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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή καταγράφεται η διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης 

και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης σε μια θερμοκηπιακή εκμετάλλευση στην περιοχή 

Λαγκαδά- Θεσσαλονίκης. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή των 

περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και ο υπολογισμός των 

τεχνικοοικονομικών δεδομένων, ώστε να διεξαχθούν τα οικονομικά αποτελέσματα, τα 

οποία θα κρίνουν το επίπεδο βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης, μέσω των 

παραπάνω διαδικασιών, κρίνεται αν ο τρόπος διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής 

με τους κλάδους παραγωγής, συνδυάζονται άριστα.  

Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια και οι σκοποί της γεωργικής λογιστικής, η 

έννοια της γεωργικής εκμετάλλευσης και η έννοια της λογιστικής παρακολούθησης , 

καθώς και μια σύντομη περιγραφή του Νομού Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια 

καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης και 

πραγματοποιείται η λογιστική παρακολούθηση, η απογραφή και ο ισολογισμός της 

εκμετάλλευσης. Έπονται τα οικονομικά αποτελέσματά της και τέλος κρίνεται  το 

επίπεδο βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τεχνικοοικονομικούς 

δείκτες , οι οποίοι είναι  ο βαθμός απασχόλησης της γεωργικής οικογένειας στην 

εκμετάλλευση, ο δείκτης αποδοτικότητας του επενδυμένου κεφαλαίου, ο δείκτης 

παραγωγικότητας των δαπανών και η μέση αποδοτικότητα ανά στρέμμα. 

Εν κατακλείδι, ο δείκτης παραγωγικότητας των δαπανών δείχνει ότι υπάρχει 

ζημία στην εκμετάλλευση γιατί αν η ακαθάριστη πρόσοδος διαιρεθεί με το συνολικό 

κόστος παραγωγής το αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδας και όταν το 

αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από την μονάδα έχουμε κέρδος. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι μικρότερο της μονάδας, άρα επικρατεί ζημία στην εκμετάλλευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: γεωργική εκμετάλλευση, θερμοκηπιακή εκμετάλλευση, λογιστική 

παρακολούθηση, γεωργική λογιστική  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η γνωστοποίηση των 

δαπανών παραγωγής και των οικονομικών αποτελεσμάτων σε μια θερμοκηπιακή εκμετάλλευση 

του Νομού Θεσσαλονίκης. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την τήρηση των λογιστικών 

δεδομένων και την τεχνικοοικονομική ανάλυση της εκμετάλλευσης, ενώ στη συνέχεια 

υπολογίζονται και εκτιμώνται τα οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης. 

Η γεωργική λογιστική μεταφέρει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της γενικής 

λογιστικής στη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην ουσία όμως δεν πρόκειται για 

απλή μεταφορά, αφού χρειάζονται πολλές διαφοροποιήσεις για να προσαρμοστούν οι 

λογιστικές αρχές στις λειτουργίες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ειδικότερα, η λογιστική για 

την γεωργική εκμετάλλευση έχει σημασία πρωτίστως για τον αγρότη. Με την καθημερινή 

συστηματική καταγραφή των οικονομικών ενεργειών του έχει πλήρη και σαφή εικόνα της 

πορείας των καλλιεργειών της εκμετάλλευσης. Επίσης, έχει πλήρη εικόνα της περιουσίας και 

των μεταβολών της.  

Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται η σημασία και οι σκοποί της γεωργικής λογιστικής, η 

έννοια της γεωργικής εκμετάλλευσης και ακολουθούν οι μορφές των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και η έννοια της γεωργικής παρακολούθησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο με την περιγραφή του Νομού 

Θεσσαλονίκης και μια μικρή καταγραφή των καλλιεργειών και τον αριθμό των θερμοκηπίων 

που υπάρχει στο νομό. 

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία της 

λογιστικής παρακολούθησης μιας θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης. Κατόπιν, αναλύονται οι 

ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην λογιστική παρακολούθηση μιας θερμοκηπιακής 

εκμετάλλευσης σε σχέση με άλλες εκμεταλλεύσεις. Εν συνεχεία, δίνονται κάποιες γενικές 

πληροφορίες της εκμετάλλευσης, η καταγραφή και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της, 

η απόσβεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ο ισολογισμός της εκμετάλλευσης και τέλος 

οι λογαριασμοί των κλάδων παραγωγής της. 

Τέλος, αναλύονται και υπολογίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 

ώστε να δούμε αν υπάρχει κέρδος ή ζημία, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο εκτιμάται η 

αποτελεσματικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω υπολογισμού κάποιων δεικτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η γεωργική λογιστική είναι ένας κλάδος της Γεωπονικής Επιστήμης που 

μεταφέρει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές της γενικής λογιστικής στην λειτουργία των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην ουσία όμως, δεν πρόκειται για απλή μεταφορά, μιας 

και χρειάζονται πολλές διαφοροποιήσεις για να προσαρμοστούν οι λογιστικές αρχές 

στις λειτουργίες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.(Κιτσοπανίδης, 2007). Γι’ αυτό 

λοιπόν, η σημασία της γεωργικής λογιστικής είναι σχεδόν ίδια με την σημασία της 

λογιστικής. Ειδικότερα, η λογιστική για την γεωργική εκμετάλλευση έχει σημασία 

πρωτίστως για τον αγρότη. Με την καθημερινή συστηματική καταγραφή των 

οικονομικών ενεργειών του έχει πλήρη και σαφή εικόνα της πορείας των καλλιεργειών 

και εκτροφών της εκμετάλλευσης. Επίσης, έχει πλήρη εικόνα της περιουσίας του και 

των μεταβολών της.  

Σκοποί της γεωργικής λογιστικής: 

Α) Ο προσδιορισμός της περιουσιακής συγκρότησης: Με τη σύσταση της γεωργικής 

εκμετάλλευσης είναι απαραίτητη η καταγραφή της περιουσιακής αλλά κ της 

οικονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης. 

Β) Η παρακολούθηση των περιουσιακών μεταβολών: Με την παρακολούθηση αυτή 

γίνεται δυνατός ο συστηματικός έλεγχος της τεχνικής και οικονομικής λειτουργίας της 

γεωργικής εκμετάλλευσης επειδή γίνεται γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε κάθε 

λογιστικό γεγονός, ποια περιουσιακά στοιχεία μετέβαλε και πώς τα μετέβαλε. 

Γ) Ο προσδιορισμός των προσόδων και των εισοδημάτων: Το σπουδαιότερο 

αποτέλεσμα που ενδιαφέρει την εκμετάλλευση είναι το κέρδος. 

Δ) Ο έλεγχος των πράξεων του διαχειριστή: Η καταγραφή των οικονομικών γεγονότων 

σε μια γεωργική εκμετάλλευση, διευκολύνει τον έλεγχο των πράξεων του διαχειριστή 

από τα εντεταλμένα όργανα. 

Ε) Τέλος, σκοπός της γεωργικής λογιστικής  είναι η παροχή πληροφοριών για την 

τεχνική και οικονομική λειτουργία της εκμετάλλευσης. . (Τσουκαλάς,2010) 
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1.2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 Γεωργική εκμετάλλευση είναι η τεχνικοοικονομική μονάδα στα πλαίσια της 

οποίας συνδυάζονται και κινητοποιούνται οι συντελεστές παραγωγής, βασιζόμενοι στις 

επιλογές του αρχηγού της, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Συνεπώς, 

γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται η μονάδα παραγωγής αγροτικών προϊόντων φυτικής 

και ζωικής προέλευσης.  

Ως επί τω πλείστον, στη χώρα μας, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις λειτουργούν ως 

γεωργικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι τόσο η οργάνωση, όσο και ο προγραμματισμός 

της παραγωγής τους γίνονται με στόχο την παραγωγή προϊόντων για την αγορά, τα 

οποία:  

Α) Μπορούν να παραχθούν, βάσει τις φυσικές συνθήκες του τύπου λειτουργίας τους 

Β) Η παραγωγή τους είναι επιθυμητή με βάση τις προτιμήσεις του αρχηγού 

Γ) Αναμένεται να φέρουν το πιο ευνοϊκό  τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα. 

(Κουτογλίδης, 2005) 

 

1.3 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με τον κάτοχο και το διαχειριστή τους 

διακρίνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές. Δημόσιες είναι εκείνες που ο κάτοχος και ο 

υπεύθυνος τους είναι το δημόσιο ή κάποιος δημόσιος φορέας, ενώ ιδιωτικές είναι 

εκείνες στις οποίες κάτοχος και υπεύθυνος για την λειτουργία του είναι ιδιώτες ή 

κάποιο νομικό πρόσωπο. (Κουτογλίδης, 2005) 

 

 

 



 

4 
 

1.4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Λογιστική παρακολούθηση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η 

παρακολούθηση της λειτουργίας της, που αρχίζει με την απογραφή των περιουσιακών 

της στοιχείων, συνεχίζεται με την τήρηση των λογαριασμών των κλάδων και των 

μέσων παραγωγής και τελειώνει με τον υπολογισμό του επιτυγχανόμενου  

αποτελέσματος. Η λογιστική παρακολούθηση πραγματοποιείται με τις εγγραφές των 

φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, των οποίων όμως η καταγραφή 

απαιτεί κατάλληλη διάρθρωση των ημερολογίων του προτεινόμενου συστήματος 

γεωργικών λογαριασμών. (Κιτσοπανίδης, 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή 

ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας και γενικά της Βόρειου Ελλάδος. Ανήκει 

διοικητικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελείται από 14 δήμους. 

Βρίσκεται στην  κεντρική Μακεδονία και βρέχεται δυτικά από τον Θερμαϊκό κόλπο και 

ανατολικά από τον Στρυμονικό κόλπο. Σε αυτήν την περιφερειακή ενότητα βρίσκονται 

η λίμνη Βόλβη (72 τετρ. Χλμ.) , η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, οι 

ποταμοί: Αξιός (83 χλμ.), Γαλλικός (73 χλμ.)  και Λουδία (35 χλμ.) και τα βουνά : 

Χορτιάτης (1.201 μ.), Βερτίσκος (1.103 μ.) και τμήμα από τα Κερδύλια (982 μ.). 

(www.hellenica.de) 

 

 

Πίνακας 2. 1. Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, κατά περιφέρεια και νομό 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 

Αριθμός εκμεταλλεύσεων   

 Σύνολο Μη 

Χρησιμοποιού-

μενη γεωργική 

έκταση 

Χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση 

Από την 

οποία, 

άγονοι 

βοσκότοποι 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

723007 716823 34.779 

 

4.610 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

101.200 

 

99.890 

 

6.417 

 

36 

 

ΝΟΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

13.208 13.037 542 3 

ΝΟΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

19.163 18.827 

 

1.407 

 

15 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 10.695 10.577 1.134 9 

ΝΟΜΟΣ 16.952 16.823 727 0 
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ΕΣΥΕ 2009 

Ο πίνακας 2.1. περιγράφει τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στη 

χώρα μας και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή 

ενότητα της κεντρικής Μακεδονίας. Με μία πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι το 14% των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων  της Ελλάδας, βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία. 

