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ΠΠΠΠΡΟΛΟΓΡΟΛΟΓΡΟΛΟΓΡΟΛΟΓΟΣΟΣΟΣΟΣ     

 

Η ζήτηση για πληροφορίες κόστους από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης για την 

πραγµατοποίηση εσωτερικών ελέγχων και για το σχεδιασµό της επιχειρηµατικής 

δράσης πρωτοεµφανίστηκε λίγο πριν τα µέσα του 19ου αιώνα και µεταφράστηκε σε 

ανάπτυξη και εφαρµογή κοστολογικών διαδικασιών. Οι παραδοσιακές µέθοδοι 

κοστολόγησης εστιάζουν στον επιµερισµό του κόστους της άµεσης εργασίας και των 

άµεσων υλικών στο κόστος του τελικού προϊόντος χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το 

µέγεθος των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων.  

 

Η εµφάνιση όµως µίας σειράς παραγόντων, όπως η αυτοµατοποίηση της 

παραγωγής, η τάση που επικρατεί στην παγκόσµια αγορά για την παραγωγή 

µεγάλης ποικιλίας και πολλαπλά διαφοροποιηµένων προϊόντων και η αύξηση των 

σταθερών ΓΒΕ σε τέτοιο ύψος, ώστε να µην υπάρχει πλέον µια σαφής συσχέτισή 

τους µε την άµεση εργασία, κατέστησαν επιτακτική  την ανάγκη για εφαρµογή της 

κοστολόγησης που στηρίζεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης (Activity Based 

Costing-ABC). 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη θεωρητική προσέγγιση και εµπειρική διερεύνηση  

της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στην 

σύγκριση της µε τις παραδοσιακές µεθόδους κοστολόγησης και στην παρουσίαση 

µιας πρακτικής εφαρµογής της µεθόδου σε µια ελληνική επιχείρηση. 
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Κεφάλαιο    1ο 

                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες 

 

Ο αντικειµενικός σκοπός της διοίκησης µιας επιχείρησης είναι να διοικήσει την 

επιχείρηση κατά τον πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. Αυτό θα το επιτύχει 

µόνο εάν έχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους 

παράγοντες οι οποίοι επιδρούν πάνω σε αυτήν. Τέτοιοι παράγοντες είναι: 

 

1. Η αγορά, δηλαδή, οι δυνατότητες της αγοράς να απορροφήσει το προϊόν που 

παράγει η επιχείρηση ή οι προτιµήσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών 

 

2. Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δηλαδή, η τιµή ή η ποιότητα των 

προϊόντων της επιχείρησης σε σχέση µε εκείνα τα οποία προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές της 

 

3. Το οικονοµικό περιβάλλον, δηλαδή, οι διάφορες τάσεις των οικονοµικών 

µεγεθών, η ύπαρξη ευκολίας πιστώσεων, η φορολογία κ.λ.π. 

 

4. Οι συνθήκες παραγωγής, δηλαδή, π.χ. η ύπαρξη ή όχι ειδικευµένου 

προσωπικού στην αγορά εργασίας, η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης, οι 

απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, η ευκολία ή όχι προµηθειών 

 

5. Το κόστος  

Οι  επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να συγκεντρώσουν όσο πιο αποδοτικά 

γίνεται πληροφορίες για αυτόν τον τελευταίο παράγοντα, το κόστος, εφαρµόζουν 

τη διαδικασία της κοστολόγησης. 
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1.2 Η έννοια της κοστολόγησης 

 

Κοστολόγηση είναι  το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο 

να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα 

τις δαπάνες ώστε να προσδιορισθεί το κόστος της παραγωγής ενός προϊόντος (ή 

µιας παραγωγικής διαδικασίας ή µιας υπηρεσίας που υπάρχει µέσα στην 

επιχείρηση). 

 

Η κοστολόγηση δεν βοηθάει µόνο στην εύρεση  του κόστους ενός προϊόντος αλλά 

και στην εύρεση του πόσο θα έπρεπε να είχε κοστίσει το προϊόν αυτό. Υποδεικνύει 

δηλαδή εάν υπάρχουν απώλειες έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν µέτρα 

αµέσως για να αποφευχθούν αυτές οι απώλειες και να γίνει πιο αποδοτική η 

παραγωγική λειτουργία είτε ολόκληρου του εργοστασίου είτε ενός τµήµατος του. 

 

Εκτός από τη βοήθεια που µπορεί να προσφέρει η κοστολόγηση στη λήψη 

αποφάσεων, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κοστολόγησης είναι απαραίτητο για τον 

έλεγχο της πορείας και τον προγραµµατισµό µιας επιχείρησης. Ο έλεγχος αποβλέπει 

στο να εξακριβωθεί ότι ο επιθυµητός όγκος παραγωγής πραγµατοποιείται στο 

ελάχιστο δυνατό κόστος σε σχέση µε την προγραµµατισµένη ποσότητα 

παραγόµενου προϊόντος. Οι αποκλίσεις αυτές εντοπίζονται και κατά συνέπεια 

ελέγχονται µε βάση τις πληροφορίες που θα δώσει το σύστηµα κοστολόγησης.  

 

Αυτές οι µεγάλες δαπάνες ή απώλειες ίσως να µην ενδιαφέρουν και πολύ όταν µια 

επιχείρηση περνά µια περίοδο µεγάλου όγκου πωλήσεων και υψηλών κερδών. Σε 

περιόδους µεγάλου ανταγωνισµού ή γενικότερης ύφεσης η επιχείρηση πρέπει να 

διαθέτει έναν τρόπο ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων της ώστε να είναι σε θέση να 

λειτουργήσει ακόµη και στα µικρότερα περιθώρια κέρδους. (Βενιέρης, 1998) 

 

Συνεπώς, η επιχείρηση έχοντας ακριβή πληροφόρηση για το κόστος λειτουργίας της 

δύναται να λάβει ορθότερες αποφάσεις για θέµατα όπως είναι η τιµολόγηση και ο 

σχεδιασµός των προϊόντων και η κατάρτιση εκθέσεων για την αποδοτικότητα 

της.(Gupta et al., 2003) 
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1.3 Προϋποθέσεις Ενός Αποδοτικού Συστήµατος Κοστολόγησης     

 

Ένα αποδοτικό σύστηµα κοστολόγησης µπορεί να προσφέρει µεγάλη βοήθεια τόσο 

στον τοµέα του προσδιορισµού του κόστους του προϊόντος όσο και στον τοµέα του 

προγραµµατισµού και του ελέγχου της δραστηριότητας της επιχείρησης. Για να είναι 

ένα σύστηµα κοστολόγησης «αποδοτικό» πρέπει να πληροί ορισµένες 

προϋποθέσεις. Οι  προϋποθέσεις αυτές είναι: 

1. Η δοµή του συστήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να ταιριάζει στην όλη 

οργάνωση της επιχείρησης. 

2. Τα χαρακτηριστικά του τµήµατος της επιχείρησης που θα συµπεριληφθεί στο 

σύστηµα κοστολόγησης πρέπει να µελετηθούν µε µεγάλη λεπτοµέρεια προτού 

καταρτισθεί το σύστηµα αυτό. 

3. Η συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων που χειρίζονται το σύστηµα κοστολόγησης 

και εκείνων που δίνουν τα πρωτογενή στοιχεία για να λειτουργήσει το σύστηµα 

είναι απαραίτητη και πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζεται. 

4. Ο βαθµός της ανάλυσης µέχρι τον οποίο θα φτάσει η κοστολόγηση πρέπει να 

είναι προκαθορισµένος. Το σύστηµα κοστολόγησης πρέπει να δίνει όλες τις 

επιθυµητές πληροφορίες αλλά η υπέρ το δέον λεπτολόγηση πρέπει να 

αποφεύγεται. 

5. Τα άτοµα που δίνουν τα πρωτογενή κοστολογικά στοιχεία πρέπει να καταβάλουν 

τη µικρότερη δυνατή προσπάθεια και να έχουν όσο γίνεται λιγότερη γραφική 

εργασία. Τα πρωτογενή κοστολογικά στοιχεία δηλαδή πρέπει να δίδονται πάνω 

σε προτυποµένα έντυπα και να αναφέρονται σε αυτά όλες οι σχετικές οδηγίες 

που είναι απαραίτητες για την συµπλήρωση τους. Η ακρίβεια αυτών των 

πρωτογενών στοιχείων πρέπει να επιβεβαιώνεται από τους επικεφαλής των 

τµηµάτων από τα οποία προέρχεται. (Βενιέρης, 1998) 
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1.4 Κατηγορίες και χρησιµότητα του κόστους  

 

 

Το κόστος µπορεί να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε διαφορετικά κάθε 

φορά κριτήρια. Εν συνεχεία θα δοθεί µια γενική διάκριση του και κάποιες ειδικότερες. 

 

1.4.1. Γενική διάκριση 

 

Σύµφωνα µε τη γενική διάκριση, το κόστος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

 

 

1. Βιοµηχανικό Κόστος ή Κόστος Προϊόντος 

2. Μη Βιοµηχανικό Κόστος ή Κόστος Περιόδου 

 

Ο όρος βιοµηχανικός, που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να γίνει η γενική διάκριση 

του κόστους, δεν θα πρέπει να εκληφθεί µε τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή την 

καθεαυτή βιοµηχανική παραγωγή (µεταποίηση). Αντιθέτως, έχει την έννοια της 

µετατροπής κάποιου αγαθού σε άλλο αγαθό που να προσδίδει µεγαλύτερη αξία στον 

καταναλωτή.  

 

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που συνιστούν το συνολικό βιοµηχανικό κόστος (ή 

κόστος παραγωγής) µιας επιχείρησης: 

� οι πρώτες ύλες 

� η άµεση εργασία 

� τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα 

 

Πρώτες ύλες είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στο παραγόµενο 

προϊόν και γίνονται αναπόσπαστο κοµµάτι του. Το κόστος τους επιβαρύνει 

απευθείας το παραγόµενο προϊόν, καθώς είναι ευκόλως ανιχνεύσιµο και άµεσα 

συνδεδεµένο µε την παραγωγική διαδικασία. 

 

Άµεση εργασία είναι η εργασία που προσφέρουν οι εργάτες, οι οποίοι ασχολούνται 

άµεσα µε την επεξεργασία των πρώτων υλών. Η επεξεργασία αυτή περιλαµβάνει όλο 
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το φάσµα των εργασιών από την αρχική µορφοποίηση µέχρι την τελειοποίηση του 

προϊόντος. (http://eld.teipir.gr) Μερικές φορές η άµεση εργασία ονοµάζεται και 

«χειροπιαστή» εργασία, αφού οι άµεσα εργαζόµενοι κατά κανόνα αγγίζουν το προϊόν 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής του. Το κόστος της άµεσης εργασίας µπορεί επίσης 

να συνδεθεί άµεσα µε το κάθε παραγόµενο προϊόν.(Garrison, 2002) 

 

Γενικά βιοµηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) είναι όλα εκείνα τα έξοδα που δεν σχετίζονται 

άµεσα µε τα συγκεκριµένα προϊόντα, υπηρεσίες ή τµήµατα τα οποία αποτελούν 

αντικείµενο κοστολόγησης (και καλούνται αντικείµενα κόστους), αφορούν όµως στη 

λειτουργία της παραγωγής. Στα ΓΒΕ περιλαµβάνονται τα έξοδα εκείνα που 

πραγµατοποιούνται στο στάδιο µετατροπής της πρώτης ύλης σε έτοιµο προϊόν ή 

µετατροπής ενός υλικού από µια µορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Τα ΓΒΕ είναι δυσκόλως ανιχνεύσιµα ως προς το αντικείµενο κόστους, 

γιατί συνήθως αποτελούνται από πολλά χωριστά κόστη µικρού ποσού, που 

βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης διαφορετικών ∆ιευθύνσεων. (http://eld.teipir.gr) Για 

τα Γενικά βιοµηχανικά έξοδα χρησιµοποιούνται και άλλες ονοµασίες όπως έµµεσο 

κόστος παραγωγής ή επιβάρυνση εργοστασίου. (Garrison, 2002) 

 

Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων είναι τα εξής: 

 

���� το ενοίκιο του εργοστασίου 

���� η έµµεση εργασία, δηλαδή η εργασία που προσφέρεται όχι για να γίνει 

επεξεργασία του προϊόντος, αλλά για να υποβοηθηθεί η επεξεργασία αυτή (π.χ. ο 

µισθός του επιβλέποντος παραγωγής και ο µισθός των συντηρητών µηχανηµάτων) 

���� τα βοηθητικά υλικά (π.χ. στουπιά, µηχανέλαια, εργαλεία) 

���� η ενέργεια για να κινηθούν τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 

πολλών προϊόντων 

���� οι αποσβέσεις και τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των εργοστασίων , των 

µηχανηµάτων κ.ο.κ. 

 

Τα ΓΒΕ είναι εξ ορισµού έµµεσο κόστος ως προς τα παραγόµενα προϊόντα, γιατί δεν 

είναι εύκολη η άµεση σύνδεσή τους µε αυτά. Αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα 

στην ακριβή µέτρηση του κόστους προϊόντος ή υπηρεσίας ή λειτουργίας ενός 

τµήµατος του εργοστασίου κλπ. 
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Ως προς το µη βιοµηχανικό κόστος, αυτό περιλαµβάνει δύο είδη κόστους: 

���� Τα Γενικά Έξοδα Πωλήσεων ή ∆ιάθεσης 

���� Τα Γενικά Έξοδα ∆ιοίκησης 

 

Τα γενικά έξοδα πωλήσεων ή διαθέσεως ή κόστος µάρκετινγκ ή πωλήσεων 

όπως ονοµάζονται, περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται προκειµένου να φτάσουν τα τελικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες στα 

χέρια των καταναλωτών. (http://eld.teipir.gr) Αυτές οι δαπάνες συχνά ονοµάζονται 

δαπάνες λήψης και εκτέλεσης παραγγελιών. (Garrison, 2OO2) Παραδείγµατα τέτοιου 

είδους δαπανών αποτελούν οι δαπάνες διαφήµισης, οι προµήθειες των πωλητών, τα 

µεταφορικά, τα υλικά συσκευασίας κ.α. 

 

Τα γενικά έξοδα διοίκησης ή κόστος διοίκησης περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα 

έξοδα που δηµιουργούνται στο πλαίσιο της διοίκησης της επιχείρησης και 

πραγµατοποιούνται προκειµένου να υποστηρίξουν τις υπόλοιπες κύριες λειτουργίες. 

Παραδείγµατα τέτοιου είδους εξόδων αποτελούν το ενοίκιο των γραφείων της 

διοίκησης, ο φωτισµός και η θέρµανση των κεντρικών γραφείων, οι αµοιβές των 

νοµικών συµβούλων κ.α. 

 

Το κόστος πρώτων υλών, άµεσης εργασίας και τα ΓΒΕ (δηλαδή το κόστος 

παραγωγής) καλείται και κόστος προϊόντος, επειδή το κόστος αυτό ενσωµατώνεται 

στο συγκεκριµένο προϊόν που παράγεται. (http://eld.teipir.gr) Στην περίπτωση των 

µεταποιηµένων προϊόντων, τα στοιχεία κόστους των προϊόντων αποτελούνται από 

τα άµεσα υλικά, το άµεσο κόστος εργασίας και το έµµεσο κόστος παραγωγής. Το 

κόστος προϊόντος προσαρτάται πάνω στα τεµάχια προϊόντος καθώς αγοράζονται ή 

παράγονται τα προϊόντα και παραµένει προσαρτηµένο καθώς τα προϊόντα παίρνουν 

τη µορφή αποθέµατος και περιµένουν να πωληθούν. Έτσι, αρχικά το κόστος 

προϊόντος συνδέεται µε ένα λογαριασµό αποθέµατος στον ισολογισµό. Όταν τα 

προϊόντα πωληθούν, το κόστος απελευθερώνεται από το απόθεµα ως δαπάνη 

(συνήθως ονοµάζεται κόστος πωληθέντων προϊόντων) και αντιστοιχίζεται µε τα 

έσοδα πωλήσεων. Επειδή το κόστος προϊόντος συνδέεται αρχικά µε το απόθεµα, 

είναι γνωστό και ως αποθεµατοποιήσιµο κόστος. (Garrison, 2OO2) 

 

Αντίθετα, τα λοιπά είδη κόστους, τα έξοδα πωλήσεων και διοικήσεως, συνιστούν 

κόστος περιόδου, δηλαδή δεν ενσωµατώνονται στο κόστος προϊόντος, αλλά 
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θεωρούνται ως εκπνεύσαν κόστος, άρα έξοδο, και ως εκ τούτου βαρύνουν το 

αποτέλεσµα χρήσης, ανεξάρτητα του αν παράχθηκαν προϊόντα και πόσα. Με άλλα 

λόγια το κόστος περιόδου συνδέεται µε το χρόνο  παρά µε τα παραγόµενα προϊόντα. 

