τις ποσότητες των πρώτων υλών που 

αναλώνονται για την παραγωγή του παρουσιάζεται παρακάτω. Πιο 

συγκεκριμένα : 

• Για το προϊόν Π1 απαιτείται η χρησιμοποίηση μιας ποσότητας από 

την Ά ύλη Υ1 και δύο ποσότητες από την Ά ύλη Υ4 (1Υ1, 2Υ4) 

• Για το προϊόν Π2 απαιτείται η χρησιμοποίηση δυο ποσοτήτων από 

την Ά ύλη Υ2 και δύο ποσότητες από την Ά ύλη Υ4  (2Υ2, 2Υ4) 

• Για το προϊόν Π3 απαιτείται η χρησιμοποίηση δυο ποσοτήτων από 

την Ά ύλη Υ3 και δύο ποσότητες από την Ά ύλη Υ2  (2Υ3, 2Υ2) 

• Για το προϊόν Π4 απαιτείται η χρησιμοποίηση μιας ποσότητας από 

την Ά ύλη Υ1 μιας ποσότητας από την Ά ύλη Υ2 καθώς και μιας 

ποσότητας από την Ά ύλη Υ3  (1Υ1, 1Υ2, 1Υ3) 
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6.3  ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
      
 
Το πρώτο μέρος της εφαρμογής αφορά τον προσδιορισμό του κόστους της 

παραγωγής των τεσσάρων κατ’είδος προϊόντων της εταιρίας ‘Megabyte’ κατά 

τον μήνα Ιανουάριο .Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αναφορά στις 

συνιστώσες που χρησιμοποιήθηκαν και απαιτήθηκαν για την παραγωγή τους.  

 

6.3.1  Συνιστώσες του κόστους παραγωγής 
 

• Οι αναλωθείσες πρώτες ύλες ( raw materials). Αποτελούν τα 

ενσωματωμένα στα παραγόμενα προϊόντα άμεσα υλικά που είναι 

υπεύθυνα για ένα σημαντικό μέρος του κόστους των τελικών 

προϊόντων . Οι πρώτες ύλες αγοράζονται από την επιχείρηση με στόχο 

να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή των 

τελικών προϊόντων και για αυτό ακριβώς το λόγο το κόστος της αγοράς 

τους  βαραίνει τα προϊόντα στα οποία αναλώθηκαν. 

• Το κόστος της άμεσης εργασίας (direct labor) . Η εργασία που 

απαιτείται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων μιας οικονομικής 

μονάδας διακρίνεται σε άμεση και έμμεση εργασία. Η πρώτη σε 

αντίθεση με την δεύτερη είναι το κομμάτι εκείνο της εργασίας που είναι 

άμεσα διακριτό και συσχετισμό οικονομικά με την παραγωγή του 

προϊόντος. Η άμεση εργασία είναι αναγκαία καθ΄ όλη την παραγωγική 

διαδικασία και μπορεί να ξεκινά από την επεξεργασία των πρώτων 

υλών και την ενσωμάτωσή τους στο προϊόν μέχρι και την τελειοποίηση 

του τελευταίου ανεξαρτήτως αν εκτελείται χειρονακτικά η μέσω 

μηχανημάτων.  

• Το γενικό βιομηχανικό κόστος (overheads) . Στα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα εμπεριέχονται οι δαπάνες της επιχείρησης που δεν είναι εφικτό 

να μεριστούν στο σύνολο των φορέων κόστους της επιχείρησης , είναι 

έμμεσο κόστος και δημιουργείται στα πλαίσια της παραγωγικής 

διαδικασίας και για το λόγο αυτό αναλώνεται στα παραγόμενα, τελικά 

προϊόντα.  
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6.3.2  Κοστολόγηση παραγωγής προϊόντος Π1 

 

Για τον υπολογισμό του κόστος παραγωγής του προϊόντος Π1 θα πρέπει να 

υπολογισθεί ξεχωριστά το κόστος κάθε μιας συνιστώσας που συνέβαλλε στην 

παραγωγή του. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται το κόστος των άμεσων υλικών 

που ενσωματώνονται σε αυτό, της άμεση εργασία που συνέβαλλε στην 

παραγωγή του καθώς και το κόστος των γενικών βιομηχανικών εξόδων που 

αναλώθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία. Ο τρόπος υπολογισμού της 

κοστολόγησης αναλύεται ακολούθως. 

 

1. Κόστος Ά υλών 

Για την παραγωγή κάθε προϊόντος Π1 προαπαιτείται η χρησιμοποίηση μιας 

μονάδας από την Ά ύλη Υ1 και 2 μονάδες από την Ά ύλη Υ2. Δεδομένου ότι 

κατά τον μήνα Ιανουάριο παράχθηκαν 25.000 προϊόντα Π1 το κόστος των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους έχει ως εξής: 

  

        
 

Πιο συγκεκριμένα χρειάστηκαν 25.000 μονάδες από την πρώτη ύλη Υ1 με 

μέση τιμή κτήσης 22 €. Η αξία τους υπολογίζεται στα 550.000 €. Αντίστοιχα 

απαιτήθηκαν 50.000 μονάδες πρώτης ύλης Υ2 με μέσο κόστος 23 € και  

συνολική αξία κτήσης 1.150.000 € . Συγκεντρωτικά η αξία των πρώτων υλών 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του συνόλου των ετοίμων προϊόντων 

Π1 είναι 1.700.000  €. 

 

2. Κόστος άμεσης εργασίας  

Επόμενο βήμα αποτελεί ο υπολογισμός του κόστους της άμεσης εργασίας 

που απαιτήθηκε για την παραγωγή των προϊόντων Π1.Για το υπολογισμό της 

θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο μερισμός των οργανικών εξόδων της 

επιχείρησης στα διάφορα κέντρα κόστους της και ειδικότερα ο μερισμός του 

λογαριασμού 60 ΄΄αμοιβές και έξοδα προσωπικού΄΄ προκειμένου να είναι 
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γνωστό το ποσό του συγκεκριμένου λογαριασμού που βαραίνει την λειτουργία 

παραγωγής. Το ποσό αυτό εν προκειμένω είναι 100.000 € (βλ. πίνακα 

μερισμού οργανικών εξόδων) .Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο ποσό 

αναλώθηκε στην παραγωγή όλων των προϊόντων, ετοίμων και ημιτελών 

(Π1,Π2,Π3,Π4) που παρήχθησαν από την επιχείρηση κατά τον μήνα Ιανουάριο.  

 

            
 

Δεδομένου ότι η κατεργασία που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων  

Π1 είναι ίδια με εκείνη που απαιτείται για την παραγωγή και των υπολοίπων 

προϊόντων συμπεραίνεται ότι το κόστος των άμεσων εργατικών επιμερίζεται 

εξίσου στο σύνολο των προϊόντων ετοίμων και ημιτελών ,εφόσον έχει γίνει 

βέβαια η απαραίτητη μετατροπή των ημιτελών προϊόντων σε όρους ετοίμων . 

Πιο συγκεκριμένα το κόστος της άμεσης εργασίας 100.000 € διαιρείται  με τον 

αριθμό των συνολικών προϊόντων (σε όρους ετοίμων)  για να υπολογιστεί το 

κόστος της άμεσης εργασίας που αναλογεί στην παραγωγή μιας μονάδας 

προϊόντος ήτοι 100.000 € /89.425 = 1,118€.  Στη συνέχεια για να υπολογιστεί 

το κόστος της άμεσης εργασίας που βαραίνει την παραγωγή των ετοίμων 
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προϊόντων Π1 πολλαπλασιάζεται το κόστος εργασίας της μιας μονάδας 

παραγωγής με το συνολικό αριθμό προϊόντων Π1 που παράχθηκαν μέσα στο 

μήνα, ήτοι 25.000 * 1,118 € = 27.956,39 €.   Συμπερασματικά  το κόστος της 

άμεσης εργασίας που αναλογεί στο κάθε προϊόν αποτελεί άμεση συσχέτιση 

της ποσότητας παραγωγής του. 

 

3. Κόστος γενικών βιομηχανικών εξόδων 

Επόμενο και τελευταίο βήμα για την κοστολόγηση του προϊόντος αποτελεί ο 

μερισμός των γενικών βιομηχανικών εξόδων (Γ.Β.Ε) σε αυτό. Τα εν λόγω 

έξοδα είναι έμμεσα έξοδα, δημιουργούνται στα πλαίσια της παραγωγικής 

λειτουργίας, αφορούν την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων της 

επιχείρησης κατά την διάρκεια μιας περιόδου και για το λόγο αυτό βαραίνουν 

ισόνομα το κόστος παραγωγής τους. Περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές 

και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων όπως κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και 

τηλεπικοινωνιών, φόρους , τέλη καθώς και διάφορα έξοδα όπως έξοδα 

μεταφορών ταξιδιών και διαφήμισης. Η διαδικασία υπολογισμού τους έχει ως 

εξής: Από το σύνολο των εξόδων που βαραίνουν τη λειτουργία παραγωγής 

της επιχείρησης αφαιρούνται τα έξοδα της άμεσης εργασίας και προστίθενται 

τα ανταλλακτικά παγίων που αναλώθηκαν στα μηχανήματα παραγωγής των 

προϊόντων κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Εν προκειμένω τα Γ.Β.Ε 

υπολογίζονται σε 112.570 €. 

 

           
 

Ο μερισμός τους στα προϊόντα παραγωγής έτοιμα και ημιτελή γίνεται ισόνομα 

εφόσον έχει προηγηθεί η μετατροπή των ημιτελών προϊόντων σε όρους 

ετοίμων. Έτσι το κόστος των 112.570 € διαιρείται με τον αριθμό των 

προϊόντων (σε όρους ετοίμων) για να υπολογιστεί το κόστος των Γ.Β.Ε που 

αναλογεί σε μια μονάδα παραγωγής, ήτοι 112.570 € / 89.425 = 1,259 €. Στη 
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συνέχεια προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος των Γ.Β.Ε που αναλογεί στα 

έτοιμα προϊόντα Π1 πολλαπλασιάζεται το κόστος των Γ.Β.Ε που αναλογεί σε 

μια μονάδα προϊόντος με το σύνολο των προϊόντων του συγκεκριμένου 

είδους, ήτοι 25.000 * 1,259 € = 31.470,51  €. 

 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υπολογίζεται το κόστος παραγωγής για 

κάθε ένα από τα υπόλοιπα τρία είδη προϊόντων τόσο των ετοίμων όσο και 

των εν εξελίξει . Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

τα κόστη παραγωγής για κάθε είδος προϊόντος. 
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6.3.3  Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και των 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης μέσω αναλυτικής λογιστικής  
 

Η όλη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους της παραγωγής και των 

αποτελεσμάτων της χρήσης μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής διεκπεραιώνεται 

σε τέσσερις φάσεις κάθε μια από τις οποίες αναλύεται ακολούθως. 

 

1η Φάση 

Αρχικά για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του λογιστικού κυκλώματος της 

Αναλυτικής Λογιστικής μεταφέρονται από τους λογαριασμούς τη Γενικής 

Λογιστικής μέσω των ΄διάμεσων’ λογαριασμών τα δεδομένα των αγορών της 

χρήσης των οργανικών εσόδων και εξόδων .Τα τελευταία θα αποτελέσουν την 

πρώτη ύλη που επεξεργάζεται η Αναλυτική Λογιστική για την εξεύρεση τόσο 

του κόστους παραγωγής όσο και των Αποτελεσμάτων της χρήσης. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάμεσοι ή αλλιώς αντικριζόμενοι 

λογαριασμοί οι οποίοι χρεοπιστώνονται προσωρινά προκειμένου να γίνει η 

μεταφορά των δεδομένων στην Α/Λ. 

 

           ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

            Διάμεσοι λογαριασμοί 

  ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Αντίστοιχοι λογαριασμοί 

90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα           Ομάδα 2 

90.02 Αγορές λογισμένες           Ομάδα 2 

90.06 Οργανικά έξοδα κατ ’είδος λογισμένα            Ομάδα 6 

90.07 Οργανικά έσοδα κατ ’είδος λογισμένα           Ομάδα 7 

90.08 Αποτελέσματα λογισμένα           Ομάδα 8 

 
Η μεταφορά των δεδομένων της Γ/Λ γίνεται στους εξής λογαριασμούς της Α/Λ  

1. Τα αρχικά αποθέματα και οι αγορές της χρήσεις της ομάδας 2 

μεταφέρονται στο λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ και στους 

υπολογαριασμούς του. 
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2. Τα οργανικά έξοδα της ομάδας 6 αφού πρώτα μεριστούν στα κέντρα 

κόστους μεταφέρονται στο λογαριασμό ‘92’ ‘Κέντρα Κόστους’ και στους 

υπολογαριασμούς του. 

3. Τα έσοδα από πωλήσεις της  ομάδας 7 μεταφέρονται στο λογαριασμό 

‘96’ ‘Έσοδα Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα’ και στους υπολογαριασμούς 

του. 

4. Τα έσοδα κεφαλαίων της ομάδας 7 μεταφέρονται στο λογαριασμό 

‘987600’ υπολογαριασμό ‘98’ Αναλυτικά Αποτελέσματα’. 

5. Η ομάδα 8 στο λογαριασμό ‘98’ ‘Αναλυτικά Αποτελέσματα’. 

 
2η Φάση 

Η δεύτερη φάση αποτελείται από τέσσερις λογιστικές ενέργειες με τις οποίες 

επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής των 

κατ’ είδος προϊόντων στον λογαριασμό ‘93’ ‘Κόστος Παραγωγής’. 

1. Μεταφορά των Ά υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή των 

προϊόντων από τον λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ στο λογαριασμό ‘93’ 

‘Κόστος Παραγωγής’ . 

2. Μεταφορά των ανταλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν στην 

παραγωγική διαδικασία από τον λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ στον 

λογαριασμό ’92.00’ ‘Έξοδα Παραγωγής’. 

3. Μερισμός των εξόδων παραγωγής στα κατ ‘είδος προς παραγωγή 

προϊόντα και μεταφορά τους από τον δευτεροβάθμιο ‘92.00’ ‘έξοδα 

Παραγωγής’ του λογαριασμού ‘92’ ΄Κέντρα Κόστους’ στον ‘93’ Κόστος 

Παραγωγής’. 

4. Μεταφορά των εξόδων λειτουργίας, ήτοι του ’92.01’ Έξοδα Διοικητικής 

Λειτουργίας’ , ‘92.02’  ’Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης’ , ’90.03’ ‘Έξοδα 

Λειτουργίας Διαθέσεως’ και ’92.04’ ‘Έξοδα Χρηματοοικονομικά’ στον 

αποτελεσματικό λογαριασμό ’98.99’. 

 
3η Φάση 

1. Το κόστος παραγωγής των κατ ’είδος προϊόντων έχει υπολογιστεί και 

μεταφέρεται από τον λογαριασμό ‘93’ ‘Κόστος Παραγωγής‘ στο 

λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ και στα κατ ’είδος προς παραγωγή 

προϊόντα. 
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2. Μεταφορά του κόστους των πωληθέντων προϊόντων και 

εμπορευμάτων από τον λογαριασμό ‘94’ ‘Αποθέματα’ στο λογαριασμό 

’96.20’ ‘Έσοδα Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα’. 