Παρατηρώντας την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι υπερτερεί σε 

αριθμό από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της κεντρικής Μακεδονίας γιατί όπως 

αναφέρεται και παραπάνω, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα.  

Πίνακας 2.2. : Καλλιέργειες και αγρανάπαυση στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (στρ) 

Καλλιέργειες 2008 

Σύνολο καλλιεργειών και αγρανάπαυση 7224871 

Αροτριαίες 5423501 

Κηπευτικά 171551 

Αμπέλια 66369 

Δενδρώδεις 1091174 

Σιτηρά για καρπό 3920725 

Μαλακό σιτάρι 585463 

Σκληρό σιτάρι 2131213 

Κριθάρι 207074 

Βρόμη 32405 

ΠΕΛΛΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9.155 9.087 442 2 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 20.190 19.847 1.371 6 

ΝΟΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

11.837 11.692 

 

795 

 

1 



 

7 
 

Σίκαλη 34540 

Καλαμπόκι 705575 

Καλαμπόκι συγκαλλιέργειας 2922 

Ρύζι 209888 

Λοιπά 11645 

Βρώσιμα όσπρια 5902 

Φασόλια 2902 

Κουκιά 123 

Φακή 394 

 Καπνός 66041 

ΕΣΥΕ, 2008 

Ο παραπάνω πίνακας 2.2. αναφέρει της καλλιέργειες που καλλιεργούνται στην 

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας σε στρέμματα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα σιτηρά 

καταλαμβάνουν τα περισσότερα στρέμματα, ενώ τα κηπευτικά που μας απασχολούν για 

την συγκεκριμένη εργασία καταλαμβάνουν 171.551 στρ ,δηλαδή ποσοστό της τάξεως 

των 2,35 %. 

 

Πίνακας 2.3. : Εκμεταλλεύσεις με καλλιέργειες θερμοκηπίων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, 

ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΗ, 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

ΑΝΘΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 

ΦΥΤΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 403 382 21 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 461 422 49 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6 2 4 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 527 493 36 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 142 96 46 
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 259 182 81 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 279 241 38 

ΕΣΥΕ,2007 

Ο πίνακας 2.3. δείχνει τον αριθμό των θερμοκηπίων στην κεντρική Μακεδονία. 

Με ένα γρήγορο υπολογισμό λοιπόν, παρατηρούμε ότι το 22,2 % των θερμοκηπίων της 

κ. Μακεδονίας βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Θες/νικης. Από τα θερμοκήπια 

αυτά το 23,21% καλλιεργούνται με νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες, ενώ το 

18,9 % καλλιεργούνται με άνθη και φυτά διακόσμησης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 

κυριαρχεί η καλλιέργεια λαχανικών την περιφερειακή ενότητα Θες/νικης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

3.1.1ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η πρώτη ενέργεια που γίνεται κατά την λογιστική παρακολούθηση είναι η 

απογραφή και η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, ξεκινώντας από το έδαφος. Το έδαφος απογράφεται κατά αγροτεμάχιο 

ώστε να γνωρίζεται καλύτερα η προέλευση αυτών (ίδιου ή ξένου) και η επιβάρυνσή 

τους (ενοίκιο) κατά την ανάλυση των δεδομένων. Επίσης, απογράφεται και η έκταση 

του κάθε αγροτεμαχίου. Στη συνέχεια, απογράφονται οι έγγειες βελτιώσεις με το έτος 

κατασκευής τους, οι γεωργικές κατασκευές με τα υλικά κατασκευής και το έτος αγοράς 

και ο μηχανολογικός εξοπλισμός επίσης, με το έτος αγοράς. Απογράφεται επίσης το 

μεταβλητό κεφαλαίο που περιλαμβάνει τα αναλώσιμα υλικά, τα καύσιμα και λιπαντικά 

καθώς επίσης και τις οφειλές προς τρίτους (δάνεια, ενοίκιο εδάφους κτλ), δηλαδή το 

παθητικό της εκμετάλλευσης. Αφού τελειώσει η απογραφή των παραπάνω 

περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί η απόσβεση του μόνιμου κεφαλαίου της 

εκμετάλλευσης. (Κιτσοπανίδης, 2007) 

3.1.2 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μετά την απογραφή και εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 

εκμετάλλευσης, ακολουθεί η τήρηση λογαριασμών των κλάδων φυτικής παραγωγής. 

Αναλυτικότερα, στο ημερολόγιο φυσικών ή τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του 

κλάδου καταγράφονται η εργασία σε ώρες ( ανθρώπινη ίδια και ξένη, μηχανική ίδια και 

ξένη) και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε καλλιέργεια. Στο 

ημερολόγιο συγκομιδής καταγράφονται οι κλάδοι παραγωγής, οι ώρες εργασίας και τα 

ημερομίσθια αν υπάρχει ξένη εργασία και τέλος καταγράφεται η ποσότητα παραγωγής 

του κλάδου και η τιμή πώλησης. Στο λογαριασμό μεταφορικού μέσου καταγράφονται 
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τα καύσιμα, λιπαντικά, ασφάλιστρα καθώς και τα χιλιόμετρα που έχει κάνει για κάθε 

μήνα. Τέλος, στο λογαριασμό πληρωμών, εισπράξεων γενικής χρήσης της 

εκμετάλλευσης καταγράφονται με λεπτομερή περιγραφή όλες οι πληρωμές και οι 

εισπράξεις και η τιμή τους. (Κιτσοπανίδης, 2007) 

 

3.1.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τέλος, με την επεξεργασία κάποιων δεδομένων, όπως η απόδοση των κλάδων 

παραγωγής, οι απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία, το μεταβλητό κόστος, η ακαθάριστη 

πρόσοδος, το ακαθάριστο κέρδος και οι παραγωγικές δαπάνες της εκμετάλλευσης, 

υπολογίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης και ο βαθμός 

βιωσιμότητάς της. (Κιτσοπανίδης, 2007) 

 

3.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

Το θερμοκήπιο ως επένδυση χαρακτηρίζεται αμετάκλητη. Το ύψος της 

επένδυσης του θερμοκηπίου διαφέρει γιατί εξαρτάται από τον τύπο του. Ο τύπος του 

θερμοκηπίου σχετίζεται με το υλικό του σκελετού ( μεταλλικός ή ξύλινος), με το υλικό 

κάλυψης (νάιλον ή γυαλί) και με το σχήμα του. Επίσης, υπάρχουν και 

συμπληρωματικές επενδύσεις κυρίως σε εξοπλισμό θέρμανσης (ανάλογα την περιοχή) 

και άρδευσης. Ειδικότερα, το ύψος του εξοπλισμού θέρμανσης εξαρτάται από το είδος 

της θέρμανσης δηλαδή, θέρμανση με σόμπα, με ηλιακό σύστημα, με αερόθερμα, 

υπόγεια θέρμανση, θέρμανση με γεωθερμία. 

Ένα θερμοκήπιο αξιοποιείται σύμφωνα με τα προϊόντα που αποφασίζει να 

καλλιεργήσει ο παραγωγός. Επειδή οι καλλιέργειες του θερμοκηπίου εναλλάσσονται, ο 

γεωργός πρέπει να αποφασίσει με ποια καλλιέργεια θα αρχίσει και ποιες θα 

ακολουθήσουν. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις απαιτήσεις της κάθε 

καλλιέργειας σε ανθρώπινη εργασία, ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός εκ των προτέρων 

αν χρειαστεί ξένους εργάτες. Ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ακόμη, που θα 

διαθέσει τα προϊόντα του και ποιες θα είναι οι απαιτήσεις των καταναλωτών. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην περίπτωση των θερμοκηπίων, 

εφαρμόζεται το στρατηγικό management, με μακροπρόθεσμο στόχο που αναφέρεται 

στο πιθανό κέρδος της εκμετάλλευσης. Στο κέντρο όλων υπάρχει ο γεωργός-manager, ο 

οποίος έχει διαφορετική σχέση με την αγορά εξαιτίας των ευπαθών προϊόντων που 

παράγει, σε αντίθεση με αυτούς που παράγουν άλλα προϊόντα. Οι γεωργοί θερμοκηπίου 

με λαχανικά ανταποκρίνονται πιο εύκολα στις καταναλωτικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα 

έχουν κάνει υψηλή επένδυση, που απαιτεί υψηλού επιπέδου επένδυση. (Μαρτίκα, 2008) 

Έτσι λοιπόν, η λογιστική παρακολούθηση μιας θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης 

με λαχανικά έχει σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και το 

επιτυγχανόμενο συνολικό αποτέλεσμα. Η ιδιαιτερότητα των θερμοκηπιακών 

εκμεταλλεύσεων με λαχανικά είναι ότι το ίδιο έδαφος χρησιμοποιείται από 

διαφορετικές καλλιέργειες σε διαφορετικές εποχές. Με άλλα λόγια στην ίδια 

θερμοκηπιακή έκταση εναλλάσσονται δύο ή περισσότερες καλλιέργειες στην διάρκεια 

ένα λογιστικού έτους, π.χ. σε θερμοκήπιο τεσσάρων στρεμμάτων μπορεί να 

καλλιεργηθεί πρώιμη τομάτα και στη συνέχεια όψιμη πιπεριά. Έτσι το σχέδιο 

παραγωγής δείχνει τον προγραμματισμό του γεωργού για το θερμοκήπιο στη διάρκεια 

του λογιστικού έτους. Επομένως, η λογιστική παρακολούθηση της θερμοκηπιακής 

εκμετάλλευσης σκοπεύει στην αξιολόγηση του θερμοκηπίου σα σύνολο.( Μαρτίκα & 

Δημητριάδου, 2007) 
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3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η γεωργική εκμετάλλευση που μελετάμε είναι μια θερμοκηπιακή εκμετάλλευση 

με έδρα την περιοχή Λαγκαδά Θες/νικης και έτος εγκατάστασης το 1992. Η 

εκμετάλλευση αποτελείται από 5 θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια αυτά καλλιεργούνται με 

εποχιακά λαχανικά, τα οποία για το συγκεκριμένο λογιστικό έτος είναι σέλινο, μαρούλι 

σαλάτα και τομάτα.  