 

Η διάκριση σε κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη 

διοίκηση της επιχείρησης, γιατί τη βοηθάει να εκτελέσει δύο σηµαντικές λειτουργίες: 

α) την αποτίµηση των αποθεµάτων και  

β) τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Όσον αφορά την αποτίµηση των αποθεµάτων, το κόστος αποτελεί στοιχείο του 

ενεργητικού και µόνο όταν εκπνεύσει, αναλωθεί, καταστραφεί, ή απολεσθεί αποτελεί 

έξοδο. Η σηµασία της γνώσης του κόστους για την αποτίµηση των διαφόρων ειδών 

αποθεµάτων είναι προφανής, καθώς µόνο τα µη εκπνεύσαντα κόστη 

αποθεµατοποιούνται. 

 

Ως προς τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος των εργασιών, δεδοµένου ότι το 

αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) είναι η διαφορά των εξόδων από τα έσοδα και ότι τα 

έσοδα είναι εξ αντικειµένου δεδοµένα, η γνώση του κόστους κατά προϊόν (ή άλλες 

διακρίσεις) είναι απαραίτητη για τον καθορισµό αναλυτικών (κατά προϊόν κλπ.) 

αποτελεσµάτων.  

 

Η εξατοµίκευση του κόστους κάθε προϊόντος, υπηρεσίας, ή πελάτη αποτρέπει τον 

προσδιορισµό συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από το 

συµψηφισµό ειδών που πωλούνται µε κέρδος και ειδών που πωλούνται µε ζηµία και 

ελέγχεται η αποδοτικότητα των απασχολούµενων στην παραγωγή τους κεφαλαίων. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση µπορεί να κατευθύνει τη δραστηριότητά της 

προς εκείνα τα προϊόντα / υπηρεσίες και εκείνους τους πελάτες που προσφέρουν τα 

µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Επίσης, ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος των 

εργασιών διαµορφώνει και το τελικό ύψος των κερδών επί των οποίων η επιχείρηση 

θα φορολογηθεί, αλλά και εκείνο των µέρος των κερδών, το οποίο θα διανεµηθεί 

στους µετόχους µε τη µορφή µερίσµατος. 

 

1.4.2. Ειδικότερες διακρίσεις 

 

Από τις ειδικότερες διακρίσεις του κόστους, αναφέρονται οι ακόλουθες: 
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1. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της δυνατότητας ή µη ελέγχου του  

 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε : 

Α) Ελεγχόµενο κόστος 

Β) Μη ελεγχόµενο κόστος 

 

Η διάκριση αυτή γίνεται κατεξοχήν για εσωτερικούς σκοπούς, δηλαδή για να 

καταβληθεί προσπάθεια συµπίεσης και ελέγχου του κόστους. 

 

Ελεγχόµενο κόστος είναι εκείνο το οποίο καθορίζεται σε ένα ορισµένο επίπεδο 

διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, για δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Χρειάζονται 

δύο χαρακτηριστικά στοιχεία για τη διάκριση του ελεγχόµενου από το µη ελεγχόµενο 

κόστος: α) ο καθορισµός µιας ιεραρχίας, ενός επιπέδου διοίκησης που θα είναι 

υπεύθυνο για τη διαµόρφωση και το ύψος της δαπάνης και β) ο προσδιορισµός του 

χρονικού διαστήµατος στο οποίο αναφερόµαστε. Παράδειγµα τέτοιου κόστους 

µπορεί να είναι οι διαφηµίσεις για το τµήµα πωλήσεων. 

 

Η σηµασία αυτής της διάκρισης έγκειται στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση οφείλει ανά πάσα 

στιγµή να γνωρίζει ποιος ευθύνεται για το ύψος µιας δαπάνης, ώστε να µπορεί να 

αποδώσει τις ανάλογες ευθύνες εφόσον κρίνει ότι το ύψος αυτό υπερβαίνει τις 

πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης, ή να είναι σε θέση να γνωρίζει τα περιθώρια 

που διαθέτει για περαιτέρω µείωση ή και εξάλειψή του εφόσον η παρουσία του δεν 

προσθέτει αξία στη λειτουργία του οργανισµού. 

 

2. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της συνάφειας του ή µη για λήψη 

αποφάσεων 

 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε : 

Α) Σχετικό ή Συναφές ή ∆ιαφορικό Κόστος 

Β) Μη σχετικό ή Κοινό ή Μη ∆ιαφορικό Κόστος 

 

Σχετικό είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται αν πάψει να 

υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται.  
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Μη σχετικό είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται αν πάψει να 

υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Αυτού του είδους η διάκριση έχει 

ευρεία χρήση στην περίπτωση που η επιχείρηση καλείται να επιλέξει µεταξύ 

εναλλακτικών λύσεων όπως, παραδείγµατος χάριν, ως προς τη διατήρηση ή µη ενός 

προϊόντος, ενός πελάτη, ενός τµήµατός της κ.ο.κ. Μόνο το σχετικό κόστος θα πρέπει 

να λαµβάνεται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης. 

 

3. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της συµπεριφοράς του 

 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε: 

 

 

Α) Μεταβλητό κόστος 

Β) Σταθερό κόστος 

Γ) Ηµιµεταβλητό ή µεικτό κόστος 

 

Ως µεταβλητό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του µεταβάλλεται 

ταυτόχρονα (κατά κάποιο ρυθµό) µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. 

Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι το κόστος άµεσης εργασίας.  

 

Ως σταθερό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του δεν µεταβάλλεται 

ταυτόχρονα (µέσα σε ορισµένα όρια) µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. 

Το χαρακτηριστικό του σταθερού κόστους δεν είναι ότι παραµένει αµετάβλητο, αλλά 

ότι η µεταβολή του οφείλεται σε άλλα αίτια εκτός από τις αυξοµειώσεις του βαθµού 

δραστηριότητας και ότι η µεταβλητότητά του σχετίζεται µε το χρόνο µάλλον, παρά µε 

τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι το 

ενοίκιο του εργοστασίου. 

 

 Το ηµιµεταβλητό κόστος είναι σταθερό µέχρι ενός σηµείου και από εκεί και πέρα 

µεταβάλλεται µε κάποιο ρυθµό. Το µεταβλητό κόστος είναι πάντα και σχετικό, ενώ το 

σταθερό µπορεί να είναι σχετικό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άσχετο 

κόστος. 

 

Οι διακρίσεις αυτές του κόστους επιτρέπουν τους διοικούντες της επιχείρησης να 

εκτελούν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τις ακόλουθες βασικές επιχειρηµατικές 



Activity Based Costing                                                                               

 

 

16

λειτουργίες: α) τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό των µελλοντικών δραστηριοτήτων, 

β) τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και γ) την λήψη αποφάσεων (π.χ. αγορά από 

τρίτους ή ιδιοπαραγωγή, υποκατάσταση ανθρώπων από µηχανές, τιµολογιακή 

πολιτική κ.α.) 

 

 

4. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της συσχέτισής του µε το αντικείµενο 

κόστους 

 

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε : 

Α) Άµεσο κόστος 

Β) Έµµεσο κόστος 

 

Άµεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά χάριν ενός µόνο είδους προϊόντος, ή 

λειτουργίας, ή πελάτη, ή τµήµατος, ή άλλης υποδιαίρεσης της επιχείρησης, που 

αποτελεί αντικείµενο κόστους. Χαρακτηριστικό του κόστους αυτού είναι ότι είναι 

εύκολα ανιχνεύσιµο από τη διοίκηση. Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι το κόστος 

των πρώτων υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος.  

 

Έµµεσο είναι το κόστος που γίνεται ταυτόχρονα χάριν περισσοτέρων του ενός ειδών 

προϊόντων, ή λειτουργιών, ή τµηµάτων της επιχείρησης. Παραδείγµατα τέτοιου 

κόστους είναι οι αποσβέσεις των µηχανών και ο µισθός του επιβλέποντος της 

παραγωγής. 

 

Ένα έµµεσο κόστος µπορεί να µετατραπεί σε άµεσο αν γίνουν οι κατάλληλες 

ενέργειες για την ανίχνευσή του. Συχνά, όµως, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

οργανωτικές, τεχνικές, λογιστικές και άλλες προϋποθέσεις για την µετατροπή του 

από έµµεσο σε άµεσο και το κόστος που απαιτείται για τη δηµιουργία αυτών των 

προϋποθέσεων και την εξακρίβωση της αµεσότητας της δαπάνης είναι απαγορευτικό 

και δεν αντισταθµίζεται από την ωφέλεια που δίνει η ακρίβεια της κοστολόγησης.  

 

Προκειµένου, λοιπόν, να καθοριστεί το ακριβές κόστος για την παραγωγή ενός 

προϊόντος/υπηρεσίας, ή για την εξυπηρέτηση ενός πελάτη, όλα τα έµµεσα κόστη θα 

πρέπει να επιµεριστούν. Ως επιµερισµός κόστους ορίζεται σύµφωνα µε το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο «η διαδικασία µε την οποία το έµµεσο κόστος 
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κατανέµεται, µε βάση διάφορα κριτήρια, σε µέρη που βαρύνουν τους διάφορους 

φορείς (προϊόντα ή υπηρεσίες) για χάρη των οποίων πραγµατοποιείται». Για να 

πραγµατοποιηθεί ο επιµερισµός του κόστους πρέπει να βρεθεί, για κάθε κατηγορία 

κόστους, ένα µέγεθος που να συνδέει το κόστος µε το αντικείµενο κόστους που 

ευθύνεται για αυτό. Το µέγεθος αυτό χρησιµοποιείται ως βάση στους υπολογισµούς 

και ως εκ τούτου ονοµάζεται βάση µερισµού (ή επιµερισµού). 

 

Η επιλογή µιας λανθασµένης βάσης µερισµού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα η 

∆ιοίκηση να αποκτήσει µη ακριβείς πληροφορίες κόστους για την εκτέλεση των 

βασικών της λειτουργιών. 

 

Αυτό, όµως, σε µια εποχή που η σπουδαιότητα που έχει η λεπτοµερής 

πληροφόρηση περί κόστους για την επιχείρηση είναι µεγάλη, είναι απαγορευτικό. Η 

σπουδαιότητα αυτή καθίσταται ολοένα και µεγαλύτερη λόγω των απαιτήσεων των 

καταναλωτών για µεγαλύτερη ποικιλία αγαθών, µε καλύτερη ποιότητα και σε 

χαµηλότερη τιµή, µε αποτέλεσµα να προκύπτει η ανάγκη για µια επιχείρηση να έχει 

όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος. 

 

Η µείωση του κόστους αποτελεί µια από τις πλέον σηµαντικές στρατηγικές επιλογές 

των επιχειρήσεων. (http://eld.teipir.gr) 
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Κεφάλαιο    2ο 

                                Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

 

Η ζήτηση για πληροφορίες κόστους από την πλευρά της ∆ιοίκησης της επιχείρησης 

για την πραγµατοποίηση εσωτερικών ελέγχων και για το σχεδιασµό της 

επιχειρηµατικής δράσης πρωτοεµφανίστηκε λίγο πριν τα µέσα του 19ου αιώνα, σε 

βιοµηχανικές µονάδες κλωστοϋφαντουργίας και σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στις 

Η.Π.Α. και την Μεγάλη Βρετανία. Οι πληροφορίες αυτές ήταν απαραίτητες για τον 

προσδιορισµό της αποδοτικότητας µετατροπής των πρώτων υλών σε τελικά 

προϊόντα (για τις βιοµηχανικές µονάδες κλωστοϋφαντουργίας) και της µεταφοράς 

ανθρώπων και φορτίων (για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις). Από το 1850 και µετά 

χρησιµοποιείται ευρύτατα η διπλογραφική µέθοδος για την καταχώρηση αναλυτικών 

στοιχείων ως προς το κόστος άµεσης εργασίας, πρώτων υλών και τα ΓΒΕ. 

 

Το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, και ιδιαιτέρως η περίοδος µετά τη δεκαετία του 

1880, χαρακτηρίζονται ως η εποχή της αυτοµατοποίησης της παραγωγής. 

Βιοµηχανικές µονάδες που παράγουν προϊόντα καπνού, ζάχαρης, ατσάλι, όπλα και 

άλλα προϊόντα επιδίδονται σε µαζική παραγωγή και πώλησή τους. Η ανάπτυξη των 

συστηµάτων κοστολόγησης µέχρι το 1880 εστίαζε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων 

αποκλειστικά και µόνο στην άµεση εργασία και στα άµεσα υλικά. (http://eld.teipir.gr) 

Το βιοµηχανικό περιβάλλον που καλούνταν να καταγράψουν τα κοστολογικά 

συστήµατα χαρακτηριζόταν από τα φτηνά εργατικά, την εξάρτηση του όγκου 

παραγωγής από τον χρόνο εργασίας, τις αργές αλλαγές στην τεχνολογία, την 

έµφαση της διοίκησης στην αποδοτικότητα των εργαζοµένων και την χρήση των 

πόρων για τη βελτίωση της άµεσης εργασίας. (Γκίνογλου, 2001) 
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Τα κυριότερα συστήµατα κοστολόγησης που χρησιµοποιούνται µέχρι αυτή την 

περίοδο είναι η άµεση κοστολόγηση, η πρότυπη κοστολόγηση, η κατά φάση 

κοστολόγηση, η κοστολόγηση εξατοµικευµένης παραγωγής και η πλήρης 

κοστολόγηση. Οι επί πολλές δεκαετίες εφαρµογή των συστηµάτων αυτών οδήγησε 

στον χαρακτηρισµό τους ως παραδοσιακών συστηµάτων κοστολόγησης. 

 

Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης δεν έδειχναν καθόλου ενδιαφέρον για τα 

ΓΒΕ. Ως εκ τούτου, η κοστολογική πρακτική µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα δεν 

περιλάµβανε την κατανοµή των ΓΒΕ στα επιµέρους προϊόντα. 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η υιοθέτηση των πρώτων ιδεών που αφορούσαν την 

επιστηµονική διοίκηση, βασιζόµενες στις απόψεις του µηχανικού Frederick Taylor, 

έδωσαν ώθηση στην εξέλιξη των συστηµάτων κοστολόγησης. Βασικό χαρακτηριστικό 

της νέας αυτής τάσης ήταν οι απαιτήσεις της ∆ιοίκησης για αναλυτική καταγραφή του 

χρόνου και των κινήσεων που απαιτούνταν για την εκτέλεση κάθε εργασίας. Με αυτό 

τον τρόπο καθορίζονταν «επιστηµονικά» πρότυπα ως προς τον χρόνο εργασίας και 

την ποσότητα των πρώτων υλών που χρειαζόταν για την παραγωγή ορισµένου 

όγκου προϊόντων έτσι, ώστε να δίνονται ακριβείς πληροφορίες για το ανά µονάδα 

κόστος παραγωγής και να διευκολύνονται οι αποφάσεις τιµολόγησης και οι 

προσπάθειες της διοίκησης για έλεγχο και υποκίνηση των εργαζοµένων. Οι συνεχώς 

αυξανόµενες πληροφοριακές απαιτήσεις της ∆ιοίκησης ώθησαν τον Taylor στο να 

υποστηρίξει για πρώτη φορά την ανάγκη για κατανοµή των γενικών εξόδων στα 

επιµέρους παραγόµενα προϊόντα. 

