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ΟΡΙΑΚΗ & ΠΛΗΡH  ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ 

Διαφορές & Εφαρμογές 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

  

 Η ζεκαζία ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν πνπ ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Κάζε βηνκεραληθή επηρείξεζε θαιείηαη λα δηαζέηεη επαξθή ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα ζηαζεξά έμνδα, πνπ ηελ επηβαξχλνπλ αθφκα 

θαη φηαλ ε παξαγσγή θαη νη πσιήζεηο θηλνχληαη ζε κεδεληθά επίπεδα. Δηδηθά γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηβαξχλνληαη ηδηαηηέξσο απφ πςειά ζηαζεξά έμνδα, φπσο νη 

αεξνπνξηθέο κε ην πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ αεξνπιάλσλ, ζα πξέπεη λα βξνπλ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα ην θαιχςνπλ θαη ηαπηφρξνλα λα εκθαλίδνπλ 

«ειθπζηηθά» θέξδε ρξήζεο, ηφζν γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο φζν θαη γηα ηνπο δηάθνξνπο 

πηζησηέο – Σξάπεδεο. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζηε ινγηζηηθή θφζηνπο δηαθξίλνληαη δχν δηαθνξεηηθνί 

κέζνδνη θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ, πνπ έγθεηληαη ζηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία σο 

πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θάζε πξντφληνο: 

 Η πλήρης ή απορροφητική θνζηνιφγεζε, ζηελ νπνία ην θφζηνο 

παξαγσγήο ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηα ζηαζεξά φζν θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα, 

 

 ηελ οριακή θνζηνιφγεζε, πνπ δελ ππνινγίδεη ηα ζηαζεξά έμνδα 

παξαγσγήο πξντφλησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη θφζηνο πεξηφδνπ θαη 

επηβαξχλνπλ κφλν ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

πλέπεηα απηήο ηεο δηαθνξάο, είλαη ε παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηειηθό απόζεκα 

εκπνξεπκάησλ, ην νπνίν: ζηελ πξψηε πεξίπησζε απνξξνθά έλα κέξνο ησλ 

ζηαζεξψλ εμφδσλ «απειεπζεξψλνληαο» έηζη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ζηε δε, 

δεχηεξε πεξίπησζε,  απνηειείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ κεηαβιεηφ θφζηνο 

παξαγσγήο, επνκέλσο φιν ην ζηαζεξφ θφζηνο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά κεησκέλα ζπγθξηηηθά κε ηελ πιήξε 

θνζηνιφγεζε. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Έζησ ε επηρείξεζε «ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΔΒΔ» ε νπνία παξάγεη θαη πνπιάεη ην πξντφλ 
Υ ζηελ ηηκή ησλ 20 €. 

 

Σα θνζηνινγηθά δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 

 Μεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο 9 € αλά κνλάδα. 

 ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο 4000€.  
 ηαζεξφ θφζηνο πσιήζεσλ 11000€. 

 Γηα ην ελ ιφγσ έηνο δελ ππάξρεη αξρηθφ απφζεκα πξντφληνο.  
 
 Σν έηνο 20Υ8 πξνυπνιφγηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαγσγή 4000 

κνλάδσλ πξντφληνο Υ. 
 

 
Ζεηείηαη: 
 

 
1. Να ππνινγηζηεί ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο «ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΔΒΔ» εθαξκφδνληαο 

πιήξε ή απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε θαη νξηαθή θνζηνιφγεζε, αλ ιεθζεί ππφςε φηη 
δελ ππήξρε ηειηθφ απφζεκα πξντφληνο.  Να αηηηνινγεζεί ην απνηέιεζκα 

ζπγθξίλνληαο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο. 
 
 

2. Να ππνινγηζηεί ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο «ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΔΒΔ» εθαξκφδνληαο 
πιήξε ή απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε θαη νξηαθή θνζηνιφγεζε, αλ ιεθζεί ππφςε φηη 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεο παξέκεηλαλ απνχιεηεο 400 κνλάδεο πξντφληνο.  Να 
αηηηνινγεζεί ην απνηέιεζκα ζπγθξίλνληαο ηηο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο 
θνζηνιφγεζεο. 
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ΛΤΗ 

 

1. ΧΩΡΙ ΣΔΛΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ: 

 

 ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΗ ή ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΗ 

 

Πσιήζεηο 80.000 (4000*20€) 80.000 

κείνλ Κφζηνο πσιεζέλησλ -36.000 (4000*9€ κεηαβιεηφ) -40.000 (4000*(9+1*) ζπλνιηθφ) 

Μηθηφ θέξδνο 

Πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο  

- 

44.000 

40.000 

-------- 

κείνλ ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο 

         ηαζεξφ θφζηνο πσιήζεσλ 

-4.000 

-11.000 

- 

-11.000 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ ΥΡΗΗ 29.000 29.000 

 

*ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα = 4000/4000 = 1€/κνλ 

 

Σηελ πεξίπηωζε πνπ δεν ππάξρεη ηειηθό απόζεκα απνύιεην ζηηο απνζήθεο ηεο 

επηρείξεζεο 31/12/ΧΧ, απηό ζα έρεη ωο απνηέιεζκα ηα θέξδε ηεο ρξήζεο λα είλαη 
αθξηβώο ηα ίδηα θαη ζηηο δύν κεζόδνπο, αθνύ ην ζύλνιν ηεο παξαγωγήο, κε ην 

ζηαζεξό θαη ην κεηαβιεηό θόζηνο, επηβαξύλνπλ απόιπηα ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

 

2. ΜΕ ΣΔΛΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ 400 ΜΟΝΑΓΔ: 

 

 ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΗ ή ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΗ 

 

Πσιήζεηο 80.000 (4000*20€) 80.000 

κείνλ Κφζηνο πσιεζέλησλ -32.400 (3600*9€ κεηαβιεηφ) -36.000 (3600*(9+1*) ζπλνιηθφ) 

Μηθηφ θέξδνο 

Πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο  

- 

47.600 

44.000 

-------- 

κείνλ ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο 

           ηαζεξφ θφζηνο πσιήζεσλ 

-4.000 

-11.000 

- 

-11.000 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ ΥΡΗΗ 32.600 33.000 

 

*ηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα = 4000/4000 = 1€/κνλ 
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Αμία ηειηθνχ απνζέκαηνο εκπνξεπκάησλ 31/12: 

 Οξηαθή: 400 κνλ * 9€ = 3600€ 

 

 Πιήξεο: 400 κνλ * 10€ = 4000€ 

 

 
Μέρος ηνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο παξαγωγήο «απνξξνθάηαη» ζην ηειηθό απόζεκα 

εκπνξεπκάηωλ θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκό, κε απνηέιεζκα ηα θέξδε ρξήζεο λα 
απειεπζεξώλνληαη θαη λα εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πην βειηηωκέλα ζηελ πιήξε ή 

απνξξνθεηηθή θνζηνιόγεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ νξηαθή. 

Γηα ην ιόγν απηό, ζηελ πξάμε πξνηηκάηαη ε πιήξεο θνζηνιόγεζε. 
 