Πίνακας 3.1. : Σύνθεση της οικογένειας και απασχόληση κάθε μέλους αυτής 

Μέλη 

οικογένειας 

Ηλικία σε έτη Μόρφωση Κύρια 

απασχόληση 

Δευτερεύουσα 

απασχόληση 

Αρχηγός 49 Απόφοιτος 

γυμνασίου 

Γεωργία  

Σύζυγος 41 Απόφοιτη 

λυκείου 

Γεωργία  

Κόρη 23 Απόφοιτη ΤΕΙ   Γεωργία 

Κόρη 21 Απόφοιτη ΙΕΚ  Γεωργία 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Στον πίνακα 3.1. παρατηρούμε την σύνθεση της οικογένειας και την 

απασχόληση των μελών της μέσα στην εκμετάλλευση.  Ο καθορισμός της 

απασχόλησης σε κύρια και δευτερεύουσα για κάθε μέλος βοηθά στον υπολογισμό της 

διαθέσιμης εργασίας του στην διάρκεια του λογιστικού έτους. Δηλαδή, αν ένα μέλος 

της εκμετάλλευσης έχει κύρια απασχόληση την γεωργία, τότε η διαθέσιμη εργασία του 

προσφέρεται όλη σ’ αυτή.(Κιτσοπανίδης, 2007). Και αφού γνωρίσαμε την απασχόληση 

των μελών της οικογένειας, το επόμενο που μένει να μάθουμε είναι την διαθέσιμη 

εργασία της οικογένειας και των μόνιμων εργατών. 
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Πίνακας 3.2. : Διαθέσιμη εργασία της οικογένειας και των μόνιμων εργατών 

Μέλη 

οικογένειας 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Σύνολο 

ΜΑΕ 

Σύνολο 

Ώρες 

Αρχηγός 70 70 140 150 200 200 200 200 200 160 100 60 1 1750 

Σύζυγος 30 30 70 80 110 200 200 200 180 30 60 60 0.71 1250 

Παιδιά       40 40 40    0.05 80 

ΣΥΝΟΛΟ 110 110 210 230 310 400 440 440 420 190 160 120 1.7 2980 

Μόνιμοι 

εργάτες 

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

ΣΥΝΟΛΟ - - - - - - - - - - - - - - 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι εργάτες, 

συνεπώς η εκμετάλλευση είναι οικογενειακής μορφής. Κύριο χαρακτηριστικό της 

εκμετάλλευσης οικογενειακής μορφής είναι ότι τα μέλη της είναι κάτοχοι του εδάφους 

και του κεφαλαίου καθώς επίσης και της απαιτούμενης εργασίας ή οποία διατίθεται όλη 

ή μέρος της στην εκμετάλλευση. Την διαχείριση και την οργάνωση της εκμετάλλευσης 

αυτής φέρει ο αρχηγός της, ο οποίος τυγχάνει να είναι κ μέλος της ίδιας της 

οικογένειας.(Κουτογλίδης, 2005) 

 

3.4 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί το πρώτο βήμα της 

λογιστικής παρακολούθησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, γιατί μέσω αυτής 

γνωστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία βοηθούν στην ομαλή λειτουργία 

της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Για να γίνει ευκολότερη η γνωστοποίηση αυτών των στοιχειών της 

εκμετάλλευσης, τα διαχωρίζουμε σε κάποιες κατηγορίες με βάση κάποια κριτήρια. 

Με βάση τη χρονική διάρκεια ζωής τους, τα περιουσιακά στοιχεία της 

γεωργικής εκμετάλλευσης, διακρίνονται σε σταθερά και μεταβλητά περιουσιακά 

στοιχεία. Σταθερά περιουσιακά στοιχεία είναι το έδαφος, οι έγγειες βελτιώσεις, οι 

γεωργικές κατασκευές, οι πολυετείς καλλιέργειες, τα ζώα παραγωγής, οι μηχανές και τα 

εργαλεία. Ενώ, μεταβλητά περιουσιακά στοιχεία είναι τα χρηματικά μέσα, οι 
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προκαταβολές καλλιέργειας, η ηρτημένη εσοδεία, τα προϊόντα, τα δενδρύλλια και οι 

προμήθειες. Τα σταθερά περιουσιακά στοιχεία έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του 

έτους, ενώ τα μεταβλητά λιγότερο από ένα έτος. 

Με βάση τη φύση τους, τα περιουσιακά στοιχεία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης 

διακρίνονται σε έδαφος, έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές κατασκευές, πολυετείς 

καλλιέργειες, ζώα, μηχανήματα και σε προμήθειες, προϊόντα, προκαταβολές 

καλλιέργειας, ηρτημένη εσοδεία και χρηματικά μέσα. Η διάκριση αυτή γίνεται γιατί 

άλλη είναι η φύση π.χ. του εδάφους κ άλλη των εργαλείων και έτσι υπολογίζονται 

ευκολότερα οι ετήσιες δαπάνες. 

Με βάση την ταχύτητα ρευστοποίησης, τα περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται 

σε σταθερά, λειτουργικά και τρέχοντα. Σταθερά είναι εκείνα που δεν μπορούν να 

μετατραπούν σε ρευστό χρήμα, όπως το έδαφος, οι έγγειες βελτιώσεις, οι γεωργικές 

κατασκευές και οι πολυετείς καλλιέργειες. Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία είναι 

εκείνα που ρευστοποιούνται αργά όπως τα ζώα παραγωγής. Και τέλος, τρέχοντα 

περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που ρευστοποιούνται γρήγορα και αποτελούνται από 

ρευστό χρήμα όπως τα προϊόντα, οι προμήθειες και οι οφειλές τρίτων. 

Τέλος, με βάση τον προορισμό τα περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής 

εκμετάλλευσης διακρίνονται σε κλάδους παραγωγής και μέσα παραγωγής. Κλάδοι 

παραγωγής είναι το έδαφος με τις καλλιέργειες του και τα ζώα παραγωγής ενώ μέσα 

παραγωγής αποτελούν τα μηχανήματα και το μεταβλητό κεφάλαιο. (Κιτσοπανίδης, 

2007) 

3.4.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Πίνακας 3.3. : Απογραφή εδάφους 

Χρήση Εδάφους Έκταση Αξία  Ενοίκιο 

Θερμοκήπιο 1 675 τ.μ. 675€ - 

Θερμοκήπιο 2 675 τ.μ. 675€ - 

Θερμοκήπιο 3 900 τ.μ. 900€ - 

Θερμοκήπιο 4 1000 τ.μ. 500€ 500€/ έτος 

Θερμοκήπιο 5 1000 τ.μ. 500€ 500€/ έτος 
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Σύνολο 4250 τ.μ. 3250€ 1000€/ έτος 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Ο παραπάνω πίνακας περιγράφει τη χρήση του εδάφους που στην συγκεκριμένη 

εκμετάλλευση το έδαφος χρησιμοποιείται μόνο για θερμοκήπια και την έκταση αυτών 

καθώς και την αξία τους και το ενοίκιο. Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης έχει 3 

θερμοκήπια με έκταση 2250 τ.μ., ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα δύο ενοικιαζόμενα. 

 

Πίνακας 3.4. : Απογραφή μονίμου κεφαλαίου 

Είδος και Περιγραφή Σημερινό Κόστος Έτος Κατασκευής 

Σωλήνες εφαρμογής 

στάγδην 

5000€ 2007 

Γεώτρηση 3000€ 1997 

Υπόστεγο με 

τσιμεντόλιθους και σκεπή 

από λαμαρίνες 

1500€ 1997 

Θερμοκήπια με ξύλινο 

σκελετό και κάλυψη από 

πλαστικό 

17000€ 1992,2008 

Φρέζα 6000 € 2008 

Ψεκαστήρα μηχανοκίνητη 250 € 2005 

Ψεκαστήρα χειροκίνητη 90 € 2011 

Μεταφορικό μέσο 17000 € 2006 

Σύνολο 49840€  

(επεξεργασία δεδομένων) 

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι μια θερμοκηπιακή εκμετάλλευση 

δεν χρειάζεται και πολλά μηχανήματα για να μπορεί να λειτουργήσει. 
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3.5 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

« Απόσβεση είναι η φθορά ή η μείωση της αξίας, την οποία παρουσιάζουν τα 

μακράς χρονικής διάρκειας περιουσιακά στοιχεία, λόγω της επίδρασης του χρόνου, της 

χρησιμοποίησής τους και της τεχνολογικής προόδου.» Η απόσβεση οφείλεται πρώτον, 

στην επίδραση του χρόνου του περιουσιακού στοιχείου σε συνδυασμό με τις κλιματικές 

συνθήκες της κάθε περιοχής ( χρονική απόσβεση) και δεύτερον στην χρησιμοποίησή 

του για την ορθή λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης (λειτουργική απόσβεση). Η 

χρονική απόσβεση χαρακτηρίζεται ως σταθερή δαπάνη, ενώ η λειτουργική απόσβεση 

ως μεταβλητή δαπάνη. Η μείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου δεν οφείλεται 

μόνο στην λειτουργική και χρονική φθορά αλλά και σε μία πιθανή οικονομική 

απαξίωση, είτε λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, είτε λόγω αλλαγής της παραγωγικής 

κατεύθυνσης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην πράξη, ο υπολογισμός της 

απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων στηρίζεται κυρίως στον παράγοντα χρόνο, ενώ 

μόνο σε μερικά στο βαθμό χρησιμοποίησής τους. 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων 

είναι: 

 Ο χρόνος έναρξης της απόσβεσης 

 Η ωφέλιμη ζωή 

 Η οικονομική απαξίωση 

 Η υπολειμματική και συνολικά αποσβεστέα αξία. 

Τα περιουσιακά στοιχεία τώρα, που έχουν απόσβεση και η αξία τους συνεχώς 

μειώνεται λόγω φθοράς είναι οι γεωργικές κατασκευές, ορισμένες έγγειες βελτιώσεις 

(πηγάδι, φράχτης κτλ.), οι πολυετείς καλλιέργειες, τα ζώα, οι μηχανές και τα εργαλεία. 

Ενώ, δεν αποσβαίνονται το έδαφος, ορισμένες έγγειες βελτιώσεις παντοτινής διάρκειας 

(ισοπεδώσεις εδαφών, εκχερσώσεις, φυσικές ή τεχνητές λίμνες), πολυετείς καλλιέργειες 

μικρής διάρκειας και νεαρά ζώα παραγωγής. (Κιτσοπανίδης, 2007) 
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Πίνακας 3.5.: Απόσβεση Μονίμου Κεφαλαίου 

Μορφές 

μονίμου 

κεφαλαίου 

Περίοδος 

απόσβεσης 

(έτη) 

Ποσό ετήσιας 

απόσβεσης € 

Αξία στην 

αρχή του 

έτους € 

Αξία στο τέλος 

του έτους € 

Σωλήνες 

στάγδην 

10 500€ 1500€ 1000€ 

Γεώτρηση 25 120€ 960€ 840€ 

Υπόστεγο 20 67,5€ 355,5€ 285€ 

Θερμοκήπια 5 1260€ 1960€ 700€ 

Θερμοκήπια 5 1980€ 6040€ 4060€ 

Φρέζα 8 675€ 1950€ 1275€ 

Ψεκαστήρα 

μηχ. 