 

Αυτή την περίοδο, µολονότι γίνεται αναφορά στην εισαγωγή των µηχανών στην 

παραγωγή και στην αυτοµατοποίησή της, η άµεση εργασία αποτελεί το µεγαλύτερο 

µέρος του συνολικού κόστους παραγωγής των προϊόντων. Οι πληροφορίες που 

σχετίζονται µε το κόστος της άµεσης εργασίας είναι εύκολα ανιχνεύσιµες και 

προσβάσιµες από πλευράς της ∆ιοίκησης. Όσον αφορά τα ΓΒΕ, αυτά αποτελούν, 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα είδη κόστους προϊόντος, ένα µικρό ποσοστό και υπάρχει 

η δυνατότητα να συσχετιστούν άµεσα (στις περισσότερες των περιπτώσεων) µε την 

άµεση εργασία. Έτσι, είναι σύνηθες το φαινόµενο να επιλέγεται ένα ενιαίο κέντρο 

έµµεσου κόστους και µια µόνο βάση µερισµού, οι ώρες άµεσης εργασίας. 
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Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση της άµεσης εργασίας ως 

µοναδικής βάσης µερισµού είναι αφενός µεν ότι αποτελεί ένα εύκολα µετρήσιµο 

µέγεθος είτε χρησιµοποιείται ο χρόνος είτε το κόστος εργασίας, αφετέρου δε ότι σε 

ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου το κόστος άµεσης εργασίας συνιστά ένα µεγάλο 

ποσοστό του συνολικού κόστους, µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική προσέγγιση του 

ακριβούς µοναδιαίου κόστους προϊόντος.  

 

Ακόµα και στις µέρες µας σε πολλές επιχειρήσεις το κόστος της άµεσης εργασίας 

αποτελεί ένα µεγάλο ποσοστό επί του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ η χρήση 

πολλών βάσεων µερισµού που συνεπάγονται µεγαλύτερο κόστος µέτρησης δεν 

δίνουν απαραίτητα καλύτερη κατανοµή των ΓΒΕ. Για αυτούς τους λόγους η άµεση 

εργασία εξακολουθεί να συνιστά τη µοναδική βάση µερισµού των ΓΒΕ σε πολλές 

επιχειρήσεις. 

 

Για να θεωρηθεί η άµεση εργασία σε αυτές τις περιπτώσεις ως µια αντικειµενική 

και ακριβής βάση µερισµού, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 

 

1. Το κόστος της άµεσης εργασίας πρέπει να είναι το βασικότερο στοιχείο στη 

σύνθεση του συνολικού κόστους του προϊόντος 

2. Η ποσότητα άµεσης εργασίας (ανθρωποώρες) και η αντίστοιχη ποσότητα χρήσης 

των µηχανών (µηχανοώρες), που απαιτούνται για την παραγωγή των διαφόρων 

προϊόντων, δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των προϊόντων 

3. Τα προϊόντα που παράγονται δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τον όγκο, των 

αριθµό των παρτίδων ή την πολυπλοκότητα παραγωγής τους 

4. Υπάρχει ένας µεγάλος βαθµός συσχέτισης (ο οποίος µπορεί να αποδειχτεί µε την 

χρήση στατιστικών µεθόδων) µεταξύ της άµεσης εργασίας και της δηµιουργίας 

των ΓΒΕ 

 

Με την πάροδο, όµως, των ετών τρεις βασικές εξελίξεις συνέτειναν ώστε σε όλο και 

λιγότερες επιχειρήσεις να ισχύουν οι προαναφερθείσες συνθήκες. Ως εκ τούτου σε 

όλο και λιγότερες επιχειρήσεις η άµεση εργασία ως µοναδική βάση µερισµού των 

ΓΒΕ κρίνεται ικανοποιητική. Οι εξελίξεις αυτές είναι οι εξής : 
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α) Η αυτοµατοποίηση της παραγωγής, που µείωσε δραστικά τις απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων για άµεση εργασία 

 

β) Η τάση που επικρατεί στην παγκόσµια αγορά για την παραγωγή µεγάλης 

ποικιλίας και πολλαπλά διαφοροποιηµένων προϊόντων, τα οποία πλέον παράγονται 

σε πολλές παρτίδες, σε µεγάλο αριθµό κοµµατιών και έχουν υψηλές ανάγκες για 

εξειδικευµένο σχεδιασµό, παραγωγή και διάθεση (http://eld.teipir.gr). 

 

γ) Η αύξηση των σταθερών ΓΒΕ λόγω της αύξησης της σπουδαιότητας εργασιών 

όπως είναι η επιθεώρηση της παραγωγής, το µάρκετινγκ του προϊόντος 

(Januszewski, 2008) σε τέτοιο ύψος, ώστε να µην υπάρχει πλέον µια σαφής 

συσχέτισή τους µε την άµεση εργασία 

 

Η άµεση εργασία πλέον συµµετέχει σε ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού 

κόστους παραγωγής, σε αντίθεση µε τα ΓΒΕ που έχουν αποκτήσει τη µερίδα του 

λέοντος. Η αύξηση των γενικών εξόδων έχει επηρεαστεί σηµαντικά από την 

αυτοµατοποίηση και την έµφαση που δίνεται σε θέµατα µάρκετινγκ και προώθησης 

των πωλήσεων για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Από την άλλη πλευρά, τα 

ΓΒΕ έχουν αλλάξει φυσιογνωµία ως απόρροια µιας σειράς διαφόρων παραγόντων. 

 

Τέτοιοι παράγοντες είναι:  

α) ο αριθµός των διαφορετικών εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την παραγωγή 

ενός προϊόντος  

β) ο αριθµός των επανεκκινήσεων σε περιπτώσεις παραγωγής µικρών ποσοτήτων  

γ) το κόστος παραλαβών, επιθεωρήσεων και διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών 

το οποίο εξαρτάται από τον αριθµό των παραλαβών  

δ) το κόστος ελέγχου της ποιότητας, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις εξαρτάται από 

τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης  

ε) ο αυξηµένος αριθµός εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τα οποία έχουν 

µικρό κύκλο ζωής, κλπ. 
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Κατά συνέπεια θα ήταν λογικό η άµεση εργασία να µην χρησιµοποιείται ως µοναδική 

βάση µερισµού των ΓΒΕ από τις επιχειρήσεις. Όµως, η απλότητα που παρουσιάζει 

στη µέτρηση και στην εν γένει χρήση της είναι ο κυριότερος παράγοντας που, παρά 

τη συνεχώς µειούµενη σηµασία της στο σύγχρονο βιοµηχανικό περιβάλλον, 

χρησιµοποιείται ευρύτατα ακόµα από πολλές επιχειρήσεις. 

 

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας ως προς τις 

χρησιµοποιούµενες βάσεις µερισµού. Οι ώρες και το κόστος άµεσης εργασίας 

αποτελούν στις περισσότερες χώρες τις πιο συχνά εφαρµοζόµενες βάσεις µερισµού 

των ΓΒΕ. 

 

Βάσεις µερισµού που χρησιµοποιούνται σε διάφορες χώρες 

Βάση 
µερισµού των 

ΓΒΕ 
Η.Π.Α. Αυστραλία Ιρλανδία Ιαπωνία 

Μεγάλη 
Βρετανία 

Ώρες άµεσης 
Εργασίας 

31% 36% 30% 50% 31% 

Κόστος άµεσης 
εργασίας 

31% 21% 22% 7% 29% 

Μηχανοώρες 12% 19% 19% 12% 27% 

Κόστος α΄ υλών 4% 12% 10% 11% 17% 

Παραχθείσες 
µονάδες 

5% 20% 28% 16% 22% 

Αρχικό κόστος - 1% - 21% 10% 

Άλλη βάση 
µερισµού 

17% - 9% - - 

 

 

Στον αντίποδα των συµπερασµάτων που προκύπτουν από την προαναφερθείσα 

έρευνα και καταδεικνύουν την ευρύτατη χρήση της άµεσης εργασίας ως µοναδικής 

βάσης µερισµού, βρίσκονται όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που αναγνώρισαν τις 

ατέλειες της χρήσης µιας µοναδικής βάσης µερισµού και προχώρησαν στην επιλογή 

περισσοτέρων της µιας βάσεων, ώστε να πετύχουν ακριβέστερη µέτρηση του 

κόστους τους. 
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Επιλογή χωριστών βάσεων µερισµού των ΓΒΕ κατά τµήµα παραγωγής 

 

Μια από τις επιχειρήσεις που πρωτοστάτησε στη βελτίωση των συστηµάτων 

κοστολόγησης υπήρξε η DuPont στις αρχές του αιώνα. Εισήγαγε την έννοια των 

κέντρων κόστους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αποτελεσµατικότερη 

εκτέλεση των επιχειρηµατικών λειτουργιών και τη µέτρηση της απόδοσης κάθε 

λειτουργίας χωριστά, µέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από τη µαζική 

παραγωγή και διανοµή των παραγόµενων προϊόντων.  

 

Ως κέντρο κόστους ορίζεται «µια πραγµατική ή ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής 

δραστηριότητας της επιχείρησης, µέσα στην οποία παράγεται έργο οµοιογενές και η 

οποία υποδιαίρεση γίνεται για σκοπούς λογιστικής οµαδοποίησης - συγκέντρωσης 

των δαπανών που γίνονται χάριν του τµήµατος της δραστηριότητας αυτής, µε 

παραπέρα σκοπό την κατανοµή του κόστους στα έργα που παράγονται στο τµήµα». 

Τα κέντρα κόστους, µπορεί να συµπίπτουν ή να µη συµπίπτουν µε τη διαίρεση της 

επιχείρησης σε λειτουργίες ή τµήµατα. 

 

Η πρακτική σηµασία αυτής της καινοτοµίας έγινε ταχύτατα αντιληπτή από όλες 

εκείνες τις επιχειρήσεις που είτε δεν ήταν ικανοποιηµένες από τη χρήση µιας 

µοναδικής βάσης µερισµού των ΓΒΕ, είτε επιζητούσαν αναλυτικότερες πληροφορίες 

για την ακριβή ροή του κόστους µέσα στην επιχείρηση. Σε συνδυασµό µε το γεγονός 

ότι έπαψαν να ισχύουν οι περισσότερες συνθήκες που καθιστούσαν την άµεση 

εργασία ως µια ικανοποιητική βάση µερισµού των ΓΒΕ, οι επιχειρήσεις αυτές 

αισθάνθηκαν έντονα την ανάγκη να χρησιµοποιήσουν ένα διαφορετικό τρόπο 

κατανοµής των έµµεσων εξόδων. 

 

Σύµφωνα µε τη νέα µέθοδο που αναπτύχθηκε, οι επιχειρήσεις κατανέµουν πλέον τα 

ΓΒΕ σε δύο στάδια : 

 

� Στο πρώτο στάδιο τα ΓΒΕ συγκεντρώνονται σε δεξαµενές κόστους (cost pools), 

που είναι είτε τµήµατα της επιχείρησης είτε συγκεκριµένες λειτουργίες της 

(operations). 
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� Στο δεύτερο στάδιο τα κόστη µερίζονται από τις δεξαµενές συγκέντρωσης 

κόστους στα προϊόντα µε τη χρήση κάποιας βάσης µερισµού. Τα 

προϊόντα/υπηρεσίες που τελικά επιβαρύνονται µε τα πάσης φύσεως κόστη 

αποκαλούνται φορείς ή αντικείµενα κόστους. Η µεγάλη διαφορά αυτού του 

επιπέδου µε το πρώτο έγκειται στο γεγονός ότι η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει 

ανάµεσα σε διάφορες βάσεις µερισµού και δεν περιορίζεται στη χρήση µόνο της 

άµεσης εργασίας.  

 

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι χρησιµοποιούνται οι παρακάτω βάσεις 

µερισµού (ενδεικτικά) : 

 

� οι µονάδες του προϊόντος 

� οι ώρες της άµεσης εργασίας 

� οι µηχανοώρες 

� το κόστος της άµεσης εργασίας 

� οι αναλωθείσες µονάδες πρώτης ύλης 

� οι χρηµατικές µονάδες (για το τµήµα προµηθειών) 

� οι συνολικές ώρες άµεσης εργασίας του εργοστασίου ή ο αριθµός του 

προσωπικού   (για τη γενική διοίκηση) 

� οι ώρες άµεσης επισκευής (για το τµήµα συντήρησης) 

� οι παραχθείσες κιλοβατώρες (για την ενέργεια) 

 

Το σχήµα 1 παρουσιάζει µια γραφική απεικόνιση των δύο σταδίων µερισµού των 

ΓΒΕ που χρησιµοποιεί το δεύτερο επίπεδο. 
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Η βελτίωση που επιφέρει στην κοστολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών η κατανοµή 

των ΓΒΕ σε δύο στάδια είναι µεγάλη. Η χρησιµοποίηση περισσοτέρων βάσεων 

µερισµού µειώνει τα περιθώρια υποκειµενικότητας και αυθαιρεσίας. Παράλληλα 

επιτρέπει στη ∆ιοίκηση να αναγνωρίζει µια σχέση αιτίου-αιτιατού µεταξύ του 

παράγοντα εκείνου που προκαλεί την ύπαρξη ενός συγκεκριµένου ΓΒΕ και της 

βάσης που χρησιµοποιείται για τον µερισµό του κόστους αυτού στα προϊόντα.  

 

Παραδείγµατος χάριν, για το µερισµό του εξόδου της απόσβεσης ενός µηχανήµατος, 

οι ώρες λειτουργίας του µηχανήµατος αποτελούν µια πιο ορθή βάση σε σχέση µε τις 

ώρες της άµεσης εργασίας (http://eld.teipir.gr). 
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Κεφάλαιο    3ο 
                                 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανάπτυξη και παραγωγή 

µεγάλης ποικιλίας προϊόντων από τις εταιρίες, η µικρή συµµετοχή των άµεσων 

εργατικών µε την παράλληλη αύξηση της συµµετοχής των γενικών εξόδων στη 

διαµόρφωση των γενικών δαπανών καθώς και η ανάγκη των εταιριών να κερδίζουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην αγορά, οδήγησαν στην ανάπτυξη του 

συστήµατος Κοστολόγησης µε Βάση τις ∆ραστηριότητες.  

 

Η αρχή του συστήµατος κοστολόγησης που βασίζεται στις δραστηριότητες 

χρονολογείται µεταξύ του 1983 και του 1984 (Thyssen et al, 2006) και εφαρµόστηκε 

αρχικά στις Η.Π.Α. όπου και ανακαλύφθηκε και στη συνέχεια έγινε γνωστή και 

εφαρµόστηκε εκτεταµένα στην Βόρεια Αµερική, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη 

και στην Αυστραλασία ενώ στην Ιαπωνία η συγκεκριµένη κοστολογική µέθοδος έγινε 

γνωστή µόλις τα τελευταία χρόνια (Mitchell, 1994). Σήµερα ευρύτατη χρήση της 

µεθόδου γίνεται στις Η.Π.Α., στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερµανία (Γκίνογλου, 

2001). 

 

Η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα αποτελεί την πιο συνηθισµένη προσέγγιση για τη 

βελτίωση ενός παραδοσιακού συστήµατος κοστολόγησης.  

 

Η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα (Activity Based Costing ή ABC) είναι µία 

µέθοδος κοστολόγησης που αποσκοπεί να δώσει στη διοίκηση της επιχείρησης 

(Garrison, 2002) πληροφορίες για το ακριβές κόστος των προϊόντων, των 
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υπηρεσιών, των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων, των καναλιών διανοµής και των 

τµηµάτων της αγοράς (Gunasekaran et al, 1999). Επίσης, η ΚΒ∆ συµβάλλει στην 

λήψη στρατηγικών και άλλων αποφάσεων που δυνητικά επηρεάζουν τη 

δυναµικότητα της επιχείρησης και συνεπώς το σταθερό κόστος της. (Garrison, 2002) 

 

Η µέθοδος της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα έχει σαν κύριο θεµέλιο λίθο της 

ότι το κόστος της παραγωγής (κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου) είναι 

µεταβλητό, αν όχι στη βραχυχρόνια περίοδο σίγουρα στην µακροχρόνια (Mitchell, 

1994). Η µέθοδος της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα αρχικά επιµερίζει το κόστος 

στις δραστηριότητες και µετά στα αγαθά και στις υπηρεσίες ανάλογα µε το πόσο κάθε 

αγαθό ή υπηρεσία χρησιµοποιεί τις δραστηριότητες (Raz et al, 1999). 