 
4η Φάση 

Στην τέταρτη και τελευταία φάση μεταφέρονται τα μικτά αποτελέσματα των 

κατ ‘είδος προϊόντων και εμπορευμάτων από τον λογαριασμό ’96.22’ στο 

λογαριασμό ’98.99’ ‘Αποτελέσματα Χρήσεως’ . 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΟΜΑΔΑ 8

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΩ ΛΟΓ/ΜΩΝ  90

ΛΟΓ/ΜΟΣ 94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

94.20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
94.21 ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ

&ΗΜΙΤΕΛΗ
94.22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
94.23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ
94.24 Ά ΥΛΕΣ

94.25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
94.26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

94.28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 92
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

92.00 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
92.01 ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

92.02 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

92.03 ΠΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
92.04 ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 96
ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

96.22.70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

96.22.71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

96.22.76 ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Δ
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 Μ
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ΙΣ
Μ
ΕΝ
Α

ΣΤ
Α

 Κ
ΕΝ
ΤΡ
Α

Κ
Ο
ΣΤ
Ο
ΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΘΕ
ΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡ

ΑΦΗΣ+ΑΓΟΡ
ΕΣ ΧΡΗΣΗ

Σ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α

98.99
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ -  ΕΣΟΔΑ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 93
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

93.00.01 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π1
93.00.02 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π2
93.00.03 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π3
93.00.04 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π4

Ά ΥΛΕΣ

ΕΞ
ΟΔ
Α ΠΑ

ΡΑ
ΓΩ
ΓΗ
Σ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

94.20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
94.21 ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΕΤΟΙΜΑ &ΗΜΙΤΕΛΗ
94.23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ + ΕΝ

ΕΞΕΛΙΞΕΙ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 96
ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

96.22.70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ

96.22.71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

96.20.20 ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛ/ΝΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
96.20.21ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛ/ΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Ω
Ν

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

98.76  ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

98.99
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗΣ
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6.4  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

Στο παρών κομμάτι της εργασίας αναλύονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του κόστους και των αποτελεσμάτων 

της εξεταζόμενης επιχείρησης διαμέσου του λογιστικού κυκλώματος της 

Αναλυτικής Λογιστικής.  

 

1η Φάση 
Ενέργεια 1: Μεταφορά στην αναλυτική λογιστική των αγορών χρήσης. 

Αρχικά μεταφέρονται στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής από 

τους αντίστοιχους της Γενικής Λογιστικής διαμέσου των αντικριζόμενων 

λογαριασμών οι αγορές των εμπορευμάτων των πρώτων υλών και των 

ανταλλακτικών παγίων της χρήσης.  

 

Δείγμα οθόνης  

 
 

Η μεταφορά επιτυγχάνεται με την χρέωση των διάμεσων λογαριασμών ’90.02’ 

‘Αγορές λογισμένες’ , και την ταυτόχρονη πίστωση των λογαριασμών ‘94’ 

‘Αποθέματα’ με την αξία των αγορών της χρήσης .Να σημειωθεί ότι οι 

τριτοβάθμιοι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου της Αναλυτικής Λογιστικής 

ακολουθούν την ανάπτυξη που έχουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της Γενικής 

Λογιστικής. 
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Ενέργεια 2: Μερισμός των οργανικών εξόδων  

Προτού μεταφερθούν τα οργανικά έξοδα της χρήσης στους λογαριασμούς της 

Αναλυτικής Λογιστικής από εκείνους της Γενικής  προηγείται ο μερισμός τους 

στα κέντρα κόστους . Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

οργανικά έξοδα κατ’ είδος μερισμένα ενώ στον δεύτερο πίνακα μερισμένα στα 

κέντρα κόστους της εταιρίας. 
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Ακολουθεί η μεταφορά των εξόδων στους υπό-λογαριασμούς του ‘92’ ‘Κέντρα 

Κόστους’ με την χρησιμοποίηση πάντα των ενδιάμεσων λογαριασμών που 

αποτελούν την γέφυρα επικοινωνίας της γενικής με την αναλυτική λογιστική. 
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Ενέργεια 3: Μεταφορά εσόδων από πωλήσεις  στα Μικτά Αποτελέσματα 
Εκμετάλλευσης 

Για τον υπολογισμό των μικτών αποτελεσμάτων θα πρέπει να μεταφερθούν 

τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων και των εμπορευμάτων της 

εξεταζόμενης επιχείρησης  που έλαβαν χώρα τον μήνα Ιανουάριο στους 

υπολογαριασμούς του ‘96’ .  

 

 
 

 

Ενέργεια 4: Μεταφορά των εσόδων κεφαλαίων στα Αποτελέσματα 
Εκμετάλλευσης 

Για τον υπολογισμό των Αποτελεσμάτων απομένει η μεταφορά των 

οργανικών εσόδων (έσοδα κεφαλαίων) στον υπολογαριασμό του ‘98’, 

‘987600’ ‘Έσοδα Κεφαλαίων’ . Να σημειωθεί ότι ο τρόπος ανάλυσης του 

λογαριασμού ‘98’ γίνεται βάση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε επιχείρησης. 

Τούτο σημαίνει πως αν οι απαραίτητες αναλύσεις των εσόδων , εξόδων και 

άλλων κατηγοριών κονδυλίων δεν πραγματοποιηθούν στο λογαριασμό ‘96’ 

τότε πριν την μεταφορά τους στο λογαριασμό ’98.99’ μπορούν να αναλυθούν 

σε υπολογαριασμούς του ‘98’. Λογιστικά χρεώνονται οι υπολογαριασμοί του 

‘90’ με τα ποσά των οργανικών εσόδων και ταυτόχρονα πιστώνονται με τα 

ίδια ποσά  εκείνοι του ‘98’. 
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2η Φάση 
Ενέργεια 1: Αναλώσεις Ά υλών στην παραγωγή και μεταφορά του 
κόστους τους στα έξοδα παραγωγής. 

Η αξία των Ά υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει 

να μεταφερθεί από τον λογαριασμό αποθεμάτων της αναλυτικής λογιστικής 

‘94’ στους λογαριασμούς του ‘93’ ‘Κόστος Παραγωγής’ και πιο συγκεκριμένα 

στους τέταρτου επιπέδου λογαριασμούς που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εταιρίας. Στις αναλυτικές γραμμές του πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η ανάλωση των Ά υλών για κάθε προϊόν έτοιμο και εν εξελίξει η 

αξία των οποίων μεταφέρεται στους εν λόγω λογαριασμούς.  Έτσι 1.734.000 

€ είναι η αξία των Ά υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή του προϊόντος 

Π1, 1.725.200 € εκείνων που αναλώθηκαν στην παραγωγή του Π2  κ.ο.κ. 
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Ενέργεια 2: Αναλώσεις ανταλλακτικών στην παραγωγή, μεταφορά τους 
στα έξοδα παραγωγής. 

Τα ανταλλακτικά παγίων στοιχείων που αναλώθηκαν κατά την παραγωγική 

διαδικασία των προϊόντων μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 

αποθεμάτων ‘94’ της Αναλυτική Λογιστικής σε εκείνους των Εξόδων 

Λειτουργίας Παραγωγής’ αριθμός λογαριασμού ‘9200026’ ‘Ανταλλακτικά 

Παγίων Στοιχείων’.  Λογιστικά χρεώνεται ο λογαριασμός του ‘9200026’ ‘Έξοδα 

Λειτουργίας Παραγωγής’ με το αναλωθέν ποσό και πιστώνεται με το αυτό 

ποσό ο λογαριασμός  αποθεμάτων ‘9426’.  Στην πρώτη οθόνη παρουσιάζεται 

η κίνηση των αποθεμάτων των ανταλλακτικών παγίων μέσα στη χρήση και 

στην δεύτερη οθόνη η λογιστική καταχώρηση. 

 

 
 

  

 
 

Ενέργεια 3: Καταλογισμός άμεσων εργατικών και Γ.Β.Ε στο κόστος  
παραγωγής  

Στιας αναλυτικές γραμμές του πίνακα που ακολουθεί διακρίνεται ο μερισμός 

των αμοιβών του προσωπικού της παραγωγής και των Γ.Β.Ε στο κόστος 

παραγωγής των τεσσάρων κατ’είδος προϊόντων .Προκειμένου να υπολογιστεί 

το κόστος παραγωγής κάθε είδους προϊόντος θα πρέπει τα αναφερόμενα 

κόστη να μεταφερθούν από τα ‘Έξοδα Λειτουργίας Παραγωγής’ ,αριθμός 

λογαριασμού ‘9200’, στους υπολογαριασμούς του ’93’ ‘Κόστος Παραγωγής’. 
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Λογιστικά η μεταφορά τους επιτυγχάνεται με την χρέωση των επιμέρους 

λογαριασμών του ‘93’ και την αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού ‘92’. 

 

 
 

Έπειτα από τις παραπάνω ενέργειες στον λογαριασμό ‘93’ της Αναλυτικής 

Λογιστικής συγκεντρώνεται το κόστος παραγωγής των τεσσάρων προϊόντων 

(ετοίμων και ημιέτοιμων) για τον μήνα Ιανουάριο. Ειδικότερα στους 

υπολογαριασμούς του ‘93’ αναλύεται για κάθε προϊόν λογαριασμοί με τα επί 

μέρους κόστη της παραγωγής του. 
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Ενέργεια 4: Μεταφορά των λειτουργικών εξόδων στα Αποτελέσματα 
Χρήσης. 

Πέραν των εξόδων της παραγωγικής διαδικασίας που επιμερίστηκαν στην 

παραγωγή των προϊόντων και ως εκ τούτου στο κόστος των πωληθέντων τα 

υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα δεν εμφανίζονται στα Αποτελέσματα της χρήσης.  
Στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί εμφανίζεται η εικόνα που παρουσιάζουν οι 

λογαριασμοί εξόδων του λογιστικού σχεδίου της Α/Λ πριν την μεταφορά των 

τους  στα Αποτελέσματα Χρήσης. 
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Η μεταφορά τους σε αυτά επιτυγχάνεται με την πίστωση του αντίθετου 

τριτοβάθμιου  λογαριασμού κάθε κέντρου κόστους ‘καταλογισμένα έξοδα’ και 

την χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού εξόδου του ‘989901’ ‘Έξοδα που 

βαρύνουν Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης’. 

 

 
 

3η Φάση 
Ενέργεια 1: Μεταφορά του κόστους παραγωγής στα αποθέματα.  

Μετά τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων ακολουθεί η 

μεταφορά του στο λογαριασμό Αποθεμάτων. Για την εν λόγω μεταφορά 

πιστώνεται ο λογαριασμός ‘930090’ ΄Καταλογισμένο Κόστος Παραγωγής’ 

αρχικά με το κόστος των ολοκληρωμένων μονάδων που χρεώνεται στον 

λογαριασμό αποθεμάτων ‘9421’ και εν συνεχεία με το κόστος της παραγωγής 

σε εξέλιξη που χρεώνεται στον λογαριασμό ‘9423’ ΄Παραγωγή σε Εξέλιξη’. 
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Ενέργεια 2: Λογισμός κόστους πωληθέντων στα  Μικτά Αποτελέσματα. 

Τα κόστη των πωληθέντων εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από 

τους λογαριασμούς αποθεμάτων ‘9420’ και ‘9421’  στους υπολογαριασμούς 

των Μικτών Αποτελεσμάτων ‘96020’ και ‘96021’ αντίστοιχα.  

 

 
 

Στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί παρουσιάζεται η εικόνα του λογαριασμού 

‘96’ ‘Έσοδα Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα’ μετά και την μεταφορά των 

οργανικών εσόδων και του κόστους των πωληθέντων.     
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4η Φάση 
Ενέργεια 1: Μεταφορά των Μικτών Αποτελεσμάτων στα Αποτελέσματα 
Χρήσης. 

Η μεταφορά των μικτών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με την χρέωση του 

αντίθετου λογαριασμού μεταφοράς αποτελεσμάτων ‘9699’ και την πίστωση με 

το αυτό ποσό του αποτελεσματικού λογαριασμού  ‘989900’. 

 

 
 

Ο λογαριασμός ‘98’ ‘Αναλυτικά Αποτελέσματα’ παρουσιάζει τα καθαρά κέρδη 

της χρήσης για την εταιρία ‘Megabyte’ όπως υπολογίστηκαν διαμέσου των 

λογαριασμών της ομάδας ‘9’ της Αναλυτικής Λογιστικής. Τα καθαρά κέρδη της 

χρήσης συμφωνούν με εκείνα  της Γενικής Λογιστικής. 

 

 
 

Με τις ανωτέρω διαδικασίες ολοκληρώνεται ο προσδιορισμός του κόστους 

παραγωγής και των αποτελεσμάτων χρήσης για την  επιχείρησης ‘Megabyte’ 

μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής με το σύστημα της αυτονομίας. Ακολούθως 

παρουσιάζεται αναλυτικά το διάγραμμα λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής  

καθώς και ο πίνακας με την κατάσταση αποτελεσμάτων  χρήσης της εταιρίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΟΜΑΔΑ 8

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΩ ΛΟΓ/ΜΩΝ  90

ΛΟΓ/ΜΟΣ 94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

94.20 4.239.000 ,00
94.24  5.989.100,00

94.26 116.840,00

ΣΥΝΟΛΟ 94
10.344.940,00

ΛΟΓ/ΜΟΣ 92
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

92.00 212.570,00
92.01  73.450,00
92.02  25.900,00
92.03  84.150,00
92.04    2.650,00

ΣΥΝΟΛΟ 92
398.720,00

ΛΟΓ/ΜΟΣ 96
ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

96.22.70  5.844.000,00
96.22.71  7.896.275,00

96.22.76  15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 96
13.755.275,00

ΕΞ
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Δ
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Α

ΣΤ
Α
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ΕΝ
ΤΡ
Α

Κ
Ο
ΣΤ
Ο
ΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΘΕ
ΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡ

ΑΦΗΣ+ΑΓΟΡ
ΕΣ ΧΡΗΣΗ

Σ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α

98.99
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ -  ΕΣΟΔΑ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 93
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

93.00.01  1.794.021,170
93.00.02  1.778.684,200
93.00.03  1.333.466,100
93.00.04  1.237.298,530

ΣΥΝΟΛΟ 93
6.143.470,000

Ά ΥΛΕΣ

ΕΞ
ΟΔ
Α ΠΑ

ΡΑ
ΓΩ
ΓΗ
Σ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

94.20   4.239.000,000
94.21  6.030.608,910
94.23    112.861,090

ΣΥΝΟΛΟ 94
10.382.470,000

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ + ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 96
ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

96.22.70
5.844.000,000

96.22.71
7.896.275,000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
13.740.275,000

96.20.20
3.954.000,000

96.20.21
5.864.363,910

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ/ΝΤΩΝ
9.808.363,91

ΣΥΝΟΛΟ 96
3.931.911,090

ΚΟ
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ΠΩ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓ/ΜΟΣ 98
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

98.76 15.000,000
98.99 3.931.911,090
98.99.01 186.150,000

   
ΣΥΝΟΛΟ 98

3.760.761,090
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                               Πίνακας Αποτελεσμάτων χρήσης 
 

Πωλήσεις  13.740.275,00 € 

ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων    9.808.363,91 € 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   3.931.911,09 € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοίκησης       73.450,00  € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διάθεσης        84.150,00  € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης         25.900,00  € 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  3.748.411,09  € 

ΠΛΕΟΝ:Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων      15.000,00  € 

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Χρηματοοικονομικά          2.650,00  € 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   3.760.761,09 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
 

Βιβλιογραφία  

 

• Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης ‘Η ομάδα 9 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου 

σε μηνιαία και ετήσια βάση, μηνιαία αποτελέσματα και μηνιαίοι 

ισολογισμοί, Εκδόσεις Βρύκους σελ 285-482, 540-560. 

