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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το µεγαλύτερο επιχειρηµατικό µερίδιο της ελληνικής αγοράς είναι οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, που σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση και την τον ανταγωνισµό καθιστά 

αναγκαίο την εξεύρεση λύσης για την διευκόλυνση του επιχειρείν , ώστε να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικές και να οδηγηθεί η ελληνική οικονοµία από το αδιέξοδο. 

Μία λύση για το ανωτέρω ζήτηµα είναι η θεσµοθέτηση µιας νέας εταιρικής µορφής, της 

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «Ι.Κ.Ε.» µε το Ν.4072/2012. 

Η Ι.Κ.Ε. διακρίνεται για την ευελιξία και την απλότητά, και κατά την ίδρυση όσο και κατά 

την λειτουργία της, και ταιριάζει περισσότερο στο µέγεθος των  µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι η εταιρική συµµετοχή δεν συνδέεται µε 

τη συγκρότηση του εταιρικού κεφαλαίου και δύναται να είναι και ένα (1) ευρώ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός αυτής της διπλωµατικής είναι να παρουσιάσει τις διατάξεις της νέας εταιρικής 

µορφής µέσα από την λειτουργία της, καθώς και την διαδικασία και την σηµασία 

κοστολόγησης των προϊόντων της.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας,  εστιάζεται στα γενικά χαρακτηριστικά  της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρίας όπως ο τρόπος σύστασης της καθώς και η διαχείριση - 

Εκπροσώπηση των Ι.Κ.Ε. και δικαιώµατα-υποχρεώσεις των εταίρων όπως αυτά 

αναγάγονται στην συγκεκριµενη εταιρία. Επιπροσθέτως, διαχωριζονται τα είδη εισφορών 

που δύναται να υπάρξουν σε µια ΙΚΕ και ο τροπος αύξησης ή µείωσης εταιρικού 

κεφαλαίου και µεταβίβασης εταιρικού µεριδίου και η λογιστική παρακολούθηση τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρεται η λογιστική οργάνωση που υπάρχει 

στην εταιρία (βιβλία και στοιχεία) καθώς και η λειτουργία του λογιστηρίου του. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, ορίζονται οι βασικές έννοιες και αρχές της 

κοστολόγησης  κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και την εξέχουσα σηµασία της για 

την λήψη των σωστών αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, ορίζεται το πρότυπο κόστος και η χρηστική του αξία, 

καθώς το άµεσο και γενικό βιοµηχανικό κόστος, και υπολογίζονται ανά κατηγορία όλα τα 

κόστη κατά την παραγωγική διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1.1. Προφίλ και σκοπός Εταιρίας  

H ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε. είναι µια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από έµπειρα στελέχη και 

προσωπικό µε πολυετή εµπειρία στο χώρο του χαρτοκιβωτίου και των ειδών συσκευασίας. 

Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Το χονδρικό και λιανικό εµπόριο προϊόντων χάρτου, 

χαρτιού, χαρτονιών, χαρτοκιβωτίων, ειδών συσκευασίας, καθαρισµού και γενικός πάσης 

φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων, β) Η παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων 

χάρτου, χαρτιού, χαρτονιών, χαρτοκιβωτίων ειδών συσκευασίας και γενικός πάσης 

φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων χαρτονιού (κυψέλες, διαχωριστικό οντουλέ, κουτιά 

πρέσας κ.α.) 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήµατα στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συµµετέχει και να συνεργάζεται µε κάθε άλλη επιχείρηση 

στην αλλοδαπή ή στην ηµεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 

Η έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στο δήµο Αθηναίων Αττικής Η εταιρεία µπορεί να 

µεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου µετά από απόφαση της Γενικής συνέλευσης των 

Εταίρων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012. 

Η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή άλλες µορφές 

δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

 

1.2. Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας 

Προκειµένου να συσταθεί µια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρείας απαιτείται ο ιδρυτής, ή οι 

συµβαλλόµενοι ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να προβούν στις παρακάτω 

ενέργειες ενώπιον της «Υπηρεσία Μιας Στάσης»:  

α) Κατάθεση του έγγραφου σύστασης της εταιρείας, το οποίο µπορεί να περιβάλλεται τον 

τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου  σε περίπτωση: 

� επιβολής από ειδική διάταξη νόµου  

� εισφοράς στην εταιρεία περιουσιακών στοιχείων, των οποίων για τη µεταβίβαση 

απαιτείται ο συγκεκριµένος τύπος   

� κατόπιν επιλογής των συµβαλλόµενων µερών 

β) Υποβολή υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.  
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γ) Υποβολή αίτησης για την καταχώριση της επωνυµίας και  εγγραφή της εταιρείας ως 

µέλους στο οικείο επιµελητήριο 

δ) Καταβολή του γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας 

ε) Υποβολή δήλωσης για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και άµεση εξόφλησης του 

αναλογούντος φόρου 

στ) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη διεύθυνση της εταιρείας  

ζ) Υποβολή αίτησης και συµπλήρωσης των απαραίτητων έντυπων για την χορήγηση 

αριθµού φορολογικού µητρώου. 

Η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» υποχρεούται αυθηµερόν ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, και 

µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται , να προβεί σε:  

α) έλεγχο της αίτησης και καταχώρισης του έγγραφου σύστασης, ως προς τη 

νοµιµοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων και 

εγγράφων, που έχουν υποβληθεί 

β) προέλεγχο της επωνυµίας και χορήγηση προέγκρισης χρήσης µέσω της πρόσβασης 

στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. (Σε περίπτωση που η επωνυµία προσκρούει σε 

προγενέστερη καταχώριση, η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους 

και προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυµίας ύστερα από συνεννόηση µαζί τους) 

γ) είσπραξη του γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και του φόρου 

συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής αυτών 

δ) την χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των 

απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας. 

Επιπροσθέτως, Η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» υποχρεούται να µεριµνήσει για 

 α) την καταχώριση και εγγραφή της εταιρείας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και για τη 

χορήγηση Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθµού Καταχώρισης 

β) την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρείας, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, 

καθώς και για την αποστολή ανακοίνωσης περί της σύστασης της εταιρείας, καθώς και 

των στοιχείων των εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης 

γ) την εγγραφή της εταιρείας στο αρµόδιο επιµελητήριο. 

Εφόσον, κατόπιν ελέγχου, η αίτηση ή το έγγραφο σύστασης ή τα προσκοµιζόµενα 

δικαιολογητικά προκύψει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι 

ενδιαφερόµενοι καλούνται, µέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να προβούν εγγράφως 

στις αναγκαίες διευκρινίσεις, συµπληρώσεις ή διορθώσεις µέσα σε δύο εργάσιµες, ή, 

εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της 

σχετικής πρόσκλησης, η οποία δύναται να παραταθεί. Σε περίπτωση που η προθεσµία 

παρέλθει ή τα υποβαλλόµενα έγγραφα συνεχίζουν να µην πληρούν τις αντίστοιχες 
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προϋποθέσεις του νόµου, έχει ως αποτέλεσµα της µη καταχώρησης η σύσταση της 

εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την εν όλο ή εν µέρει επιστροφή του ποσού του ενιαίου κόστους 

σύστασης εταιρείας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβλήθηκαν .  

 Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε στις είκοσι έξι [26] του µηνός Απριλίου, του έτους δύο 

χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014), ηµέρα Τετάρτη, µε συµβαλλόµενους Α και Β, µε την ιδιότητα 

και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής µορφής, της οποίας η επωνυµία είναι 

«ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε.» και σε απόδοση στην Αγγλική γλώσσα «ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ P.C.». 

1.3. ∆ιαχείριση και Εκπροσώπηση - Αποφάσεις των Εταίρων 

Συνέλευση των Εταίρων-∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των εταίρων 

1.3.1. Συνέλευση των εταίρων της ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε. 

Οι αποφάσεις των εταίρων λαµβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι οµόφωνες οπότε 

µπορούν να λαµβάνονται εγγράφως, χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων 

µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e- 

mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το 

άρθρο 66 του Ν.4072/2012· 

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο και µέσα 

σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 

Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνέλευση, µε 

έγγραφη πρόσκληση ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), η οποία σηµειώνεται 

στο προβλεπόµενο από το νόµο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να 

αναγράφεται η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέµατα που θα 

συζητηθούν. 

Αν συµφωνούν όλοι οι εταίροι, µπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόµα και αν 

δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω διατυπώσεις (καθολική συνέλευση).  

1.3.2. ∆ικαίωµα ψήφου-Λήψη Αποφάσεων 

Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα µιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει 

περισσότερα εταιρικά µερίδια, ο αριθµός των ψήφων είναι ανάλογος µε τον αριθµό αυτών. 

Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκηθεί από έτερο άτοµο, διαχειριστή ή µη, αν 

πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισµό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή 

δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη, σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν.4072/2012. 