 

Ως δραστηριότητα ορίζεται κάθε ξεχωριστή εργασία που µία επιχείρηση 

αναλαµβάνει ώστε να παράξει ή να µεταφέρει ένα προϊόν ή µία υπηρεσία. Οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να µειώσουν το κόστος των αγαθών και 

υπηρεσιών πρέπει να τροποποιήσουν τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Η αναγκαιότητα χρήσης ενός συστήµατος κοστολόγησης που βασίζεται στις 

δραστηριότητες από τις επιχειρήσεις µπορεί να επαληθευτεί µε τη χρήση δύο 

θεωριών:  

 

α) Η αρχή του Willy Sutton. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, η συµµετοχή του έµµεσου 

κόστους στο συνολικό κόστος πρέπει να είναι πολύ υψηλή. 

  

β) Η αρχή της υψηλής διαφοροποίησης. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, πρέπει να 

υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, πελάτες, διαδικασίες κτλ. (Januszewski, 2008). 

 

Η κοστολόγηση µε βάση τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες κανονικά 

χρησιµοποιείται ως συµπλήρωµα του συνήθους συστήµατος κοστολόγησης της 

εταιρίας και όχι ως υποκατάστατο του. 

 

Οι περισσότεροι οργανισµοί που χρησιµοποιούν την κοστολόγηση µε βάση τις 

δραστηριότητες έχουν δύο συστήµατα κοστολόγησης:  
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α) το επίσηµο σύστηµα κοστολόγησης που χρησιµοποιείται για την κατάρτιση 

εξωτερικών οικονοµικών εκθέσεων και  

β) το βασιζόµενο στις δραστηριότητες σύστηµα κοστολόγησης που 

χρησιµοποιείται από την ανώτατη διοίκηση για εσωτερική λήψη αποφάσεων και για 

την ορθή διαχείριση των ξεχωριστών λειτουργιών της επιχείρησης. (Garrison, 2002) 

 

Ενώ πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν και τα δύο προαναφερθέντα συστήµατα 

κοστολόγησης, ωστόσο, υπάρχουν επιχειρήσεις που λόγω πολυπλοκότητας της ΚΒ∆ 

και παρά τα πλεονεκτήµατα της, χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές µεθόδους 

κοστολόγησης. Αυτή η ιδιαιτερότητα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «Παράδοξο 

της ΚΒ∆» (Fennema et al., 2005; Gosselin, 1997). 

 

Το «Παράδοξο της ΚΒ∆» αποτυπώνεται στην περιορισµένη χρήση της µεθόδου 

από επιχειρήσεις  τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Μεγάλη Βρετανία. Πιο 

συγκεκριµένα, από σχετικές έρευνες φαίνεται ότι µόνο το 26% των κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. και το 20.1% από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Μεγάλη 

Βρετανία (κατάταξη βάσει πωλήσεων) χρησιµοποιούν την ΚΒ∆ εκτεταµένα (Ittner et 

al, 2002). 

 

Η µοντελοποίηση της κοστολογικής διαδικασίας µε βάση τις δραστηριότητες 

αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήµα. Τα αντικείµενα κόστους όπως είναι τα 

προϊόντα δηµιουργούν δραστηριότητες. Μία δραστηριότητα καταναλώνει πόρους. Η 

κατανάλωση πόρων οδηγεί σε κόστος.  
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Η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα πραγµατοποιείται µε τη χρήση των ακόλουθων 

έξι σταδίων  για  τον καθορισµό  του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών.  

 

1. Εντοπισµός και ορισµός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους 

δραστηριοτήτων 

2. Άµεση ανίχνευση του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείµενα 

κόστους  

3. Καταλογισµός του κόστους στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων 

4. Υπολογισµός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας  

5. Καταλογισµός του κόστους στα αντικείµενα κόστους χρησιµοποιώντας 

συντελεστές δραστηριότητας και µέτρα δραστηριότητας  

6. Κατάρτιση εκθέσεων 

 

Τα στάδια αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 
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3.2 Εντοπισµός και ορισµός δραστηριοτήτων και κέντρων 
κόστους δραστηριοτήτων 

 

Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τον εντοπισµό και τον ορισµό δραστηριοτήτων και 

των κέντρων κόστους δραστηριοτήτων.  

 

Αρχικά πραγµατοποιείται ο εντοπισµός των δραστηριοτήτων που θα 

χρησιµοποιηθούν ως βάση για την έναρξη της κοστολογικής διαδικασίας. (Garrison, 

2002) Οι δραστηριότητες σε όλους τους τοµείς της αλυσίδας αξίας (σχεδιασµός 

προϊόντος, παραγωγή, µάρκετινγκ, διανοµή κτλ.) πρέπει να συµπεριλαµβάνονται. Τα 

στελέχη προσδιορίζουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και φτιάχνουν µία λίστα 

που την ονοµάζουν λίστα δραστηριοτήτων (activity dictionary). Η λίστα 

δραστηριοτήτων µπορεί να φτιαχτεί µε πολλούς τρόπους όπως είναι οι συνεντεύξεις 

µε τους εργαζόµενους που εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.  

 

3.2.1 Μέθοδοι εντοπισµού και ταξινόµησης των δραστηριοτήτων 

 

Οι επιχειρήσεις δηµιουργούν τις λίστες δραστηριοτήτων µε τους παρακάτω τρόπους: 

 

1) Προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω (Top-down approach). Μερικές 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν οµάδες ατόµων που υλοποιούν το σύστηµα της 

κοστολόγησης βάση δραστηριοτήτων στα µεσαία επίπεδα διοίκησης ή παραπάνω. 

Το πρωτεύον πλεονέκτηµα της προσέγγισης από επάνω προς τα κάτω είναι η 

γρήγορη και ανέξοδη δηµιουργία της λίστας των δραστηριοτήτων. 

 

2) Συνέντευξη ή συµµετοχική προσέγγιση (interview or participative approach). 

Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στο συνυπολογισµό των λειτουργούντων υπαλλήλων 

στην οµάδα και στις συνεντεύξεις µαζί τους. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο πιθανό να 

δηµιουργήσει µία πιο ακριβή λίστα δραστηριοτήτων συγκριτικά µε την «προσέγγιση 

από επάνω προς τα κάτω» επειδή τα µεµονωµένα άτοµα που κάνουν τη δουλειά 

παρέχουν την πληροφορία. 
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Ένας κίνδυνος που σχετίζεται µε την συνέντευξη ή τη συµµετοχική προσέγγιση είναι 

η πιθανότητα οι εργαζόµενοι να µην συµπεριλάβουν τις ακριβείς δραστηριότητες τους 

από φόβο για τις επιπτώσεις που πιθανώς θα είχαν εάν έδιναν πληροφορίες σχετικές 

µε τις ακριβείς δραστηριότητες τους στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης. Άλλος κίνδυνος 

είναι η πιθανότητα οι εργαζόµενοι να µην θυµούνται µε ακρίβεια τις διαδικασίες 

εργασίας τους. 

 

3) Προσέγγιση ανακύκλωσης (Recycling approach). H επαναχρησιµοποίηση της 

τεκµηρίωσης των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν για άλλους λόγους είναι δυνατή.  

 

3.2.2 Λίστα ∆ραστηριοτήτων 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της δηµιουργίας «λίστας δραστηριοτήτων» παρακάτω 

παρατίθεται ένα σχετικό παράδειγµα. Έστω ότι η οµάδα που χρησιµοποιεί την 

κοστολόγηση ανά δραστηριότητα αποφάσισε να δηµιουργήσει µία λίστα από 

δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την προσέγγιση ανακύκλωσης επειδή η 

επιχείρηση είχε πρόσφατα εντοπίσει τις δραστηριότητες στην παραγωγική διαδικασία 

ενώ προετοιµαζόταν για την πιστοποίηση ISO 9000. Η οµάδα απέρριψε την top-

down προσέγγιση όχι µόνο επειδή οι πληροφορίες ήταν ήδη διαθέσιµες αλλά επειδή 

τα µέλη της οµάδας θεώρησαν την εισροή πληροφοριών από όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης απαραίτητη. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τις πληροφορίες που κρίθηκαν 

αναγκαίες για την πιστοποίηση ISO 9000. Η οµάδα που κάνει χρήση της 

κοστολόγησης ανά δραστηριότητα οργάνωσε αυτή τη λίστα µε βάση τις πέντε 

κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

Το πρώτο ψηφίο στην αριστερή στήλη της λίστας δραστηριοτήτων είναι η πιο γενική 

δραστηριότητα και το τρίτο ψηφίο αντιπροσωπεύει την πιο λεπτοµερή 

δραστηριότητα. Οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στη λίστα κάτω από τη 

δραστηριότητα 1 αναφέρεται στις δραστηριότητες σε επίπεδο µονάδας και στις 

πηγές, κάτω από τη δραστηριότητα 2 αναφέρεται στις  δραστηριότητες σε επίπεδο 

παρτίδας, κάτω από τη δραστηριότητα 3 αναφέρεται στις δραστηριότητες σε επίπεδο 

προϊόντος, κάτω από τη δραστηριότητα 4 αναφέρεται δραστηριότητες σε επίπεδο 
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πελάτη και τέλος κάτω από τη δραστηριότητα 5 αναφέρεται στις δραστηριότητες 

υποστήριξης του οργανισµού στο σύνολο του. 

 

Η δραστηριότητα είναι η απόκτηση του υλικού και η χρήση του στην παραγωγή του 

προϊόντος. (Hilton et al, 2003) 

 

∆ραστηριότητα / Πόροι 

Αριθµός                         Περιγραφή 

1 Επίπεδο Μονάδας  

1.1 Απόκτηση και χρήση υλικών για εµπορευµατοκιβώτια 

1.1.1. Πλαστικές παλέτες µεσαίου βαθµού 

1.1.2. Χρώµατα 

1.2 Απόκτηση και χρήση υλικών για προστασία για τα µωρά 

1.2.1. Πλαστικές παλέτες υψηλού βαθµού 

1.2.2. Σύνδεσµοι 

1.2.3. Χρώµατα 

2 Επίπεδο παρτίδας 

2.1 Εγκατάσταση θερµοπλαστικής πρέσσας µε χειροκίνητο έλεγχο 

2.1.1 
Εγκατάσταση θερµοπλαστικής πρέσσας µε χειροκίνητο έλεγχο 
(λεπτοµερής περιγραφή υποδραστηριοτήτων) 

2.1.2 
Εκτέλεση ποιοτικού  ελέγχου των παρτίδων προϊόντος που 
παράγονται χειροκίνητες µηχανές 

2.2 Εγκατάσταση θερµοπλαστικής πρέσσας µε έλεγχο µέσω υπολογιστών 

2.2.1 
Εγκατάσταση θερµοπλαστικής πρέσσας µε έλεγχο µέσω υπολογιστών 
(λεπτοµερής περιγραφή υποδραστηριοτήτων) 

2.2.2 
Εκτέλεση ποιοτικού  ελέγχου των παρτίδων προϊόντος που 
παράγονται µε έλεγχο µέσω υπολογιστών 

3. Επίπεδο προϊόντος 

3.1 Σχεδιασµός και κατασκευή τµηµάτων 

3.2 Χρήση θερµοπλαστικής πρέσσας µε χειροκίνητο έλεγχο 

3.2.1 Απόσβεση µηχανών 

3.2.2 Συντήρηση  µηχανών 

3.2.3 Λειτουργία  µηχανών-εργασία 
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3.3 Χρήση θερµοπλαστικής πρέσσας µε έλεγχο µέσω υπολογιστών 

4. Επίπεδο πελάτη 

4.1 Σύσκεψη µε τους πελάτες 

4.2 Παροχή αποθήκευσης για τους πελάτες 

5. Επίπεδο υποστήριξης της επιχείρησης 

5.1 ∆ιοικητικό προσωπικό 

5.2 Χρήση κτιρίου 

5.2.1 Εκµίσθωση κτιρίου 

5.2.2 Χρήση αναλωσίµων 

5.2.3 Συντήρηση κτιρίου 

 

 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγµα το µεγάλο πλήθος 

δραστηριοτήτων στον κατάλογο αποτελεί πρόβληµα. Από τη µία πλευρά, όσο 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των δραστηριοτήτων που παρακολουθούνται µε το 

σύστηµα ΚΒ∆ τόσο ακριβέστερος θα είναι ο υπολογισµός του κόστους.  Από την 

άλλη πλευρά ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η διατήρηση και η χρησιµοποίηση ενός 

περίπλοκου συστήµατος που αφορά µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων συνεπάγονται 

µεγάλο κόστος . (Garrison, 2002) 

 

Για τους παραπάνω λόγους οι δραστηριότητες οργανώνονται και χωρίζονται σε πέντε 

γενικά επίπεδα: 1) δραστηριότητες σε επίπεδο µονάδας  2) δραστηριότητες σε 

επίπεδο παρτίδας 3) δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος 4) δραστηριότητες σε 

επίπεδο πελάτη και 5) δραστηριότητες υποστήριξης του οργανισµού στο σύνολο του.  

 

Αναλυτικότερα: 

 

1) Οι δραστηριότητες σε επίπεδο µονάδας εκτελούνται κάθε φορά που παράγεται 

µία µονάδα. Το κόστος των δραστηριοτήτων σε επίπεδο µονάδας θα πρέπει να είναι 

ανάλογο µε τον αριθµό των παραγόµενων µονάδων (Garrison, 2002; Raz et al, 

1999) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως η έκδοση εντολών 

παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, η διάταξη λειτουργιών, ο έλεγχος και η έγκριση 
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του πρώτου κοµµατιού που παράχθηκε, η εντολή κλεισίµατος και τιµολόγησης. 

(Hicks D.T.) 

 

2) Οι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας εκτελούνται κάθε φορά που γίνεται 

χειρισµός ή κατεργασία µιας παρτίδας ανεξάρτητα από τον αριθµό των µονάδων που 

περιέχει η παρτίδα. Το κόστος σε επίπεδο παρτίδας εξαρτάται από τον αριθµό των 

παρτίδων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και όχι από τον αριθµό των 

παραγόµενων  µονάδων, τον αριθµό των πωλούµενων µονάδων ή από άλλα µέτρα 

του όγκου της παραγωγής. 

 

3) Οι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος αφορούν συγκεκριµένα προϊόντα και 

κατά κανόνα πρέπει να εκτελεστούν ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρτίδων που 

θα κατασκευαστούν ή τον αριθµό των µονάδων προϊόντος που θα παραχθούν ή θα 

πωληθούν. (Garrison, 2002; Raz et al, 1999) 

 

4) Οι δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη αφορούν συγκεκριµένους πελάτες και 

περιλαµβάνουν δραστηριότητες όπως οι επαφές µε σκοπό την πώληση, η 

ταχυδροµική αποστολή καταλόγων και η γενική τεχνική υποστήριξη που δεν 

συνδέεται µε κάποιο συγκεκριµένο προϊόν.  