• Γεώργιος Βενιέρης, Σάνδρα Κοέν, Μαρία Κωλέτση ‘Λογιστική Κόστους: 

Αρχές και Εφαρμογές. Pela ionnidou PUBLISHING σελ 25-35,115-124, 

195-211.  

• Καραγιάννης Δημήτρης, ‘ Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου. 

• Πομόνης Νικόλαος, ‘Κόστος , κοστολόγηση, λογιστική της 

κοστολόγησης , εκδόσεις Σταμούλη , σελ 441-488. 

• Κωνσταντίνος Α. Βαρβάκης ‘’ Η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως 

κατά το ελληνικό λογιστικό σχέδιο’’  τόμος  Ά. 

• Αριστείδης Ι. Ιγνατίδδης ‘’Λογιστική κόστους’’ τόμος Ά, σελ 9-26. 

• Πιστοποιημένο Εγχειρίδιο χρήσης  ‘Ελληνική λειτουργία του Microsoft 

Business Solution – Navision 3.70’ 
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7  ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 

παραμετροποίησης του συστήματος για την  δημιουργία της απαραίτητης 

βάσης δεδομένων και την επίλυση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Παράλληλα 

γίνεται λεπτομερής αναφορά σε όλες τις ενέργειες που γίνονται από τον 

χρήστη για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του προγράμματος. Τα 

κύρια βήματα των εν λόγω ενεργειών είναι τα ακόλουθα : 

 

8. Δημιουργία εταιρίας  

9. Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής  

10. Παραμετροποίηση Φ.Π.Α  

11. Παραμετροποίηση σειράς αριθμήσεων  

12. Παραμετροποίηση αγορών και πληρωμών  

13. Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων  

14. Παραμετροποίηση λοιπών εγγραφών – ημερολόγιο 

 

 

7.1  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η εταιρία ‘Megabyte’ αποτελεί μια νεοϊδρυθείσα επιχείρηση στο χώρο της 

κατασκευής και εμπορίας ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η εξέταση και μελέτη της μέσω του προγράμματος MBS 

Navision απαιτείται σε πρώτο στάδιο η δημιουργία της εταιρίας και η 

οικονομική περίοδος έναρξης των δραστηριοτήτων της. 

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Αρχείο → Εταιρία→ Δημιουργία και καταχωρείται η ονομασία 

της εταιρίας. 
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2. Επιλέγεται Διαχείριση → Παραμετροποίηση Εφαρμογών  → Γενικά 

Στοιχεία Εταιρίας και καταχωρούνται τα στοιχεία της εταιρίας όπως 

διακρίνονται στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί. 
 

                
 

Οδηγίες 

Τα στοιχεία της εταιρίας συμπληρώνονται επί το πλείστον στην πρώτη από τις 

τέσσερις καρτέλες στην καρτέλα ‘γενικά’ όπου παρέχεται και η δυνατότητα της 

προσθήκής φωτογραφίας της εταιρίας. Στις υπόλοιπες καρτέλες 

συμπληρώνονται περαιτέρω στοιχεία της εταιρίας άμεσα συνδεδεμένα με την 

ονομασία κάθε καρτέλας. 

 

3. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Λογιστικές 

Περίοδοι. Στην οθόνη ‘Λογιστικές περίοδοι’ που ανοίγει επιλέγεται 

Δημιουργία και στη νέα οθόνη ‘Δημιουργία οικονομικού έτους’ επιλέγεται η 

ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους της εταιρίας (01/01/05) με 

αριθμό περιόδων (12) δώδεκα μήνες και διάρκεια περιόδου (1Μ) ένα μήνα. 
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7.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Έπειτα από την δημιουργία της εταιρίας και των λογιστικών της περιόδων 

προκειμένου να ξεκινήσει η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών απαιτείται 

η δημιουργία παραμετρικών αρχείων ξεκινώντας από το υποσύστημα της 

γενικής λογιστικής. 

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → 

Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής. Στην πρώτη καρτέλα της οθόνης 

‘Γενικά’ συμπληρώνεται στα παιδία ‘Ημερομηνία καταχώρησης από , 

‘Ημερομηνία καταχώρησης έως‘ το επιτρεπόμενο διάστημα των 

λογιστικών εγγραφών προς αποφυγή λανθασμένων καταχωρήσεων. 

Ακολούθως συμπληρώνονται η ακρίβεια στρογγυλοποίησης ,τα στοιχεία 

του νομίσματος καθώς και το όριο Μ.Υ.Φ. 
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2. Στην καρτέλα ‘Λογιστικό Σχέδιο’ περιγράφεται η δομή και τα επίπεδα του 

λογιστικού σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα οι πρωτοβάθμιοί αποτελούνται από 

δύο ψηφία, οι δευτεροβάθμιοί από τέσσερα, οι τριτοβάθμιοί από έξη κ.ο.κ.         
                       

                      
 

3. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → Λογιστικό Σχέδιο 

και στη συνέχεια καταχωρούνται οι λογαριασμοί του λογιστικού σχεδίου 

που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του παραδείγματος. Στην ένδειξη 

‘Αποτελέσματα – Ισολογισμός’ επιλέγεται αν ο λογαριασμός είναι 

ισολογισμού ή αποτελεσματικός ενώ η ένδειξη ‘Σύνολο – Καταχώρηση’ 

μαρτυρά αν ο λογαριασμός δέχεται εγγραφές η είναι λογαριασμός 

συνόλου. Τέλος στην στήλη ‘πρόσθετα’ παρουσιάζεται ο τρόπος 

υπολογισμού κάθε λογαριασμού συνόλου. 
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                                             ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
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7.3  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Ακολουθεί η παραμετροποίηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 

ώστε να υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά την καταχώρηση των 

λογιστικών εγγραφών και αφορά τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, 

των Προμηθευτών και των Πελατών. 

 

 Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Ομάδες 

καταχωρήσεων Φ.Π.Α  → Συμβαλλομένων και καταχωρείται μια ομάδα 

συμβαλλομένων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

               

                     
 

2. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Ομάδες 

καταχωρήσεων Φ.Π.Α  → Ειδών και καταχωρούνται τρεις ομάδες.  
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Οδηγίες  

Ο αριθμός των ομάδων Φ.Π.Α που καταχωρούνται κατά την 

παραμετροποίηση εξαρτάται από τον αριθμό και το είδος των λογαριασμών 

Φ.Π.Α που υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο. Στο παράδειγμά μας οι 

λογαριασμοί αυτοί είναι τέσσερις παγίων , αγορών , εξόδων και πωλήσεων 

Έτσι καταχωρείται μια ομάδα για αγορές και πωλήσεις (η παραμετροποίηση 

προβλέπει ξεχωριστό λογαριασμό Φ.Π.Α για αγορές και πωλήσεις) μια για 

πάγια και μια για έξοδα. 

 

3. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Ομάδες 

καταχωρήσεων Φ.Π.Α  → Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης. 

Στην οθόνη καταχωρώ τους συνδυασμούς συμβαλλομένων και ειδών , 

ενώ σε κάθε ξεχωριστό συνδυασμό συμπληρώνονται τα ποσοστά του 

Φ.Π.Α καθώς και οι λογαριασμοί Φ.Π.Α πωλήσεων και αγορών του 

λογιστικού σχεδίου που ενημερώνονται κατά την καταχώρησή των 

λογιστικών εγγραφών. 
 

 
 

Οδηγίες  

Στα έξοδα και τα πάγια δεν καθορίζεται λογαριασμός Φ.Π.Α πωλήσεων παρά 

μόνο αγορών καθώς οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί αφορούν μόνο αγορές. 

 

4. Επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση ομάδων συμβαλλομένων. Επιλέγεται 

Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Ομάδες καταχωρήσεων   
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→ Γενικά → Συμβαλλομένων και καταχωρείται μια ομάδα καταχώρησης 

πελατών και προμηθευτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

                   
 

5. Ακολουθεί η καταχώρηση των ειδών πωλήσεων και αγορών της 

εξεταζόμενης εταιρίας. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση → Ομάδες καταχωρήσεων   → Γενικά → Ειδών και 

καταχωρούνται τέσσερα είδη, δυο είδη πωλήσεων (εμπορεύματα, 

προϊόντα έτοιμα) και δυο είδη αγορών (έξοδα και πάγια).  

              

              
 

6. Στη συνέχεια καταχωρούνται οι πιθανοί συνδυασμοί των ομάδων 

συμβαλλομένων και των κατηγοριών πωλήσεων και αγορών δίνοντας 

ταυτόχρονα τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Επιλέγεται Οικονομική 

Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Ομάδες καταχωρήσεων   → Γενικά → 

Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης και καταχωρείται. 
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7. Έπειτα καταχωρείται στο σύστημα ο τρόπος υπολογισμού κάθε 

λογαριασμού που υπόκειται σε Φ.Π.Α . Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση 

→ Γενική Λογιστική → Λογιστικό Σχέδιο και ξεκινά η καταχώρηση. 

 

     
 

Πιο συγκεκριμένα οι λογαριασμοί ‘130100’ ‘επιβατικά αυτοκίνητα’ και ‘140000’ 

‘έπιπλα και σκεύη’ είναι λογαριασμοί αγορών , πελατών και προμηθευτών 

εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν πάγια στοιχεία. Παρατηρείται ότι 

στους λογαριασμούς ‘110000’ ‘ κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων’, ‘12000’ 

‘μηχανήματα’ και ‘140300’ ‘ ηλεκτρονικοί υπολογιστές’ δεν καταχωρείται 

τρόπος υπολογισμού Φ.Π.Α . Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί 

κινούνται εξαιτίας της εισφοράς κεφαλαίου εις είδος των ιδιοκτητών προς την 

επιχείρηση και δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α . Στα επόμενα δείγματα οθόνης 

συνεχίζεται η καταχώρηση.  
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8. Ακολουθούν οι λογαριασμοί εξόδων. Αναλυτικότερα οι λογαριασμοί 

αμοιβών νομικών συμβούλων ,ιατρών ,οικονομικών συμβούλων, 

μηχανικών και ελεγκτών. 

               

              
 

9. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί εξόδων είναι : ‘έξοδα μεταφοράς υλικών με 

μέσα τρίτων’, ‘έξοδα ταξιδιών εσωτερικού’, ‘έξοδα διαφημιστικού υλικού’ 

και έξοδα εντύπων και γραφικής ύλης, ενώ ακολουθούν και οι λογαριασμοί 

πωλήσεων :’πωλήσεις εμπορευμάτων’ και ‘πωλήσεις προϊόντων ετοίμων’.    
    

                   

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 170 

10. Τέλος θα πρέπει να ορισθούν στο σύστημα οι λογαριασμοί των πελατών 

και των προμηθευτών που θα κινούνται κατά τις πώληση και αγορές 

αντίστοιχα της επιχείρησης. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση → Ομάδες Καταχωρήσεων → Πελάτης και ορίζεται με 

κωδικό ΕΕ  ( εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ) ως λογαριασμός εισπρακτέων 

ο λογαριασμός ‘3000’ ‘πελάτες εσωτερικού’.  

                               

                               
 
 
11. Στη συνέχεια ορίζεται ως λογαριασμός πληρωτέων με κωδικό ΕΕ ο ‘5000’ 

‘προμηθευτές εσωτερικού’ .Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση → Ομάδες Καταχωρήσεων → Προμηθευτές και 

καταχωρείται. 

                      

                      
 

Με τις παραπάνω ενέργειες ολοκληρώθηκε το κομμάτι της 

παραμετροποίησης του Φ.Π.Α και η πλήρης λογιστικοποίηση των πωλήσεων 

– αγορών , προμηθευτών – πελατών και Φ.Π.Α και πελατών – προμηθευτών.   
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7.4  ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΝ  

Κάθε παραστατικό που εκδίδεται και κάθε λογιστική εγγραφή που 

καταχωρείται στο σύστημα θα πρέπει να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. 

Τούτο επιτυγχάνονται μόνο μέσω της υιοθέτησης των σειρών αρίθμησης με 

την παραμετροποίηση  της οποίας  ορίζονται σειρές αρίθμησης για χρήσεις 

όπως αριθμήσεις πελατών , προμηθευτών αλλά και για διάφορα παραστατικά 

όπως τιμολόγια εγγραφές εισπράξεων και παραγγελίες. 

 

Ενέργειες 

1. Αρχικά ορίζεται η αυτόματη αρίθμησης πελατών. Επιλέγεται Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση → Εφαρμογών → Γενικά → Αρ.Σειράς → Αρ.Σειράς. 

Καταχωρείται κωδικός , περιγραφή και στη συνέχεια στο κάτω μέρος της 

οθόνης στην επιλογή ‘Σειρά’ δίνεται η εντολή ‘Γραμμές’ προκειμένου να 

ορισθεί η αυτόματη αρίθμηση. 

 

 

                    
 

2. Στις στήλες ‘αριθμός έναρξης’ και ‘αριθμός τέλους’ δίνεται ο αριθμός του 

πρώτου πελάτη που θα καταχωρηθεί στο σύστημα (ΠΛ000001) και του 

τελευταίου (ΠΛ999999) με αριθμό αύξησης 1, αριθμός που δείχνει ότι η 

αύξηση της αρίθμησης θα γίνεται κατά μια μονάδα κάθε φορά που 

προστίθεται ένας νέος πελάτης στο σύστημα (ΠΛ000002, ΠΛ000003,…. 
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ΠΛ999990) . Τέλος όταν η αρίθμηση φτάσει στον ορισμένο αριθμό 

προειδοποίησης (ΠΛ999990) το σύστημα προειδοποιεί . 
 

                 
 

3. Έπειτα από την συμπλήρωση της παραπάνω οθόνης επιστρέφω στην 

οθόνη ‘Αρ.Σειράς’ και επιλέγεται ‘Προεπιλεγμένη Αρίθμηση’ ώστε κάθε 

φορά που καταχωρείται ένας νέος πελάτης το σύστημα να δίνει 

αυτόματα τη νέα αρίθμησης. 

 

                     
 

4. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ακολουθήθηκε πρωτύτερα 

συμπληρώνεται η λίστα των υπολοίπων αριθμήσεων που απαιτείται για 

την επίλυση του παραδείγματος. 
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7.5  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Στην παραμετροποίηση των αγορών και των πληρωμών, πωλήσεων και 

εισπράξεων γίνεται κατά κύριο λόγο η καταχώρηση των αυτόματων 

αριθμήσεων που θα δίνει το σύστημα στους προμηθευτές και τους πελάτες 

άλλα και στο σύνολο των  παραστατικών που εκδίδονται αυτόματα ή μη από 

αυτό. Στη παραμετροποίηση των λοιπών εγγραφών καταχωρούνται τα 

πρότυπα εγγραφών εισπράξεων ,πληρωμών και εγγραφών γενικής λογιστικής 

(συμψηφιστικές) και τέλος στην παραμετροποίηση του ημερολογίου ορίζεται 

ένα ημερολόγιο όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο των εγγραφών που 

ενημερώνουν τη Γενική Λογιστική. 

 

7.5.1  Παραμετροποίηση αγορών και πληρωμών 
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Πληρωμές → Παραμετροποίηση 

Αγορών και Πληρωμών και συμπληρώνεται η καρτέλα γενικά όπως 

φαίνεται  στο παρακάτω δείγμα οθόνης. 