10 22,5€ 47,5€ 25€ 

Ψεκαστήρα 

χειρ. 

5 16,2€ 41,4€ 25,2€ 

Αγροτικό 10 1530€ 4760€ 3230€ 

Σύνολο  6171,2€ 19554,4€ 11440,2€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 
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3.6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Ισολογισμός είναι μια λογιστική κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα 

περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης, πρώτον κατά είδος και δεύτερον 

κατά τις πηγές προέλευσής τους σε ορισμένη χρονική στιγμή. Πρακτικά, ο ισολογισμός 

είναι ένας πίνακας με δύο σκέλη με τη μορφή του γράμματος Τ. Στο αριστερό σκέλος 

περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, ενώ στο δεξιό τα στοιχεία του 

παθητικού και της καθαρής περιουσίας. Πρακτικά, στην γεωργία ο ισολογισμός γίνεται 

μια φορά το χρόνο και συνήθως συμπίπτει με την ημερομηνία σύνταξης της γεωργικής 

απογραφής. Η οικονομική πορεία της γεωργικής εκμετάλλευσης καθορίζεται από το 

ύψος της καθαρής περιουσίας, το οποίο εκφράζεται από τη σχέση μεταξύ ενεργητικού 

και παθητικού. 

Ο ισολογισμός διακρίνεται σε θετικός, ουδέτερος και αρνητικός. Κατά τον 

θετικό ισολογισμό, το ενεργητικό καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες της γεωργικής 

εκμετάλλευσης προς τρίτους και έτσι το πλεονασματικό ενεργητικό αντιπροσωπεύει 

την καθαρή περιουσία της : Ε-Π=ΚΠ. Στον ουδέτερο ισολογισμό, φαίνονται οι ζημίες 

που έχει υποστεί η γεωργική εκμετάλλευση και συντέλεσαν στη μη ύπαρξη της 

καθαρής περιουσίας : Ε-Π=0. Τέλος, κατά τον αρνητικό ισολογισμό, οι υποχρεώσεις 

της γεωργικής εκμετάλλευσης προς τρίτους είναι μεγαλύτερες από τα περιουσιακά 

στοιχεία της εκμετάλλευσης δηλαδή, οι ζημίες συντέλεσαν ώστε οι υποχρεώσεις της να 

μην καλύπτονται από το ενεργητικό: Ε<Π ή Ε+ Ζημία =Π. (Κιτσοπανίδης, 2007) 

Πίνακας 3.6.: Έγγειες βελτιώσεις (1/11/2014-31/10/2015) 

Περιουσιακό 

στοιχείο 

Αξία στην 

αρχή του 

έτους (1) 

Ποσό ετήσιας 

απόσβεσης (2) 

Αξία στο τέλος 

του έτους (3=1-

2) 

Μέση αξία 

(1+3)/2 

Σωλήνες στάγδην 1500€ 500€ 1000€ 1250€ 

Γεώτρηση 960€ 120€ 840€ 600€ 

Σύνολο 2460€ 620€ 1840€ 1850€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 
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Πίνακας 3.7.: Γεωργικές κατασκευές (1/11/2014-31/10/2015) 

Περιουσιακό 

στοιχείο 

Αξία στην 

αρχή του 

έτους (1) 

Ποσό ετήσιας 

απόσβεσης (2) 

Αξία στο τέλος 

του έτους (3=1-2) 

Μέση 

απόδοση 

(1+3)/2 

Υπόστεγο 355,5€ 67,5€ 285€ 320,25€ 

Θερμοκήπια 1960€ 1260€ 700€ 1330€ 

Θερμοκήπια 6040€ 1980€ 4060€ 5050€ 

Σύνολο 8355,5€ 3307,5€ 5045€ 6700,25€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 

 

Πίνακας 3.8.: Γεωργικά μηχανήματα (1/11/2015-31/10/2015) 

Περιουσιακό 

στοιχείο 

Αξία στην 

αρχή του 

έτους (1) 

Ποσό ετήσιας 

απόσβεσης (2) 

Αξία στο 

τέλος του 

έτους (3=1-2) 

Μέση αξία 

(1+3)/2 

Ψεκαστήρα μηχ. 47,5€ 22,5€ 25€ 36,25€ 

Ψεκαστήρα χειρ. 41,4€ 16,2€ 25,2€ 33,3€ 

Αγροτικό 4760€ 1530€ 3230€ 3995€ 

Σύνολο 4848,9€ 1568,7€ 3280,2€ 4064,55€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 
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Πίνακας 3.9.: Ισολογισμός γεωργικής εκμετάλλευσης  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία σε ευρώ 

Έδαφός 3250 € Ενοίκιο εδάφους 1000 € 

Έγγειες βελτιώσεις 1850 €   

Γεωργικές 

κατασκευές 

6700,25 € Σύνολο 

Παθητικού (2) 

1000 € 

Γεωργικά 

μηχανήματα 

4064,55 €   

Σύνολο 

Ενεργητικού (1) 

15865,4 € Καθαρή 

Περιουσία (1) - (2) 

14865,4€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Η Καθαρή περιουσία προκύπτει από τη διαφορά του ενεργητικού με του 

παθητικού. Στην εν λόγω γεωργική εκμετάλλευση η Καθαρή Περιουσία είναι 14865,4 

€, ενώ παρατηρούμε ότι το παθητικό της αποτελείται μόνο από 1000 € που είναι ενοίκιο 

εδάφους και δεν υπάρχει καμία άλλη οφειλή σε τρίτους. 

 

3.7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Ο λογαριασμός είναι ένα λογιστικό όργανο που εξασφαλίζει την πλήρη και 

λεπτομερή πληροφόρηση για τις μεταβολές που υπάρχουν στην επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα στους λογαριασμούς αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία, οι κλάδοι 

παραγωγής, οι χρεωστές, οι πιστωτές και οι πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης. 

Παρακολουθούνται οι τεχνικοοικονομικές μεταβολές αυτών και προσδιορίζεται η 

οικονομική θέση της επιχείρησης. Σε κάθε λογαριασμό αντιπροσωπεύονται διάφορα 

στοιχεία, τα οποία έχουν κοινό χαρακτήρα όταν εξετάζονται από συγκεκριμένη άποψη. 

Ο αριθμός των λογαριασμών κάθε επιχείρησης εξαρτάται από το είδος και την έκταση 

που ζητούνται από αυτούς. 
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Πίνακας 3.10.: Εργασία στους κλάδους παραγωγής 

Κλάδος 

παραγωγής 

Ανθρώπ. Εργ. 

Ίδια 

Ανθρώπ. Εργ. 

Ξένη 

Μηχαν. Εργ. 

Ίδια 

Μηχαν. Εργ. 

Ξένη 

Τομάτα 750  9  

Σαλάτα 

μαρούλι 

310  7  

Σέλινο 175  4  

Σύνολο 1235  20  

(επεξεργασία δεδομένων) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η αξία σε ευρώ του κάθε κλάδου παραγωγής, ώστε να 

δούμε ποιος κλάδος είναι πιο αποδοτικός από άποψη χρημάτων (βλέπε πίνακα 3.11). 

 

Πίνακας 3.11.: Παραγωγή και διάθεση των προϊόντων 

Κλάδος 

παραγωγής 

Παραγόμενη 

ποσότητα σε κιλά 

Τιμή κιλού Αξία σε ευρώ 

Σαλάτα μαρούλι 3000 0,50 1500 

Σέλινο 650 0,70 455 

Τομάτα 20000 0,35 7000 

Σύνολο 23650  8955 

 (επεξεργασία δεδομένων) 
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Πίνακας 3.12.: Λογαριασμός μεταφορικού μέσου 

Μήνες Καύσιμα Λιπαντικά Λοιπά 

(διόδια, 

είσοδος 

σε 

ΚΛΘ) 

Ασφ/στρα Μεταφορές 

χλμ 

lit € lit € € € 

Ι   7 50    

Φ        

Μ 90 100 7 50 27  460 

Α 108 120   32,4  552 

Μ   7 50    

Ι        

Ι 234 260 7 50 70,2  1196 

Α 270 300   81  1380 

Σ 180 200 7 50 54  920 

Ο        

Ν   7 50    

Δ        

ΣΥΝΟΛΟ 882 980 42 300 264,6 322 4508 

(επεξεργασία δεδομένων) 

 

Παρατηρούμε λοιπόν στον πίνακα 3.14 ότι το μεταφορικό μέσο (αγροτικό) 

χρησιμοποιήθηκε τους πέντε μήνες του χρόνου για την μεταφορά προϊόντων. Οι πέντε 

μήνες αυτοί, είναι οι μήνες που η εκμετάλλευση παρήγαγε τα προϊόντα της. Στην στήλη 

¨Λοιπά¨ συμπεριλαμβάνονται τα κόμιστρα των διοδίων που ανέρχονται στα 2,40 € και 

η είσοδος στην ΚΛΘ που ανέρχεται στα 3€. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

απόσταση από την γεωργική εκμετάλλευση μέχρι την ΚΛΘ είναι 46 χιλιόμετρα. 
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Πίνακας 3.13 : Τεχνικά και οικονομικά δεδομένα ανά μονάδα κλάδων παραγωγής 

Κλάδοι 

παραγωγής 

Απόδοση 

σε  kg 

Σπόρος σε 

€ 

Λίπασμα 

σε kg 

Φάρμακα 

σε € 

Μαρούλι 3000 100   

Σέλινο 650 100   

Τομάτα 20000 1800 400 500 

Σύνολο 23650 2000 400 500 

 (επεξεργασία δεδομένων) 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πίνακες με την ανθρώπινη και 

μηχανική εργασία των κλάδων παραγωγής για κάθε μήνα. 

 

Πίνακας 3.14: Απαιτήσεις των κλάδων παραγωγής σε ανθρώπινη εργασία ανά στρέμμα 

Κλάδοι 

παραγωγής 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Όλου 

του 

έτους 

Μαρούλι 40 30 80 80       40 40 310 

Σέλινο 35 35 40 45       20  175 

Τομάτα    25 20 35 224 223 223    750 

Σύνολο 75 65 120 150 20 35 224 223 223  60 40 1235 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Στον πίνακα 3.16 καταγράφονται οι απαιτήσεις των κλάδων παραγωγής σε 

ανθρώπινη εργασία ανά στρέμμα, κατά την διάρκεια του λογιστικού έτους. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι από τους τρείς κλάδους παραγωγής τις περισσότερες 

απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία, έχει η τομάτα με 750 ώρες και ακολουθούν το 

μαρούλι και το σέλινο με 175 και 310 αντίστοιχα.  
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Πίνακας 3.15: Απαιτήσεις των κλάδων παραγωγής σε μηχανική εργασία ανά στρέμμα 

Κλάδοι 

παραγωγής 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Όλου 

του 

έτους 

Μαρούλι 2          2 3 7 

Σέλινο 2          2  4 

Τομάτα    5  4       9 

Σύνολο 4   5  4     4 3 20 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Η μηχανική εργασία αφορά την προετοιμασία του εδάφους για την 

εγκατάσταση των φυτών. Η προετοιμασία του εδάφους γίνεται με φρέζα. 
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ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα οικονομικά αποτελέσματα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης στην διάρκεια 

μιας παραγωγικής περιόδου υπολογίζονται με την σύνταξη ενός ισολογισμού, ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

Α) την αξία των προϊόντων που παράγονται στην εκμετάλλευση καθώς και κάθε 

μορφής εισπράξεις που συνδέονται μ’ αυτήν, 

Β) τις αξίες και τις αμοιβές των μέσων παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία, 

Γ) και άλλα οικονομικά αποτελέσματα που είναι βασικά για την διεξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τους στόχους του γεωργού. 