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό ή 

στον νόµο. 
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1.3.3. Αρµοδιότητα της συνέλευσης 

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή 

διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει 

για:  

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού  

β) τον διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από 

κάθε ευθύνη 

γ) την έγκριση του ισολογισµού και την διάθεση των κερδών  

δ) τον αποκλεισµό εταίρου 

ε) την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή µετατροπή 

αυτής και 

στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόµενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόµο. 

1.3.4. ∆ιορισµός-Εξουσία-Ανάκληση ∆ιαχειριστών 

 Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε, σύµφωνα µε το καταστατικό 

της, για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Α, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόµιµα την 

εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόµενη 

στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυµία. Ενδεικτικά ο 

διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον ∆ηµοσίων, 

∆ηµοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, ∆ιεθνών Οργανισµών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον 

οποιουδήποτε Ελληνικού ή ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου ή ∆ικαστικής Αρχής, οποιουδήποτε 

βαθµού και δικαιοδοσίας, αναλαµβάνει χρήµατα, αξιόγραφα, µερίσµατα, αποδείξεις και 

τοκοµερίδια, εισπράττει χρήµατα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται 

συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγή  και επιταγές, παραλαµβάνει, οποισθογραφεί και 

εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και 

ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις µε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 

(Ιδιωτικούς και ∆ηµόσιους), µε Τράπεζες και µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

παρέχει και λαµβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει 

πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή 

διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και 

Ταµίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασµό της εταιρίας από 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, ∆ηµόσιο Ταµείο, 

Οργανισµό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηµατικά ποσά, να παραλαµβάνει 

πράγµατα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. 
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 Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει όλες ή µερικές από τις πράξεις διαχείρισης µε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή µε εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής του από ∆ηµόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή µη, προσδιορίζοντας και 

το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. 

1.3.5. Ευθύνη των διαχειριστών 

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις του νόµου, του 

καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσµα. 

Η ευθύνη αυτή δεν υφίστανται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

σύννοµη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση, η οποία 

ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς 

εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. Με απόφαση των εταίρων δύναται να 

απαλλάσσεται ο διαχειριστής, µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

µόνο για τα διαχειριστικά πταίσµατα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν οµόφωνα γενική 

απαλλαγή. 

Η διαχείριση που ανατέθηκε µε το καταστατικό ανακαλείται µε απόφαση των εταίρων 

µόνο για σπουδαίο λόγο είτε µε απόφαση του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012. 

Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση 

ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. 

1.3.6. Απαγόρευση Ανταγωνισµού 

Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους 

λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε 

να είναι εταίροι οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισµένης 

ευθύνης ή άλλης I.K.E. που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς οµόφωνη απόφαση της 

συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία 

µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση ή αντί για αποζηµίωση να ζητήσει για µεν τις πράξεις που 

έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασµό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για 

λογαριασµό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασµό άλλου, να δοθεί 

στην εταιρία αµοιβή-διαµεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αµοιβής 

απαίτηση. 

1.3.7. Γνώση της πορείας των Εταιρικών Υποθέσεων 

Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίµηνο να λαµβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή µε 

αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα 

έγγραφα της εταιρείας. Επιπροσθέτως, δικαιούται µε δαπάνες του να λαµβάνει 
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αποσπάσµατα του βιβλίου, των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών. Η εταιρεία µπορεί να 

αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία, αν υπάρχει σοβαρή 

απειλή στα επιχειρηµατικά συµφέροντα της εταιρείας.  

∆ικαίωµα του εταίρου είναι να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση και την εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευσης. Εταίροι 

που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται 

οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισµό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-

λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόµου ή του καταστατικού 

και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα µε έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία. 

1.3.8.Έξοδος Εταίρου 

Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου, που εκδίδεται µετά από αίτησή του. Έξοδος εταίρου µε εξωκεφαλαιακές 

εισφορές µπορεί να γίνει µε απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει 

σε αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω 

ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονοµήσει τα εταιρικά µερίδια. Ο 

εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των µεριδίων του. Αν τα µέρη δεν 

συµφωνούν στην αποτίµηση, αποφασίζει το ∆ικαστήριο. Σε περίπτωση που κάποιος 

εταίρος επιθυµεί να µεταβιβάσει τη µερίδα του, υποχρεούται να την προσφέρει πρώτα 

στον άλλο εταίρο και σε περίπτωση που εκείνος αρνηθεί την αγορά, µπορεί να τη 

µεταβιβάσει σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα αποδεχθούν όλοι οι εταίροι. Σε 

περίπτωση που δεν ακολουθεί η ως άνω διαδικασία, είναι άκυρη η µεταβίβαση σε τρίτο 

κατά τα παραπάνω. 

1.3.9. Αποκλεισµός Εταίρου 

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το ∆ικαστήριο, µετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, 

µπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε για αυτό απόφαση των 

λοιπών εταίρων µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 

Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόµενο της πλήρους 

αξίας των µεριδίων του, η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση 

που κάποιος εταίρος επιθυµεί να µεταβιβάσει τη µερίδα του, υποχρεούται να την 

προσφέρει πρώτα στον άλλο εταίρο και σε περίπτωση που εκείνος αρνηθεί την αγορά, 

µπορεί να τη µεταβιβάσει σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα αποδεχθούν όλοι οι 

εταίροι. Σε περίπτωση που δεν ακολουθεί η ως άνω διαδικασία, είναι άκυρη η µεταβίβαση 

σε τρίτο κατά τα παραπάνω. 
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1.3.10. Τροποποίηση Καταστατικού 

Η τροποποίηση του καταστατικού της µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση της συνέλευσης, 

η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθµού 

των εταιρικών µεριδίων. 

Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύµβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας που ορίζει ο νόµος. 

1.4. Εταιρικά Μερίδια Εισφορές Εταίρων 

1.4.1. Είδη εισφορών Γενικά 

Η συµµετοχή στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτεί την απόκτηση ενός ή 

περισσότερων εταιρικών µεριδίων. Τα εταιρικά µερίδια δεν δύναται να παρασταθούν µε 

µετοχές. Τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από την εταιρία για εταιρικά µερίδια, δεν 

επέχουν να χαρακτήρα αξιόγραφου. Κατά την έναρξη της εταιρίας,  ο αριθµός των 

µεριδίων κάθε εταίρου ορίζεται στο καταστατικό, ο οποίος µπορεί να αυξοµειώνεται κατά 

την διάρκεια της λειτουργίας της. Τα εταιρικά µερίδια έχουν ονοµαστική αξία τουλάχιστον 

ενός (1) ευρώ και είναι όµοια, ανεξάρτητα του είδους της εισφοράς στην οποία 

αντιστοιχούν.  

Τα εταιρικά µερίδια αντιστοιχούν σε εισφορές των εταίρων και ο αριθµός που κατέχει  

κάθε εταίρος είναι ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Οι εισφορές χωρίζονται σε 

είναι τρεις κατηγορίες ως εξής:   

 

� Κεφαλαιακές εισφορές  

Οι «κεφαλαιακές εισφορές» ορίζονται ως οι εισφορές σε µετρητά ή σε είδος που 

σχηµατίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Προκειµένου µία εισφορά  θεωρηθεί κεφαλαιακή, 

είναι αναγκαίο να αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, το οποίο δύναται να τύχει χρηµατικής 

αποτίµησης, σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 8 παρ. 57 του Ν. 2190/1920 και  η 

αποτίµηση του πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 98 και 9α του Ν. 2190/1920. 

 

� Εξωκεφαλαιακές εισφορές 

Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν οι παροχές που δεν αποτελούν αντικείµενο 

κεφαλαιακής εισφοράς, όπως π.χ. οι απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη 

υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών. Η καταγραφή της εξειδίκευσης και ο ορισµός του 

χρονικού διαστήµατος για την εκτέλεση τους είναι αναγκαίο να αναφέρεται στο 

καταστατικό.  
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Στο καταστατικό καθορίζεται η αξία των εισφορών αυτών που αναλαµβάνονται, είτε κατά 

τη σύσταση της εταιρείας είτε και µεταγενέστερα. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, µε την καθοριζόµενη στο καταστατικό 

αξία.  

 

� Εγγυητικές εισφορές  

«Εγγυητικές εισφορές» είναι αυτές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των 

τρίτων για τα χρέη της εταιρείας έως του οριζόµενου πόσου στο καταστατικό. Ο εταίρος 

που παρέχει εγγυητική εισφορά, δηλώνει υπεύθυνα ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις εξόφληση των 

χρεών της εταιρείας.  

Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει κάθε χρέος της εταιρείας µε τόκους και επιβαρύνσεις και 

υφίσταται άµεσα και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που µπορούν να του ασκήσουν 

ευθέως αγωγή. Ο εταίρος δύναται να προβάλει ενστάσεις κατά του δανειστή που δεν 

θεµελιώνονται στο πρόσωπό του, µόνον εφόσον θα µπορούσαν να προβληθούν από την 

εταιρεία. Περισσότεροι εταίροι που ευθύνονται µε τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εξ 

ολόκληρου.  