 

 
 

2. Στη συνέχεια επιλέγεται η καρτέλα ‘Αρίθμηση’ προκειμένου να 

συμπληρωθούν οι σειρές αυτόματης αρίθμησης στα πεδία που θέλουμε, 

ώστε το σύστημα να δίνει αυτόματα την επόμενη αρίθμηση. Πιο 

συγκεκριμένα στην επιλογή ‘Αριθμός Προμηθευτών’ υποδεικνύεται στο 
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σύστημα ο ‘Αριθμός Σειράς’ ‘SUPL’ προκειμένου να δίνεται αυτόματη 

αρίθμηση από το σύστημα κάθε φορά που καταχωρείται σε αυτό ένας νέος 

προμηθευτής. Στη συνέχεια συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα πεδία όπως 

παρουσιάζεται στο δείγμα οθόνη παρακάτω. Η επιλογή των αριθμών 

σειράς που θα συμπληρωθούν σε κάθε πεδίο γίνεται από το πλήθος των 

αριθμών σειράς που είχαμε συμπληρώσει νωρίτερα. (βλέπε 7.4 ,4)                      
                 

 
 

7.5.2  Παραμετροποίηση πωλήσεων και εισπράξεων  
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Εισπράξεις → Παραμετροποίηση →  

Παραμετροποίηση πωλήσεων και Εισπρακτέων και ξεκινά η καταχώρηση 

στην πρώτη καρτέλα ‘Γενικά’ όπως διακρίνεται στην οθόνη που ακολουθεί. 

 

 
 

2. Στην καρτέλα αρίθμηση επιλέγονται οι αυτόματες αριθμήσεις πελατών, 

αριθμού προσφορών , αριθμό εντολών, τιμολογίων  κ.ο.κ .  
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7.5.3  Παραμετροποίηση λοιπών εγγραφών  
Ενέργειες 

1. Ορίζονται τα πρότυπα εγγραφών που θα χρησιμοποιηθούν στο 

παράδειγμά μας. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση 

→ Γενικά →  Πρότυπα Εγγραφών και καταχωρούνται τέσσερα πρότυπα 

εγγραφών ένα για ταμειακές εγγραφές Γενικής Λογιστικής ένα για 

συμψηφιστικές εγγραφές Γενικής Λογιστικής , ένα για εισπράξεις πελατών 

και ένα για πληρωμές προμηθευτών με τις αντίστοιχες σειρές αριθμήσεων. 

Ο αριθμός λογαριασμού ισοζύγισης που συμπληρώνεται στις εγγραφές 

εισπράξεων , πληρωμών και ταμειακές δηλώνει την αυτόματη εγγραφή του 

ταμείου με την καταχώρηση της εγγραφής.  

 

 
 

7.5.4  Ημερολόγια 
Ενέργειες 

1. Ορίζεται ένας τύπος ημερολογίου, το γενικό ημερολόγιο, όπου θα 

συγκεντρώνονται οι εγγραφές της Γενικής Λογιστικής. Επιλέγεται 

Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση →  Γενικά → Τύποι 

Ημερολογίων και ορίζεται ο τύπος ημερολογίού ‘Γενικό Ημερολόγιο’    
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2. Στη συνέχεια επιλέγονται οι αριθμοί σειράς που ενημερώνουν το 

ημερολόγιο της Γενικής Λογιστικής. Επιλέγεται Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση Εφαρμογών  → Γενικά → Αριθμοί Σειράς  → Αριθμοί 

Σειράς  ανά Ημερολόγιο και επιλέγονται οι σειρές της Γενικής Λογιστικής 

(GL-CASH) για ταμειακές εγγραφές, (GL-TRAN) για συμψηφιστικές 

εγγραφές καθώς και οι σειρές για τα καταχωρημένα τιμολόγια των 

πελατών (INY-CUST+)  και των προμηθευτών  (INY-SUP+) αντίστοιχα . 

Τέλος επιλέγονται οι σειρές των αξιόγραφων (NOTE-TR) , οι σειρές των 

πληρωμών σε προμηθευτές(PAY) και των εισπράξεων από τους πελάτες 

(RCPT).  
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7.6  ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
Στο παρόν μέρος της εργασίας αναλύονται διεξοδικά όλες οι παραμετρικές 

ενέργειες  που ακολουθούνται από τον χρήστη για την καταχώρηση των 

λογιστικών εγγραφών του υποσυστήματος της Γενικής Λογιστικής  καθώς και 

ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω υποσυστήματος μέσα από το  παράδειγμα  

της καταχώρησης των εγγραφών ‘εισφορές εις είδος’. Οι ίδιες παραμετρικές 

ενέργειες ακολουθούνται για την καταχώρηση και των υπολοίπων εγγραφών 

Γενικής Λογιστικής . 

 

Εισφορές εις είδος  

 

Επεξήγηση 

Το παραπάνω λογιστικό γεγονός αποτελεί τις εισφορές εις είδος και τις 

εισφορές μετρητοίς των ιδρυτών της επιχείρησης στην τελευταία . Επειδή στις 

εισφορές εις είδος δεν επιθυμούμε την εγγραφή Φ.Π.Α  η καταχώρηση σε 

λογαριασμούς παγίων γίνεται  χωρίς τον υπολογισμό του τελευταίου. Τούτο 

επιτυγχάνεται καθώς νωρίτερα κατά την παραμετροποίηση του Φ.Π.Α  ( 7.3 
,7) παραλήφθηκε η καταχώρηση του τρόπου υπολογισμού των λογαριασμών 

‘110000’ ‘εγκαταστάσεις κτιρίων’ , ‘120000’ ‘μηχανήματα’ , ‘140300’ 

‘ηλεκτρονικοί υπολογιστές’ . 
 
Ενέργειες 

1. Αρχικά καταχωρείται η ημερομηνία εργασίας προκειμένου να εμφανιστεί 

αυτόματα κατά την καταχώρηση των εγγραφών .Επιλέγεται Εργαλεία → 

Ημερομηνία Εργασίας και γίνεται η καταχώρηση. 

                 

1/1/2005 Η βιομηχανική επιχείρηση ιδρύεται  την 01/01/05 από τους 
αδερφούς Πέτρο και Νίκο Χαριπίδη οι οποίοι εισφέρουν 
μετρητά αξίας 1.000.000 €, μηχανήματα αξίας 80.000 € και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αξίας 20.000 € καθώς και  
κτήριο για την στέγαση των γραφείων της επιχείρησης αξίας 
100.000 €. 
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2. Προκειμένου να καταχωρηθεί μια εγγραφή στο σύστημα θα πρέπει 

πρωτύτερα στο κομμάτι της παραμετροποίησης να έχει οριστεί το 

αντίστοιχο πρότυπο της ( 7.5.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ) . Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → 

Εγγραφές Λογιστικής και από τον κατάλογο των πρότυπων εγγραφών που 

έχουν ορισθεί επιλέγεται συμψηφιστικές εγγραφές. 

 

 
 

3. Στην οθόνη ‘προεπιλεγμένες εγγραφές – εγγραφές γενικής λογιστικής’ 

εμφανίζεται αυτόματα η ημερομηνία εργασίας και ο αριθμός παραστατικού 

όπως ορίστηκε νωρίτερα για το συγκεκριμένο πρότυπο εγγραφών ( 7.5.3 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ). Όπως διακρίνεται στο 

δείγμα οθόνης που ακολουθεί στις αναλυτικές γραμμές της καρτέλας 

περιγράφονται στοιχεία περιγραφικά της εγγραφής όπως ο αριθμός 

παραστατικού που είναι μοναδικός για κάθε μια, ο λογαριασμός του 

λογιστικού σχεδίου  που μεταβάλλεται , η περιγραφή της εγγραφής και το 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 179 

ποσό της χρέωσης ή της πίστωσης που βαραίνει τον εκάστοτε 

λογαριασμό. Προτού γίνει η καταχώρηση της καρτέλας και ενημερωθούν 

αυτόματα οι εν λόγω λογαριασμοί του υποσυστήματος της Γενικής 

Λογιστικής επιβάλλεται ο έλεγχος της ορθότητας της επικείμενης 

καταχώρησης. Επιλέγεται Καταχώρηση → Δοκιμαστική Εκτύπωση  και 

στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγεται προεπισκόπηση. 

 

 
                                  

4. Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης παρατηρείται ότι το άρθρο είναι πλήρες 

και  ισοσκελισμένο πράγμα που σημαίνει ότι η καταχώρηση των εγγραφών 

είναι ασφαλής. Επόμενο βήμα είναι η επιστροφή στην καρτέλα ‘εγγραφές 

Γενικής Λογιστικής’  και η καταχώρησή της με την οποία γίνεται αυτόματα 

η ενημέρωση λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας.  
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5. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα ενημέρωσης των λογαριασμών 

επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση →  Γενική Λογιστική → Λογιστικό Σχέδιο.  

 

 
 

Στην παραπάνω οθόνη του λογιστικού σχεδίου διακρίνεται η κίνηση των 

λογαριασμών ΄Κτίρια’ ,‘Μηχανήματα’ και ‘Ηλεκτρονικοί υπολογιστές’, τόσο των  

τριτοβάθμιων βαθμίδων καταχώρησης όσο και των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών συνόλων ,ενώ στην οθόνη που ακολουθεί έχει διαφοροποιηθεί 

το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού 

‘Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο’. Προκειμένου να ελεγχθεί η αναλυτική 

εγγραφή που ενημέρωσε τον συγκεκριμένο λογαριασμό επιλέγεται το 

υπολογιζόμενο πεδίο ‘κίνηση περιόδου’ .       
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6. Στην οθόνη που αναδύεται παρουσιάζεται η  καταχώρηση που έγινε 

νωρίτερα στον συγκεκριμένο λογαριασμό με λεπτομερής αναφορές στην 

ημερομηνία καταχώρησης και στον αριθμό παραστατικού. Επιλέγεται η 

ένδειξη περιήγηση προκειμένου να ελεγχθούν και οι υπόλοιπες εγγραφές 

του ιδίου παραστατικού. Στην οθόνη περιήγηση παρατηρείται ότι ο 

αριθμός των εγγραφών Γενικής Λογιστικής που δημιουργήθηκαν από το εν 

λόγω παραστατικό είναι τέσσερις. Οι εν λόγω εγγραφές παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά Επιλέγοντας το κουμπί ‘Εμφάνιση’. 

 

 
           

7. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος του ημερολογίου το οποίο έχει καθορισθεί 

να συγκεντρώνει τις εγγραφές γενικής λογιστικής. Επιλέγεται Οικονομική 

Διαχείριση → Γενική Λογιστική → Εκτυπώσεις → Εγγραφές → Ημερολόγιο 
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Γ/Λ-Α/Λ (ΕΛΛ) και στην οθόνη επιλέγεται ο κωδικός ημερολογίου που 

ορίστηκε κατά την παραμετροποίηση (7.5.4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ). 

 

 
 

8. Στην καρτέλα ΄Γενική Λογιστική’ της ίδιας οθόνης καταχωρείται η περίοδος 

χρήσης της εταιρίας (Ιανουάριος) και επιλέγεται Προεπισκόπηση. 

                                     

 
 

9. Στην οθόνη παρουσιάζεται το ημερολόγιο με τις τέσσερις εγγραφές της 

γενικής λογιστικής που έγιναν την 01/01/05. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως 

σε κάθε νέα καταχώρηση εγγραφών το ημερολόγιο της γενικής λογιστικής 

θα ενημερώνεται παρουσιάζοντας τις καταχωρημένες εγγραφές αναλυτικά. 
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10. Ακολουθεί ο έλεγχος του ισοζυγίου. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα του 

ελέγχου του ισοζυγίου όλων των βαθμίδων για τους λογαριασμούς που 

κινήθηκαν στο επιλεγμένο από το χρήστη χρονικό διάστημα .Επιλέγεται 

Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → Εκτυπώσεις → Εγγραφές → 

Οικονομική Δήλωση → Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών 

(ΕΛΛ).Στην οθόνη που αναδύεται και συγκεκριμένα στην πρώτη καρτέλα 

‘Λογ. Γ/Λ’ στη γραμμή ‘Ημερομηνία (Φίλτρο) καταχωρείται το διάστημα των 

εγγραφών. 

 

 
 

11. Στην δεύτερη καρτέλα της οθόνης ‘Επιλογές’ στην γραμμή ‘Εκτύπωση 

Λογαριασμών με’ δίνεται η επιλογή ‘Με κίνηση στην περίοδο’ προκειμένου 

να εμφανίζονται μόνο εκείνοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν κατά την 

περίοδο που ορίστηκε για εξέταση από τον χρήστη που εν προκειμένω 

είναι ο μήνας Ιανουάριος. Επιλέγεται Προεπισκόπηση. 
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12. Στη νέα οθόνη εμφανίζεται το ισοζύγιο όλων των βαθμίδων των 

λογαριασμών που κινήθηκαν έως την συγκεκριμένη ημερομηνία με τα 

υπόλοιπα τους. 

 
Στο παρόν τμήμα της εργασίας αναλύθηκαν βήμα βήμα όλες οι παραμετρικές 

ενέργειες που απαιτήθηκαν για την καταχώρηση των εγγραφών ‘εισφορές εις 

είδος’ του υποσυστήματος της Γενικής Λογιστικής καθώς και η όλη λογική 

λειτουργίας του εν λόγω υποσυστήματος. Η καταχώρηση των υπολοίπων 

εγγραφών Γενικής Λογιστικής δεν παρουσιάζει διαφορές στην ακολουθία των 

παραμετρικών ενεργειών και ως εκ τούτου θεωρήθηκε άσκοπη η παράθεσή 

τους. 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 185 

7.7  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 

Το υποσύστημα προμηθευτών αποτελεί ανεξάρτητο υποσύστημα του 

λογιστικού σχεδίου τροφοδοτώντας με εγγραφές τους λογαριασμούς 

προμηθευτών ,αριθμός πρωτοβάθμιου λογαριασμού  (50). Μηχανογραφικά οι 

εγγραφές γίνονται στο εν λόγω υποσύστημα ενημερώνοντας ακολούθως την 

καρτέλα του εκάστοτε προμηθευτή το ισοζύγιο και κατόπιν τους λογαριασμούς 

της Γενικής Λογιστικής. Πριν ξεκινήσει η καταχώρηση των λογιστικών 

εγγραφών του συγκεκριμένου υποσυστήματος απαιτείται η ενημέρωση του με 

τον σύνολο των προμηθευτών που συναλλάσσεται η εταιρία.  

 
Ενέργειες 

1. Ξεκινά η καταχώρηση των προμηθευτών βασιζόμενοι στην βασική 

παραμετροποίηση υποσυστημάτων (7.4,4). Επιλέγεται Οικονομική 

Διαχείριση → Πληρωμές → Προμηθευτές και στην πρώτη υποκαρτέλα 

‘Γενικά’ καταχωρούνται τα στοιχεία του πρώτου προμηθευτή όπως το 

όνομα, διεύθυνση, περιοχή, τρόπος επικοινωνίας, Α.Φ.Μ . Για να ξεκινήσει 

η καταχώρηση, στο πεδίο ‘Κωδικός’ με το πάτημα του πλήκτρου ‘Enter’ 

δίνεται αυτόματα από το σύστημα  η αρίθμηση του πρώτου προμηθευτή.  

 

 
 

2. Συνεχίζοντας στην υποκαρτέλα ΄Τιμολόγηση’ συμπληρώνονται οι ομάδες 

καταχώρησης που χαρακτηρίζουν πως θα γίνουν οι λογιστικές εγγραφές. 