Ο ισολογισμός αυτός είναι χρήσιμος για τον αρχηγό της γεωργικής 

εκμετάλλευσης  γιατί δείχνει αν έλαβε τις σωστές αποφάσεις για την συγκεκριμένη 

παραγωγική περίοδο. 

Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα οικονομικά αποτελέσματα που 

υπολογίζονται σε έναν τέτοιο ισολογισμό.(Κουτογλίδης,2005) 

 

4.2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ  

Ακαθάριστη πρόσοδος είναι η αξία όλων των προϊόντων που παράγονται σε μια 

γεωργική εκμετάλλευση, σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, η ακαθάριστη 

πρόσοδος περιλαμβάνει την αξία των προϊόντων που πωλήθηκαν ή πρόκειται να 

πωληθούν ή χρησιμοποιήθηκαν από την ίδια την γεωργική οικογένεια. Επίσης , οι 

επιδοτήσεις, οι εισοδηματικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στην 

εκμετάλλευση, αποτελούν στοιχεία της ακαθαρίστου προσόδου. Η ακαθάριστη 

πρόσοδος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά αποτελέσματα της 
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γεωργικής εκμετάλλευσης γιατί δείχνει το σύνολο των ετήσιων  εισπράξεων της. 

Ακόμη, δείχνει το μέγεθος συμμετοχής των επιδοτήσεων και εισοδηματικών 

ενισχύσεων στην διαμόρφωση των ετήσιων εσόδων της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

(Κουτογλίδης,2005) 

Πίνακας 4.1: Ακαθάριστη πρόσοδος παραγωγής 

Κλάδοι 

παραγ. 

Συνολική 

παραγ. 

kg 

Ποσότητα 

που 

πωλήθηκε 

kg 

Τιμή 

πώλησης 

€ 

Συνολική 

αξία 

€ 

Επιδότ. 

€ 

Ακαθάριστη 

πρόσοδος 

€ 

 

1 2 3 4=2*3 5 6=4+

5 

% 

Μαρούλι 3000 3000 0,50 1500 - 1500 16,7 

Σέλινο 650 650 0,70 455 - 455 5,1 

Τομάτα 20000 20000 0,35 7000 - 7000 78,2 

Σύνολο 23650 23650  8955  8955  

(επεξεργασία δεδομένων) 

Στον πίνακα 4.1 παρατηρούμε ότι η Ακαθάριστη Πρόσοδος της θερμοκηπιακής 

εκμετάλλευσης, ανέρχεται σε 8955 € και στη διαμόρφωση αυτής συμβάλλει 

καθοριστικά η καλλιέργεια της τομάτας με 78,2 % της Ακαθαρίστου Προσόδου. 

Ακολουθούν το μαρούλι με 16,7 % και τέλος  το σέλινο με 5,1 %. Το γεγονός ότι η 

τομάτα συμβάλλει περισσότερο στην Ακαθάριστη Πρόσοδο της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, οφείλεται στο ότι η παραγόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τους 

υπόλοιπους κλάδους παραγωγής. 

4.3 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Συνολικές δαπάνες παραγωγής είναι οι δαπάνες που γίνονται μέσα σε ορισμένο 

χρονικό διάστημα ώστε να παραχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποτελούν 

στοιχεία της ακαθαρίστου προσόδου της γεωργικής εκμετάλλευσης. Με άλλα λόγια, οι 
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δαπάνες παραγωγής αντιπροσωπεύουν την αμοιβή των συντελεστών παραγωγής που 

χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του 

εδάφους, της εργασίας και του κεφαλαίου. Οι συνολικές δαπάνες παραγωγής 

υπολογίζονται από την σχέση: Σ.Δ.= Δ.Ε. + Δ.Ερ. +Δ.Κ. , όπου Σ.Δ.= συνολικές 

δαπάνες, Δ.Ε.= δαπάνες εδάφους, Δ.Ερ.= δαπάνες εργασίας και Δ.Κ= δαπάνες 

κεφαλαίου. .(Κουτογλίδης,2005) 

4.3.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Οι δαπάνες εδάφους περιλαμβάνουν το ενοίκιο του εδάφους είτε αυτό είναι 

τεκμαρτό είτε καταβαλλόμενο. Τεκμαρτό ενοίκιο είναι το ενοίκιο του ίδιου εδάφους, 

ενώ καταβαλλόμενο είναι το ενοίκιο του ξένου εδάφους το οποίο καταβάλλεται, 

δηλαδή πληρώνεται. (Κιτσοπανίδης, 2007) 

Δαπάνες εδάφους (Ι) 

Α)τεκμαρτό ενοίκιο=(1000 €/στρ * 2,25 στρ)*6%= 135€ 

Β)καταβαλλόμενο ενοίκιο=(500 €/στρ*2 στρ)=1000€ 

Συνολικές δαπάνες εδάφους (Α+Β)=1135 € 

Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού ενοικίου, ο αρχηγός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης μας είπε πως στην περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευσή του, η αξία 

του εδάφους εκτιμάται στα 1000€/στρ. Ενώ, καταβάλλει 500€/στρ για το ενοίκιο των 

ξένων εδαφών που έχει στη διάθεσή του. 

4.3.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στις δαπάνες του συντελεστή παραγωγής, εργασία, περιλαμβάνονται η αμοιβή 

της ανθρώπινης (ίδιας και ξένης) εργασίας. (Κιτσοπανίδης, 2007) Παραπάνω είδαμε ότι 

η γεωργική εκμετάλλευση που μελετάμε δεν απασχολεί κανέναν ξένο εργάτη παρά 

μόνο τα μέλη της οικογένειας. Θεωρώντας λοιπόν ότι το ωρομίσθιο είναι 3€ και οι ώρες 

απασχόλησης των κλάδων παραγωγής είναι  1235 (βλέπε πίνακα 3.9), έχουμε: 

Δαπάνες εργασίας (ΙΙ) 

Α)ίδια ανθρώπινη εργασία=(310+175+750)h*3€/h= 3705 € 

Συνολικές δαπάνες εργασίας (Α)= 3705 € 
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4.3.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Οι δαπάνες κεφαλαίου διακρίνονται σε μεταβλητές και σταθερές. Μεταβλητές 

είναι οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά στην εκμετάλλευση και 

περιλαμβάνουν τα αναλώσιμα (σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα), τα καύσιμα και 

λιπαντικά, ο τόκος κυκλοφορούντος κεφαλαίου και άλλα έξοδα. Αντιθέτως, σταθερές 

δαπάνες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται πάνω από μια φορά. Τέτοιες δαπάνες είναι 

οι έγγειες βελτιώσεις, τα γεωργικά μηχανήματα, οι γεωργικές κατασκευές, οι πολυετείς 

καλλιέργειες και τα ζώα παραγωγής. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν την γεωργική 

εκμετάλλευση με τα ετήσια έξοδα, τα όποια είναι η απόσβεση, η συντήρηση, το 

ασφάλιστρο και ο τόκος τους.(Κιτσοπανίδης,2007) 

Δαπάνες κεφαλαίου (ΙΙΙ) 

Α)Μεταβλητές δαπάνες 

α)Αναλώσιμα= 2000+400+500=2900€ 

β)Καύσιμα- Λιπαντικά=980+300=1280 € 

γ)Λοιπά έξοδα=264,6 € 

δ)Τόκος κυκλοφορούντος κεφαλαίου=(ενοίκιο ξένου εδάφους +αναλώσιμα +καύσιμα-

λιπαντικά)*ε%*6μήνες=(1000+2900+1280+264,6)*15%*1/2=408,345 € 

Συνολικές δαπάνες μεταβλητού κεφαλαίου (α+ β+ γ+ δ)=4852,945 € 

Β)Σταθερές δαπάνες 

α)Απόσβεση=6171,2 € 

β)Συντήρηση=965,2 € 

γ)Ασφάλιστρο=178,7 € 

δ)Τόκος=1620,72 € 

Συνολικές σταθερές δαπάνες (α+ β+ γ+ δ)=8935,82 € 

Συνολικές δαπάνες κεφαλαίου (Α+Β)=13788,765 € 
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Για τον υπολογισμό της απόσβεσης χρησιμοποιούμε τον τύπο Αε=(Αο-Αν)/ν, 

όπου Αο= η αρχική αξία, Αν= η υπολειμματική αξία και ν= τα έτη ωφέλιμης ζωής 

(βλέπε πίνακα 3.7) 

Για τον υπολογισμό της συντήρησης, του ασφάλιστρου και του τόκου 

ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 4.2.: Υπολογισμός Ασφάλιστρου 

Περιουσιακό στοιχείο Ασφάλιστρο 

Γεώτρηση 3000*0,5%=15€ 

Σωλήνες στάγδην 5000*0,2%=10€ 

Θερμοκήπια 17000*0,2%=34€ 

Υπόστεγο 1500*0,2%=3€ 

Φρέζα 6000*0,5%=30€ 

Ψεκαστήρα μηχ. 250*0,5%=1,25€ 

Ψεκαστήρα χειρ. 90*0,5%=0,45€ 

Αγροτικό 17000*0,5%=85€ 

Σύνολο 178,7€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 

 

 

Πίνακας 4.3.: Υπολογισμός συντήρησης 

Περιουσιακό στοιχείο Συντήρηση 

Γεώτρηση 3000*1%=30€ 

Σωλήνες στάγδην 5000*1%=50€ 
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Θερμοκήπια 17000*1%=170€ 

Υπόστεγο 1500*1%=15€ 

Φρέζα 6000*3%=180€ 

Ψεκαστήρα μηχ. 250*3%=7,5€ 

Ψεκαστήρα χειρ. 90*3%=2,7€ 

Αγροτικό 17000*3%=510€ 

Σύνολο 965,2€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Πίνακας 4.4.: Υπολογισμός τόκου 