Κάθε εταιρικό µερίδιο εκπροσωπεί ένα µόνο είδος εισφοράς. 

Το είδος των εισφορών των εταίρων στην εταιρία ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε. είναι 

κεφαλαιακές. 

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε  στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, 

διαιρούµενο συνολικά σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής 

αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους 

σε µετρητά στο Ταµείο της Εταιρίας ως εξής: α) Ο Α κατέβαλλε στο ταµείο της εταιρείας 

δώδεκα χιλιάδες, επτακόσια πενήντα (12.750) ευρώ και καλύπτει χίλια διακόσια εβδοµήντα 

πέντε (1.275) εταιρικά µερίδια-ονοµαστικής αξίας το καθένα δέκα (10) ευρώ και β) η Β 

κατέβαλλε στο ταµείο της εταιρείας δώδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα (12.250) ευρώ και 

καλύπτει χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας το καθένα 

δέκα (10) ευρώ. Εγγυητικές εισφορές δεν έχουν παραχθεί από τους εταίρους. 

Στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρίας οι εταίροι συµµετέχουν κατ' αναλογία ίση µε την 

συµµετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή ο Α κατά ποσοστό 51% και η Β κατά ποσοστό 49%. 

1.4.2. Εταιρικό Μερίδιο-Μεταβίβαση εταιρικού Μεριδίου 

Το εταιρικό µερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά µερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη 

µερίδα συµµετοχής του. 
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Μόνο για ολόκληρη την µερίδα συµµετοχής µπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, 

το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να 

αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα οι λέξεις "ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". 

Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και 

επάγεται αποτελέσµατα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε 

αυτή της µεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον 

µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην 

εταιρεία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να 

καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόµο και το 

καταστατικό. 

Σε περίπτωση µεταβίβασης του εταιρικού µεριδίου "αιτία θανάτου", οι λοιποί εταίροι θα 

εξαγοράζουν το εταιρικό µερίδιο του θανόντος στην πραγµατική αξία του προσδιοριζοµένη 

από το αρµόδιο ∆ικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 

4072/2012. 

1.4.3. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου 

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Σε 

περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, όλοι οι εταίροι έχουν 

δικαίωµα προτίµησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα µε τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων 

που έχει καθένας. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται µε δήλωση προς την εταιρεία µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το 

δικαίωµα προτίµησης µπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται µε απόφαση των εταίρων, 

που λαµβάνεται µε ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Αν η 

απόφαση αυτή δεν µπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων 

µειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρµόδιο δικαστήριο µετά από αίτηση της 

εταιρίας. 

1.4.4. Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου 

Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων που αντιστοιχούν σε 

κεφαλαιακές εισφορές και µε τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των εταίρων που 

έχουν τέτοια µερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση, των εταίρων αυτών. 

Σε περίπτωση µείωσης κεφαλαίου, το αποδεσµευόµενο ενεργητικό µπορεί να αποδίδεται 

στους εταίρους µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, µόνο αν οι εταιρικοί 

δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του 

Ν.4072/2012. 
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1.5. Λογιστική Παρακολούθηση Εισφορών Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις ∆ιανοµή Κερδών Έλεγχος 

1.5.1. Λογιστική Παρακολούθηση  

Η εταιρική χρήση της εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα µία 

(31) ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.  

Μία φορά το χρόνο στο τέλος του, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να 

συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, µε 

λεπτοµερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 

καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της µε βάση την απογραφή αυτή. 

Με βάση την απογραφή, καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισµός, στον 

οποίο πρέπει να φαίνεται µε σαφήνεια η αληθινή οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. Τον 

ισολογισµό συνοδεύει και λεπτοµερής ανάλυση του λογαριασµού "κερδών και ζηµιών". 

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των άρθρων 42, 42 A, 42Β ,42Γ, 42∆, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του 

κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακας 

διαθέσεως αποτελεσµάτων και παράρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και 

ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, µε επιµέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις 

διατυπώσεις δηµοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 

του Ν.4072/2012. 

 

Έλεγχος  

Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε  τις  διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και 

της παρ. 4 του άρθρου 43α του Ν.. 2190/1920 από τους ελεγκτές που ορίζονται από τους 

εταίρους, και ο διορισµός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.  

1.5.2. ∆ιανοµή Κερδών 

Οι εταίροι έχουν δικαίωµα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο 

ισολογισµό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζηµιές, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής 

τους στην εταιρία. Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και τη διανοµή 

κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών 

πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για 

σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί µόνο να 
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κεφαλαιοποιείται ή να συµψηφίζεται µε ζηµίες. Πρόσθετα αποθεµατικά µπορούν να 

αποφασίζονται από τους εταίρους. 

1.5.3. ∆ιάλυση 

Η εταιρεία λύεται:  

α) οποτεδήποτε µε απόφαση των εταίρων µε την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθµού 

των µεριδίων 

β) όταν παρέλθει ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί 

πριν λήξει µε απόφαση των εταίρων  

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και  

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος . 

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, 

καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε µέριµνα του εκκαθαριστή. 

1.5.4. Εκκαθάριση 

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση 

πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η 

διανοµή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυµία της 

γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των 

οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής 

περιουσίας ή και άλλες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 

συµφέρον της εταιρίας. 

1.5.5. Εκκαθαριστές και Ανάκληση τους 

Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση 

των εταίρων. Οι διατάξεις του καταστατικού για τη διαχείριση εφαρµόζονται ανάλογα και 

στην εκκαθάριση. 

1.5.6. Εργασίες Εκκαθάρισης 

 Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει 

οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων. 

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος 

κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αµελλητί 

τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις 

απαιτήσεις της και να µετατρέψει σε χρήµα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιµά την 
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εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. Μετά την ολοκλήρωση 

της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις περάτωσης της 

εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν µε απόφασή τους. Με βάση τις 

καταστάσεις αυτές, ο εκκαθαριστής διανέµει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, 

ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων του καθενός. Με την συµφωνία όλων των εταίρων, ο 

εκκαθαριστής µπορεί να προβεί σε αυτούσια διανοµή της περιουσίας. Ο εκκαθαριστής 

µεριµνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

1.6. Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των Ι.Κ.Ε. 

1.6.1. Πλεονεκτήµατα  

� Χαµηλό Κεφάλαιο  

Είναι ένα νοµικό σχήµα που δεν απαιτεί αρχικό κεφάλαιο. Το ελάχιστο κεφάλαιο της 

Ι.Κ.Ε. είναι ένα ευρώ (1€). ∆ηλαδή δεν χρειάζεται κεφάλαια. 

 

� Απλότητα στις διαδικασίες σύστασης  

Η Ι.Κ.Ε. συστήνεται ή τροποποιεί το καταστατικό της µε ένα ιδιωτικό έγγραφο στις 

υπηρεσίες µίας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς τα έξοδα συµβολαιογράφου. H σύστασή της 

δύναται να γίνεται µέσα σε µία ηµέρα, ακόµα και για εταιρεία που η επιδίωξη του σκοπού 

της απαιτεί αδειοδότηση,  λαµβάνοντας το Α.Φ.Μ., και να λειτουργήσει άµεσα. 

 

� ∆υνατότητα συµµετοχής σε εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές  

Οι εισφορές µπορούν να είναι κεφαλαιακές αλλά επίσης εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.   

Οπότε ένας εταίρος δύναται να αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και επιστηµονικές ή 

άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες στην εταιρία, και συµφωνείται αυτό να αποτελεί εισφορά, 

θα λάβει και µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή εισφορά. Επιπροσθέτως, ένας 

µεριδιούχος µε  εγγυητική εισφορά µπορεί να µην δώσει άµεσα χρήµατα στην εταιρεία, 

αλλά να εγγυάται να καλύψει κάποιο χρέος της εταιρείας στο µέλλον. Έτσι διευκολύνεται η 

συνεργασία και τη συνύπαρξη µεταξύ των εταίρων, καθιστώντας την κατάλληλη για 

οικογενειακές επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις νέων επιχειρηµατιών.  

 

� Ευθύνη των εταίρων µέχρι το ποσό της εισφοράς τους 

Μία Ι.Κ.Ε. προσφέρει ασφάλεια των εταίρων της µεριδιούχων καθώς ευθύνεται µόνο 

αυτή µε την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις ενώ ο µεριδιούχος δεν ευθύνεται 

µε την προσωπική του περιουσία, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες εταίρος 

ευθύνεται µέσω εγγυητικών εισφορών. 
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� Απόλυτη επιχειρηµατική ευελιξία 

Η ευελιξίας της επιχείρησης ενισχύεται µε την παροχή δυνατότητα: 

 α) λήψης αποφάσεων των εταίρων,τόσο εντός όσο και εκτός συνέλευσης, η δε 

συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή 8 ηµέρες πριν από την πραγµατοποίησή της 

και η ενηµέρωση των εταίρων πραγµατοποιείται και µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

και 

 β) έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων, κατά την συνεδρίαση των 

οργάνων της µε απλοποιηµένες διαδικασίες. 