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα καταχώρησης προμηθευτών ( 7.3,11) 

υποδεικνύει τον λογαριασμό πίστωσης , τον λογαριασμό που κινείται 

δηλαδή κατά την αγορά προϊόντων από τους προμηθευτές. Ο 
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λογαριασμός Γενικής Λογιστικής που επιλέγεται κατά την καταχώρηση του 

τιμολογίου αγοράς είναι ο λογαριασμός χρέωσης. Τέλος ο συνδυασμός 

ομάδων καταχώρησης Φ.Π.Α συμβαλλομένου του προμηθευτή και 

ομάδων καταχώρησης ειδών Φ.Π.Α που προκύπτει από την ομάδα 

καταχώρησης ειδών του λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο ((7.3,3) δίνει 

το λογαριασμό Φ.Π.Α αγορών. 

 

 
 

3. Η καρτέλα του προμηθευτή ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση της 

υποκαρτέλας ΄Πληρωμές’ όπου καταχωρούνται οι όροι και η μέθοδος 

πληρωμής του προμηθευτή. 

 

 
 

4. Επιλέγεται το πεδίο ‘Όροι Πληρωμής’ και καταχωρείται ο χρόνος που 

συμφωνείται με τον προμηθευτή για την πληρωμή του. Για παράδειγμα αν 

η πληρωμή έχει συμφωνηθεί να γίνει τρεις μήνες μετά την καταχώρηση 

του τιμολογίου ,όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, τότε 

καταχωρείται  ο κωδικός ‘3Μ’, αντίθετα αν έχει συμφωνηθεί να γίνει με την 

παραλαβή επιλέγεται ‘0Μ’ κ.ο.κ. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 187 

 

 
 

5. Τέλος επιλέγεται το πεδίο ‘Μέθοδος Πληρωμής’  και καταχωρούνται δυο 

μέθοδοι, μετρητά και γραμμάτια. Στη περίπτωση του προμηθευτή 

Δημητρίου η εξόφληση θα γίνει με μετρητά.  

 

                                  

 
 

Με βάση τον συνδυασμό όρων πληρωμής και μεθόδου πληρωμής ο 

προμηθευτής Δημητρίου θα πρέπει να εξοφληθεί τρις μήνες μετά την 

καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς με μετρητά. 

 

6. Με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε πρωτύτερα γίνεται η 

καταχώρηση και των υπολοίπων προμηθευτών του παραδείγματος η 

οποία για λόγους  συντομίας δεν παρουσιάζεται στην εργασία. 

 

 

            7.8  ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
Στο παρόν κομμάτι της εργασίας επιχειρείται η ανάλυση τω βασικών βημάτων  

καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών του υποσυστήματος των 

προμηθευτών και ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω υποσυστήματος μέσα 

από την  παράθεση ενός παραδείγματος λογιστικού γεγονότος. 
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Προμηθευτής Δημητρίου 

 

 

7.8.1  Καταχώρηση τιμολογίου αγοράς  
Ενέργειες 

1. Καταχωρείται το πρώτο τιμολόγιο αγοράς της εξεταζόμενης εταιρίας στο 

όνομα του προμηθευτή Δημητρίου την 1/01/05. Επιλέγεται Αγορές → 

Επεξεργασία Εντολής → Τιμολόγια και στην υποκαρτέλα ‘Γενικά’ στο 

πεδίο κωδικός δίνεται ‘Enter’. Αυτόματα εμφανίζεται  η αρίθμηση του 

τιμολογίου όπως έχει οριστεί κατά την παραμετροποίηση ( 7.5.1, 2). Στη 

συνέχεια στο πεδίο ‘Αγορά από Προμηθευτή’ επιλέγεται ο κωδικός του 

προμηθευτή Δημητρίου, συμπληρώνεται το υποχρεωτικό πεδίο ‘Αριθμός 

Τιμολογίου Προμηθευτή’, ενώ στις αναλυτικές γραμμές της καρτέλας 

συμπληρώνεται ο λογαριασμός χρέωσης της Γενικής Λογιστικής  που θα 

κινηθεί με την εν λόγω αγορά (αριθμός λογαριασμού ‘130100’ ‘επιβατικά 

αυτοκίνητα’), η ποσότητα των αυτοκινήτων που αγοράζονται και το άμεσο 

κόστος τους μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Ακολούθως ελέγχεται 

η ορθότητα του τιμολογίου πριν την οριστική καταχώρησή του. Επιλέγεται 

Καταχώρηση → Δοκιμαστική Εκτύπωση. Στην οθόνη ’Παραστατικό 

Αγορών - Δοκιμή’ Επιλέγεται Προεπισκόπηση.  

 

1/1/2005 Αγοράζονται από τον προμηθευτή Δημητρίου τρία 
επιβατικά αυτοκίνητα συνολικής αξίας 36.000 € συν Φ.Π.Α 
19%,ήτοι 42.840 € .Η πληρωμή έχει ως ακολούθως 

καταβάλλονται 15.000 € μετρητά με την αγορά των 
αυτοκινήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται τοις 
μετρητοίς τρεις μήνες μετά το τιμολόγιο πληρωμής. 
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2. Στο κάτω μέρος του τιμολογίου παρουσιάζεται ξεχωριστά ο υπολογισμός 

του Φ.Π.Α που αναλογεί στην καθαρή αξία των αυτοκινήτων. Ο 

υπολογισμός του  από το σύστημα δεν έγινε αυθαίρετα. Υπενθυμίζεται ότι 

κατά την παραμετροποίηση του φόρου προστιθέμενης αξίας 

καταχωρήθηκαν τρεις ομάδες καταχώρησης Φ.Π.Α, μια για πάγια , μια για 

έξοδα και μια για αγορές - πωλήσεις. Για κάθε μια ομάδα καταχωρήθηκε το 

ποσοστό Φ.Π.Α που αναλογεί στους λογαριασμούς που υπόκεινται σε 

αυτό  καθώς και ο λογαριασμός του Φ.Π.Α που ενημερώνεται κατά την 

καταχώρησή των λογιστικών εγγραφών ( 7.3 ,2,3,7). Εν προκειμένω ο 

λογαριασμός ‘130100’ είναι λογαριασμός παγίων και ανήκει στην πρώτη 

ομάδα καταχώρησης Φ.Π.Α, υπόκειται σε Φ.Π.Α 19% το οποίο ενημερώνει 

το λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ‘540010’ ‘Φ.Π.Α 

αγορών παγίων 19%’. Το τιμολόγιο δεν παρουσιάζει μηνύματα λάθους 

οπότε  καταχωρείται. 
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3. Επιστρέφοντας στην υποκαρτέλα ‘Τιμολόγηση’ παρατηρείται ότι το 

σύστημα έχει μεταφέρει από την καρτέλα του προμηθευτή τους όρους και 

τη μέθοδο πληρωμής. Έτσι η ημερομηνία πληρωμής του προμηθευτή 

Δημητρίου θα γίνει τρις μήνες μετά την έκδοση του τιμολογίου αγοράς με 

μετρητά. Επιλέγεται Καταχώρηση → Καταχώρηση.  

 

             

 
 

Με την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς ενημερώνονται αυτόματα τόσο το 

υποσύστημα των προμηθευτών όσο και αυτό της Γενικής Λογιστικής. Όσον 

αφορά το πρώτο ενημερώνεται η καρτέλα του άμεσα συσχετιζόμενου 

προμηθευτή, εν προκειμένω του  Δημητρίου,  με την αγορά (καταχώρηση 
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τιμολογίου, πιστωτικό υπόλοιπο ) ενώ στο δεύτερο καταχωρούνται οι άμεσα 

σχετιζόμενες με την αγορά λογιστικές εγγραφές (αναλύονται παρακάτω).  

 

7.8.2 Έλεγχος ενημέρωσης υποσυστημάτων προμηθευτών – 
Γ/Λ   
      Ενέργειες    

1. Ακολούθως ελέγχεται η επιτυχής ενημέρωση των αναφερόμενων 

υποσυστημάτων. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Πληρωμές → 

Προμηθευτές και παρατηρείται ότι το πεδίο ‘Υπόλοιπο (ΝΤ) στην καρτέλα 

του προμηθευτή Δημητρίου έχει ενημερωθεί με το ποσό της συνολικής 

αγοράς των αυτοκινήτων, το ποσό δηλαδή που του οφείλεται ήτοι     

42.840 €. 

 

 
 

2. Στη συνέχεια επιλέγεται η ανάλυση του πεδίου ‘Υπόλοιπο’ προκειμένου να 

παρουσιαστούν τα τιμολόγια αγοράς που σχετίζονται με  το εν λόγω ποσό. 

Στην οθόνη ‘Εγγραφές Προμηθευτών’ παρουσιάζεται μια εγγραφή αυτή 

του τιμολογίου αγοράς των αυτοκινήτων με τις σχετικές του τιμολογίου 

λεπτομέρειες. Επιλέγεται περιήγηση για να εμφανιστούν οι σχετικές με το 

τιμολόγιο εγγραφές. Παρατηρείται στην οθόνη ‘Περιήγηση’ ότι η 

καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς δημιούργησε τις εξής εγγραφές: 

§ Μια εγγραφή καταχώρησης ενός τιμολογίου αγοράς.  

§ Τρεις εγγραφές στο υποσύστημα Γενικής Λογιστικής.  

§ Μια εγγραφή στο υποσύστημα Φ.Π.Α . 

§ Μια εγγραφή στο υποσύστημα των προμηθευτών . 

§ Μια αναλυτική εγγραφή προμηθευτών (εγγραφή συσχέτισης τιμολογίου 

με πληρωμή).  
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Επιλέγεται να εμφανιστούν οι τρεις εγγραφές Γενικής Λογιστικής που 

ενημέρωσαν το εν λόγω υποσύστημα με την καταχώρηση του τιμολογίου 

αγοράς. Η πρώτη αφορά λογαριασμό του ενεργητικού και δει του ΄130100’ 

‘επιβατικά αυτοκίνητα’ . Με την αγορά των τελευταίων αυξάνονται τα πάγια 

στοιχεία της εταιρίας με το συνολικό ποσό της αξίας τους γεγονός που 

λογιστικά μεταφράζεται σε χρέωση του εν λόγω λογαριασμού. Η δεύτερη 

αφορά λογαριασμό του παθητικού τον ‘540010’ ο οποίος πιστώνεται με το 

ποσό του Φ.Π.Α 19% που αναλογεί στην καθαρή αξία των αυτοκινήτων 

ενώ η τρίτη αφορά τον λογαριασμό ‘5000’ ‘προμηθευτές εσωτερικού’ ο 

οποίος πιστώνεται με το ποσό της τελικής αξίας των αυτοκινήτων εξαιτίας 

της αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των προμηθευτών της.                      
                                                                     

 
 

 

7.8.3  Πληρωμή προμηθευτή 
Στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Η παραμετροποίηση 

του συστήματος επιτρέπει με την καταχώρηση της καρτέλας πληρωμής  την 

ταυτόχρονη ενημέρωση του υποσυστήματος των  προμηθευτών και της 

Γενικής Λογιστικής. 
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Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Πληρωμές → Εγγραφές Πληρωμών. 

Το σύστημα δίνει αυτόματα την αρίθμηση του παραστατικού και τον 

αριθμό λογαριασμού ισοζύγισης όπως έχει οριστεί κατά την 

παραμετροποίηση για το συγκεκριμένο πρότυπο εγγραφής ( 7.5,3). 

Συμπληρώνεται η ημερομηνία πληρωμής 01/01/05 και ο τύπος του 

παραστατικού πληρωμή. Στην στήλη ‘Τύπος Λογαριασμού’ 

συμπληρώνεται το υποσύστημα που θα ενημερωθεί μα την χρέωση του 

ποσού, υποσύστημα των προμηθευτών, ενώ στη διπλανή της στήλη 

‘Αριθμός Λογαριασμού’ διευκρινίζεται ποιος ακριβώς λογαριασμός του 

υποσυστήματος χρεώνεται το ποσό της πληρωμής των 15.000 €, 

προκειμένου να καταχωρηθεί στη καρτέλα του, να υπολογιστεί το 

υπόλοιπο ποσό που του οφείλεται και στη συνέχεια να ενημερώσει και το 

υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής λογαριασμός ‘50’. Ο ‘Αριθμός 

Λογαριασμού Ισοζύγισης’ ‘38000’ ενημερώνει αυτόματα με την 

καταχώρηση της καρτέλας πληρωμής επίσης το υποσύστημα της Γενικής 

Λογιστικής με την πίστωση του κεντρικού της ταμείου, αριθμός 

λογαριασμού ‘38000’ . Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται τελικώς από το 

σύστημα η ταυτόχρονη ενημέρωση των δύο αναφερομένων 

υποσυστημάτων. Αφότου συμπληρωθούν οι στήλες  επιλέγεται 

Δοκιμαστική Εκτύπωση για τον έλεγχο τυχόν λάθους. Στην οθόνη 

‘Εγγραφές Γ/Λ – Δοκιμή’ επιλέγεται προεπισκόπηση. 
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2. Εμφανίζεται η δοκιμαστική εκτύπωση στην οποία δεν υπάρχει λάθος. Σε 

αντίθετη περίπτωση το σύστημα θα ειδοποιούσε για την ύπαρξη του. 

 

 
 

3. Επιστροφή στην καρτέλα ‘Εγγραφές Πληρωμών’, και καταχώρηση της 

πληρωμής στο σύστημα. Επιλέγεται Καταχώρηση  → Καταχώρηση . Στην 

ερώτηση που απευθύνει το σύστημα αν είναι επιθυμητή η καταχώρηση 

απαντάται ‘Ναι’.  

 

 
 

 

 

7.8.4  Συσχέτιση εγγράφων 
Ακολουθεί η συσχέτιση των εγγραφών τιμολογίου αγοράς και πληρωμής 

προμηθευτή. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα να συσχετίζεται η κάθε 

πληρωμή με το τιμολόγιο αγοράς του προμηθευτή και να παρακολουθείται 

στην καρτέλα του το ανοικτό υπόλοιπο κάθε τιμολογίου. Η συσχέτιση αυτή 

μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα κατά την καταχώρηση της πληρωμής στο 

σύστημα είτε αργότερα από τον χρήστη. Στην προκειμένη περίπτωση 

εξετάζεται η δεύτερη περίπτωση. 
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Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Πληρωμές → Προμηθευτές και στην 

καρτέλα του προμηθευτή Δημητρίου επιλέγεται η ανάλυση του 

υπολογιζόμενου πεδίου ‘Υπόλοιπο’. Στην οθόνη ‘Εγγραφές Προμηθευτών’ 

παρουσιάζονται οι δυο εγγραφές που έχουν γίνει στο όνομα του 

προμηθευτή Δημητρίου , το τιμολόγιο αγοράς και η πληρωμή του. Η στήλη 

‘Υπόλοιπο ποσό’ μαρτυρά αν έχει γίνει συσχέτιση μεταξύ των δύο 

εγγραφών. Πιο συγκεκριμένα αν το υπόλοιπο ποσό για κάθε εγγραφή είναι 

ίσο με το αρχικό ποσό τότε η συσχέτιση δεν έχει γίνει. Για να γίνει 

συσχέτιση επιλέγεται Λειτουργίες → Συσχέτιση Εγγραφών.  

 
     

     
 

2. Στην οθόνη ‘Συσχέτιση Εγγραφών Προμηθευτών’ επιλέγεται η εγγραφή 

του τιμολογίου. Επιλέγεται Συσχέτιση → Καθορισμός Εγγραφής 

Συσχέτισης και ορίζεται ως η εγγραφή αναφοράς πάνω στην οποία γίνεται 

η συσχέτιση.         
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3. Στην υποκαρτέλα ‘Γενικά’ της οθόνης παρουσιάζεται το τιμολόγιο αγοράς. 