Περιουσιακό στοιχείο Συντήρηση 

Γεώτρηση 3000/2*6%=90€ 

Σωλήνες στάγδην 5000/2*6%=150€ 

Θερμοκήπια (17000+1700)/2*6%=561€ 

Υπόστεγο (1500+150)/2*6%=49,5€ 

Φρέζα (6000+600)/2*6%=198€ 

Ψεκαστήρα μηχ. (250+25)/2*6%=8,25€ 

Ψεκαστήρα χειρ. (90+9)/2*6%=2,97€ 

Αγροτικό (17000+1700)/2*6%=561€ 

Σύνολο 1620,72€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 

Από τους πίνακες 4.2., 4.3. και 4.4. παρατηρούμε αναλυτικά τον υπολογισμό 

του ασφάλιστρου, της συντήρησης και του τόκου του κάθε περιουσιακού στοιχείου της 

εκμετάλλευσης. 
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Ο τόκος εκπροσωπεί την ανταμοιβή ή την αξία χρήσης του κεφαλαίου και η 

ποσότητα του τόκου εξαρτάται από το ποσό του κεφαλαίου και το επιτόκιο. Το ποσό 

λοιπόν του ετήσιου απλού τόκου εκφράζεται από τη σχέση :  

Τόκος =Κεφάλαιο *επιτόκιο  

Στην πραγματικότητα λόγω του ότι χρησιμοποιείται η μέθοδος της πάγιας 

απόσβεσης, το τοκιζόμενο κεφάλαιο προκειμένου να λογαριαστεί η καθαρή περιουσία, 

υπολογίζεται η μέση αξία του σταθερού κεφαλαίου , αυτή εκφράζεται από τη σχέση :  

Κεφάλαιο μέσο= (Αρχική αξία + Υπολειμματική αξία)/2 (Κουτογλίδης:2005) 

Συμπερασματικά λοιπόν και σύμφωνα με τα παραπάνω, οι συνολικές δαπάνες 

τις γεωργικής εκμετάλλευσης  είναι το άθροισμα των δαπανών του εδάφους, της 

εργασίας και του κεφαλαίου.  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)=18628,765€ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

1. Τεκμαρτό ενοίκιο…………………………………………………..135€ 

2. Καταβαλλόμενο ενοίκιο…………………………………………..1000€ 

Σύνολο δαπανών εδάφους…………………………………………...1135€ 

Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Αμοιβή ίδιας εργασίας……………………………………………3705€ 

2. Αμοιβή ξένης εργασίας……………………………………………...- 

Σύνολο δαπανών εργασίας…………………………………………..3705€ 

Γ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Μεταβλητές δαπάνες…………………………………………4852,945€ 

α) Αναλώσιμα………………………………………………………..2900€ 

β) Καύσιμα-Λιπαντικά……………………………………………….1280€ 

γ)Λοιπά έξοδα………………………………………………………..264,4€ 
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δ) Τόκος κυκλοφορούντος κεφαλαίου…………………………….408,345€ 

2. Σταθερές δαπάνες……………………………………………….8935,82€ 

α) Απόσβεση…………………………………………………………6171,2€ 

β) Συντήρηση…………………………………………………………1025,2€ 

γ) Ασφάλιστρο………………………………………………………….178,7€ 

δ) Τόκος……………………………………………………………...1620,72€ 

Σύνολο δαπανών παραγωγής (Α+Β+Γ)……………………………18628.765€ 

4.3.4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι δαπάνες παραγωγής διακρίνονται σε χρηματικές και μη χρηματικές δαπάνες. 

Χρηματικές δαπάνες είναι το ενοίκιο του ξένου εδάφους, η αμοιβή της ξένης εργασίας, 

η αξία των αγοραζόμενων σπόρων, λιπασμάτων ζωοτροφών, καυσίμων, λιπαντικών 

κτλ, οι δαπάνες συντήρησης και ασφάλιστρου του σταθερού κεφαλαίου (εφόσον 

καταβάλλονται),το τοκοχρεολύσιο των μακροπρόθεσμων δανείων και οφειλών, ο τόκος 

των βραχυπρόθεσμων δανείων και οφειλών, η αμοιβή των χρησιμοποιούμενων ξένων 

μηχανημάτων, τα τυχόν αρδευτικά τέλη και ο τυχόν φόρος παραγωγής. Αυτές οι 

δαπάνες δείχνουν το βαθμό εξάρτησης της γεωργικής εκμετάλλευσης από την αγορά κ 

γενικά από τρίτους για την ομαλή λειτουργία της. Μη χρηματικές δαπάνες είναι το 

ενοίκιο του ίδιου εδάφους, η αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, η αξία των 

ιδιοπαραγόμενων σπόρων, λιπασμάτων και ζωοτροφών, η απόσβεση και ο τόκος του 

σταθερού κεφαλαίου και ο τόκος του ίδιου μεταβλητού κεφαλαίου.( Κιτσοπανίδης, 

2007) 

Πίνακας 4.5.: Χρηματικές δαπάνες 

Δαπάνη Αξία σε € 

Ενοίκιο ξένου εδάφους 1000€ 

Αναλώσιμα 2900€ 

Καύσιμα- Λιπαντικά 1280€ 
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Λοιπά έξοδα 264,6€ 

Συντήρηση 965,2€ 

Ασφάλιστρο 178,7€ 

Σύνολο 6588,5€ 

(επεξεργασία δεδομένων) 

 

Πίνακας 4.6.: Μη χρηματικές δαπάνες 

Δαπάνη Αξία σε € 

Ενοίκιο ίδιου εδάφους 135€ 

Αμοιβή οικογενειακής εργασίας 3705€ 

Τόκος κυκλοφορούντος κεφαλαίου 408,345€ 

Τόκος σταθερού κεφαλαίου 1620,72€ 

Απόσβεση 6171,2€ 

Συντήρηση 965,2€ 

Ασφάλιστρο 178,7€ 

Σύνολο 13319,165€ 

(επεξεργασία δεδομένων 

 

4.4 ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ 

Κέρδος είναι η θετική διαφορά μεταξύ της ακαθαρίστου προσόδου και των 

δαπανών παραγωγής και αποτελεί την πρόσθετη αμοιβή των συντελεστών παραγωγής 

που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Αντιθέτως, ζημία είναι η αρνητική 

διαφορά της ακαθαρίστου προσόδου και των δαπανών παραγωγής, που έχει ως 

αποτέλεσμα τη μειωμένη αμοιβή των συντελεστών παραγωγής. Το κέρδος ή η ζημία 
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εκφράζονται από τη σχέση: Κ ή Ζ = Α.Π. – Σ.Δ. , όπου Κ= κέρδος, Ζ= ζημία, Α.Π.= 

ακαθάριστη πρόσοδος, Σ.Δ.= συνολικές δαπάνες. (Κουτογλίδης,2005) Οπότε,           Κ 

ή Ζ=8955-18628,765= -9673,765€. Συνεπώς, παρατηρούμε ότι η γεωργική 

εκμετάλλευση παρουσιάζει ζημία 9673,765€. Αυτό σημαίνει ότι η επιπλέον πληρωμή 

των συντελεστών παραγωγής, εκτός της αμοιβής που καταβάλλεται επειδή 

χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά και ένα 

ποσοστό των συντελεστών παραγωγής δεν αμείβεται ούτε για την προσφορά του στην 

παραγωγική διαδικασία. Εύλογα διαπιστώνεται πως αν ο γεωργός δούλευε σε άλλη 

γεωργική εκμετάλλευση καθώς και η οικογένειά του αμειβόταν, τότε θα υπήρχε κέρδος 

στην οικογένειά του. (Κιτσοπανίδης, 2007) 

 

4.5 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 

Ακαθάριστο κέρδος λέγεται το ποσό το οποίο μένει αν από την ακαθάριστη 

πρόσοδο αφαιρέσουμε μόνο το συνολικό μεταβλητό κόστος. Δηλαδή : Α.Κ.= Α.Π. – 

Σ.Κμ, όπου Α.Κ.= ακαθάριστο κέρδος, Α.Π= ακαθάριστη πρόσοδος και Σ.Κμ.=  

συνολικό μεταβλητό κόστος. Το ακαθάριστό κέρδος έχει μεγάλη σημασία για την 

σύγκριση των κλάδων παραγωγής  της γεωργικής εκμετάλλευσης, γιατί όταν το 

ακαθάριστο κέρδος παίρνει τη μέγιστη τιμή του, τότε μεγιστοποιείται και το καθαρό 

κέρδος, αφού το σταθερό κέρδος θεωρείται δεδομένο. (Κουτογλίδης,2005). Οπότε 

σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο έχουμε: Α.Κ=8955-4852,945=4102,055€. Το 

αποτέλεσμα του ακαθάριστου κέρδους είναι θετικό, αυτό σημαίνει πως καλύπτονται οι 

συνολικές σταθερές δαπάνες παραγωγής. Το ακαθάριστο κέρδος δείχνει τι μένει από 

την ακαθάριστη πρόσοδο για να καλυφτεί το σταθερό κόστος και το επιπλέον κέρδος 

αν υπάρχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σταθερό κόστος είναι 8935,82 € και δεν 

επηρεάζεται από την παραγόμενη ποσότητα. Για να καλυφτεί το σταθερό κόστος πρέπει 

να αυξηθούν τα έσοδα δηλαδή, η ακαθάριστη πρόσοδος με αποτέλεσμα να αυξηθούν 

και οι μεταβλητές δαπάνες. Από τον ρυθμό με τον οποίο   αυξάνονται οι μεταβλητές 

δαπάνες σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα θα εξαρτηθεί  το άριστο επίπεδο 

παραγωγής. (Κιτσοπανίδης, 2007)  
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4.6 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Γεωργικό εισόδημα είναι το ποσό που αντιπροσωπεύει την αμοιβή των 

συντελεστών παραγωγής (ίδιων ή ξένων), που προκύπτει από την χρησιμοποίηση τους 

στην παραγωγική διαδικασία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή: Γ.Ε.= Ε.Ε + 

Α.Ερ. + Α.Κ +Κ – Ζ, όπου Γ.Ε.= γεωργικό εισόδημα, Ε.Ε.= ενοίκιο εδάφους, Α.Ερ.= 

αμοιβή εργασίας, Α.Κ= αμοιβή κεφαλαίου, Κ= κέρδος και Ζ= ζημία. Αποτελεί 

σπουδαίο οικονομικό αποτέλεσμα, διότι δείχνει την συνολική αμοιβή των συντελεστών 

παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν σε μια εκμετάλλευση και αποτελεί κριτήριο 

σύγκρισης διαφόρων τύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. (Κουτογλίδης,2005) 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, το γεωργικό εισόδημα είναι: 

Γ.Ε=1135+3705+2029,065-9673,765= -2804,7 € Το χρηματικό αυτό ποσό βρίσκεται 

στην διάθεση του παραγωγού , με το οποίο πληρώνει τα έξοδα διαβίωσης της 

γεωργικής οικογένειας του, τους συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στην γεωργική 

οικογένεια και βελτιώνει το επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης. Από την στιγμή 

όμως που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, όλα αυτά δεν υφίστανται. Δηλαδή, ο 

παραγωγός δεν έχει στη διάθεσή του κάποιο ποσό για να διαθέσει στα έξοδα διαβίωσης 

της οικογένειάς του ή να πληρώσει τους συντελεστές παραγωγής της εκμετάλλευσης. 