 

� Έλλειψη υποχρέωσης ασφάλισης των εταίρων πλην διαχειριστή  

Στις Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής της υποχρεούται να ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. ενώ οι λοιποί 

εταίροι υπάγονται προαιρετικά στην αντίστοιχη ασφάλιση. Κατόπιν τούτου, η είσοδος και  

η συµµετοχή νέων ατόµων διευκολύνεται σηµαντικά καθώς αποφεύγεται το κόστος της 

υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.  

 

� Μείωση γραφειοκρατικού κόστους έως 25% 

 Κατόπιν την έκθεσης, το γραφειοκρατικό κόστος περιορίζεται τουλάχιστον κατά 25% σε 

σύγκριση κόστους ίδρυσης και ενός έτους λειτουργίας µεταξύ µίας Ε.Π.Ε. και µίας Ι.Κ.Ε.  

 

� ∆υνατότητα µεταφοράς έδρας εντός ΕΕ  

Ο τόπος της έδρας της ορίζεται στο καταστατικό και παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς 

της σε άλλο κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού. Επιπροσθέτως, η καταχωρηµένη 

Ι.Κ.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ. διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτου χώρας της έδρα. Οπότε 

το κέντρο διοίκησής της δύναται να βρίσκεται σε άλλο κράτος και να ιδρύει δευτερεύουσες 

εγκαταστάσεις είτε στο εσωτερικό είτε στην αλλοδαπή.  

 

� Αυξηµένη εταιρική διαφάνεια  

Η Ι.Κ.Ε. υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία δηµοσιεύει τις πληροφορίες 

που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην προστασία των 

συναλλασσοµένων.  

 

� Μειωµένα έξοδα δηµοσίευσης  

Αποφεύγεται το κόστος δηµοσίευσης των εταιρικών µεταβολών σε Φ.Ε.Κ. καθώς 

απαιτείται  δηµοσιότητα  αποκλειστικά δια µέσου του Γ.Ε.ΜΗ. ή της ιστοσελίδας της 
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1.6.2. Μειονεκτήµατα  

� Σχετικά αυξηµένο κόστος λογιστικής παρακολούθησης  

Η Ι.Κ.Ε. αποκτά εκ του νόµου και µε τη σύστασή της εµπορική ιδιότητα ήτοι έχει τα 

δικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις του εµπόρου. Πρόκειται αναµφισβήτητα για σοβαρό 

νοµοθετικό περιορισµό στην ευελιξία της, καθώς από τη στιγµή σύστασής της και άσχετα 

µε το αν οι εταίροι επιθυµούν την πρόσδοση σε αυτή εµπορικού σκοπού η Ι.Κ.Ε. 

επιβαρύνεται µε αυξηµένες υποχρεώσεις τήρησης διατυπώσεων, βιβλίων κλπ, ενώ 

ελλοχεύει και ο κίνδυνος κήρυξής της σε πτώχευση. 

 

� ∆υσπιστία στις συναλλαγές  

Το πρακτικά ανύπαρκτο κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. σε συνδυασµό µε την ρητή πρόβλεψη 

ευθύνης αποκλειστικά της εταιρίας ως νοµικής προσωπικότητας για τα χρέη και τις 

υποχρεώσεις της, οδηγεί σε δυσπιστία απέναντί της στις συναλλαγές. Για αυτό και ο νόµος 

σωρεύει πλήθος υποχρεώσεων δηµοσιότητας στην Ι.Κ.Ε. στο άρθρο 47 αυτού: σε κάθε 

έντυπο της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της ταυτότητας αυτής 

αλλά και της οικονοµικής της επιφάνειας ήτοι το κεφάλαιο και οι εγγυητικές εισφορές. 

Επίσης, η εταιρία υποχρεούται, µέσα σε 1 µήνα από την ίδρυσή της, να αποκτήσει εταιρική 

ιστοσελίδα όπου επίσης θα αναρτάται υποχρεωτικά πληθώρα στοιχείων της. Αν δεν 

συµµορφωθεί µε αυτή της την υποχρέωση η εταιρία οφείλει να δίδει ή να αποστέλλει 

δωρεάν σε κάθε ένα που το ζητά τις πληροφορίες που θα έπρεπε να αναρτά στην 

ιστοσελίδα της κατά την παρ.2 του 47 του Ν. 4072/2012.  

 

� Έλλειψη ελεγκτικού οργάνου  

Ο νόµος δεν επιβάλλει την ύπαρξη ελεγκτικού οργάνου στην Ι.Κ.Ε., πρόκειται για έλλειψη 

σηµαντική, που όµως καλύπτεται από την ευχέρεια των εταίρων να προβλέψουν ένα 

τέτοιο όργανο καθώς και την σύσταση και τις αρµοδιότητές του στο καταστατικό.  

 

� Άµεση Καταβολή Κεφαλαίου  

Σε αντιστάθµισµα του µικρού ύψους του κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε. ο νόµος υποχρεώνει τον 

διαχειριστή της εταιρίας το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την σύσταση της εταιρίας ή 

την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού. Βέβαια, ενόψει 

των απίστευτα µικρών ορίων του νόµιµου κατώτατου κεφαλαίου, σοβαρή αδυναµία 

ολοσχερούς καταβολής του στην πράξη δύσκολα θα εµφανιστεί.  
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� ∆υσκολία µετατροπής εταιριών σε Ι.Κ.Ε.  

Το 43 παρ.1 δε. γ του Ν. 4072/2012 απαγορεύει στην Ι.Κ.Ε. την άσκηση δραστηριότητας 

για την οποία έχει εκ του νόµου οριστεί άλλη εταιρική µορφή. Ο νοµοθέτης επιθυµεί µε 

αυτό τον τροπο να αποτρέψει τη µετατροπή των εταιριών σε Ι.Κ.Ε. λόγω της ευελιξίας και 

του απροϋπόθετου της τελευταίας. Αν επιτραπεί η άσκηση επαγγελµατικής 

δραστηριότητας σε κρίσιµους τοµείς µε τη µορφή της Ι.Κ.Ε. όλες οι εγγυήσεις που ο νόµος 

συνδυάζει µε τις υποχρεωτικές για ορισµένες κατηγορίες εταιρικές µορφές θα 

περιγράφονταν µε ευκολία.  

 

� Πρόβληµα στη µετατροπή προσωπικών εταιριών σε Ι.Κ.Ε.  

Λόγο µη έκδοσης εγκύκλιου από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον τρόπο και την 

διαδικασία µετατροπής των Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε. καθώς επίσης το λογισµικό που 

χρησιµοποιούν δεν στηρίζει τις µετατροπές αυτές.  

 

� Παγίδα εγγυητικών εισφορών  

Εγγυητικές εισφορές είναι η  ανάληψη ευθύνης  για  τα χρέη της Ι.Κ.Ε. έως του ποσού 

που ορίζεται στο καταστατικό. Εδώ  όµως απαιτείται προσοχή: ακόµα και αν το ποσό έως 

το οποίο ευθύνεται ο “εγγυητής-εταίρος” είναι µικρό, η ευθύνη του είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. 

Πρώτον, ο εταίρος εγγυητής οφείλει να είναι σε θέση ή να προσπαθεί να είναι σε θέση να  

προβεί σε καταβολή οποιουδήποτε χρέους της Ι.Κ.Ε. έως του ποσού της ευθύνης του  

οποιαδήποτε στιγµή. 

∆εύτερον, πρέπει να καλύπτει κάθε χρέος της Ι.Κ.Ε. πλήρως ήτοι µε τους  τόκους και τις 

όποιες άλλες επιβαρύνσεις αυτό συνοδεύεται.  

Τρίτον, ο  εταίρος ευθύνεται πρωτογενώς έναντι των δανειστών της Ι.Κ.Ε. δηλ. αυτοί 

µπορούν να  ασκήσουν αγωγή για την ικανοποίησή τους απευθείας κατά αυτού.  

Τέλος, ο εταίρος που τυχόν κατέβαλλε στον δανειστή της Ι.Κ.Ε. ως εκπλήρωση της  

εγγυητικής εισφοράς δεν έχει αξίωση αναγωγής κατά της εταιρίας. 

Άρα, απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά την ανάληψη εγγυητικής εισφοράς ως  

συµµετοχή σε Ι.Κ.Ε.  