Μαρκάρεται η πληρωμή που θα συσχετιστεί με το  συγκεκριμένο τιμολόγιο 

και επιλέγεται Συσχέτιση → Καθορισμός Συσχέτισης με ID.           
            

 
 

4. Η συσχέτιση έχει γίνει (όχι οριστικά) και στο πεδίο Υπόλοιπο’ που 

βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της καρτέλας και αναλύεται το ανοικτό 

υπόλοιπο του τιμολογίου αγοράς έχει μειωθεί από 42.840 € σε 27.840€.  

Για την οριστική συσχέτιση  των δυο εγγραφών επιλέγεται Συσχέτιση → 

Καταχώρηση Συσχέτισης. 
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5. Στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται επιλέγεται ‘ΟΚ’ και πλέον η 

συσχέτιση έχει ολοκληρωθεί οριστικά. Επιστρέφοντας στην οθόνη 

συσχέτισης εμφανίζεται μόνο το τιμολόγιο με το υπόλοιπο προς συσχέτιση 

ποσό ενώ η πληρωμή επειδή  έχει συσχετισθεί δεν εμφανίζεται. 

      

 
 

6. Επιστρέφοντας στην οθόνη Έγγραφές Προμηθευτών παρατηρείται ότι και 

στις δυο εγγραφές το υπόλοιπο ποσό στην ομώνυμη στήλη έχει πλέον 

αλλάξει. Του μεν τιμολογίου έχει μειωθεί από 42.840 € σε 27.840 € της δε 

πληρωμής έχει μηδενιστεί . Επιλέγεται  η ανάλυση του πεδίου Υπόλοιπο 

Ποσό ’ της εγγραφής του τιμολογίου ώστε να παρουσιαστούν οι εγγραφές 

συσχέτισης.   
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7.8.5  Έλεγχος ορθής ενημέρωσης των υποσυστημάτων των 
προμηθευτών και της Γενικής Λογιστικής  
Στη συνέχεια ελέγχεται η επιτυχής ενημέρωση των υποσυστημάτων των 

προμηθευτών αρχικά (Ενέργεια 1) και της Γενικής Λογιστικής στη συνέχεια 

(Ενέργεια 2) έπειτα από την καταχώρηση της πληρωμής στο σύστημα. 

 
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική  Διαχείριση → Πληρωμές → Προμηθευτές. Στην 

καρτέλα του προμηθευτή Δημητρίου το υπολογιζόμενο πεδίο ‘Υπόλοιπο’ 

έχει μεταβληθεί από 42.840 € που ήταν πριν την καταχώρηση της 

πληρωμής  σε 27.840 € γεγονός που μαρτυρά την ενημέρωση της 

καρτέλας του μετά την πληρωμή. Επιλέγεται η ανάλυση του. Στην οθόνη 

Έγγραφές Προμηθευτών’ παρουσιάζονται οι εγγραφές τιμολογίου αγοράς 

και πληρωμής, το άθροισμα των ποσών των οποίων ισούται με το ποσό 

στο πεδίο ’Υπόλοιπο’. 
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2. Επιλέγεται η περιήγηση της εγγραφή πληρωμής προκειμένου να 

αναλυθούν από το σύστημα οι εγγραφές που δημιουργήθηκαν σε όλα τα 

υποσυστήματα μετά την καταχώρηση της. Στην οθόνη ‘Περιήγηση’ 

επιλέγονται οι δυο εγγραφές του υποσυστήματος της Γενικής Λογιστικής 

και το κουμπί εμφάνιση. Οι δυο εγγραφές που ενημέρωσαν το 

υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής με την καταχώρηση της πληρωμής 

είναι η πίστωση του ταμείου της εταιρίας εξαιτίας της εκροής χρημάτων 

από αυτό για την πληρωμή του Δημητρίου και η χρέωση του λογαριασμού 

‘5000’ ‘Προμηθευτές εσωτερικού’ εξαιτίας της μείωσης του χρέους της 

εταιρίας έναντι των τελευταίων.    
 

 
 

3. Τέλος επιλέγοντας Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική  →Λογιστικό 

σχέδιο προσέχει κανείς ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών ‘38000’ και 
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‘5000’ έχουν μεταβληθεί γεγονός που μαρτυρά την ενημέρωση του εν 

λόγω υποσυστήματος μετά την καταχώρηση της πληρωμής. 

  

 
 

 

7.8.6  Έλεγχος ισοζυγίου προμηθευτών –Γενικού Καθολικού 

Γενικής Λογιστικής 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της καταχώρησης όλων των εγγραφών του 

υποσυστήματος των προμηθευτών με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε 

ακολουθεί ο έλεγχος του ισοζυγίου των προμηθευτών. 

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Πληρωμές → Εκτυπώσεις → 

Ισοζύγιο Προμηθευτών. Στην οθόνη του ισοζυγίου συμπληρώνεται το 

χρονικό διάστημα στο οποίο επιθυμείται να γίνει ο έλεγχος , 01/01/05 – 

31/01/05 και δίνεται η εντολή ‘Προεπισκόπηση’.  
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2. Εμφανίζεται το ‘ισοζύγιο Προμηθευτών’ τόσο για κάθε προμηθευτή 

ξεχωριστά όσο και συγκεντρωτικά για το σύνολο τους . 
 

 

 
 

3. Αντίστοιχα θα πρέπει να συμφωνεί και το ισοζύγιο των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών . Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → 

Εκτυπώσεις → Οικονομική Δήλωση → Γενικό Καθολικό (ΕΛΛ). Στην 

καρτέλα ‘Γενικό Καθολικό’ στον ‘Τύπο Λογαριασμού’  επιλέγεται ‘Σύνολο’ 

(λογαριασμοί συνόλων) συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα στο οποίο 

επιθυμείται να γίνει ο έλεγχος , 01/01/05 – 31/01/05 και δίνεται η εντολή 

‘Προεπισκόπηση’. 
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4. Εμφανίζεται το καθολικό των πρωτοβάθμιων λογαριασμών το οποίο  

συμφωνεί τόσο σε επίπεδο λογαριασμών όσο και σε επίπεδο συνόλου. 
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7.9  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Το υποσύστημα πελατών αποτελεί ανεξάρτητο υποσύστημα του λογιστικού 

σχεδίου τροφοδοτώντας με εγγραφές τους λογαριασμούς πελατών ,αριθμός 

πρωτοβάθμιου λογαριασμού  (30). Μηχανογραφικά οι εγγραφές γίνονται στο 

εν λόγω υποσύστημα ενημερώνοντας ακολούθως την καρτέλα του εκάστοτε 

πελάτη το ισοζύγιο και κατόπιν τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. 

Πριν ξεκινήσει η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών του συγκεκριμένου 

υποσυστήματος απαιτείται η ενημέρωση του με τον σύνολο των πελατών που 

συναλλάσσεται η εταιρία.  

 

Ενέργειες 

1. Ξεκινά η καταχώρηση των πελατών της εταιρίας βασιζόμενοι στην βασική 

παραμετροποίηση υποσυστημάτων (7.4,4). Επιλέγεται Οικονομική 

Διαχείριση → Εισπράξεις → Πελάτες και  στην υποκαρτέλα ‘Γενικά’ 

καταχωρούνται τα στοιχεία του πρώτου πελάτη όπως  όνομα, διεύθυνση, 

περιοχή, τρόπος επικοινωνίας, Α.Φ.Μ. Να σημειωθεί ότι το σύστημα 

πατώντας ‘Enter’ στο πεδίο κωδικός δίνει σε κάθε νέα καταχώρηση 

αυτόματα την επόμενη αρίθμηση (7.4,3). 

 

 

 
 

2. Συνεχίζεται η καταχώρηση στην υποκαρτέλα ‘Τιμολόγηση’ όπου 

συμπληρώνονται οι ομάδες καταχώρησης που χαρακτηρίζουν πως θα 

γίνουν οι λογιστικές εγγραφές. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα καταχώρησης 

πελατών (7.3,10) υποδεικνύει τον λογαριασμό χρέωσης , τον λογαριασμό 

που κινείται δηλαδή κατά την πώληση προϊόντων στους πελάτες. Ο 
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λογαριασμός Γενικής Λογιστικής που επιλέγεται κατά την καταχώρηση του 

τιμολογίου αγοράς είναι ο λογαριασμός πίστωσης. Τέλος ο συνδυασμός 

ομάδων καταχώρησης Φ.Π.Α συμβαλλομένου του πελάτη και ομάδων 

καταχώρησης  ειδών Φ.Π.Α που προκύπτει από την ομάδα καταχώρησης 

ειδών του λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο ((7.3,3) δίνει το λογαριασμό 

Φ.Π.Α πωλήσεων.  

                     

 
 

3. Η καταχώρηση του πελάτη ‘Hacker’ ολοκληρώνεται στην υποκαρτέλα 

‘Πληρωμές’ όπου συμπληρώνονται οι όροι και η μέθοδος πληρωμής. 

 

 
 

Με βάση τον συνδυασμό όρων πληρωμής και μεθόδου πληρωμής ο πελάτης 

‘Hacker’ θα πρέπει να εξοφλήσει το χρέος του στην εταιρία τρεις μήνες μετά 

την καταχώρηση του τιμολογίου πώλησης  με γραμμάτια. 

 

4. Με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε πρωτύτερα γίνεται η 

καταχώρηση και των υπολοίπων προμηθευτών του παραδείγματος η 

οποία για λόγους  συντομίας δεν παρουσιάζεται στην εργασία. 
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7.10  ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
Στο παρόν μέρος της εργασίας επιχειρείται η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας 

του υποσυστήματος των πελατών μέσα από την καταχώρηση ενός λογιστικού 

γεγονότος στο εν λόγω υποσύστημα.  

 

Πελάτης ‘’Hacker’ 

05/1/2005 Συμφωνήθηκε με την αλυσίδα καταστημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ‘Hacker’ η πώληση των 
παρακάτω: 9.000 εμπορεύματα Ε1 αξίας 900.000 € αντί 
1.350.000 συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι  1.606.500 € ,10.000 
εμπορεύματα Ε2 αξίας 900.000 € αντί 1.300.000 € συν 19% 

Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής αξίας 1.547.000 € ,και 7.000 
εμπορεύματα τύπου Ε3 αξίας 679.000 € αντί 1.015.000 € 
συν 19% Φ.Π.Α, ήτοι συνολικής αξίας 1.207.850 €. Με το 
κλείσιμο της συμφωνίας καταβάλλονται στην εταιρία το 

10% του συνολικού ποσού ήτοι 436.135 € με την 
παράδοση των εμπορευμάτων θα ληφθούν 1.308.405 € ή 
το 30% του συνολικού ποσού ενώ το υπόλοιπο  60% ήτοι 
2.616.810 € θα εξοφληθεί με αποδοχή συναλλαγματικής 

εξάμηνης διάρκειας. 
 

 

7.10.1  Προκαταβολή από πελάτη 
Ενέργειες 

1. Με το κλείσιμο της συμφωνίας λαμβάνονται από τον πελάτη ‘’Hacker’ 

προκαταβολή 436.135 € ποσό που καταχωρείται στο σύστημα ως 

εγγραφή είσπραξης. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Εισπράξεις → 

Εγγραφές εισπράξεων. Στην καρτέλα ‘Εγγραφές εισπράξεων’ το σύστημα 

αυτόματα εμφανίζει τον αριθμό του παραστατικού και τον αριθμό 

λογαριασμού ισοζύγισης όπως έχει οριστεί κατά την παραμετροποίηση 

των εγγραφών εισπράξεων (7.5,3).Συμπληρώνεται η ημερομηνία 05/01/05 

και ο τύπος του παραστατικού που είναι πληρωμή. Στην στήλη ‘Τύπος 
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Λογαριασμού’ συμπληρώνεται το υποσύστημα που θα ενημερωθεί μα την 

πίστωση του ποσού, υποσύστημα των πελατών, ενώ στη διπλανή της 

στήλη ‘Αριθμός Λογαριασμού’ διευκρινίζεται ποιος ακριβώς λογαριασμός 

του υποσυστήματος πιστώνεται το ποσό της πληρωμής των 436,135 €, 

προκειμένου να καταχωρηθεί στη καρτέλα του, να υπολογιστεί το 

υπόλοιπο ποσό που οφείλει στην εταιρία και στη συνέχεια να ενημερώσει 

και το υποσύστημα της Γενικής Λογιστικής λογαριασμός ‘30’. Ο ‘Αριθμός 

Λογαριασμού Ισοζύγισης’ ‘38000’ ενημερώνει αυτόματα με την 

καταχώρηση της καρτέλας είσπραξης επίσης το υποσύστημα της Γενικής 

Λογιστικής με την χρέωση του κεντρικού της ταμείου, αριθμός 

λογαριασμού ‘38000’ . Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται τελικώς από το 

σύστημα η ταυτόχρονη ενημέρωση των δύο αναφερομένων 

υποσυστημάτων. Αφότου συμπληρωθούν οι στήλες επιλέγεται 

Δοκιμαστική Εκτύπωση για τον έλεγχο τυχόν λάθους. Στην οθόνη 

‘Εγγραφές Γ/Λ – Δοκιμή’ επιλέγεται προεπισκόπηση. 

 

 
 

2. Στην δοκιμαστική εκτύπωση δεν υπάρχει μήνυμα λάθους οπότε η εγγραφή 

είσπραξης καταχωρείται στο σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

θα ειδοποιούσε για την ύπαρξη του προκειμένου ο χρήστης να προβεί στις 

απαραίτητες διορθώσεις. 
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3. Επιστροφή στην καρτέλα ‘Εγγραφές Εισπράξεων’, επιλέγεται 

Καταχώρηση → Καταχώρηση. Η εγγραφή έχει καταχωρηθεί με επιτυχία. 

 

 
 
 

7.10.2  Έλεγχος ορθής ενημέρωσης των υποσυστημάτων των 
πελατών και της Γενικής Λογιστικής 

Ακολουθούν οι απαιτούμενες από τον χρήστη ενέργειες για την διασφάλιση 

της ορθής ενημέρωσης των υποσυστημάτων των πελατών και της γενικής 

λογιστικής  έπειτα από την καταχώρηση της εγγραφής είσπραξης στο 

σύστημα. 

 
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Εισπράξεις → Πελάτες. Το 

υπολογιζόμενο πεδίο ‘Υπόλοιπο’ της καρτέλας του πελάτη ‘Hacker’ έχει 

πιστωτικό υπόλοιπο . Επιλέγεται η ανάλυση του πεδίου ‘Υπόλοιπο’ για να 

εξακριβωθεί ποιες εγγραφές είναι ‘’υπεύθυνες‘’ για το τελευταίο. Στη νέα 

οθόνη ‘Αναλυτικές Εγγραφές Πελατών’ αναγράφεται μια εγγραφή μόνο 

αυτή της είσπραξης της προκαταβολής των 436.135 € η οποία δεν έχει 

συσχετισθεί ακόμα με κανένα τιμολόγιο πώλησης. 
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2. Επιλέγεται περιήγηση προκειμένου να αναλυθούν από το σύστημα οι 

εγγραφές που δημιουργήθηκαν σε όλα τα υποσυστήματα μετά την 

καταχώρηση της είσπραξης. Στην οθόνη ‘Περιήγηση’ επιλέγονται για 

εμφάνιση οι δυο εγγραφές του υποσυστήματος της Γενικής Λογιστικής. Η 

πρώτη είναι η χρέωση του λογαριασμού ‘38000’ ‘κεντρικό ταμείο’ με το 

ποσό της προκαταβολής και η άλλη είναι η  πίστωση του λογαριασμού 

‘3000’ ‘πελάτες εσωτερικού’ με το αυτό ποσό . 