 

5) Οι δραστηριότητες υποστήριξης του οργανισµού στο σύνολο του εκτελούνται 

ανεξάρτητα από το ποιοι πελάτες εξυπηρετούνται, ποια προϊόντα παράγονται, πόσες 

παρτίδες υποβάλλονται σε επεξεργασία ή πόσες µονάδες παράγονται. (Garrison, 

2002) Εξασφαλίζουν υποστήριξη σε άλλες δραστηριότητες στο εσωτερικό τη 

επιχείρησης αλλά δεν σχετίζονται ευθέως µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης. (Hicks D.T.) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως η 

θέρµανση του εργοστασίου, ο καθορισµός των γραφείων των στελεχών, η αγορά 

ενός δικτύου υπολογιστών, η διαχείριση των δανείων, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων 

για λογαριασµό των µετόχων κτλ. (Garrison, 2002) 

 

Όταν συνδυάζονται δραστηριότητες σε ένα σύστηµα ΚΒ∆, οι δραστηριότητες πρέπει 

να οµαδοποιούνται στο κατάλληλο επίπεδο και δεν πρέπει να συνδυάζονται µε 

δραστηριότητες άλλου επιπέδου.  
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Το επόµενο βήµα µετά τον καθορισµό των δραστηριοτήτων είναι ο εντοπισµός των 

κέντρων κόστους δραστηριοτήτων. Το κέντρο κόστους δραστηριότητας είναι ένα 

«δοχείο» όπου συσσωρεύονται τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε ένα 

συγκεκριµένο µέτρο δραστηριότητας στο σύστηµα ΚΒ∆. Κάθε κέντρο κόστους αφορά 

σε µια ξεχωριστή δραστηριότητα της επιχείρησης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 

κόστους που συνδέονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης δραστηριότητας.  

 

Το µέτρο δραστηριότητας είναι µία βάση επιµερισµού σε ένα σύστηµα 

κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες. Επίσης, χρησιµοποιείται ο όρος οδηγός 

κόστους αφού το µέτρο δραστηριότητας πρέπει να «οδηγεί» το κόστος που 

επιµερίζεται. Τα µέτρα δραστηριότητας είναι λιγότερο ακριβείς µετρητές της 

κατανάλωσης πόρων. Ο λιγότερο ακριβής τύπος µέτρου είναι ο αριθµός 

επανάληψης µιας δραστηριότητας, ο οποίος αποτελεί έναν απλό µετρητή που 

δείχνει πόσες φορές συµβαίνει µια δραστηριότητα. Το µέτρο αυτό είναι ικανοποιητικό 

όταν όλοι οι λογαριασµοί χρειάζονται περίπου τον ίδιο χρόνο να ετοιµαστούν. 

Ωστόσο, εάν οι άλλοι λογαριασµοί είναι απλοί και κάποιοι άλλοι περισσότερο 

περίπλοκοι, χρησιµοποιείται ένας ακριβέστερος τύπος προσδιορισµού ο οποίος 

ονοµάζεται απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης µιας δραστηριότητας. 

 

Ο απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης µιας δραστηριότητας είναι µέτρο του χρόνου 

που απαιτείται για να εκτελεστεί µια δραστηριότητα. 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει ενδεικτικά µερικά κέντρα κόστους 

δραστηριοτήτων και τα αντίστοιχα µέτρα ενιαίας δραστηριότητας. 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΑΙΑΣ  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παραγγελίες Πελατών Αριθµός παραγγελιών πελατών 

Σχεδιασµός προϊόντων Αριθµός σχεδίων προϊόντων 

Μέγεθος παραγγελίας Ώρες απασχόλησης της µηχανής 

Σχέσεις µε πελάτες Αριθµός ενεργών πελατών 
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Στο κέντρο κόστους «Παραγγελίες Πελατών» θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία 

κόστους των πόρων που καταναλώνονται κατά τη λήψη και την εκτέλεση των 

παραγγελιών των πελατών συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των 

γραφειοκρατικών εργασιών και κάθε κόστους µε που σχετίζεται µε τη ρύθµιση των 

µηχανηµάτων για συγκεκριµένες παραγγελίες. Το µέτρο δραστηριότητας για αυτό το 

κέντρο κόστους είναι ο αριθµός των παραγγελιών που λαµβάνονται από τους 

πελάτες. Πρόκειται για µια ενιαία δραστηριότητα σε επίπεδο παρτίδας, αφού κάθε 

παραγγελία δηµιουργεί εργασίες που εκτελούνται ανεξάρτητα από το εάν την 

παραγγελία αφορά µία µονάδα ή περισσότερες. Ο αριθµός των παραγγελιών είναι το 

µέτρο ενιαίας δραστηριότητας. 

 

 Στο κέντρο κόστους «Σχεδιασµός προϊόντων» συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία 

κόστους πόρων που καταναλώνονται για το σχεδιασµό των προϊόντων. Το µέτρο της 

δραστηριότητας για αυτό το κέντρο κόστους είναι ο αριθµός των σχεδιαζόµενων 

προϊόντων. Πρόκειται για δραστηριότητα σε επίπεδο προϊόντος αφού η ποσότητα της 

σχεδιαστικής εργασίας ενός νέου προϊόντος δεν εξαρτάται από τον αριθµό των 

µονάδων που τελικά παραγγέλλονται ή των παραγγελιών που τελικά εκτελούνται.  

 

Στο κέντρο κόστους «Μέγεθος παραγγελίας» συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία 

κόστους πόρων που καταναλώνονται ως συνέπεια του αριθµού των παραγόµενων 

µονάδων που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν το κόστος των διαφόρων αναλώσιµων 

του εργοστασίου, το ηλεκτρικό ρεύµα για την λειτουργία των µηχανηµάτων και ένα 

µέρος της απόσβεσης των µηχανηµάτων. Πρόκειται για δραστηριότητα σε επίπεδο 

µονάδας αφού κάθε µονάδα απαιτεί κάποιους από αυτούς τους πόρους. Το µέτρο 

της δραστηριότητας για αυτό το κέντρο κόστους είναι οι ώρες απασχόλησης της 

µηχανής. 

 

Στο κέντρο κόστους «Σχέσεις µε πελάτες» συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία 

κόστους πόρων που σχετίζονται µε τη διατήρηση των σχέσεων µε τους πελάτες 

µεταξύ των οποίων το κόστος των επαφών µε σκοπό την πώληση και το κόστος 

ψυχαγωγίας των πελατών. Το µέτρο της δραστηριότητας για αυτό το κέντρο κόστους 

είναι ο αριθµός των πελατών που η εταιρία έχει στον κατάλογο των ενεργών 

πελατών της. 
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Είναι απίθανο οι εταιρείες να επιλέξουν τα ίδια κέντρα κόστους. Άρα, ο αριθµός και ο 

ορισµός των κέντρων κόστους δραστηριότητας και των µέτρων δραστηριότητας που 

χρησιµοποιούν οι εταιρείες διαφέρουν σηµαντικά.  

 

3.3 Άµεση ανίχνευση του κόστους στις δραστηριότητες και στα 
αντικείµενα κόστους  

 

Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει τον υπολογισµό του κόστους των δραστηριοτήτων 

που εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο (Garrison, 2002). 

 

Το συνολικό κόστος που δηµιουργείται από την λειτουργία µιας επιχείρησης µπορεί 

να οµαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες:  

 

α) το σχετιζόµενο κόστος µε τη συνολική δραστηριότητα  

β) οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια  

γ) οι εξαγορασµένες πρόσθετες παροχές και  

δ) το κόστος ειδικών καθηκόντων (ειδικές αποστολές) 

 

Πιο συγκεκριµένα:  

 

Α) Κόστος σχετιζόµενο µε τη συνολική δραστηριότητα  

Περιλαµβάνονται έξοδα που δεν σχετίζονται µε τα έξοδα µισθοδοσίας τα οποία 

συνδέονται και είναι ειδικά και εντοπίζονται εύκολα σε ένα συγκεκριµένο προϊόν ή 

υπηρεσία. Οι περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες κόστους έχουν παραδοσιακά 

χειριστεί ως άµεσο κόστος. Παρόλα αυτά άλλες κατηγορίες κόστους που πληρούν 

αυτόν τον ορισµό έχουν χειρισθεί ως έµµεσο κόστος. Συχνά, αυτά είναι είδη κόστους  

που εφαρµόζονται σε ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 

αλλά αφαιρούνται πριν από την περάτωση της παραγωγής. 

 

Β) Μισθοί και τα ηµεροµίσθια 

Περιλαµβάνονται όλες οι ακαθάριστες δαπάνες αµοιβών µισθοδοσίας της εταιρείας 

και οι άµεσες και οι έµµεσες δαπάνες, µισθοί, υπερωρίες και πριµ απόδοσης 

βάρδιας, µπόνους και άδειες µε αποδοχές και πληρωµένες αργίες, επιδόµατα 

ασθενείας και πληρωµένα διαλείµµατα. 
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Γ) Εξαγορασµένες πρόσθετες παροχές 

Περιλαµβάνονται όλες οι ωφέλειες των υπαλλήλων, δηλαδή, τα διάφορα ασφαλιστικά 

προγράµµατα, οι εισφορές σε ταµεία ανεργίας και οι λοιποί φόροι µισθωτών 

υπηρεσιών, οι εισφορές ασφάλισης γήρατος, η βοήθεια για εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και λοιπά προγράµµατα βοήθειας και πρόσθετων παροχών εκτός των 

ωφελειών «πληρωµένων διακοπών». 

 

 

∆) Κόστος ειδικών καθηκόντων (ειδικές αποστολές) 

Περιλαµβάνονται όλες οι έµµεσες δαπάνες εκµετάλλευσης που δεν περιλαµβάνονται 

ως µισθοί ή ως εξαγορασµένες πρόσθετες παροχές. Αυτές είναι δαπάνες που 

κατανέµονται σε εξειδικευµένες δραστηριότητες και η κατανοµή τους βασίζεται σε 

κάθε µια ξεχωριστής δαπάνης το «δείκτη». (Hicks D.T.) 

 

Πιο συγκεκριµένα, το δεύτερο βήµα συνίσταται στην υλοποίηση ενός συστήµατος 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων µέσω του εντοπισµού περισσότερων στοιχείων 

έµµεσου κόστους στα τελικά αντικείµενα κόστους. Όλα τα στοιχεία κόστους που 

αποτελούν το έµµεσο κόστος θα καταλογιστούν απευθείας στο κατάλληλο 

αντικείµενο κόστους. Ενδέχεται κάποιο από τα στοιχεία του έµµεσου κόστους να 

µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε µία συγκεκριµένη δραστηριότητα και να κατανεµηθεί 

άµεσα στα προϊόντα (αντικείµενα κόστους). Όµως, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία 

έµµεσου κόστους παραγωγής θα συνδεθούν µε τα αντικείµενα κόστους µε τη χρήση 

του συστήµατος ΚΒ∆. 

 

3.4 Καταλογισµός του κόστους στα κέντρα κόστους 
δραστηριοτήτων 

 

 

Το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει τον καταλογισµό του κόστους σε κέντρα κόστους. 

 

Τα περισσότερα στοιχεία έµµεσου κόστους χαρακτηρίζονται στο πλαίσιο του βασικού 

λογιστικού συστήµατος της εταιρείας σύµφωνα µε τα τµήµατα στα οποία 

δηµιουργούνται. Στο βαθµό που είναι εφικτό, τα στοιχεία κόστους πρέπει να 

κατανέµονται άµεσα σε κέντρα κόστους δραστηριοτήτων. Ωστόσο, είναι συνηθισµένο 
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ένα τµήµα του οργανισµού να εµπλέκεται σε πολλές από τις δραστηριότητες τις 

οποίες παρακολουθεί το σύστηµα ΚΒ∆. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα έξοδα του 

τµήµατος επιµερίζονται ανάµεσα στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων µέσω µιας 

διαδικασίας επιµερισµού που ονοµάζεται επιµερισµός πρώτου σταδίου. 

 

Ο επιµερισµός πρώτου σταδίου σε µία Κοστολόγηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων είναι η 

διαδικασία µε την οποία το έµµεσο κόστος κατανέµεται σε κέντρα κόστους 

δραστηριοτήτων. Το άµεσο πρόβληµα είναι να βρεθεί ο προσδιορισµός του τρόπου 

επιµερισµού.  

 

Το ζητούµενο στην κοστολόγηση µε βάση τις  δραστηριότητες είναι να υπολογιστούν 

οι πόροι που καταναλώνουν τα αντικείµενα κόστους. Επειδή, ο έµµεσος χρόνος του 

εργάτη του εργοστασίου είναι ένας πόρος, είναι απαραίτητη κάποια µέθοδος 

εκτίµησης της ποσότητας του χρόνου έµµεσης εργασίας των εργαζόµενων του 

εργοστασίου που καταναλώνεται από κάθε δραστηριότητα του συστήµατος ΚΒ∆. 

 

 Συχνά, ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν αυτού του είδους οι πληροφορίες 

είναι να ερωτηθούν τα άτοµα που εµπλέκονται άµεσα. Τα µέλη της οµάδας ΚΒ∆ 

παίρνουν συνέντευξη από εργαζόµενους του εργοστασίου που προσφέρουν έµµεση 

εργασία (π.χ. επιστάτες, µηχανικούς, επιθεωρητές ποιότητας κτλ.). Οι ερωτήσεις 

είναι σχετικές µε το ποσοστό του χρόνου που δαπανούν απασχολούµενοι µε τις 

παραγγελίες των πελατών, µε το σχεδιασµό των προϊόντων, µε την παραγωγή των 

µονάδων προϊόντος και µε τις σχέσεις µε τους πελάτες. Οι ερωτώµενοι πρέπει να 

κατανοούν πλήρως τι περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα και τι προσδοκά να µάθει η 

οµάδα από τη συνέντευξη. Επιπλέον, διεξάγονται συνεντεύξεις από διευθυντές των 

τµηµάτων για να καθοριστεί πώς πρέπει να επιµεριστούν τα έξοδα που δεν 

σχετίζονται µε το προσωπικό ανάµεσα στα διάφορα κέντρα κόστους. Σε κάθε 

περίπτωση το ερώτηµα-κλειδί είναι «ποιο είναι το ποσοστό των διαθέσιµων πόρων 

που  καταναλώνεται από αυτή την ενιαία δραστηριότητα». 

 

Αφού υπολογιστούν οι ποσοστιαίες κατανοµές, επιµερίζεται το κόστος στα κέντρα 

κόστους δραστηριοτήτων. Κάθε στοιχείο κόστους επιµερίζεται στα κέντρα κόστους 

δραστηριοτήτων πολλαπλασιαζόµενο επί τα ποσοστά κατανοµής της. 
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3.5 Υπολογισµός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας  

 

Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει τον υπολογισµό των συντελεστών ενιαίας 

δραστηριότητας.  

 

Η οµάδα ΚΒ∆ έχει υπολογίσει τη συνολική ποσότητα του µέτρου (οδηγού κόστους) 

ενιαίας δραστηριότητας για κάθε κέντρο κόστους που θα χρειαστεί για να παραχθεί 

το σηµερινό µίγµα προϊόντων της επιχείρησης και να εξυπηρετηθούν οι σηµερινοί 

πελάτες. Οι συντελεστές ενιαίας δραστηριότητας υπολογίζονται µε διαίρεση του 

συνολικού κόστους κάθε δραστηριότητας µε τη συνολική ποσότητα του µέτρου 

δραστηριότητας. Οι συντελεστές δραστηριότητας αντιπροσωπεύουν µέσο κόστος. 

 

 

3.6 Καταλογισµός του κόστους στα αντικείµενα κόστους 
χρησιµοποιώντας συντελεστές δραστηριότητας και µέτρα 

δραστηριότητας 

 

 

Το πέµπτο στάδιο περιλαµβάνει το καταλογισµό του κόστους σε αντικείµενα 

κόστους και ονοµάζεται επιµερισµός δεύτερου σταδίου.  

 

Στον επιµερισµό δεύτερου σταδίου οι συντελεστές δραστηριότητας χρησιµοποιούνται 

για τον καταλογισµό του κόστους σε προϊόντα και  πελάτες. Για κάθε κέντρο κόστους 

η συγκεκριµένη ποσότητα του µέτρου δραστηριότητας που χρειάστηκε για την 

παραγωγή κάθε αντικειµένου κόστους (προϊόν) πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 

δραστηριότητας και προκύπτει το έµµεσο κόστος που επιµερίζεται στο προϊόν.  