Ο εταίρος που έχει αναλάβει την καταβολή εγγυητικής εισφοράς δύναται να απαλλαγεί 

από αυτή καταβάλλοντας το ποσό της ευθύνης του σε µετρητά κατά τις διατάξεις  περί 

αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά χάνει αυτή τη  δυνατότητα αµέσως µόλις εναχθεί 

από δανειστή της Ι.Κ.Ε. για την καταβολή εταιρικού χρέους.  

Άλλωστε το καταστατικό µπορεί να αναστείλει την άσκηση του δικαιώµατος απαλλαγής 

για  χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία . 
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1.7. Λογιστικές  Εγγραφές Σύστασης 

 
   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

E1 

Χ. 33 Χρεώστες ∆ιάφοροι  
  25000,00  

33.03 Εταίροι Ι.Κ.Ε. – λ/σµός καλύψεως κεφαλαίου  
   

33.03.00 Εταίροι Ι.Κ.Ε. Α 
 12750,00   

33.03.01 Εταίροι Ι.Κ.Ε. Β 
 12250,00   

 
Π. 40 Κεφάλαιο  

  25000,00 

 
40.10 Οφειλόµενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων Ι.Κ.Ε. 

   

 
40.10.00 Α Μερίδα Α 

   

E2 

38 Χρηµατικά διαθέσιµα 
  25000,00  

38.00 Ταµείο 
    

 
 Π. 33 Χρεώστες ∆ιάφοροι 

   

 
33.03.00 Εταίροι Ι.Κ.Ε. Α 12750,00   

 
33.03.01 Εταίροι Ι.Κ.Ε. Β 12250,00   

E3 

Χ. 40 Κεφάλαιο  
  25000,00  

40.10 Οφειλόµενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων Ι.Κ.Ε.  
   

 
Π. 40 Κεφάλαιο  

  25000,00 

 
40.15 Καταβληµένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων Ι.Κ.Ε. 

  

 
40.15.00 Καταβληµένες κεφ.εισφορές εταίρου Α 12750,00   

 
40.15.01 Καταβληµένες κεφ.εισφορές εταίρου Β 12250,00   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

2.1. Βιβλία 

Η τήρηση των βιβλίων γίνεται σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. (άρθρο 7) τριπλογαραφική 

µέθοδος. Ο Κ.Β.Σ. από 21/12/2012 καταργήθηκε και έχει ενεργοποιηθεί ο Κ.Φ.Α.Σ. 

Στηρίζεται δηλαδή στη βασική αρχή ότι κάθε οικονοµική πράξη (συναλλαγή, λογιστικό 

γεγονός) επιφέρει διπλή ταυτόχρονη και ισόποση µεταβολή (αύξηση-µείωση) των 

οικονοµικών µεγεθών. Τα οικονοµικά µεγέθη εµφανίζονται λογιστικά µε τη µορφή των 

λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Στην ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε , υπάρχει τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας από την έναρξη της 

διαχειριστικής του περίοδος(π.χ. βιβλίο ταµείου, σύνταξη ισολογισµού), ως αντιστάθµισµα 

για την περιορισµένη ευθύνη των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτές, µε το οποίο 

επιτυγχάνεται η µέγιστη διαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές. 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: 

Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 

2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να 

παρακολουθούνται στο µητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης. 

Βιβλίο απογραφών στο οποίο µετά από την καταµέτρηση, καταγράφονται και 

αποτιµώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελµατικής του περιουσίας που κατέχει κατά την 

λήξης της διαχειριστικής του περιόδου. Καταχωρούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία αναγράφονται κατά οµοειδής κατηγορίες. Ειδικά για τις µετοχές, τις οµολογίες και τα 

λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος η ποσότητα, αξία κτήσης και η τρέχουσα 

αξία. 

Πέραν των βασικών βιβλίων στο ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε., Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: 

α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρείται τα ονόµατα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, 

τον αριθµό των µεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που 

εκπροσωπούν τα µερίδια, τη χρονολογία, κτήσεως και µεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών 

και. τα ειδικά δικαιώµατα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και  

β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης, στο 

οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης 

που δεν αφορούν θέµατα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις κατηγορητέες στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 
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2.2. Στοιχεία 

2.2.1. Εισερχόµενα Στοιχεία 

Εισερχόµενα στοιχεία είναι αυτά που λαµβάνει το Ι.Κ.Ε. από τρίτους, φορολογικά ή µη 

φορολογικά στοιχεία από τα οποία το κάθε ένα αντιµετωπίζεται διαφορετικά αν ανάλογα µε 

την φορολογικά τους αρχή 

Τέτοια είναι: 

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης(Α.Λ.Π.): Χρησιµοποιείται για αξιακές αποδείξεις λιανικής αν 

έχει προηγηθεί δελτίο αποστολής. ∆έχεται και υπηρεσίες και καλύπτει ταυτόχρονη 

εξόφληση. ∆ηµιουργεί προβλέψεις για την απαίτηση πληρωµής 

Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής (ΤΠ∆): Χρησιµοποιείται για τιµολόγια-δελτία 

αποστολής που εκδίδονται από τους προµηθευτές. ∆έχεται και γενικά είδη-υπηρεσίες και 

πάγια και καλύπτει και ταυτόχρονη πληρωµή. Ενηµερώνει τις προβλέψεις χρηµατικών 

εκροών. 

Επιταγές εισπρακτέες εσωτερικού ή εξωτερικού: Τα στοιχεία που εκδίδονται για 

συναλλαγές µε το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να 

αναγράφονται σ΄αυτά το ξένο νόµισµα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή. 

Ανάλογα µε τις ανάγκες των συναλλαγών µπορούν να εκδοθούν και άλλα στοιχεία, όπως 

τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ή πιστωτικά τιµολόγια κατά περίπτωση. 

2.2.2. Εξερχόµενα Στοιχεία 

Εξερχόµενα στοιχεία είναι τα στοιχεία που εκδίδει το Ι.Κ.Ε. προς τρίτους 

Στην ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε, εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης για κάθε συναλλαγή µε κάθε 

πελάτη  

2.3. Οργάνωση και λειτουργία Λογιστηρίου 

Οργάνωση λογιστηρίου είναι η διαδικασία που προσδιορίζει και οµαδοποιεί τη λογιστική 

εργασία, ώστε η εκτέλεση της από τους ανθρώπους και τα µέσα που διαθέτει το 

λογιστήριο να γίνεται εύρυθµα, απρόσκοπτα και αποδοτικά και εντός των προθεσµιών που 

τίθενται από την φορολογική νοµοθεσία (Ροδοσθένους Μαρία, ¨Οργάνωση Λογιστηρίου¨, 

Εκδόσεις Interbooks 2004) 

Στη διάρκεια της χρήσης ενηµερώνονται το Ηµερολόγιο, το Γενικό Καθολικό και το 

Αναλυτικό Καθολικό. Στο τέλος, κάθε µηνά εκτυπώνονται τα Ισοζύγια και οι καταστάσεις 

συµφωνίας 

Στη λειτουργία του λογιστηρίου του Ι.Κ.Ε. περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 



 26

Ταµείο: Έλεγχος ταµείου, εισπράξεις-πληρωµές, ταµειακή συµφωνία µε τη Γενική 

Λογιστική. Παρακολούθηση των τραπεζικών Λογαριασµών µέσω διαδικτύου, έκδοση 

επιταγών, τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις, αναλήψεις, µεταφορές κλπ   

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης και συγκεκριµένα από το Σεπτέµβριο έως και το 

∆εκέµβριο, για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος, διενεργείται την τελική απογραφή, 

καταχωρούµε τις εγγραφές τακτοποίησης και ενηµερώνουµε Γενικό και Αναλυτικό 

Καθολικό. Εκτυπώνονται προσωρινά ισοζύγια µέχρι να κλείσει το έτος και να γίνουν οι 

εγγραφές κλεισίµατος και οι εγγραφές του Ισολογισµού. Εκτυπώνεται το οριστικό Ισοζύγιο 

για τη σύνταξη του Ισολογισµού και των άλλων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι.Κ.Ε συνεργάζεται µε εξωτερικό λογιστικό γραφείο, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για όλες τις φορολογικές-λογιστικές υποχρεώσεις της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3.1. Έννοια Κοστολόγησης 

Κοστολόγηση ή Λογιστική Κόστους είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που 

αποβλέπουν στη συγκέντρωση, στην κατάταξη, στην καταγραφή και στον επιµερισµό των 

δαπανών ώστε να προσδιορισθεί το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, το κόστος 

παροχής µιας υπηρεσίας ή το κόστος ανάπτυξης µιας δραστηριότητας. 

� Τρίπτυχο κοστολόγησης (διαδικασία):  

� Λογισµός (σχηµατισµός του κόστους κατ’ είδος)  

� Μερισµός (σχηµατισµός του κόστους κατά προορισµό ή αλλιώς του λειτουργικού 

κόστους)  

Καταλογισµός (σχηµατισµός του κόστους των τελικών φορέων δηλαδή του κόστους των 

προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ανά είδος) 

Οι τρεις βασικές κατηγορίες του κόστους παραγωγής, αναλύονται ως:  

α). Κόστος Άµεσων Υλικών : Αντιστοιχεί στο κόστος των υλικών που ενσωµατώνονται 

κατά την ανάλυση τους, στο παραγόµενο προϊόν.  