Συνεπώς, πρέπει να αναζητήσει νέους τρόπους για να αυξηθεί το εισόδημά του όπως, 

να βρει μια ξένη εργασία μερικής απασχόλησης.(Κιτσοπανίδης, 2007) 

 

4.7 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που αντιπροσωπεύει την αμοιβή 

των συντελεστών παραγωγής που ανήκουν στον γεωργό και στην οικογένειά του. 

Δηλαδή: Γ.Ο.Ε= Ε.Ι.Ε+ Α.Ο.Ε+ Α.Ι.Κ+ Κ- Ζ, όπου Γ.Ο.Ε= γεωργικό οικογενειακό 

εισόδημα, Ε.Ι.Ε= ενοίκιο ιδιόκτητων εδαφών, Α.Ο.Ε= αμοιβή οικογενειακής εργασίας, 

Α.Ι.Κ= αμοιβή ίδιων κεφαλαίων, Κ= κέρδος και Ζ= ζημία. Το γεωργικό οικογενειακό 

εισόδημα ταυτίζεται με το γεωργικό εισόδημα, όταν όλοι οι συντελεστές παραγωγής 

ανήκουν στο γεωργό και στην οικογένειά του. Το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα έχει 

μεγάλη σημασία για το γεωργό γιατί δείχνει το συνολικό ποσό της ακαθαρίστου 

προσόδου που μπορεί να καταναλωθεί από την οικογένεια χωρίς να επηρεαστεί η 

λειτουργικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης. (Κουτογλίδης,2005) Άρα, το γεωργικό 
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οικογενειακό εισόδημα είναι: Γ.Ο.Ε=135+3705+2029,065-9673,765= -3804,7 € Το 

γεωργικό οικογενειακό εισόδημα της εκμετάλλευσης είναι το 73,72% του γεωργικού 

εισοδήματος , γεγονός που δηλώνει ότι η εξάρτηση της γεωργικής εκμετάλλευσης από 

ξένους συντελεστές υπολογίζεται στο 26,28% του γεωργικού εισοδήματος. 

 

4.8 ΕΓΓΕΙΟΣ ΠΡΟΣΟΔΟΣ 

Έγγειος πρόσοδος είναι η αμοιβή του συντελεστή παραγωγής «έδαφος» που 

προκύπτει από την χρήση του στην παραγωγική διαδικασία μιας γεωργικής 

εκμετάλλευσης. Έχει μεγάλη σημασία για τον γεωργό γιατί δείχνει την αμοιβή της 

εκμετάλλευσης από τα εδάφη που χρησιμοποιεί και καθορίζει το ενοίκιο του εδάφους. 

Η έγγειος πρόσοδος υπολογίζεται από την σχέση: Ε.Π.= Α.Π- (Δ.Ερ.+ Δ.Κ.), όπου 

Ε.Π.= έγγειος πρόσοδος, Α.Π= ακαθάριστη πρόσοδος, Δ.Ερ.= δαπάνες εργασίας και 

Δ.Κ.= δαπάνες κεφαλαίου, ή από την σχέση Ε.Π.= Ε.Ε.+ Κ- Ζ, όπου Ε.Ε.= ενοίκιο 

εδάφους, Κ= κέρδος και Ζ= ζημία. (Κουτογλίδης,2005) Η έγγειος πρόσοδος της 

εκμετάλλευσης είναι: Ε.Π= 1135-9673,765=-8538,765 €.  

4.9 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εισόδημα εργασίας λέγεται η αμοιβή του συντελεστή παραγωγής «εργασία», 

που προκύπτει από τη χρήση του στην παραγωγική διαδικασία μιας γεωργικής 

εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται, είτε αφαιρώντας από την ακαθάριστη πρόσοδο τις 

δαπάνες κεφαλαίου και εδάφους, είτε προσθέτοντας την αμοιβή εργασίας και το κέρδος 

ή την ζημία. Δηλαδή, Ε.Ερ.= Α.Π- (Δ.Ε+ Δ.Κ.) ή Ε.Ερ.= Α.Ερ.+ Κ- Ζ, όπου Ε.Ερ.= 

εισόδημα εργασίας, Α.Ερ.= αμοιβή εργασίας. Το εισόδημα εργασίας έχει μεγάλη 

σημασία, διότι δείχνει στον παραγωγό πόσο αμείβεται η γεωργική εκμετάλλευση από 

την ανθρώπινη εργασία που διατίθεται σε αυτήν. (Κουτογλίδης,2005) Ε.Ερ.=3705-

9673,765= -5968,765 € 

4.10 ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Πρόσοδος κεφαλαίου είναι η αμοιβή του συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο», 

όπως προκύπτει από την χρησιμοποίηση του στην παραγωγική διαδικασία μιας 

γεωργικής εκμετάλλευσης. Έχει μεγάλη σημασία, διότι δείχνει την αμοιβή των 

κεφαλαίων που επενδύθηκαν στην εκμετάλλευση από τον αρχηγό της. Η πρόσοδος 
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κεφαλαίου υπολογίζεται από τις σχέσεις: Π.Κ.= Α.Π.- (Δ.Ε.+ Δ.Ερ.+ Δ.Κ.- Τ.Κ.) ή 

Π.Κ.=Τ.Κ.+ Κ- Ζ, όπου Π.Κ.= πρόσοδος κεφαλαίου και Τ.Κ.= τόκοι κεφαλαίου. 

(Κουτογλίδης,2005) Επομένως, η πρόσοδος κεφαλαίου είναι: Π.Κ.=2029,065-

9673,765= -7644,7 €. Η πρόσοδος κεφαλαίου αποτελεί μέρος της ακαθάριστης 

προσόδου, η οποία συμβάλει στη διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος 

αρνητικά. Προφανώς δεν αξιοποιείται το επενδυόμενο κεφάλαιο κατά τον ορθότερο 

τρόπο, γεγονός που επιφέρει αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή από το κεφάλαιο που 

επενδύθηκε δεν προήλθε κέρδος, αλλά ζημία.(Κιτσοπανίδης, 2007) 

4.11 ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ 

Η καθαρή πρόσοδος εκφράζει την αμοιβή των συντελεστών παραγωγής 

«έδαφος» και «κεφάλαιο» που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία μιας 

γεωργικής εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται από την σχέση: Κ.Π.= Α.Π-( Δ.Ερ.+ Δ.Κ.- 

Τ.Κ.) ή Κ.Π.= Ε.Ε.+ Τ.Κ.+ Κ- Ζ, όπου Κ.Π.= καθαρή πρόσοδος. Κεφαλαιοποιημένη, 

η καθαρή πρόσοδος δείχνει την παραγωγική αξία όλης της εκμετάλλευσης. 

(Κουτογλίδης,2005) Άρα, η καθαρή πρόσοδος είναι: Κ.Π=1135+2029,065-9673,765= -

6509,7 €. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 Μια γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται αποτελεσματική όταν, επιτυγχάνει την 

παραγωγή της περισσότερης ποσότητας προϊόντος και το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ή 

γεωργικό εισόδημα, με βάση πάντα τα μέσα παραγωγής που διαθέτει. Για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, καθώς και 

δείκτες τεχνικοοικονομικής αποτελεσματικότητας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι 

σημαντικότεροι δείκτες μέτρησης της τεχνικοοικονομικής αποτελεσματικότητας μιας 

γεωργικής εκμετάλλευσης. (Κουτογλίδης,2005) 

 

5.1. ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  

 Ο δείκτης αυτός εκφράζει την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται σε κάθε 

στρέμμα από την κάθε καλλιέργεια που περιλαμβάνεται στο σχέδιο παραγωγής της γεωργικής 

εκμετάλλευσης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον τύπο: 

Μ.Α.= Συνολική παραγωγή σε κιλά / καλλιεργήσιμη έκταση σε στρέμματα. 

(Κουτογλίδης,2005) 

 

Τομάτα: Μ.Α.=20000 κιλά / 4,25 στρ= 4706,88 κιλά/στρ 

Μαρούλι: Μ.Α.=3000 κιλά / 3,5 στρ= 857,14 κιλά/στρ 

Σέλινο: Μ.Α.=650 κιλά / 0,675 στρ= 962,96 κιλά/στρ 
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5.2. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Ο βαθμός απασχόλησης της γεωργικής οικογένειας στην γεωργική εκμετάλλευση 

εκφράζει την εκατοστιαία σχέση μεταξύ της παρεχόμενης και της διαθέσιμης εργασίας που 

διαθέτει η γεωργική οικογένεια στην εκμετάλλευση και υπολογίζεται από την σχέση: Β.Α.= 

Π.Ε. / Δ.Ε. *100, όπου Β.Α.= ο βαθμός απασχόλησης, Π.Ε.= παρεχόμενη εργασία σε ώρες, 

Δ.Ε.= διαθέσιμη εργασία σε ώρες. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται τόσο ετησίως, όσο και 

μηνιαίως. (Κουτογλίδης,2005)   

Ο υπολογισμός του βαθμού απασχόλησης ανά μήνα παρουσιάζει περισσότερα 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τον αντίστοιχο ανά έτος, γιατί δείχνει τις χρονικές περιόδους του 

υψηλού βαθμού οικογενειακής απασχόλησης και του χαμηλού αντίστοιχα. Ενώ, παράλληλα 

επισημάνεται και η συμμετοχή του κάθε κλάδου παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στο 

μηνιαίο βαθμό οικογενειακής απασχόλησης. Έτσι, ο μηνιαίος βαθμός απασχόλησης βοηθάει 

στην αναδιοργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με την εκλογή  εκείνων των κλάδων 

παραγωγής, με τους οποίους εξασφαλίζεται η αύξηση του βαθμού απασχόλησης. Επίσης, με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο ακριβής υπολογισμός του βαθμού απασχόλησης της γεωργικής 

οικογένειας και της ποσότητας της εργασίας που μπορεί να αποδεσμευθεί από την γεωργική 

εκμετάλλευση χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή της λειτουργία.(Κιτσοπανίδης, 2007) 

 

Ιανουάριος: Β.Α= 79/110*100= 71,81% 

Φεβρουάριος: Β.Α.= 65/110*100= 59% 

Μάρτιος: Β.Α.= 120/210*100= 57,14% 

Απρίλιος: Β.Α.= 155/230*100= 66,52% 

Μάιος: Β.Α.= 20/310*100= 6,45% 

Ιούνιος: Β.Α.= 39/400*100= 9,75% 

Ιούλιος: Β.Α.= 224/440*100= 50,9% 

Αύγουστος: Β.Α.= 223/440*100= 50,68% 

Σεπτέμβριος: Β.Α.= 223/420*100= 53,09% 

Οκτώβριος: Β.Α.= 0/190*100= 0% 
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Νοέμβριος: Β.Α.= 64/160*100= 40% 