              

 
 

3. Τέλος επιλέγοντας Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική  →Λογιστικό 

σχέδιο προσέχει κανείς ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών ‘38000’ και 

‘3000’ έχουν μεταβληθεί γεγονός που μαρτυρά την ενημέρωση του εν 

λόγω υποσυστήματος μετά την καταχώρηση της πληρωμής. 
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Πελάτης ‘’Hacker’ 

7/2/2005 Μεταφέρονται τα εμπορεύματα στα καταστήματα ‘Hacker’ 
και λαμβάνεται το συμφωνηθέν ποσό. 

 

7.10.3  Παραγγελία πώλησης  
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με τον πελάτη και να μεταφερθούν 

τα εμπορεύματα όπως συμφωνήθηκε επιβάλλεται να καταχωρηθεί το 

τιμολόγιο πώλησης στο σύστημα. Έτσι καταχωρείται στις 07/01/05 στο 

σύστημα η πρώτη παραγγελία πώλησης η οποία είχε πραγματοποιηθεί δυο 

ημέρες νωρίτερα, την 05/01/05, από τον πελάτη ‘Hacker’.  

 
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Πωλήσεις & Μάρκετινγκ → Επεξεργασία εντολής → 

Παραγγελίες Πωλήσεων και στην υποκαρτέλα ‘Γενικά’ στο πεδίο κωδικός 

δίνεται ‘Enter’. Αυτόματα εμφανίζεται  η αρίθμηση του τιμολογίου όπως 

έχει οριστεί κατά την παραμετροποίηση (7.5.2, 2). Στη συνέχεια στο πεδίο 

‘Πώληση σε Πελάτη’ επιλέγεται ο κωδικός του πελάτη ‘Hacker’ ενώ 

συμπληρώνεται η ημερομηνία παραγγελίας και η ημερομηνία 

καταχώρησης της παραγγελίας πώλησης. Στις αναλυτικές γραμμές της 

καρτέλας συμπληρώνεται ο λογαριασμός πίστωσης  της γενικής λογιστικής  
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που θα κινηθεί με την εν λόγο αγορά (αριθμός λογαριασμού ‘700000’ 

‘πωλήσεις εμπορευμάτων’), η ποσότητα των εμπορευμάτων που 

πωλούνται και το άμεσο κόστος τους μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  Ακολούθως ελέγχεται η ορθότητα του τιμολογίου πριν την οριστική 

καταχώρησή του. Επιλέγεται Καταχώρηση → Δοκιμαστική Εκτύπωση.  
 

 
 

2. Στην οθόνη του ‘Παραστατικού πωλήσεων’ που Εμφανίζεται επιλέγεται 

‘Προεπισκόπηση’. 

 

 
 

3. Στο πάνω αριστερά τμήμα του τιμολογίου παρουσιάζονται λεπτομέρειες 

σχετικά με τους όρους ,την μέθοδο πληρωμής (έχουν μεταφερθεί από την 

υποκαρτέλα ‘Τιμολόγηση’ της καρτέλας ‘Παραγγελία Πώλησης’) και την 

ακριβή ημερομηνία εξόφλησης του υπόλοιπου της πώλησης χρέους από 

τον πελάτη. Ενδιάμεσα παρουσιάζεται αναλυτικά ο λογαριασμός της 

Γενικής Λογιστικής που πιστώνεται με την εν λόγω πώληση και το ακριβές 

ποσό της πίστωσης ,ενώ στο κάτω τμήμα του τιμολογίου υπολογίζεται το 
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ποσό του Φ.Π.Α που αναλογεί στην καθαρή αξία πώλησης των 

εμπορευμάτων και το οποίο χρεώνει τον λογαριασμό Φ.Π.Α πωλήσεων 

‘540070’   ( 7.3,3) . Η δοκιμαστική εκτύπωση δεν ειδοποιεί για λάθος 

οπότε το τιμολόγιο καταχωρείται στο σύστημα. 

 

 
 

4. Επιστροφή στην καρτέλα της ‘Παραγγελίας Πώλησης’ και καταχώρηση της 

στο σύστημα. Επιλέγεται Καταχώρηση → Καταχώρηση. Το σύστημα στη 

συνέχεια ρωτά αν θα γίνει απλά Αποστολή των προϊόντων, απλά 

Τιμολόγηση τους ή και τα δύο επιλέγεται το τελευταίο. Η καταχώρηση έχει 

ολοκληρωθεί επιτυχώς.      
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7.10.4  Συσχέτιση εγγράφων 
Ακολουθεί η συσχέτιση των εγγραφών τιμολογίου πώλησης και είσπραξης 

(προκαταβολής). Το σύστημα δίνει την δυνατότητα να συσχετίζεται η κάθε 

είσπραξη με το τιμολόγιο πώλησης του πελάτη και να παρακολουθείται στην 

καρτέλα του το ανοικτό υπόλοιπο κάθε τιμολογίου. Στην προκειμένη 

περίπτωση η συσχέτιση γίνεται εκ των υστέρων της καταχώρησης των 

εγγραφών μιας και κατά την καταχώρηση της προκαταβολής δεν ήταν γνωστό 

έναντι ποίου τιμολογίου γίνεται. 

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Πελάτες και στην καρτέλα του πελάτη 

‘Hacker’ δίνεται η επιλογή Πελάτες →  Εγγραφές. 
 

 
 

2. Η οθόνη ‘HACKER - Εγγραφές Πελατών’ παρουσιάζει τις δυο σχετικές με 

τον εν λόγω πελάτη καταχωρημένες εγγραφές . Οι στήλες ‘Αρχικό Ποσό’ 

και ‘Υπόλοιπο ποσό’ μαρτυρούν την ύπαρξη ή μη συσχέτισης  μεταξύ των 

δύο εγγραφών. Πιο συγκεκριμένα αν το υπόλοιπο ποσό για κάθε εγγραφή 

είναι ίσο με το αρχικό ποσό τότε η συσχέτιση δεν έχει γίνει. Για να υπάρξει 

συσχέτιση επιλέγεται Λειτουργίες Συσχέτιση Εγγραφών. Στην οθόνη 

‘Συσχέτιση Εγγραφών Πελατών ‘ παρουσιάζονται οι δύο προς συσχέτιση 

εγγραφές , η προκαταβολή  και το τιμολόγιο πώλησης. 
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3. Επιλέγεται η εγγραφή του τιμολογίου ώστε να οριστεί ως η βασική 

εγγραφή αναφοράς στην οποία θα γίνει η συσχέτιση. Δίνεται η ‘’εντολή’’ 

Συσχέτιση Καθορισμός Εγγραφής Συσχέτισης. 
 

 
 

4. Στο πάνω μέρος της καρτέλας εμφανίζεται το τιμολόγιο  και στις 

αναλυτικές γραμμές η προς συσχέτιση είσπραξη πληρωμής. Επιλέγεται  η 

πληρωμή και στη συνέχεια η ‘’εντολή’’ Συσχέτιση Καθορισμός Συσχέτισης 

με ID. 
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5. Παρατηρείται ότι το ‘Υπόλοιπο’ του τιμολογίου (ένδειξη κάτω δεξιά της 

καρτέλας) έχει μειωθεί , σημάδι ότι η συσχέτιση έχει πραγματοποιηθεί. Για 

την οριστική συσχέτιση δίνεται η εντολή Συσχέτιση → Καταχώρηση 

Συσχέτισης. 

 

 

 
 

7.10.5  Πληρωμή από πελάτη  
Με την παράδοση των εμπορευμάτων λαμβάνεται η δεύτερη είσπραξη από 

τον  πελάτη ‘Hacker’ ύψους  1.308.405 €, η οποία και καταχωρείται στο 

σύστημα. 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Εισπράξεις → Εγγραφές 

εισπράξεων. Στην καρτέλα ‘Εγγραφές Εισπράξεων’ εμφανίζεται ο αριθμός 
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του παραστατικού (δεύτερος κατά σειρά) και ο αριθμό λογαριασμού 

ισοζύγισης. Συμπληρώνεται η ημερομηνία 07/01/05, ο τύπος του 

παραστατικού , πληρωμή και ο αριθμός λογαριασμού του εν λόγω 

προμηθευτή ο οποίος πιστώνεται με το ποσό της είσπραξης. Πριν 

καταχωρηθεί η πληρωμή το σύστημα δίνει την δυνατότητα να συσχετισθεί 

με το τιμολόγιο είσπραξης αυτόματα (πρωτύτερα παρουσιάσθηκε ο 

τρόπος συσχέτισης των εγγραφών εκ των υστέρων με διαδικασίες 

επιλογής από τον χρήστη). Στην στήλη ‘Συσχέτιση με Τύπο Παραστατικού’ 

επιλέγεται τιμολόγιο και στη στήλη  ‘Συσχέτιση με Αριθμό Παραστατικού’ 

επιλέγεται το πεδίο προκειμένου να εμφανιστούν τα τιμολόγια πώλησης 

του συγκεκριμένου πελάτη που  εκκρεμούν και μεταξύ αυτών να επιλεχθεί 

εκείνο με το οποίο συσχετίζεται η συγκεκριμένη είσπραξη. Όπως 

διαφαίνεται στην καρτέλα ‘Hacker – Συσχέτιση Εγγραφών Πελατών’ 

υπάρχεί μόνο ένα τιμολόγιο πώλησης εκείνο που καταχωρήθηκε την 

07/01/05 το οποίο και επιλέγεται πατώντας ‘Ok’. Στο κάτω μέρος της 

οθόνης αναλύεται το  εκκρεμές υπόλοιπο του τιμολογίου, μετά και την 

αφαίρεση της προκαταβολής, και το νέο υπόλοιπο προς είσπραξη που θα 

εκκρεμεί μετά την εν λόγω είσπραξη. 

             

 
 

2. Επιλέγεται Καταχώρηση Δοκιμαστική εκτύπωση και στην οθόνη Εγγραφές 

Γ/Λ – Δοκιμή επιλέγεται ‘Προεπισκόπηση’. Στην δοκιμαστική εκτύπωση 

δεν υπάρχει μήνυμα λάθους οπότε η εγγραφή είσπραξης καταχωρείται στο 
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σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα θα ειδοποιούσε για την 

ύπαρξη του προκειμένου ο χρήστης να προβεί στις όποιες απαραίτητες 

διορθώσεις. 

 

 
 

7.10.6  Έλεγχος ισοζυγίου πελατών   
Έπειτα από την καταχώρηση του συνόλου των εγγραφών του 

υποσυστήματος των πελατών σειρά έχει ο έλεγχος του ισοζυγίου Πελατών 

όπου θα πρέπει να συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα σε κάθε πελάτη.  

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Εισπράξεις → Εκτυπώσεις→ 

Ισοζύγιο Πελατών. Στην καρτέλα ‘Ισοζύγιο Πελατών’ συμπληρώνεται το 

χρονικό διάστημα στο οποίο επιθυμείται να γίνει ο έλεγχος , 01/01/05 – 

31/01/05 και δίνεται η εντολή ‘Προεπισκόπηση’. 
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2. Εμφανίζεται το ισοζύγιο πελατών όπου όλα τα υπόλοιπα τόσο σε κάθε 

πελάτη όσο κατ’ επέκταση συνολικά συμφωνούν. 

 

 
7.10.7  Έλεγχος Γενικού Καθολικού   

Ακολουθεί ο έλεγχος του Γενικού Καθολικού της Γενικής Λογιστικής οπού θα 

ελεγχθεί η συμφωνία των πρωτοβάθμιων λογαριασμών . 

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → Εκτυπώσεις → 

Οικονομική Δήλωση →  Γενικό Καθολικό (ΕΛΛ) . Στην οθόνη του Γενικού 

Καθολικού συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα στο οποίο επιθυμείται να 

γίνει ο έλεγχος , 01/01/05 – 31/01/05 και δίνεται η εντολή 

‘Προεπισκόπηση’. 

          

 
 

2. Εμφανίζεται το Γενικό Καθολικό όπου όλα τα υπόλοιπα τόσο σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιων λογαριασμών όσο και συγκεντρωτικά εμφανίζονται να 

συμφωνούν. 
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7.11  ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Την 31/01/2005 όπου η εξεταζόμενη εταιρία κλείνει χρήση υπολογίζοντα και 

καταχωρούνται στο σύστημα τα έξοδα και τα έσοδα της επόμενης χρήσης 

γίνεται η . Οι  εγγραφές τέλους χρήσης αποτελούν ουσιαστικά συμψηφιστικές 

έγγραφες γενικής λογιστικής η καταχώρησή των οποίων , από πλευράς 

παραμετρικών ενεργειών ,παρουσιάσθηκε αναλυτικά πρωτύτερα.    
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7.11.1 Παραμετροποίηση ημερολογίου πράξεων ισολογισμού  
Πριν ξεκινήσει η καταχώρηση των εγγραφών αποτελεσμάτων επιβάλλεται να 

ενημερωθεί το σύστημα με  μια νέα σειρά αρίθμησης και ένα ημερολόγιο 

πράξεων ισολογισμού. 

 

Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Διαχείριση → Παραμετροποίηση Εφαρμογών → Γενικά → 

Αριθμός Σειράς → Αριθμός Σειράς και καταχωρείται η νέα σειρά 

αρίθμησης με τον κωδικό ‘YEAR-END’. Επιλέγεται Σειρά→ Γραμμές για να 

καταχωρηθεί η μεθοδολογία Αρίθμησης. Στη νέα καρτέλα επιλέγεται η νέα 

σειρά να ξεκινά από ‘ΠΙ’ με ρυθμό αύξησης ένα και καταχωρείται ο 

‘Αριθμός Έναρξης’ ο ‘Αριθμός Τέλους’ και ο Αριθμός Προειδοποίησης’. 

Επιστρέφοντας στην καρτέλα ‘Αριθμός Σειράς’ επιλέγεται το πεδίο 

‘Προεπιλεγμένη Αρίθμηση’ προκειμένου να δίνεται αυτόματα από το 

σύστημα η κάθε νέα αρίθμηση. 

 

 
 

2. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Γενικά → Τύποι 

Ημερολογίων και καταχωρείται το νέο Ημερολόγιο πράξεων ισολογισμού. 
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1. Επιλέγεται Διαχείριση → Παραμετροποίηση Εφαρμογών → Γενικά 

Αριθμός Σειράς → Αριθμός Σειράς ανά Ημερολόγιο και αντιστοιχείται η νέα 

σειρά στο νέο ημερολόγιο. 

  

 
 

2. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Γενικά 

Πρότυπα Εγγραφών και καταχωρείται το νέο πρότυπο. 
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 7.11.2 Καταχώρηση αποσβέσεων χρήσης  
Οι αποσβέσεις της χρήσης αποτελούν κομμάτι των εγγραφών τέλους χρήσης 

όμως η διαφορά τους με τις υπόλοιπες εγγραφές έγκειται στο γεγονός ότι η 

καταχώρησή τους λαμβάνει χώρα στο νέο ημερολόγιο ‘Πράξεως 

Ισολογισμού’. 

 

 Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων των παγίων στοιχείων της 

εταιρίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα 1/1/2005 έως 31/1/2005 

ανήλθαν σε 5.950 €. Πιο συγκεκριμένα τα 1.900 € αφορούν την απόσβεση 

των μηχανημάτων ,τα 600 € των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ποσό των  

2.100 €  την απόσβεση του κτιρίου στέγασης των γραφείων της εταιρίας, τα 

800 € αφορούν την απόσβεση των  αυτοκίνητων και τέλος τα εναπομείναντα 

550 € αφορούν την απόσβεση των επίπλων της εταιρίας. 