β). Κόστος Άµεσης Εργασίας : Αντιστοιχεί στις αµοιβές και τα έξοδα του προσωπικού, το 

οποίο, κατά κανόνα, απασχολείται αποκλειστικά στη παραγωγή του συγκεκριµένου 

προϊόντος.  

γ) Κόστος Έµµεσο ή Γ.Β.Ε.:  

Αντιστοιχεί στο λοιπό κόστος παραγωγής και συνεπώς περιλαµβάνει :  

� Όλα τα αναλωνόµενα υλικά που δεν ενσωµατώνονται στο παραγόµενο προϊόν. 

� Όλη την εργασία του προσωπικού που δεν απασχολείται αποκλειστικά για το 

παραγόµενο προϊόν αλλά και για άλλα προϊόντα (έµµεση εργασία). 

� Αναλογία από: Αµοιβές τρίτων, Παροχές τρίτων, Φόροι-τέλη, ∆ιάφορα έξοδα, 

Αποσβέσεις παγίων, Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως και υπό προϋποθέσεις τόκοι. 

 Το κοστολογικό σύστηµα δεν αναφέρεται µόνο στον προσδιορισµό του κόστους 

παραγωγής των προϊόντων µιας επιχείρησης αλλά όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω 

αποτελεί συσπείρωση περισσοτέρων εννοιών. Είναι ένα ουσιαστικής σηµασίας διοικητικό 

εργαλείο το οποίο ενσωµατώνει τόσο τις πληροφορίες του. 
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3.2. Σκοπός και Σηµασία Κοστολόγησης 

Βασικοί σκοποί της κοστολόγησης είναι τρεις. 

3.2.1. Ο καθορισµός αναλυτικών αποτελεσµάτων και η αποτίµηση των 

αποθεµάτων 

Με δεδοµένο ότι το αποτέλεσµα, κέρδος ή ζηµιά, είναι η διαφορά των εσόδων από τα 

έξοδα και ότι τα έσοδα είναι δεδοµένα, η γνώση του κόστους ανά προϊόν είναι αναγκαίο για 

τον καθορισµό αναλυτικών αποτελεσµάτων κατά προϊόν. Καταρχήν, αποτρέπονται οι 

συµψηφισµοί στα αποτελέσµατα µεταξύ κερδοφόρων ειδών και ζηµιογόνων, ή έστω µε µη 

επαρκή αποδοτικότητα, σε σχέση µε τα απασχολούµενα κεφάλαια για την παραγωγή 

αυτών των ειδών. Έτσι λοιπόν, η επιχείρηση έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να 

κατευθύνει την δραστηριότητα της προς τα είδη, τις περιοχές, την κατηγορία πελατών και 

γενικότερα προς εκείνους που της προσφέρουν το µεγαλύτερο περιθώριο. 

 3.2.2. Η υποβοήθηση της διοίκησης µιας επιχείρησης στον τοµέα του 

προγραµµατισµού 

Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο η γνώση του κόστους των µέσων που θα 

χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση των στόχων, έτσι ώστε να επιλεγεί το µέσο 

που κοστίζει λιγότερο. Σχεδιασµός θεωρείται η µακροχρόνια πρόβλεψη και παράθεση 

στόχων εφικτών και τον καθορισµό της πολιτικής και στρατηγικής για την επίτευξη των 

στόχων αυτών. Επιπλέον την λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων, µε την επιλογή 

της καλύτερης εναλλακτικής λύσης, που θα συντελέσουν στην επίτευξη των σκοπών που 

τέθηκαν, όπως η µεγιστοποίηση των αναµενόµενων κερδών, η µεγιστοποίηση των 

πωλήσεων και του µεριδίου της αγοράς, η ελαχιστοποίηση όλων των γενικών και ειδικών 

εξόδων, η ελαχιστοποίηση του κατά µονάδα κόστους παραγωγής, η µεγιστοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων, η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής, απωλειών χρήµατος 

και διαφόρων άλλων απωλειών και διάφοροι άλλοι.  

3.2.3. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 

Ο έλεγχος δύναται να είναι διορθωτικός ή προληπτικός. Ο όρος διορθωτικός έλεγχος 

αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την συνεχή ενηµέρωση της διοίκησης, 

όσο αναφορά την διαµόρφωση του τρέχοντος κόστους σε σχέση µε το προϋπολογισµένο 

ή πρότυπο κόστος και την διαπίστωση των αντίστοιχων αποκλίσεων αµέσως, ώστε να 

είναι δυνατή η λήψη µέτρων για την αποτροπή επανεµφανίσεως των αποκλίσεων στο 

µέλλον. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κοστολόγησης επέχει σηµαντικό ρόλο στην ορθή 

λειτουργία κάθε εταιρίας αφού επιτυγχάνεται η άσκηση ευσυνείδητης τιµολογιακής 
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πολιτικής, ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης, καθώς και ο 

προσδιορισµός του κόστους που ευνοεί περισσότερο την επιχείρηση  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

4.1. Πρότυπο Κόστος 

4.1.1. Ορισµός 

Πρότυπο Κόστος είναι το κόστος Παραγωγής και λειτουργίας µίας Επιχείρησης το οποίο 

έχει προκαθορισθεί πολύ προσεκτικά µε βάση υπολογισµούς και τιµές που στηρίζονται σε 

στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος καθώς και προβλέψεις του µέλλοντος. 

Βασίζεται σε επιστηµονικά καθορισµένα όρια µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

αναµενόµενες οικονοµικές συνθήκες. 

Είναι το κόστος που “θα πρέπει” να επιτευχθεί κάτω από συνθήκες αποτελεσµατικής 

λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας και προκαθορισµένου Όγκου Πωλήσεων - 

Παραγωγής. 

4.1.2. Χρηστική αξία 

Το πρότυπο κόστος είναι για την διοίκηση κάθε οικονοµικής µονάδας ένα 

αποτελεσµατικό µέσο “∆ιοίκησης και Ελέγχου” του κόστους των διαφόρων λειτουργιών της 

καθώς και των ενδιάµεσων και τελικών φορέων κόστους. 

Το πρότυπο κόστος είναι εποµένως ένα όργανο της λειτουργίας του ελέγχου η οποία 

περιλαµβάνει την µέτρηση, εκτίµηση και σύγκριση και η οποία διαπιστώνει εάν η δράση 

της Επιχείρησης κατευθύνεται για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της. 

Το πρότυπο κόστος ως κόστος ρεαλιστικά πραγµατοποιήσιµο και όχι ιδεατό αποτελεί το 

κυριότερο σταθερό στοιχείο για τον έλεγχο της κοστολογικής διαχείρισης. 

Η λειτουργία του Ελέγχου είναι αλληλένδετη µε την λειτουργία του Σχεδιασµού όπως 

επίσης και µε τις λειτουργίες της Οργάνωσης, της εναρµόνισης της διεύθυνσης µε τους 

αντικειµενικούς σκοπούς, την υποκίνηση για αύξηση παραγωγικότητας και µε τις άλλες 

λειτουργίες της Επιχείρησης, αλλά και την συµπίεση του τελικώς πραγµατοποιηθέντος 

κόστους. 

4.2. Άµεσο κόστος 

Τα στοιχεία του προτύπου κόστους χαρτοκιβωτίου χωρίζονται σε τρεις µεγάλες ενότητες 

και  περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο προϊόν και η ανάλωσή 

τους είναι δυνατόν να µετρηθεί µε ακρίβεια. Τα υλικά αυτά κατανέµονται σε τρεις 

κατηγορίες: 
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� Πρώτες ύλες 

Είναι τα υλικά που από την επεξεργασία τους δηµιουργείται το προϊόν. Στη προκειµένη 

περίπτωση:το φύλλο χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του 

χαρτοκιβωτίου. 

 

� Βοηθητικές ύλες 

Είναι τα υλικά που βοηθούν στην τελική µορφή του προϊόντος. Στη προκειµένη 

περίπτωση: υδατοδιαλυτή κόλλα και υδροµέλανα. 

 

� Υλικά Συσκευασίας  

Είναι τα υλικά που συµµετέχουν στην συσκευασία του τελικού προϊόντος, δηλαδή 

συµµετέχουν στην τελική παρουσίαση των προϊόντων. Στη προκειµένη περίπτωση:  τσέρκι  

και παλέτες.  

Όλα τα άλλα αναλώσιµα υλικά που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στο προϊόν και είναι 

δύσκολο να µετρηθεί η ανάλωσή τους στην µονάδα του προϊόντος συµπεριλαµβάνονται 

στα διάφορα έξοδα παραγωγής. 