 

Το κόστος επιπέδου πελάτη καταλογίζεται απευθείας στους πελάτες, όχι στα 

προϊόντα. Η  διαφορά της διαδικασίας καταλογισµού του  έµµεσου κόστους στην 

ΚΒ∆ µε τις παραδοσιακή κοστολόγηση έγκειται στην ύπαρξη περισσότερων κέντρων 

κόστους και περισσότερων συντελεστών έµµεσου κόστους σε σχέση µε την ύπαρξη 

ενός ενιαίου κέντρου κόστους και ενός ενιαίου προκαθορισµένου συντελεστή 

καταλογισµού του  έµµεσου κόστους µε βάση την άµεση εργασία ή τις ώρες 

απασχόλησης της µηχανής στην παραδοσιακή κοστολόγηση. 
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3.7 Κατάρτιση εκθέσεων 

 

Το έκτο στάδιο περιλαµβάνει την κατάρτιση εκθέσεων οι οποίες παρουσιάζουν τα 

περιθώρια κέρδους της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες. 

 

Το έµµεσο κόστος που υπολογίστηκε από τα προηγούµενα στάδια συνδυάζεται µε το 

άµεσο κόστος των υλικών, το άµεσο κόστος εργασίας και το δεδοµένο κόστος 

µεταφοράς. Για κάθε ένα από τα προϊόντα, αυτά τα συνδυασµένα στοιχεία κόστους  

αφαιρούνται από τις πωλήσεις και προκύπτει το περιθώριο κέρδους προϊόντος. 

(Garrison, 2002) 
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Κεφάλαιο    4ο 
                                 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης χρησιµοποιούν µια διαδικασία δύο 

σταδίων για να επιµερίσουν τις δαπάνες στο σύνολο παραγωγής. Οι δαπάνες αυτές 

επιµερίζονται πρώτα στα κέντρα κόστους και έπειτα στο σύνολο της παραγωγικής 

διαδικασίας. Όµως αυτές οι παραδοσιακές διαδικασίες επιµερισµού αλλοιώνουν 

αρκετά τις αναφερόµενες τιµές κόστους. Τα παραδοσιακά συστήµατα επιµερίζουν το 

κόστος από τα κέντρα κόστους στα τελικά προϊόντα χρησιµοποιώντας ως βάση 

επιµερισµού τον αριθµό των εργατοωρών και µηχανοωρών, τις πρώτες ύλες που 

αγοράστηκαν και τον όγκο ή αριθµό των µονάδων που παρήχθησαν. 

 

Τα συστήµατα κοστολόγησης δραστηριοτήτων διαφέρουν από τα παραδοσιακά 

συστήµατα κοστολόγησης στο ότι µοντελοποιούν τη χρήση όλων των 

επιχειρησιακών πόρων πάνω στις δραστηριότητες που εκτελούνται από αυτούς και 

έπειτα συνδέουν το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων µε προϊόντα, υπηρεσίες, 

πελάτες ή έργα χρησιµοποιώντας περισσότερα και διαφορετικά αίτια κόστους ανά 

είδος δραστηριότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα συστήµατα κοστολόγησης 

δραστηριοτήτων καταµετρούν το κόστος διαφόρων δραστηριοτήτων, το οποίο δεν 

είναι πάντα ανάλογο µε τον όγκο της παραγωγής. 
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Η διαφορά στο τελικό αποτέλεσµα από την εφαρµογή της κάθε µεθόδου πηγάζει από 

το γεγονός ότι όλα τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες δεν συµµετέχουν εξίσου στην 

κατανάλωση κάθε δραστηριότητας. Όσο µεγαλύτερη διαφορά έχουν σε ποσότητα και 

ειδικές απαιτήσεις κατασκευής οι παραγόµενες από κάθε δραστηριότητα παρτίδες 

τόσο περισσότερο θα αποκλίνουν τα αποτελέσµατα που θα λάβουµε µε την 

εφαρµογή των δύο µεθόδων.   

 

Η σύνδεση του συστήµατος ΚΒ∆ µε την παροχή πληροφοριών για τη διοίκηση της 

επιχείρησης είναι η µεγαλύτερη διαφορά στη νοοτροπία µεταξύ του ABC και της 

παραδοσιακής κοστολόγησης. Ένα ΚΒ∆ σύστηµα επιτρέπει στη διοίκηση να ελέγχει 

πώς αλλάζει η ζήτηση των πόρων κατά την λήψη των εναλλακτικών αποφάσεων. 

 

Έτσι παρόλο που το σύστηµα ΚΒ∆ σχεδιάστηκε αρχικά για να χρησιµοποιηθεί ως 

κοστολογικό σύστηµα, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως ένα σύστηµα που βοηθάει 

στον σχεδιασµό, στον έλεγχο της παραγωγής και στη διοίκηση των επιχειρήσεων 

(Γκίνογλου, 2001). 

 

4.2. ∆ιαφορές ανάµεσα στο παραδοσιακό κόστος προϊόντος και 
στο κόστος προϊόντος µε βάση τη ΚΒ∆ 

 

Στα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης ο στόχος είναι να αποτιµηθούν 

σωστά τα αποθέµατα και το κόστος πωληθέντων  προϊόντων που θα 

χρησιµοποιηθούν σε οικονοµικές εκθέσεις για χρήση εκτός της εταιρίας.  

 

Στην κοστολόγηση µε βάση τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, αντικείµενο είναι 

η κατανόηση του έµµεσου κόστους παραγωγής και της κερδοφορίας των προϊόντων 

και των πελατών και η διαχείριση του έµµεσου κόστους παραγωγής. Ως συνέπεια 

αυτών των διαφορών στους στόχους, η «βέλτιστη πρακτική» της ΚΒ∆ διαφέρει από 

πολλές απόψεις από την παραδοσιακή κοστολόγηση. 

 

Στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες: 

 

1. Στα προϊόντα µπορεί να καταλογιστούν στοιχεία κόστους τόσο της παραγωγικής 

δραστηριότητας (Γ.Β.Ε. - Έµµεσο κόστος παραγωγής) όσο και των λοιπών 
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δραστηριοτήτων της επιχείρησης (διοίκησης, πωλήσεων, έρευνας και 

ανάπτυξης). 

2. Ορισµένα στοιχεία κόστους παραγωγής µπορεί να αποκλειστούν από το κόστος 

προϊόντος. 

3. Χρησιµοποιούνται ορισµένα κέντρα έµµεσου κόστους, κάθε ένα από τα οποία 

επιµερίζεται σε προϊόντα και σε άλλα αντικείµενα κοστολόγησης 

χρησιµοποιώντας το δικό του µοναδικό µέτρο δραστηριότητας.   

4. Οι βάσεις επιµερισµού διαφέρουν συχνά από εκείνες που χρησιµοποιούνται στα 

παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης. 

5. Οι συντελεστές του έµµεσου κόστους παραγωγής ή συντελεστές δραστηριότητας, 

µπορεί να βασίζονται στη δραστηριότητα σε συνθήκες πλήρους δυναµικότητας 

αντί για το προϋπολογισµένο επίπεδο δυναµικότητας. 

 

Οι διαφορές αυτές από τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης  µπορεί να έχουν 

θεαµατικό αντίκτυπο στο κόστος των προϊόντων και στην κερδοφορία των προϊόντων 

και των πελατών.  

 

 

4.3. Αντιµετώπιση του κόστους 

 

 

Α) Έµµεσο κόστος µη παραγωγικών δραστηριοτήτων και ΚΒ∆ 

 

Στην παραδοσιακή κοστολόγηση, µόνο το κόστος παραγωγής καταλογίζεται στα 

προϊόντα. Οι δαπάνες πωλήσεων, γενικού χαρακτήρα και διοίκησης αντιµετωπίζονται 

ως δαπάνες περιόδου και δεν καταλογίζονται στα προϊόντα. Ωστόσο, πολλά από 

αυτά τα στοιχεία κόστους αποτελούν και µέρος του κόστους παραγωγής, πώλησης, 

διανοµής και εξυπηρέτησης πελατών. 

 

Στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες, στα προϊόντα καταλογίζεται όλο 

το έµµεσο κόστος (παραγωγικό και µη παραγωγικό). Ουσιαστικά, προσδιορίζεται 

ολόκληρο το κόστος ενός προϊόντος και όχι απλώς το κόστος παραγωγής του. 
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Β) Κόστος παραγωγής και ΚΒ∆ 

 

Στην παραδοσιακή κοστολόγηση όλα τα στοιχεία κόστους παραγωγής 

καταλογίζονται στα προϊόντα, ακόµα και το κόστος παραγωγής που δεν προκαλείται 

από τα προϊόντα. 

 

Στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες, το κόστος καταλογίζεται σε 

κάποιο προϊόν µόνο όταν εκτιµάται ότι το κόστος θα επηρεαστεί από τις αποφάσεις 

που αφορούν το προϊόν (Garrison, 2002). 
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Κεφάλαιο    5ο 
                                 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΒ∆ 

 

5.1. Κριτήρια εφαρµογής της µεθόδου στις επιχειρήσεις 

 

 

Για να αποφασίσει µια επιχείρηση αν θα προβεί στην αποδοχή ή απόρριψη ενός 

συστήµατος ΚΒ∆ πρέπει να ελέγξει κατά πόσο ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια: 

 

1. Ποικιλία των παραγόµενων προϊόντων 

Η ύπαρξη προϊόντων διαφορετικής κοστολογικής δοµής διαστρεβλώνει τα 

αποτελέσµατα της παραδοσιακής µεθόδου καθώς αυτή αποδίδει το µέσο κόστος 

όλων των προϊόντων. 

 

2. Ανάγκες υποστήριξης κάθε προϊόντος 

Η κατανοµή του κόστους υποστήριξης στα διάφορα προϊόντα γίνεται αναλογικά µε τις 

δραστηριότητες παραγωγής των προϊόντων αυτών που επιφέρουν και το σχετικό 

κόστος υποστήριξης. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που αυξοµειώνουν το κόστος 

υποστήριξης των προϊόντων είναι η διαφορετική πολυπλοκότητα και η ευαισθησία 

των µηχανηµάτων παραγωγής κάθε προϊόντος και η όποια βελτίωση ή αλλαγή των 

παραγωγικών διαδικασιών. 
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3. Απαιτήσεις σε κοινές διαδικασίες 

Ξεχωριστό κριτήριο θα πρέπει να αποτελέσει ο βαθµός ύπαρξης κοινών 

δραστηριοτήτων υποστήριξης της παραγωγής όσο και των λοιπών δραστηριοτήτων 

λειτουργίας της επιχείρησης οι οποίες δε σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την 

παραγωγή. Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός κοινής εκµετάλλευσης αυτών των 

δραστηριοτήτων από τα διάφορα προϊόντα τόσο επιτακτικότερη γίνεται η ανάγκη 

εφαρµογής της ΚΒ∆. 

 

4. Κατανοµή χρονικού κόστους 

Το κριτήριο αυτό είναι ενδεικτικό του δυναµισµού ή της στατικότητας που 

χαρακτηρίζει το κοστολογικό σύστηµα κάποιας επιχείρησης. ∆είχνει αν αυτό έχει τη 

δυνατότητα να αντιλαµβάνεται και να καταγράφει ορθά και έγκαιρα τις αλλαγές στις 

απαιτήσεις υποστήριξης διαφόρων προϊόντων. (Γκίνογλου, 2001) 

 

5.2. Πλεονεκτήµατα της ΚΒ∆ 

 

Ο πρωταρχικός ρόλος των συστηµάτων ABC είναι να παρέχουν πληροφορίες που 

σχετίζονται µε το κόστος της γραµµής παραγωγής, ωστόσο, στην πραγµατικότητα 

προσφέρουν πολύ περισσότερα σε µια επιχείρηση. Η µεθοδολογία ABC παρέχει 

πολύτιµη βοήθεια αφού επιτρέπει στη διοίκηση να διεκπεραιώσει διάφορες 

σηµαντικές λειτουργίες όπως:  

 

1. Να εντοπίσει τις διάφορες υψηλές λειτουργικές δαπάνες ανά µονάδα προϊόντος 

και να βρει τρόπους να µειωθούν  

 

2. Να µετρήσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια την κερδοφορία της εταιρίας σε σχέση µε 

τις κλασσικές µεθόδους της λογιστικής  

 

3. Να προσδιορίσει εάν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία συνεχίζει να έχει λόγους 

ύπαρξης ή πρέπει να αντικατασταθεί µε καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες  

 

4. Να αποφασίσει αν είναι συµφέρουσα η εσωτερική ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών (in-house) ή είναι προτιµότερο να ανατεθούν σε εξωτερικούς 

συνεργάτες (outsourcing)  
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Με άλλα λόγια, η µεθοδολογία ΚΒ∆ υποστηρίζει τρεις σηµαντικές πτυχές που 

σχετίζονται µε την λήψη στρατηγικών αποφάσεων µέσα στην εταιρία: 

 

� Την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών  

 

� Την διαφοροποίηση της γκάµας προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας είτε 

µε την παρουσίαση και προώθηση νέων προϊόντων, είτε µε την διακοπή 

παραγωγής µέρους αυτών  

 

� Το σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

 

Η µεθοδολογία ABC δεν υποκαθιστά το λογιστικό σύστηµα που ήδη χρησιµοποιείται 

και έχει παγιωθεί σε µια επιχείρηση. Αντίθετα, λειτουργεί περισσότερο ως µια 

ασφαλιστική δικλείδα ελέγχου ότι το οικονοµικό αποτέλεσµα που έχει προσδιοριστεί 

µε τις παραδοσιακές λογιστικές µεθόδους είναι σωστό. Επισηµαίνεται ότι η 

παραδοσιακή χρηµατοοικονοµική λογιστική δεν εξετάζει σε µεγάλο βάθος τις αιτίες 

του κόστους, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για το συγκεντρωτικό οικονοµικό 

αποτέλεσµα. Στο πλαίσιο αυτό η µεθοδολογία ΚΒ∆ λειτουργεί συµπληρωµατικά 

εξασφαλίζοντας στα διοικητικά στελέχη το απαραίτητο βάθος ανάλυσης των 

λογιστικών γεγονότων που θα τους οδηγήσουν σε ορθολογική λήψη αποφάσεων. 

(http://www.cententia.com)  

 

 

5.3. Μειονεκτήµατα της ΚΒ∆ 

 

Η µέθοδος ΚΒ∆ που αποτελεί την εξέλιξη των παραδοσιακών µεθόδων, επιτυγχάνει  

την ορθότερη κατανοµή των Γ.Β.Ε., παρόλα αυτά όµως παρουσιάζει και τα εξής 

µειονεκτήµατα: 

 

1. Η εφαρµογή της µεθόδου αντί να οδηγήσει σε περιορισµό είναι δυνατό να αυξήσει 

την αυθαιρεσία στην κατανοµή των Γ.Β.Ε. ιδίως αυτών που αναφέρονται στο σύνολο 

του εργοστασίου ή της επιχείρησης. Το πρόβληµα µπορεί να οφείλεται σε σφάλµατα 

είτε στη διαδικασία επιλογής διακριτών δραστηριοτήτων, είτε στην επιλογή 

συντελεστών κόστους που να αντανακλούν σωστά και επαρκώς την ανάλωση 
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εξόδων από κάθε δραστηριότητα. Η εφαρµογή της θα µπορούσε να περιοριστεί στην 

ανίχνευση και ορθή κατανοµή των υπολοίπων Γ.Β.Ε. 