 
Ενέργειες 

1. Οι εγγραφές απόσβεσης θα καταχωρηθούν στο νέο ημερολόγιο, πράξεων 

ισολογισμού. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → 

Εγγραφές Λογιστικής και από την καρτέλα με τα πρότυπα εγγραφών 

επιλέγεται το πρότυπο ‘ΠΙ’ που καταχωρήθηκε νωρίτερα. 
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2. Στην καρτέλα ‘Προεπιλεγμένες Εγγραφές → Εγγραφές Γενικής Λογιστικής’ 

εμφανίζονται αυτόματα η ημερομηνία καταχώρησης και ο πρώτος Αριθμός 

του Παραστατικού, ‘ΠΙ000001’.  Οι αποσβέσεις της χρήσης υπολογίστηκαν 

σε 5.950 €  από τα οποία τα 1.900 € αφορούν την απόσβεση των 

μηχανημάτων ,τα 600 € των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ποσό των  

2.100 €  των κτιρίου στέγασης των γραφείων της εταιρίας, τα 800 € την 

απόσβεση των αυτοκίνητων και τέλος τα εναπομείναντα 550 € αφορούν 

την απόσβεση των επίπλων. Επιλέγεται Καταχώρηση → Καταχώρηση. 

 

 
 

3. Στη συνέχεια ελέγχεται η ορθή ενημέρωση των υποσυστημάτων 

ξεκινώντας από εκείνο της Γενικής Λογιστικής. Επιλέγεται Οικονομική 

Διαχείριση → Γενική Λογιστική →  Λογιστικό Σχέδιο  και παρατηρείται ότι 

τα υπόλοιπα των τριτοβάθμιων του λογαριασμού ‘66’ ‘Αποσβέσεις Παγίων 

Στοιχείων’ έχουν ενημερωθεί με τις αποσβέσεις. 
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1. Ακολούθως ελέγχεται και το Ημερολόγιο Πράξεων Ισολογισμού  για την 

ορθή παραμετροποίηση του. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική 

Λογιστική → Εκτυπώσεις → Εγγραφές Ημερολόγιο Γ/Λ – Α/Λ (ΕΛΛ) και 

στην καρτέλα που εμφανίζεται στο πεδίο ‘Φίλτρο’ επιλέγεται το ημερολόγιο 

‘Πράξεων Ισολογισμού’ και δίνεται η εντολή ‘Προεπισκόπηση’.         

 

 
 

2. Εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εγγραφές που καταχωρήθηκαν νωρίτερα 

στο νέο ημερολόγιο ‘Πράξεων Ισολογισμού’ πιστοποιώντας ότι η 

παραμετροποίηση του νέου ημερολογίου έγινε χωρίς λάθη. 

 

 

 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 224 

 

 
 

3. Μετρά την ολοκλήρωση των εγγραφών απόσβεσης σειρά έχει η έκδοση 

των αποτελεσμάτων χρήσης. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική 

Λογιστική → Εκτυπώσεις → Οικονομική Δήλωση→  Γενικό Καθολικό 

(ΕΛΛ) . Στην καρτέλα που εμφανίζεται επιλέγεται ο ‘Τύπος Λογαριασμού’ 

να είναι ‘Σύνολο’ και καταχωρείται το χρονικό διάστημα στο οποίο 

επιθυμείται να γίνει ο έλεγχος , 01/01/05 – 31/01/05 και δίνεται η εντολή 

‘Προεπισκόπηση’.       
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7.12  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
          

Ακολουθούν οι εγγραφές στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων για την έκδοση 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Οι πράξεις που ακολουθούν 

αφορούν το συγκεκριμένο παράδειγμα και ενδέχεται να τροποποιούνται σε 

διαφορετικής μορφής επιχειρήσεις. 
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• Ο κύκλος εργασιών είναι η πίστωση των λογαριασμών ‘700000’ και 

‘710000’ , τα έσοδα χρεογράφων δεν προήλθαν από την εμπορική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

• Το κόστος πωληθέντων αποτελείται από το κόστος των πωληθέντων  

εμπορευμάτων και εκείνο των παραγόμενων προϊόντων.  

III. Το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ισούται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘202000’ αν αφαιρεθούν τα αποθέματα τέλους 

χρήσης. 

IV.  Από την άλλη το κόστος των παραγόμενων προϊόντων ισούται με 

την χρέωση των λογαριασμών ‘242000’ ‘Αγορές χρήσης Ά υλών’ και 

‘262000’ ‘Αγορές Ανταλλακτικών Παγίων‘ αν αφαιρεθούν τα 

αποθέματα τέλους χρήσης των Ά υλών , των ανταλλακτικών , των 

ετοίμων προϊόντων (κοστολογημένα) και των εν εξελίξει προϊόντων 

(κοστολογημένα) και την χρέωση των άμεσων εξόδων ή αλλιώς το 

μέρος των οργανικών εξόδων που αναλογεί στην παραγωγική 

διαδικασία. 

• Η διαφορά του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων δίνει τα 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης. 

• Τα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης υπολογίζονται αν  από τα 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης αφαιρεθούν τα Γενικά έξοδα της 

χρήση. Τα Γενικά Έξοδα αποτελούνται από τα  : 

7. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας  

8. Έξοδα λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης  

9. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως. 

Τα τελευταία μεταφέρονται από τους λογαριασμούς της ομάδας 6 

‘Οργανικά Έξοδα Κατ’ είδος’  στους λογαριασμούς της ομάδας ‘8’ 

‘Λογαριασμοί αποτελεσμάτων’ και ειδικότερα στους τριτοβάθμιους του 

’8002’ ‘Έξοδα μη Προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων .  
(Ο μερισμός οργανικών  εξόδων κατ’ είδος  στα κέντρα κόστους έχει προηγηθεί και είναι 

γνωστός ) 

 

• Αν στα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προστεθούν τα έσοδα 

συμμετοχών και χρεογράφων και αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα τότε  προκύπτουν τα ‘Ολικά Αποτελέσματα Χρήσης’. Τα Έσοδα 
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Συμμετοχών’ και τα Έσοδα Χρεογράφων’ ισούνται με την πίστωση των 

λογαριασμών ‘76000’ και ‘760100’ και μεταφέρονται αντίστοιχα στους 

λογαριασμούς ‘800301’ και ‘800302’ τριτοβάθμιους του ‘8003’  Έσοδα 

Μη Προσδιοριστικά των Μικτών Αποτελεσμάτων’. Τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα με την σειρά τους ισούνται με την χρέωση 

του λογαριασμού ‘65000’ ‘Τόκοι Δανείων και Χρηματοδοτήσεων’ και 

μεταφέρονται στον αποτελεσματικό λογαριασμό ‘800206’ ‘Χρεωστικοί 

Τόκοι και Συναφή Έξοδα’. 

 

 

7.12.1  Εγγραφές σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων  
Οι εγγραφές σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων αποτελούν έγγραφες πράξεως 

Ισολογισμού και η καταχώρησή τους γίνεται στο εν λόγω ημερολόγιο .Η 

καταχώρηση των εγγραφών παρουσιάζεται αναλυτικά στην καταχώρηση των  

εργασίας  .Από πλευράς παραμετρικών ενεργειών δίνεται προσοχή κατά την 

καταχώρηση των εγγραφών να διαγράφεται από τις αναλυτικές γραμμές η 

παραμετροποίηση του Φ.Π.Α ώστε να μην γίνονται  οι ομώνυμες εγγραφές. 

 
                                              

7.13  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ισολογισμός της εξεταζόμενης εταιρίας εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα 

με την δημιουργία παραμετρικών εκτυπώσεων αρκεί ο χρήστης να 

ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες παραμετροποίησης. Πρώτον να  

καταγράψει τις γραμμές του ισολογισμού, των λογαριασμών δηλαδή που 

αθροίζονται ανά γραμμή και των γραμμών συνόλου, και στη συνέχεια να 

καταχωρήσει τα  δεδομένα στο πρόγραμμα δημιουργίας εκτυπώσεων. 

 
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Γενική Λογιστική → Ανάλυση & 

εκτυπώσεις → Οικονομικές Καταστάσεις και στο πεδίο ‘Ονομασία’ 

καταχωρούνται τα οι νέες καταστάσεις. Επιλέγεται ‘Ισολογισμός – 

Ενεργητικό ‘ και δίνεται η εντολή ‘Ok’. 
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2. Καταχωρείται η πρώτη σελίδα του ενεργητικού με τους ενδιάμεσους και 

λογαριασμούς συνόλων. 

 

 
 

Με την δεύτερη σελίδα ολοκληρώνεται η καταγραφή των γραμμών του 

ισολογισμού. Επιλέγεται Οικονομική Κατάσταση → Επισκόπηση για να 

εμφανιστεί το αποτέλεσμα του ενεργητικού. 
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3. Στην ‘ Επισκόπηση’ καταχωρείται στο πεδίο ‘φίλτρο’ το χρονικό διάστημα 

για το  οποίο επιθυμείται να υπολογιστεί ο ισολογισμός του ενεργητικού . 

Επιλέγεται Λειτουργίες → Εκτύπωση. 

 
 

4. Στην οθόνη επιλογής οι απαιτούμενες παράμετροι είναι συμπληρωμένοι 

οπότε επιλέγεται αμέσως η εντολή ‘Προεπισκόπηση’. 
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5. Παρουσιάζεται εκτυπωμένη η κατάσταση του ενεργητικού της εταιρίας. 
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 Οι ίδιες παραμετρικές ενέργειες γίνονται από τον χρήστη για την εκτύπωση 

του παθητικού.  

6. Καταχωρείται η σελίδα του παθητικού με τους ενδιάμεσους και 

λογαριασμούς συνόλων. Επιλέγεται Οικονομική Κατάσταση → 

Επισκόπηση για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα του παθητικού.. 
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7. καταχωρείται στο πεδίο ‘φίλτρο’ το χρονικό διάστημα για το  οποίο 

επιθυμείται να υπολογιστεί ο ισολογισμός του παθητικού. Επιλέγεται 

Λειτουργίες → Εκτύπωση και στην οθόνη επιλογής ‘Προεπισκόπηση’. 

 

 
 

8. Παρουσιάζεται εκτυπωμένη η κατάσταση του παθητικού της εταιρίας για 

την συγκεκριμένη ημερομηνία 31/01/05.  
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Ελέγχεται αν του σύνολο του παθητικού ισούται με εκείνο του ενεργητικού 

όπως και συμβαίνει.  
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7.14  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
7.14.1 Σειρές αριθμήσεων  
Προκειμένου να καταχωρηθούν οι εγγραφές της Αναλυτικής Λογιστικής στο 

σύστημα  θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα σειρά αρίθμησης . Επιλέγεται 

Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Εφαρμογών → Γενικά → Αρ.Σειράς → 

Αρ.Σειράς. Καταχωρείται κωδικός , περιγραφή και στη συνέχεια στο κάτω 

μέρος της οθόνης στην επιλογή ‘Σειρά’ δίνεται η εντολή ‘Γραμμές’ 

προκειμένου να ορισθεί η αυτόματη αρίθμηση. 

 

 
 

7.14.2  Πρότυπα εγγραφών 
Ορίζεται ένα πρότυπο εγγραφών για τις εγγραφές τις Αναλυτικής Λογιστικής 

Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Παραμετροποίηση → Γενικά →  

Πρότυπα Εγγραφών και καταχωρείται το πρότυπο με την ονομασία 

Αναλυτική’ και περιγραφή Αναλυτική Λογιστική’ .  
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7.14.3  Παραμετροποίηση Αναλυτικής Λογιστικής  
Προκειμένου να ξεκινήσει η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών της 

Αναλυτικής Λογιστικής απαιτείται η δημιουργία παραμετρικών αρχείων. 

 
Ενέργειες 

1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Αναλυτική Λογιστική 

Παραμετροποίηση → Παραμετροποίηση Α/Λ Λογιστικής. Στην πρώτη 

καρτέλα της οθόνης ‘Γενικά’ συμπληρώνεται στα παιδία ‘Ημερομηνία 

καταχώρησης από , ‘Ημερομηνία καταχώρησης έως‘ το επιτρεπόμενο 

διάστημα των λογιστικών εγγραφών προς αποφυγή λανθασμένων 

καταχωρήσεων καθώς και το προκαθορισμένο πρότυπο εγγραφών που 

θα χρησιμοποιηθεί. 

 

                              

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 236 

 

2. Ακολούθως στην καρτέλα ΄Αρίθμηση’ επιλέγεται ο αριθμός σειράς για τις 

εγγραφές της Αναλυτικής Λογιστικής και στην καρτέλα ‘Λογιστικό Σχέδιο’ 

περιγράφεται η δομή και τα επίπεδα του λογιστικού σχεδίου. Ειδικότερα οι 

πρωτοβάθμιοί αποτελούνται από δύο ψηφία, οι δευτεροβάθμιοί από 

τέσσερα, οι τριτοβάθμιοί από έξη κ.ο.κ.         
 

 

            
 

7.14.4  Ημερολόγια 
Ενέργειες 

1. Ορίζεται ένας τύπος ημερολογίου όπου θα συγκεντρώνονται οι εγγραφές 

της Αναλυτικής Λογιστικής. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση →  Γενικά → Τύποι Ημερολογίων και ορίζεται ο τύπος 

ημερολογίού ‘Αναλυτική Λογιστική’. 
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2. Στη συνέχεια επιλέγονται οι αριθμοί σειράς που ενημερώνουν το 

ημερολόγιο της Αναλυτικής Λογιστικής. Επιλέγεται Διαχείριση → 

Παραμετροποίηση Εφαρμογών  → Γενικά → Αριθμοί Σειράς  → Αριθμοί 

Σειράς  ανά Ημερολόγιο και επιλέγονται οι σειρές της Γενικής Λογιστικής. 
 

                           
 
 
 

7.14.5  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
1. Επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Αναλυτική Λογιστική → Λογιστικό 

Σχέδιο Α/Λ και στη συνέχεια καταχωρούνται οι λογαριασμοί του λογιστικού 

σχεδίου που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του παραδείγματος. Η 

ένδειξη ‘Σύνολο – Καταχώρηση’ μαρτυρά αν ο λογαριασμός δέχεται 

εγγραφές ή είναι λογαριασμός συνόλου. Στην στήλη ‘πρόσθετα’ 

παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού κάθε λογαριασμού συνόλου. Να 

σημειωθεί ότι όλοι οι λογαριασμοί είναι λογαριασμοί αποτελεσμάτων. 
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7.15   ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 

Για την καταχώρηση εγγραφών στο υποσύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής 

επιλέγεται Οικονομική Διαχείριση → Αναλυτική Λογιστική→  Εγγραφή Α/Λ . 

Στο δείγμα οθόνης που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρώτη εγγραφή της  

μεταφοράς των αγορών της χρήσης στην Αναλυτική Λογιστική. 

 

      
 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κομμάτι της παραμετροποίησης των 

υποσυστημάτων που σκοπό είχε την δημιουργία της απαραίτητης βάσης 

δεδομένων για την επίλυση της συγκεκριμένης εφαρμογής και την εν γένει   

ανάλυση της όλης λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος ΟΔΕΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Βιβλιογραφία  

 
 

• Πιστοποιημένο Εγχειρίδιο χρήσης  ‘Ελληνική λειτουργία του Microsoft 

Business Solution – Navision 3.70’ 
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