Η Πρότυπη ανάλωση των υλικών (Πρώτων υλών, Βοηθητικών υλών και υλικών 

συσκευασίας) περιλαµβάνει τις ποσότητες των υλικών που είναι απαραίτητες για την 

παραγωγή µιας µονάδας Προϊόντος. 

Τα πρότυπα της ποσότητας των υλικών βασίζονται σε τεχνικές µελέτες, τεχνικές 

προδιαγραφές των υλικών που πρέπει να χρησιµοποιηθούν κάτω από αυστηρά 

ελεγχόµενες συνθήκες αποτελεσµατικής λειτουργίας της παραγωγής, καθώς και σε 

πειράµατα παραγωγής και ανάλυση των στοιχείων του παρελθόντος. Όλα αυτά 

συνδυασµένα καθορίζουν το είδος, τον τύπο και την ποιότητα των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή µιας µονάδας ενός συγκεκριµένου προϊόντος. 

Στα ποσοτικά πρότυπα υλικών δεν περιλαµβάνονται µόνον οι ποσότητες που 

ενσωµατώνονται στο προϊόν αλλά και φύρες που προκύπτουν από την επεξεργασία 

(άλλες εξαφανίζονται και άλλες µετατρέπονται σε υποπροϊόντα). Καθώς στα χαρτοκιβώτια 

η φύρα είναι σχεδόν µηδενική. 

4.3. Υπολογισµός ανάλωσης άµεσων υλών 
Ορίζουµε την Κοστολογική Περίοδο(συνήθως έτος) :Εργάσιµες Ηµέρες 250 ηµέρες. 

Ορίζονται τα προϊόντα που προβλέπεται να πουληθούν: 950.000 χαρτοκιβώτια. 

Ορίζονται οι µονάδες αποθέµατος που επιθυµούµε να έχουµε στο τέλος της 

κοστολογικής περιόδου για κάθε προϊόν: 15.000 χαρτοκιβώτια 

Προϋπολογίζονται οι µονάδες παραγωγής για κάθε προϊόν χωριστά (πρότυπες µονάδες 

παραγωγής). 
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Παραγωγή 

(Απόθεµα λήξης + πωλήσεις - απόθεµα έναρξης) 

(15.000 + 950.000 - 0) = 965.000 χαρτοκιβώτια 

Πρώτη ύλη 

Πρότυπη ανάλωση (µικτή): 0,300 γρ/τεµάχιο 

Πρότυπη τιµή κτήσης: 0,70 ανά κιλό 

 

Πρότυπη τιµή είναι εκείνη στην οποία αναµένεται να αποκτηθεί το υλικό. Για τον 

προσδιορισµό της λαµβάνονται υπόψη τόσο οι προσφορές των προµηθευτών για την υπό 

µελέτη Περίοδο, όσο και η γενική κατάσταση της Οικονοµίας (πληθωρισµός, Επιτόκια, 

∆ασµοί, Φόροι, Μεταφορικά κ.λ.π.)- 

 

Πρότυπο κόστος Πρώτων υλών 

Κόστος Ύλης 1 ανά τεµάχιο Προϊόντος Π1 

0,300 γραµµάρια ανάλωση/τεµάχιο * 0,70 €/κιλό = 0,21 €/τεµάχιο 

 

ΑΡΑ το κόστος πρώτων υλών που προκύπτει είναι: 

965.000 χαρτοκιβώτια * 0,21 €/τεµάχιο = 202.650,00 € κόστος πρώτων υλών ανά χρήση 

4.4. Υπολογισµός ανάλωσης βοηθητικών υλών 
Τα βασικά βοηθητικά υλικά στην κατασκευή των χαρτοκιβωτίων είναι υδατοδιαλυτή 

κόλλα και τα υδροµέλανα 
Υδατοδιαλυτή κόλλα 

Πρότυπη ανάλωση (µικτή): 0,0005 γρ/τεµάχιο 

Πρότυπη τιµή κτήσης: 0,90 € ανά κιλό 

Πρότυπο κόστος υδατοδιαλυτής κόλλας 

Κόστος κόλλας ανά τεµάχιο Προϊόντος 

0,0005 γραµµάρια ανάλωση/τεµάχιο * 0,90 €/κιλό = 0,00045 €/τεµάχιο 

Υδροµέλανα 

Πρότυπη ανάλωση (µικτή): 0,0008 γρ/τεµάχιο 

Πρότυπη τιµή κτήσης: 6,00 € ανά κιλό 

Πρότυπο κόστος υδροµέλανων 

Κόστος υδροµέλανων ανά τεµάχιο Προϊόντος 

0,0008 γραµµάρια ανάλωση/τεµάχιο * 6,00 €/κιλό = 0,0048 €/τεµάχιο 

ΑΡΑ το κόστος βοηθητικών υλών που προκύπτει είναι: 

965.000 χαρτοκιβώτια * (0,00045 +0,0048) €/τεµάχιο = 5.066,25 € κόστος βοηθητικών 

υλών ανά χρήση 
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4.5. Υπολογισµός ανάλωσης υλικών συσκευασίας 
Τα υλικά συσκευασίας για αποστολή και παράδοση των χαρτοκιβωτίων είναι το τσέρκι 

και οι παλέτες 
 

Τσέρκι 

Πρότυπη ανάλωση (µικτή): 

15 µέτρα/παλέτα : 700 χαρτοκιβώτια ανά παλέτα άρα 0,021 µέτρα / τεµάχιο 

0,5 µέτρο ανά δέµα, 20 χαρτοκιβώτια ανά δέµα άρα 0,025 µέτρα / τεµάχιο 

Πρότυπη τιµή κτήσης: 0,008 € ανά µέτρο 

Πρότυπο κόστος τσέρκι: 

Κόστος τσέρκι ανά τεµάχιο Προϊόντος 

(0,021+0,025) µέτρα ανάλωση/τεµάχιο * 0,008 €/µέτρο = 0,00037 €/τεµάχιο 

 

Παλέτες 

Πρότυπη ανάλωση (µικτή): 

500 χαρτοκιβώτια ανά παλέτα άρα 0,002 τεµάχια / τεµάχιο 

Πρότυπη τιµή κτήσης: 4,40 € ανά τεµάχιο 

Πρότυπο κόστος παλετών: 

Κόστος παλετών ανά τεµάχιο Προϊόντος 

0,002 τεµάχια ανάλωση/τεµάχιο * 4,40 €/κιλό = 0,0088 €/τεµάχιο 

 

ΑΡΑ το κόστος υλικών συσκευασίας που προκύπτει είναι: 

950.000 χαρτοκιβώτια * (0,00037+0,0088) €/τεµάχιο = 8.711,50€ κόστος βοηθητικών υλών 

ανά χρήση 
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4.6. Υπολογισµός αξίας άµεσης εργασίας 
Ορίζουµε το πρότυπο ηµεροµίσθιο κάθε τµήµατος ή όλων των τµηµάτων (Μέσο 

ωροµίσθιο ή Μέσο ηµεροµίσθιο). Λαµβάνονται υπ’ όψιν οι συλλογικές συµβάσεις, αµοιβές 

νυχτερινής εργασίας, εορτών, bonus. Οι επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών, οι 

φόροι, χαρτόσηµα κλπ ενσωµατώνονται στο κόστος του ηµεροµισθίου. 

Μέσο Ηµεροµίσθιο € ανά ηµέρα (όλων των τµηµάτων): 50,00 € / ηµέρα 

Πρότυπος χρόνος (λεπτά) ανά τεµάχιο: 40 δευτερόλεπτα / τεµάχιο = 0,66 λεπτά/ τεµάχιο 

Ο Πρότυπος Χρόνος προκύπτει από µελέτες χρόνου – κίνησης (χρονοµέτρηση), από 

παρακολούθηση, παρατήρηση, πειράµατα κλπ. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο 

εργαζόµενος να ολοκληρώσει την Παραγωγή του Προϊόντος από την φάση ή τις φάσεις 

παραγωγής που είναι υπεύθυνος να κάνει. Πρέπει να προβλέπονται και ορισµένα 

περιθώρια χρόνου για διαλείµµατα, ξεκούραση, καθυστερήσεις λόγω βλάβης των 

µηχανηµάτων κλπ. 

Ο προσδιορισµός του πρότυπου χρόνου άµεσης εργασίας γίνεται σε κάθε τµήµα και 

φάση παραγωγής που κρίνεται σκόπιµος ο έλεγχος της απόδοσης της άµεσης εργασίας. 