Δεκέμβριος: Β.Α.= 43/120*100= 35,83% 

Ετήσιος βαθμός απασχόλησης: Β.Α.= 1255/3140*100= 39,96% 

Ο μήνας με το χαμηλότερο βαθμός απασχόλησης εργασίας μπορεί να αποδεσμευθεί, 

διότι η αποδέσμευση της διαθέσιμης εργασίας που πλεονάζει το μήνα αυτό δεν προκαλεί 

δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην συγκεκριμένη γεωργική  

εκμετάλλευση ο μήνας με τον χαμηλότερο βαθμό απασχόλησης είναι ο Οκτώβρης με βαθμός 

απασχόλησης 0 και ακολουθεί ο Μάιος με 6,45%. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οικογενειακή υποαπασχόληση σημαίνει ότι η 

παρεχόμενη εργασία είναι μικρότερη της διαθέσιμης, ενώ υπεραπασχόληση σημαίνει ότι η 

παρεχόμενη εργασία είναι μεγαλύτερη από την διαθέσιμη. Στην εν λόγω εκμετάλλευση 

παρατηρούμε ότι υπάρχει οικογενειακή υποαπασχόληση.(Κιτσοπανίδης, 2007) 

 

5.3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει την ποσοστιαία σχέση μεταξύ της προσόδου και του 

επενδυμένου κεφαλαίου. Υπολογίζεται από τη σχέση: α.κ.= Π.Κ. / Κ *100, όπου α.κ.= 

αποδοτικότητα κεφαλαίου, Π.Κ.= πρόσοδος κεφαλαίου, Κ= επενδυμένο κεφαλαίο. Ο δείκτης 

αυτός έχει μεγάλη σημασία, γιατί μας βοηθάει να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου που επενδύεται στη γεωργική εκμετάλλευση με την αντίστοιχη αποδοτικότητά του 

σε άλλους παραγωγικούς τομείς ή με το επιτόκιο δανειζόμενων κεφαλαίων ή με το επιτόκιο 

καταθέσεων. (Κουτογλίδης,2005) 

 Οπότε ο δείκτης αποδοτικότητας του επενδυμένου κεφαλαίου είναι: α.κ.= -

7644,7/15617,745*100= -49% Η χρησιμότητα του τύπου αυτού είναι σημαντική , καθώς 

αντιπαραθέτει την αποτελεσματικότητα του κεφαλαίου που καταχωρείται στην εκμετάλλευση, 

με την ομόλογη αποτελεσματικότητά του σε υπόλοιπα αποδοτικά τμήματα. Από την στιγμή που 

η αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι αρνητική σημαίνει ότι το κεφάλαιο της εκμετάλλευσης 

δεν είναι αποδοτικό, δηλαδή δεν λειτουργεί σωστά. 

 



 

41 
 

* Το επενδυμένο κεφάλαιο υπολογίζεται ως εξής: επενδυμένο κεφάλαιο= αξία 

μηχανολογικού εξοπλισμού+ αξία κτιρίων+ κυκλοφορούν κεφάλαιο= 4064,55+ 6700,25+ 

4852,945= 15617,745€ 

5.4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη σχέση μεταξύ της ακαθαρίστου προσόδου και του 

συνολικού κόστους παραγωγής. Εκφράζεται από την σχέση: Δ.Α.Δ= Α.Π. / Σ.Κ., όπου Δ.Α.Δ= 

δείκτης αποτελεσματικότητας δαπανών, Α.Π.= ακαθάριστη πρόσοδος, Σ.Κ.= συνολικό κόστος. 

Όταν η τιμή του δείκτη ισούται με την μονάδα, τότε η εκμετάλλευση ή ο κλάδος παραγωγής 

δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία. Ενώ, όταν είναι όταν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος της 

μονάδας, τότε έχουμε κέρδος ή ζημία αντίστοιχα . Ο δείκτης αυτός είναι τόσο μεγάλος όσο 

είναι και το κέρδος. Άρα, Δ.Α.Δ= 8955/18628,765= 0,48<1. Αφού, ο δείκτης αυτός είναι 

μικρότερος της μονάδας συμπεραίνουμε ότι η γεωργική εκμετάλλευση παρουσιάζει ζημία. 

(Κουτογλίδης,2005) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα των τεχνικών 

και οικονομικών δεδομένων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης με θερμοκήπια της 

περιοχής Λαγκαδά- Θεσσαλονίκης. Η εκμετάλλευση αποτελείται από πέντε θερμοκήπια 

με συνολική έκταση 4,25 στρ, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ξύλινο σκελετό και 

υλικό κάλυψης νάιλον. Η έρευνα βασίστηκε σε τεχνικοοικονομικά στοιχεία της εν λόγω 

εκμετάλλευσης, την περίοδο 1/11/2014-31/10/2015, μετά από συνέντευξη του αρχηγού 

της παρούσας εκμετάλλευσης. Η αιτία της περιγραφής και της ανάλυσης των 

τεχνικοοικονομικών δεδομένων της εκμετάλλευσης, καθώς κ ο υπολογισμός των 

οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι η προσέγγιση της οικονομικότητας, της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εκμετάλλευσης με βάση το σχέδιο 

παραγωγής που διαθέτει. 

Λογιστική παρακολούθηση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η 

παρακολούθηση της λειτουργίας της, που αρχίζει με την απογραφή των περιουσιακών 

της στοιχείων, συνεχίζεται με την τήρηση των λογαριασμών των κλάδων και των 

μέσων παραγωγής και τελειώνει με τον υπολογισμό του επιτυγχανόμενου 

αποτελέσματος. Η διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης γίνεται με την 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης, ακολουθεί η 

τήρηση λογαριασμών των κλάδων παραγωγής, οι ώρες εργασίας, η ποσότητα 

παραγωγής και  η τιμή πώλησης, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά. Τέλος, η διαδικασία 

της λογιστικής παρακολούθησης τελειώνει με την επεξεργασία κάποιων δεδομένων, 

όπως οι δαπάνες παραγωγής, τα οικονομικά αποτελέσματα και ο βαθμός απασχόλησής 

της. 

Στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση οι δαπάνες παραγωγής ανέρχονται σε 

18628,765€ με τις δαπάνες εδάφους να συμμετέχουν με ποσοστό 6,1%, τις δαπάνες 

εργασίας με ποσοστό 19,88% και τις δαπάνες κεφαλαίου με ποσοστό 74%. Από τις 

συνολικές δαπάνες μόνο το 35,36% είναι χρηματικές, ενώ το υπόλοιπο 64,64% είναι 

υπολογιζόμενες δαπάνες που δεν καταβάλλονται άλλο και μένουν και αυξάνουν το 

γεωργικό εισόδημα. 

Με τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και αφαιρώντας τη 

συνολική ακαθάριστη πρόσοδο με το συνολικό κόστος παραγωγής, προκύπτει αρνητικό 
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αποτέλεσμα (-9763,765€) και άρα ζημία για την εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι η 

επιπλέον πληρωμή των συντελεστών παραγωγής πέραν της αμοιβής που καταβάλλεται 

επειδή χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά 

ένα ποσοστό των συντελεστών παραγωγής δεν αμείβεται ούτε για προσφορά στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Στην συνέχεια των οικονομικών αποτελεσμάτων, βλέπουμε ότι το ακαθάριστο 

κέρδος είναι θετικό με ποσό 4102,055€. Αυτό σημαίνει πως καλύπτονται οι σταθερές 

δαπάνες παραγωγής της εκμετάλλευσης. Το ακαθάριστο κέρδος αυξάνεται, όταν 

μειώνονται οι σταθερές δαπάνες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι σταθερές δαπάνες 

είναι διπλάσιες από τις μεταβλητές, οπότε η μείωση των συνολικών δαπανών είναι 

εφικτή σε πολύ μικρό βαθμό. Ουσιαστική συμβολή στην αύξηση του ακαθάριστου 

κέρδους μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της παραγωγής. 

Η πρόσοδος κεφαλαίου αποτελεί μέρος της ακαθαρίστου προσόδου, η οποία 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος αρνητικά. Προφανώς, το 

επενδυμένο κεφάλαιο δεν αξιοποιείται σωστά, γεγονός που επιφέρει αρνητικές 

συνέπειες. Η πρόσοδος κεφαλαίου κυμαίνεται στα -7644,7€, δηλαδή από το κεφάλαιο 

που επενδύθηκε  δεν προήλθε κέρδος αλλά ζημία. 

Τέλος, το αποτέλεσμα του δείκτη αποτελεσματικότητας των δαπανών ανέρχεται 

σε 0,48<1, γεγονός που επιβεβαιώνει τη ζημία της εκμετάλλευσης για ακόμη μια φορά.  

Αυτή η ζημία λοιπόν οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Όπως στο γεγονός  ότι 

τον Μάρτιο είχαν πλημμυρήσει τα θερμοκήπια από τις βροχές και ο παραγωγός 

καθυστέρησε να φυτέψει την πρώιμη τομάτα, οπότε υπήρχαν μήνες χωρίς καθόλου 

παραγωγή και διάθεση προϊόντων. Επίσης το γεγονός ότι ο παραγωγός διαθέτει τα 

προϊόντα του στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης επιφέρει ζημία γιατί τα 

καύσιμα για την μεταφορά καθώς και το κόστος των διοδίων και το κόμιστρο για την 

είσοδο στην λαχαναγορά είναι αυξημένα σε σχέση με την τιμή πώλησης των 

προϊόντων. Έτσι, για ένα καλύτερο αποτέλεσμα ο παραγωγός θα μπορούσε να βρει 

νέους τρόπους διάθεσης προϊόντων όπως π.χ. στις λαϊκές αγορές ή σε μονάδες 

μεταποίησης. Επίσης, παρατηρούμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες όλη η έκταση 

καλύπτεται από τομάτα, η οποία πωλήθηκε σε σχετικά χαμηλή τιμή. Για το λόγο αυτό ο 

παραγωγός θα μπορούσε να βάλει και κάποια άλλη καλλιέργεια έστω και σε μικρότερη 

έκταση. Τέλος, η ζημία στην εκμετάλλευση καθώς και η αυξημένη φορολογία 
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οδήγησαν τον αρχηγό της εκμετάλλευσης να ενοικιάσει τα θερμοκήπια, τον κτηριακό 

και μηχανολογικό εξοπλισμό και να φύγει με τη σύζυγό του  στην Γερμανία για 

αναζήτηση εργασίας. 
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