 

2. Ένα άλλο προβληµατικό σηµείο είναι η δυσκολία και το υψηλό κόστος συλλογής 

των σχετικών στοιχείων. Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των 

παραγόµενων προϊόντων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, τόσο πιο υπερβολικός γίνεται 

ο αριθµός των προς διαχείριση στοιχείων οδηγώντας σε µια αρνητική σχέση 

κόστους-ωφέλειας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις παραδοχές που ενέχει η 

εφαρµογή της µεθόδου, αλλά και µε την ανάγκη συνεκτίµησης ποιοτικών (και άρα όχι 

αντικειµενικών) µεταβλητών, έχουν κάνει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να είναι 

επιφυλακτικές ως προς την υιοθέτησης της. Πλέον πιθανό είναι να αποκοµίσουν 

οφέλη από την εφαρµογή της ΚΒ∆ οι επιχειρήσεις που έχουν ένα ή περισσότερα από 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

� Προϊόντα που να διαφέρουν σε ποσότητα, πολυπλοκότητα ή και µέγεθος 

παρτίδων 

� Αλλαγή και αυξητικές τάσεις στα παραπάνω στοιχεία από τη στιγµή που 

εγκαταστάθηκε το προηγούµενο κοστολογικό σύστηµα 

� Υψηλά γενικά βιοµηχανικά έξοδα που τείνουν να αυξηθούν και άλλο 

� Άγνοια του πραγµατικού τρέχοντος κόστους από χρηµατοοικονοµικά στελέχη που 

θα έπρεπε να γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία προκειµένου να τιµολογήσουν 

προϊόντα ή να δώσουν τιµές σε διαγωνισµούς 

� Σηµαντικές αλλαγές και γενικά αναπτυσσόµενο τεχνολογικό περιβάλλον όσον 

αφορά τον χώρο στον οποίο κινείται η επιχείρηση, αυτοµατοποίηση ή 

ανασχεδιασµό γραµµών παραγωγής. 

 

3. Η ΚΒ∆ εφαρµόζεται µεν αλλά µε περιορισµούς προς το παρόν στο χώρο των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για αυτή την 

περιορισµένη εφαρµογή είναι ότι το µεγάλο µέρος του κόστους λειτουργίας µιας 

τέτοιας επιχείρησης αναφέρεται στο σύνολο του οργανισµού και κατ επέκταση δεν 

µπορεί να συνδεθεί µε συγκεκριµένη δραστηριότητα, προϊόν ή πελάτη. Επίσης, οι 

περισσότερες από τις εντοπιζόµενες δραστηριότητες αφορούν διαδικασίες που 

γίνονται από ανθρώπους άρα είναι µη επαναλήψιµες κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

(Γκίνογλου, 2001) 
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5.4. Παράγοντες επιτυχίας της ΚΒ∆ 

 

1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει managers στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης που να 

γνωρίζουν να χρησιµοποιούν το σύστηµα κοστολόγησης µε βάση τις 

δραστηριότητες 

2. Η επιχείρηση πρέπει να δίνει επαρκή εκπαίδευση  στους εργαζόµενους  

3. Η επιχείρηση πρέπει να ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να έχουν οµαδικό 

πνεύµα ώστε να µπορούν να εκµεταλλευτούν τον προσανατολισµό της 

διαδικασίας της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες 

4. Η επιχείρηση πρέπει να διανείµει τα δικαιώµατα λήψης αποφάσεων στους 

εργαζοµένους πρώτης γραµµής που έχουν τη γνώση της διαδικασίας 

5. Η επιχείρηση και οι εργαζόµενοι της πρέπει να υιοθετούν µια µακροχρόνια 

οπτική και να µην αναµένουν βραχυχρόνια και άµεσα αποτελέσµατα των 

προγραµµάτων που βασίζονται στην ΚΒ∆ (Brewer, 1998). 

 

5.5. Παράγοντες αποτυχίας της ΚΒ∆ 

 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες και η διοίκηση 

που βασίζεται στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες θεωρούνται ανώτερες 

από τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης στη διαδικασία υπολογισµού του 

κόστους των προϊόντων. Παρόλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να 

εφαρµόσουν και να στηρίξουν την κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες. Η 

αποτυχία υιοθέτησης ενός συστήµατος ΚΒ∆ ενδέχεται να οφείλεται στους παρακάτω 

λόγους: 

 

1. Εθνική Κουλτούρα  

Οι ερευνητές εστιάζουν στην εξέταση των συµπεριφορικών παραγόντων, δηλαδή 

εκείνων των παραγόντων που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των ανθρώπων και 

στην πιθανή συµβολή τους στην διαµόρφωση της επιτυχίας ή αποτυχίας ενός 

συστήµατος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. 
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Η συµπεριφορική έρευνα που έχει διενεργηθεί µέχρι σήµερα έχει παράσχει πολλές 

χρήσιµες ιδέες όσον αφορά την ανθρώπινη πλευρά της εφαρµογής της ΚΒ∆. Μία 

συµπεριφορική µεταβλητή που οι έρευνες δεν έχουν συµπεριλάβει είναι η εθνική 

κουλτούρα. Οι µεµονωµένες τοποθετήσεις χωρών που χρησιµοποιήθηκαν σε 

προγενέστερες µελέτες κατέστησαν αδύνατη την εξέταση της σχέσης µεταξύ εθνικής 

κουλτούρας και κοστολόγησης βάση δραστηριοτήτων. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

 

� Το απαιτούµενο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζόµενων σχετικά µε την ΚΒ∆ 

µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισµούς. Στις 

χώρες οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν συνθήκες αβεβαιότητας, κυριαρχεί η 

ιδέα ότι οτιδήποτε διαφορετικό είναι και επικίνδυνο. Για αυτό τον λόγο, η 

εκπαίδευση πάνω στην ΚΒ∆ δεν γίνεται µόνο για την αυτή καθεαυτή εκπαίδευση 

των εργαζοµένων, αλλά και για την προσπάθεια αντιµετώπισης του διαφορετικού 

ως κάτι ακίνδυνο. 

 

� Σε πολιτισµούς όπου οι άνθρωποι λειτουργούν ατοµικιστικά, τα άτοµα 

παρακινούνται από τις ίδιες τις προτιµήσεις τους, τις ανάγκες τους, τα δικαιώµατα 

και τις συµφωνίες που έχουν συνάψει µε άλλους. Σε πολιτισµούς όπου τα άτοµα 

λειτουργούν οµαδικά, είναι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους και ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την ευηµερία της οµάδας παρά για την ατοµική ευηµερία. 

 

� Σε πολιτισµούς όπου τα άτοµα λειτουργούν ατοµικιστικά τα µέτρα που 

χρησιµοποιούνται για την αποδοτικότητα της οµάδας µπορεί να προκαλέσουν 

δυσαρέσκεια και αµυντικές συµπεριφορές ενώ σε πολιτισµούς όπου τα άτοµα 

λειτουργούν οµαδικά τα µέτρα αποδοτικότητας χρησιµοποιούνται για την 

ανταµοιβή των µελών της οµάδας και κατά συνέπεια δεν εκλαµβάνονται από τους 

ίδιους ως απειλητικά και αφύσικα (Brewer, 1998). 

 

 

2. Πιλοτικά προγράµµατα 

Η µη εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος κοστολόγησης µε βάση τις 

δραστηριότητες ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη και προβληµατική της απευθείας 

εφαρµογή ενός προγράµµατος κοστολόγησης βασισµένο στις δραστηριότητες.                    
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Οι τεχνικές απαιτήσεις της ΚΒ∆ σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα της 

επιχείρησης καθιστούν επιτακτική την εφαρµογή της µεθόδου αρχικά σε µικρή 

κλίµακα. Επίσης, η διοίκηση πρέπει να αναµένει τη συνεργασία µεταξύ τµηµάτων, 

οµάδων και διαδικασιών και τη συγκέντρωση πληροφοριών της εφαρµογής της 

µεθόδου σε µεγάλη κλίµακα. 

 

3. ∆έσµευση της ∆ιοίκησης 

Είναι απαραίτητη η δέσµευση της διοίκησης τόσο ως προς την προσπάθεια όσο και 

ως προς την εφαρµογή προτάσεων για πιλοτικά προγράµµατα διαφορετικά η ΚΒ∆ 

δεν θα φέρει καµία αλλαγή στην επιχείρηση.  

 

Για να τηρηθεί αυτή η δέσµευση πρέπει η διοίκηση να παρέχει συνεχή εκπαίδευση 

στα ανώτερα στελέχη ώστε να µπορέσουν να εκτιµήσουν τα οφέλη και το κόστος του 

εγχειρήµατος. 

 

4. Προσωπικό και χρόνος 

Η αποτυχία εφαρµογής ενός συστήµατος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

οφείλεται στη µη συντονισµένη εργασία των στελεχών και στη µερική απασχόληση 

τους µε το ανατεθειµένο έργο. Για την επιτυχή εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος 

απαιτείται µιας διατµηµατικής οµάδας τριών έως τεσσάρων ατόµων και η συνεχής 

απασχόληση τους που µπορεί να φτάσει τους έξι µήνες. 

 

5. Αντίσταση στην αλλαγή 

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων καταδεικνύει την ευκαιρία και την ανάγκη για 

ριζικές αλλαγές στις επιχειρήσεις. Η υπόθεση ότι όλοι οι εργαζόµενοι θα 

συµφωνήσουν και θα συµµορφωθούν µε αυτή την αναγκαιότητα αποτελεί 

λανθασµένη τακτική (Hilton et al, 2003). 

 

Οι Friedman και Lyne αναφέρουν συνοπτικά πέντε κριτήρια βάσει των οποίων 

καθορίζεται και επιτυχίας ή η αποτυχία ενός συστήµατος κοστολόγησης που 

βασίζεται στις δραστηριότητες. Τα κριτήρια είναι: 

 

Α) Βελτίωση στην λήψη αποφάσεων 

Β) Συστηµατική συντήρηση του συστήµατος 

Γ) Βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης 
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∆) Σύγκλιση µε τους γενικότερους στόχους της επιχείρησης 

Ε) Το σύστηµα ΚΒ∆ έχει προκύψει από µια ανάλυση κόστους-ωφέλειας  

(Drennan et al, 2002) 
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Κεφάλαιο    6ο 
                                 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Η µέθοδος της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και θεωρείται ότι παρέχει 

καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά µε τα σχέδια δαπανών και τη σχέση µεταξύ των 

γενικών εξόδων και των δραστηριοτήτων που τα δηµιουργούν. Η βασική αρχή σε ένα 

σύστηµα κοστολόγησης  µε βάση τις δραστηριότητες στηρίζεται στην ισότητα µεταξύ 

του κόστους ενός προϊόντος και του κόστους που δηµιουργείται από το άθροισµα του 

κόστους των πρώτων υλών και του κόστους όλων των δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος. 

 

Η µέθοδος της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες αναγνωρίζει ότι ενώ 

κάποια από τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα αυξάνουν αναλογικά µε τον όγκο των 

παραγόµενων προϊόντων, τα υπόλοιπα δεν µεταβάλλονται κατά αυτό τον τρόπο.  

 

Η συγκεκριµένη κοστολογική µέθοδος κερδίζει την αποδοχή σε ένα συνεχώς 

αυξανόµενο αριθµό επιχειρήσεων που κυµαίνονται από κατασκευαστικές µέχρι 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και κερδοσκοπικές επιχειρήσεις µέχρι κυβερνητικές 

οργανώσεις. 

 

Αυτές οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων επειδή 

παρέχει κρίσιµες πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, όπως για 
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παράδειγµα η τιµολόγηση προϊόντος, οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και δηµιουργία 

ενός προϊόντος, η βελτίωση του µίγµατος προϊόντος κτλ για τα οποία η ακριβής 

πληροφόρηση για το κόστος είναι πολύ σηµαντική. 

 

Ωστόσο, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν δώσει την απαιτούµενη προσοχή 

στη µέθοδο της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες παρά τη δυνατότητα που 

τους παρέχει να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

διάφοροι παράγοντες έχουν αναγκάσει τους κατασκευαστές σε παγκόσµια κλίµακα 

να κάνουν δραµατικές αλλαγές στα προϊόντα τους, στις αγορές τους και στις 

στρατηγικές κατασκευής. Η αγορά του εικοστού πρώτου αιώνα εξελίσσεται σε µία 

αγορά όπως είναι οι συγχωνευµένες εθνικές αγορές, οι κατακερµατισµένες 

καταναλωτικές αγορές και οι ραγδαίως µεταβαλλόµενες τεχνολογίες προϊόντος. 

(Gunasekaran et al, 1999, a) 

 

 

6.2. Ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση στο σύστηµα 
κοστολόγησης στις Μικρές Και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

 

 

Κατά κάποιες απόψεις οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι παρά µικρές-

µεγάλες επιχειρήσεις (µεγαλοεπιχειρήσεις). Αυτό υπονοεί ότι οι µικρότερες εταιρείες 

µπορούν να εφαρµόζουν συστήµατα µεγάλων επιχειρήσεων σε µικρότερη κλίµακα. 

Πράγµατι µπορούν να θέσουν το πλαίσιο του συστήµατος σε µίνι ή µικρο-κλίµακα. 

Παρόλα αυτά, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι ακριβώς «µικρές – 

µεγάλες» επιχειρήσεις. 

 

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν 

πωλήσεις κάτω από εκατό εκατοµµύρια δολάρια ($100 εκατοµµύρια) και 

λιγότερους από χίλιους υπαλλήλους (1000). (Hicks D.T.) 

 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ είναι τα παρακάτω: 

 

1) Οι διαπροσωπικές σχέσεις στις ΜΜΕ είναι πολύ σηµαντικές 

2) Τείνουν να είναι πιο καινοτοµικές από τις µεγάλες επιχειρήσεις 
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3) Έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται γρηγορότερα στις αλλαγές και στις 

ανάγκες της αγοράς 

4) ∆εν είναι γραφειοκρατικές. Κατά συνέπεια, οι µάνατζερ των ΜΜΕ εκµεταλλεύονται 

γρηγορότερα τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος και είναι πιο πρόθυµοι να 

αναλάβουν ρίσκο 

5) Οι ΜΜΕ έχουν αποδοτικά εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας. Συνεπώς, οι µάνατζερ 

µπορούν να ανταποκριθούν γρηγορότερα σε προβλήµατα που ανακύπτουν στο 

εσωτερικό αυτών των επιχειρήσεων και να αναδιοργανωθούν γρήγορα ώστε να 

προσαρµοστούν στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος  

6) Οι µικρές επιχειρήσεις τείνουν να συγκεντρώνονται σε παραδοσιακούς κλάδους 

όπου τα εµπόδια εισόδου είναι χαµηλά και η ένταση της εργασίας υψηλή 

(Gunasekaran et al, 1999, b) 

Σε µια µικρότερη επιχείρηση, η οργανωτική δοµή είναι περισσότερο συµπιεσµένη και 

η ανάληψη ευθυνών πιο ευρεία. Καθένας από τους µάνατζερ των µικρότερων 

εταιρειών είναι υπεύθυνος για ευρύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων από ότι σε µία 

µεγαλύτερη  επιχείρηση και δύναται να συγκεντρώσει µεγάλο µέρος των στοιχείων 

που χρειάζεται µέσα από ανεπίσηµα και συστήµατα και διαπροσωπικές επικοινωνίες. 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει την 

ποιότητα τους, τον χρόνο παράδοσης και τον χρόνο µεταξύ παραγγελίας και 

παράδοσης και την οικονοµική τους απόδοση αδιαφορώντας για τα συστήµατα των 

µεγάλων εταιριών προσαρµοσµένα σε µίνι ή µικρο-υπολογιστές και αναπτύσσοντας 

απλά, προσαρµοσµένα στον  πελάτη, αποτελεσµατικού κόστους συστήµατα στο 

εσωτερικό της επιχείρησης τους.  