 

Αριθµός Εργαζοµένων παραγωγής: 5 άτοµα 
Πρότυπο Κόστος Άµεσης Εργασίας ανά τεµάχιο προϊόντος  

 
1. Συνολική Αξία άµεσης εργασίας 

5 άτοµα * 250 ηµέρες * 50,00€ ανά άτοµο = 62.500,00€ 
 

2. Συνολικά Εργατόλεπτα 
250 ηµέρες * 480 λεπτά / ηµέρα = 120.000 εργ-πτά 

 
3. Κόστος εργατολέπτου 

62.500,00€ / 120.000 εργ-πτά = 0,52 €/εργ-πτό 
 

4. Υπολογισµός Κόστους άµεσης εργασίας  
0,52 €/εργ-πτό * 0,66 λεπτά/τεµάχιο = 0,343 €/τεµάχιο ανά ηµέρα 
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4.7. Υπολογισµός συµµετοχής άµεσης ενέργειας 
Η γραµµή παραγωγής χαρτοκιβωτίων χρησιµοποιεί µόνο ηλεκτρική ενεργεία για την 

λειτουργία των µηχανηµάτων. 

 

Ηλεκτρική ενέργεια 
Πρότυπη ανάλωση: 20 kW/ ανά ηµέρα άρα 0,0051kW ανά τεµάχιο 

Πρότυπη τιµή κτήσης: 0,8259 € ανά kW 
Πρότυπο άµεσης ενέργειας: 

Άµεση ενέργεια ανά τεµάχιο Προϊόντος 
0,0051 kW ανάλωση/τεµάχιο * 0,8259 €/kW = 0,0042 €/τεµάχιο 

 
ΑΡΑ το κόστος συµµετοχής άµεσης ενέργειας: 

965.000 χαρτοκιβώτια * 0,0042€/τεµάχιο = 4.053,00 € κόστος άµεσης ενέργειας ανά 
χρήση. 

 

4.8. Γενικό Βιοµηχανικό Κόστος 
Στο γενικό βιοµηχανικό κόστος εµπεριέχονται όλες οι δαπάνες (εκτός των Υλών και 

Άµεσης Εργασίας), οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν άµεσα στην παραγωγή 

συγκεκριµένου προϊόντος ή προϊόντων. 

Από πλευράς κοστολόγησης είναι απαραίτητο να συγκεκριµενοποιηθεί: 

Ποιες δαπάνες είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ, δηλαδή ποιο ποσό δαπανών προκαλείται από την 

ύπαρξη της επιχείρησης. 

Και ποιες δαπάνες είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ, δηλαδή ποιο ποσό δαπανών που προκαλείται 

από την λειτουργία της επιχείρησης.   

Το βιοµηχανικό κόστος περιλαµβάνει:  

Έξοδα και αµοιβές Τρίτων (σταθερό) 

Ενοίκιο κτηρίου γραφείων, ενοίκιο κτηρίου παραγωγής, Λογιστής, Τεχνικός ασφαλείας 

Κέντρο συναγερµού, Έµµεση εργασία , Ασφάλιστρα 

Παροχές Τρίτων (µεταβλητό) 

Τηλεφωνία, Φωτισµός, Ύδρευση- Αποχέτευση 

∆ιάφορα έξοδα παραγωγής (µεταβλητό) 

Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν οι αγορές ανταλλακτικών µηχανηµάτων, 

καλουπιών, κλισέ εκτυπώσεως, αναλώσιµων, οι  αποσβέσεις παραγωγικού εξοπλισµού 

καθώς και οι φόροι και τέλη (∆ηµοτικά τέλη, φόρος µισθωτών) 
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4.8.1. Υπολογισµός αξίας έµµεσης εργασίας 
Ορίζουµε το πρότυπο ηµεροµίσθιο κάθε τµήµατος ή όλων των τµηµάτων ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μέσο ωροµίσθιο ή Μέσο ηµεροµίσθιο). Λαµβάνονται υπό 

όψη, συλλογικές συµβάσεις, αµοιβές νυχτερινής εργασίας, εορτών, Bonus κλπ. Οι 

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισµών, οι φόροι, χαρτόσηµα κλπ. ενσωµατώνονται 

στο κόστος του ηµεροµισθίου. 

 

Μέσο Ηµεροµίσθιο € ανά ηµέρα (όλων των τµηµάτων): 50,00 € / ηµέρα 
Αριθµός Εργαζοµένων: 3 άτοµα 

Πρότυπο Κόστος Άµεσης Εργασίας ανά τεµάχιο προϊόντος  
 

1. Συνολική Αξία άµεσης εργασίας 
3 άτοµα * 250 ηµέρες * 50,00€ ανά άτοµο = 37.500,00€ 

 
2. Συνολικά Εργατόλεπτα 

250 ηµέρες * 480 λεπτά / ηµέρα = 120.000 εργ-πτά 
 

3. Κόστος εργατολέπτου έµµεσης εργασίας 
37.500,00€/ 120.000 εργ-πτά = 0,312 €/εργ-πτό 
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ΓΒΕ 

Παραγωγή ∆ιοίκηση Σύνολο 

Στα Μετ Στα Μετ  

Ενοίκια 14.400,00 ----- 4.248,00 ---- 18.648,00 

Λογιστής ----- ----- 6.000,00 ---- 6.000,00 

Τεχνικός ασφαλείας 300,00 ---- 300,00 ---- 600,00 

Κέντρο Συναγερµού 240,00 ---- 240,00 ---- 480,00 

Ασφάλιστρα 400,00 ----- 250,00 ----- 650,00 

Τηλεφωνία ---- 240,00 ---- 960,00 1.200,00 

Φωτισµός ---- 600,00 ---- 300,00 900,00 

Ύδρευση ----- 200,00 ---- 100,00 300,00 

Αναλώσιµα ----- 1.500,00 ----- 2.500,00 4.000,00 

Καλούπια ------ 1.500,00 ------ ------ 1.500,00 

Κλισέ εκτυπώσεως ------ 1.500,00 ------ ------ 1.500,00 

Ανταλλακτικά µηχανηµάτων ------ 1.500,00 500,00 ------ 2.000,00 

Αποσβέσεις 5.000,00 ------ 1.500,00 ------ 6.500,00 

Φόρος µισθωτών ------ ------ ------ 3.500,00 3.500,00 

∆ηµοτικά τέλη ------ 700,00 ------ 300,00 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΒΕ + ΕΜΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 48.778,00+37.500,00 = 86,278,00 

Κόστος Εργατόλεπτου 
(αξία €/120.000 εργατόλεπτα) 0,170 0,065 0,108 0,063 0,719 

Πρότυπο Κόστος 
€ ανά τεµάχιο 
(€/εργ-πτό * 0,66 min/τεµάχιο) 

0,112 0,0429 0,0712 0,0415 0,475 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η νέα εταιρική µορφή Ι.Κ.Ε. διακρίνεται µε αρκετά πλεονεκτήµατα, έχει προσαρµοστεί 

στην νέα οικονοµική πραγµατικότητα, δίνοντας κίνητρα στους επίδοξους 

µικροεπιχειρηµατίες και ουσιαστικά αποτελεί την εξέλιξη της Ε.Π.Ε.  

Στο πρόβληµα ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά, το οποίο έχει αντίκτυπό στο 

τραπεζικό σύστηµα, δηµιουργεί την αδυναµία της δανειοδότησης των επιχειρήσεων για την 

αντιµετώπιση των οικονοµικών τους δυσκολιών. Σε αυτό το πρόβληµα δίνει λύση αυτή η 

εταιρική µορφή καθώς µπορεί να συσταθεί µε ελάχιστο κεφάλαιο (1€) καθώς και 

απαλλάσσει τους εταίρους από την υποχρέωση ασφάλισης, εκτός του διαχειριστή αυτής.  

Επιπροσθέτως, επιλύει το χρόνιο ελληνικό πρόβληµα της γραφειοκρατίας µέσω 

σύστασής της µε την υπηρεσία µιας στάσης και την µείωση του αντίστοιχου κόστους. 

 Βέβαια, δεν δύναται η δυνατότητα η άσκηση δραστηριότητας για την οποία εκ νόµου έχει 

ορισθεί άλλη εταιρική µορφή. Προσθέτοντας, το χαµηλό κεφάλαιό της δεν δίνει 

εµπιστοσύνη στους συναλλασσόµενους της.  

Επιπροσθέτως, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για κάθε είδος εταιρίας, η διαδικασία 

κοστολόγησης της παραγωγής καθώς επιτυγχάνεται η αποτίµηση των αποθεµάτων, η 

υποβοήθηση της διοίκησης µιας επιχείρησης στον τοµέα του προγραµµατισµού και ο 

έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης, στοιχεία που επέχουν σηµαντική θέση 

στην σωστή λειτουργία κάθε εταιρίας.  

Επιπλέον, µε τον υπολογισµό κάθε στοιχείου της παραγωγικής διαδικασίας, 

προσδιορίζεται το πραγµατικό κόστος του τελικού προϊόντος, όπως αυτό καταλήγει, 

αναλυόµενο στο κάθε στοιχείο αντίστοιχα.  

Συµπερασµατικά, η Ι.Κ.Ε. υπερτερεί έναντι των άλλων εταιρικών µορφών λόγο της 

προσαρµοστικότητας της στην νέα πραγµατικότητα, χωρίς να καταφέρνει να 

αντικαταστήσει εξολοκλήρου τις υπόλοιπες εταιρικές µορφές . 
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