 

Ενώ οι µεγάλες επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν τους πόρους για να δηµιουργήσουν 

και να συντηρούν τις συνολικές βάσεις δεδοµένων που απαιτούνται από τα κεντρικά 

συστήµατα κοστολόγησης ΚΒ∆, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, λόγω 

περιορισµένων πόρων πρέπει πρώτα να καθορίζουν ακριβώς ποια στοιχεία 

κοστολόγησης χρειάζονται και στη συνέχεια να αναπτύσσουν αποτελεσµατικά 

συστήµατα κοστολόγησης για να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται αυτά τα 

στοιχεία για το µάνατζµεντ. (Hicks D.T.) 
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Τα χαρακτηριστικά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και οι λόγοι εφαρµογής της 

κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι λόγοι εφαρµογής εξετάζονται µε βάση 

πέντε διαφορετικές διαστάσεις όπως είναι οι δυνάµεις της αγοράς, οι στρατηγικές, η 

τεχνολογία, οι άνθρωποι και η οργάνωση (Gunasekaran et al, 1999, a). 
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΜΜΕ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΒ∆ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 

∆υνάµεις της 
αγοράς 

Ποιότητα, ελαστικότητα, 
ανταποκρισιµότητα 

Λιγότερη έµφαση στο κόστος και 
περισσότερη έµφαση σε µη 

χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις, 
περισσότερες µη χειροπιαστές 

µετρήσεις 

Στρατηγικές TQM, FMS, BRP, JIT, MRP 

Χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις, 
µη χρηµατοοικονοµικές  

µετρήσεις, πολλαπλάσια µέτρα 
απόδοσης, οδηγοί κόστους, 

εξάλειψη µη αξιόλογων 
δραστηριοτήτων 

Τεχνολογία 
EDI, CAD/CAM,CAE, 

INTERNET, MULTIMEDIA 

Μείωση του άµεσου τµήµατος 
εργασίας, συλλογή δεδοµένων 

βασισµένα σε όλες τις 
δραστηριότητες, αύξηση των ΓΒΕ, 

παραγωγικότητα εργαζόµενων 
στην κοινωνία της  γνώσης,  on-

line συλλογή των δεδοµένων 

Άνθρωποι 

Πολύ-λειτουργικό 
εργατικό δυναµικό, 
ελαστικό εργατικό 

δυναµικό, εργαζόµενοι 
στη κοινωνία της γνώσης 

, µικρότερες οµάδες, 
συµµετοχή υπαλλήλων 

Άµεσο κόστος εργασίας γίνεται 
ΓΒΕ, συνεχής ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, επαν-εφαρµοσµένη 
µηχανική, εξουσιοδοτηµένη από 
µόνη της κατευθυνόµενη οµάδα 

για ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών, βελτίωση της 

παραγωγικότητας του 
προσωπικού πηγών υποστήριξης, 

συλλογικό σχέδιο ευθύνης και 
κινήτρου, εξάλειψη των ΓΒΕ 

Οργάνωση 
Ηγεσία, οργάνωση 

µητρών, οµαδική εργασία, 
ενδυνάµωση υπαλλήλων 

Έµφαση σε µακροχρόνιες 
στρατηγικές αποφάσεις 

βασισµένες στην ποιοτική 
ελαστικότητα και στην 

ανταποκρισιµότητα, καλύτερες 
επικοινωνίες και εργασιακό 
περιβάλλον οµάδων, µείωση 

απαιτούµενου χρόνου 
δραστηριότητας, αποµάκρυνση 
λειτουργικών εµποδίων, σχέδιο 

κινήτρου βασισµένο στην 
παραγωγικότητα οµάδων παρά τη 

µεµονωµένη παραγωγικότητα 
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∆υνάµεις της αγοράς: Το µάρκετινγκ περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την εκτέλεση 

των διαδικασιών για την παραγωγή των προϊόντων και έχει σαν στόχο να επηρεάσει 

τον καταναλωτή ώστε να καταναλώσει την µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα του 

προϊόντος στην υψηλότερη δυνατή τιµή. Οι ΜΜΕ για να παραµείνουν στην αγορά 

πρέπει να µπορούν να ανταγωνιστούν µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις προσφέροντας 

το προϊόν τους στη χαµηλότερη τιµή της αγοράς. Η ΚΒ∆ µπορεί να βοηθήσει τις 

ΜΜΕ σε αυτή την προσπάθεια τους αφού εστιάζει σε µη χρηµατοοικονοµικά µεγέθη. 

 

Στρατηγικές: Η βελτίωση της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης µέσω της εξέτασης 

και εφαρµογής διαφόρων στρατηγικών αποτελεί δηµοφιλή µέθοδο τα τελευταία 

χρόνια επειδή λαµβάνει υπόψη το µακροχρόνιο ενδιαφέρον της επιχείρησης στον 

καθορισµό επιχειρηµατικών και λειτουργικών πολιτικών. Για να παραµείνουν οι ΜΜΕ 

στην αγορά πρέπει να δύνανται να ελαχιστοποιήσουν τις δραστηριότητες που δεν 

προσφέρουν αξία ώστε να µειώσουν το κόστος του προϊόντος. Η ΚΒ∆ µπορεί να 

ελαχιστοποιήσει αυτές τις δραστηριότητες µε την εφαρµογή στρατηγικών ή µεθόδων 

όπως είναι η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), Ελαστικά Συστήµατα Κατασκευής 

(FMS), Just-In-Time (JIT), Manufacturing Resource Planning (MRP). 

 

Τεχνολογία: Η τεχνολογία είναι πολύ σηµαντική σε ανεπτυγµένες επιχειρήσεις. Ο 

αυτοµατισµός σε αυτές τις επιχειρήσεις έχει µειώσει τη συµβολή του ανθρώπινου 

παράγοντα και έχει αυξήσει τη συµµετοχή των Γ.Β.Ε.  Η ΚΒ∆  βοηθάει στη µείωση 

της συµµετοχής του ανθρώπινου παράγοντα, στη συγκέντρωση πληροφοριών που 

βασίζονται στις δραστηριότητες και στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργαζόµενων µε τη χρήση τεχνολογιών όπως είναι τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), ο σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή (CAD/CAM), 

το Internet και τα πολυµέσα. 

 

Άτοµα: Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

και εφαρµογή της ΚΒ∆ στις ΜΜΕ. Η ΚΒ∆ συµβάλλει ώστε οι ΜΜΕ να ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδυνάµωση αυτόνοµων οµάδων που είναι υπεύθυνες 

στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργαζόµενων και την ενεργό συµµετοχή τους σε θέµατα που άπτονται της 

επιχείρησης. 
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Επιχείρηση: Η οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης είναι η κατανοµή των εργασιών 

της επιχείρησης στους εργαζόµενους. Οι ΜΜΕ δεν είναι γραφειοκρατικές λόγω του 

µικρού αριθµού των οργανωτικών επιπέδων τους. Για αυτό τον λόγο είναι εύκολη η 

εφαρµογή της ΚΒ∆ σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η ΚΒ∆ συµβάλλει στην καλύτερη 

επικοινωνία µεταξύ των εργαζόµενων, στην µείωση του απαιτούµενου χρόνου για 

την εκτέλεση εργασιών, στην ενίσχυση της οµαδικής εργασίας, στην αξιολόγηση των 

προτάσεων των εργαζόµενων σχετικά µε τις δραστηριότητες που δεν προσφέρουν 

αξία (Gunasekaran et al, 1999, b). 

 

Συνεπώς, η παρούσα εποχή του παγκόσµιου ανταγωνισµού καθιστά αναγκαία για τις 

επιχειρήσεις την υιοθέτηση ενός συστήµατος κοστολόγησης και διοίκησης µε βάση 

τις δραστηριότητες ώστε να παράγουν προϊόντα µε γρηγορότερους ρυθµούς αλλά 

και µε µεγαλύτερη συνέπεια στις ποιοτικές προδιαγραφές, να µειώνουν τον χρόνο 

που απαιτείται µεταξύ της παραγγελίας ενός προϊόντος και της µεταφοράς του (η 

µείωση χρόνου δίνει στον κατασκευαστή ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 

προώθηση της καλής εξυπηρέτησης των πελατών) και τελικά να καταφέρουν να 

παραµείνουν στην αγορά.  

 

Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης δεν παρέχουν µη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά ελάχιστη πληροφόρηση 

σχετικά µε το τι είναι σηµαντικό για τους πελάτες ( που είναι το κύριο µέληµα κάθε 

αναγνωρισµένης επιχείρησης) (Gunasekaran et al, 1999, a) και καθόλου 

πληροφόρηση που να βοηθάει την επιχείρηση στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Παράγοντες όπως είναι η ποιότητα και οι υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στην 

πληροφόρηση (Hughes, 2005).  Αναφέρουν µόνο χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

Μη χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες όπως είναι για παράδειγµα τα ποσοστά 

ελαττωµατικών και τα ποσοστά ρυθµοαπόδοσης σε κάθε δραστηριότητα δεν 

περιλαµβάνονται στα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης (Gunasekaran et al, 

1999, a). 

 

Παρακάτω αναπτύσσεται ένα πλαίσιο εφαρµογής της κοστολόγησης µε βάση τις 

δραστηριότητες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
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6.3. Πλαίσιο εφαρµογής της ΚΒ∆ στις ΜΜΕ 

 

Προκειµένου να παρουσιαστεί ένα πλαίσιο εφαρµογής της κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έχει αναπτυχθεί ένα εννοιολογικό 

πρότυπο που παρουσιάζεται παρακάτω. Τα ζητήµατα της εφαρµογής της 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις συζητούνται 

κάτω από οχτώ προοπτικές όπως είναι:  

 

� Η δέσµευση σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο  

� Η οργάνωση για πρόγραµµα κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες 

� Τα σεµινάρια στην ΚΒ∆ 

� Το κίνητρο για την παρακίνηση συµµετοχής 

� Η επιµόρφωση και εκπαίδευση στην ΚΒ∆ 

� Η  ανάλυση των σηµαντικών δραστηριοτήτων 

� Ο εντοπισµός των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και εκείνων που δεν 

προσθέτουν  

� Ο έλεγχος της εφαρµογής 

 

Τα χαρακτηριστικά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων τονίζονται στο εννοιολογικό 

πρότυπο όπως είναι υψηλός βαθµός δηµιουργίας και εκτέλεσης ανθρώπινης 

απόφασης, οι προσωπικές σχέσεις είναι υψηλής σηµαντικότητας, υψηλή έµφυτη 

καινοτοµική δυνατότητα, δυνατότητα για ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες 

απαιτήσεις της αγοράς, περιβάλλον υψηλής έντασης κεφαλαίου και αποδοτικό 

εσωτερικό δίκτυο. Τα πολλαπλά µέτρα απόδοσης, για να συγκριθούν οι 

δραστηριότητες µε αυτές της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων και να µειωθεί ο 

χρόνος ρυθµοαπόδοσης στις µικρές επιχειρήσεις, µπορούν µόνο να επιτευχθούν µε 

την εισαγωγή της κοστολόγησης βάση δραστηριοτήτων. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΚΒ∆ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ 

ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

 
� υψηλός βαθµός 

δηµιουργίας και 
εκτέλεσης ανθρώπινης 
απόφασης 

 
� οι προσωπικές σχέσεις 

είναι υψηλής 
σηµαντικότητας 

 
�  υψηλή έµφυτη 

καινοτοµική δυνατότητα 
 
�  δυνατότητα για 

ανταπόκριση στις 
µεταβαλλόµενες 
απαιτήσεις της αγοράς 

 
� έλλειψη γραφειοκρατίας 
 
� αποδοτικό εσωτερικό 

δίκτυο 
 
� υψηλότερος εξωτερικός 

σύνδεσµος 
 
� περιβάλλον υψηλής 

έντασης κεφαλαίου 
 
 
� έλλειψη πόρων 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΒ∆ 
Προσδιορισµός των 

δραστηριοτήτων και των 
οδηγών κόστους 

 
 
 

πολλαπλά µέτρα απόδοσης, 
σύγκριση δραστηριοτήτων µε 

αυτές της συγκριτικής 
µέτρησης επιδόσεων, µείωση 

χρόνου  ρυθµοαπόδοσης, 
έγκαιρη παράδοση 

 
� δέσµευση σε 

ανώτερο 
διοικητικό 
επίπεδο 

 
� οργάνωση για 

πρόγραµµα 
κοστολόγησης 
µε βάση τις 
δραστηριότητες 

 
� σεµινάρια στην 

ΚΒ∆ 
 
� κίνητρο για την  

παρακίνηση 
συµµετοχής 

 
� επιµόρφωση και 

εκπαίδευση 
στην ΚΒ∆ 

 
� ανάλυση των 

σηµαντικών 
δραστηριοτήτων 

 
� εντοπισµός των 

δραστηριοτήτων 
που προσθέτουν 
αξία και εκείνων 
που δεν 
προσθέτουν 

 
� έλεγχος της 

εφαρµογής 
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Η εφαρµογή προγραµµάτων που στηρίζονται στην ΚΒ∆ στις ΜΜΕ αποτελεί ευθύνη 

όλων των επιπέδων της διοίκησης. Τα κορυφαία στελέχη θα έπρεπε να εστιάζουν 

στις µακροχρόνιες στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται στην ποιότητα, στην 

ελαστικότητα και στην ανταποκρισιµότητα. Η οργάνωση για την εφαρµογή της 

κοστολόγησης που βασίζεται στις δραστηριότητες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη ώστε να µειώσει τις γενικές δαπάνες της 

επιχείρησης. Η ενεργή συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα σεµινάρια 

που οργανώνονται από τα πανεπιστήµια, ιδιωτικά και κρατικά, είναι πολύ σηµαντική.  

 

Η νοµοθεσία από τις κυβερνητικές ενώσεις για την εφαρµογή της κοστολόγησης µε 

βάση τις δραστηριότητες και για την επιστροφή δανείου και την οικονοµική ενίσχυση 

των ιδιόκτητων µικρών επιχειρήσεων, θα βοηθήσει βεβαίως τη διαδικασία εφαρµογής 

µέσω της ελαχιστοποίησης του κινδύνου της απώλειας επενδύσεων, παραγωγής και 

της επιχείρησης στο σύνολο της. 

 

Ο εντοπισµός των δραστηριοτήτων γίνεται ανάλογα εάν οι δραστηριότητες 

προσθέτουν αξία ή όχι ώστε να συγκριθούν µε τις καλύτερες πρακτικές. Μια 

δραστηριότητα πρέπει να αντέξει τη σύγκριση µε µια παρόµοια δραστηριότητα σε µια 

άλλη επιχείρηση ή ένα άλλο µέρος της οργάνωσης. Η σύγκριση µιας δραστηριότητας 

µε µια συγκριτική µέτρηση καλών πρακτικών βοηθάει στον καθορισµό του πεδίου 

βελτίωσης. 

 

 

6.4. Συµπεράσµατα 

 

Παραπάνω πραγµατοποιήθηκε µια προσπάθεια παρουσίασης του υπόβαθρου των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες. 

Παρουσιάστηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο των λόγων εφαρµογής της ΚΒ∆ στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Εκτιµάται ότι απαιτείται λεπτοµερέστερη έρευνα ώστε:  

 

1. να εντοπιστούν κατάλληλα µέτρα απόδοσης σε στρατηγικά, τακτικά και 

λειτουργικά επίπεδα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
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2. να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για το σχεδιασµό της κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις  

3. να εντοπιστούν κριτήρια για τη συλλογή των πιο σχετικών δεδοµένων για την 

κοστολόγηση βασισµένη στις δραστηριότητες, καθώς η συλλογή και ανάλυση 

δεδοµένων είναι χρονοβόρες διαδικασίες 

4. να καθιερωθεί ένα κατάλληλο σχέδιο κινήτρου ώστε να προωθηθεί η εφαρµογή 

της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Gunasekaran et al, 1999, a). 

 

 

6.5. Εφαρµογή της µεθόδου κοστολόγησης ΚΒ∆ στις Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις 

 

 

Η βασιζόµενη σε συγκεκριµένη δραστηριότητα µέθοδος κοστολόγησης ΚΒ∆ µπορεί 

αποτελεσµατικά και οικονοµικά να εφαρµοσθεί σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

ενσωµατώνοντας τις αρχές του συστήµατος κοστολόγησης ΚΒ∆ σε µια παραδοσιακή 

δοµή κοστολόγησης. Αυτό που χρειάζονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι 

στοιχεία. Το σύστηµα ΚΒ∆ δεν προέρχεται από τη λύση των προβληµάτων που 

σχετίζονται µε το παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης. Αυτά τα προβλήµατα 

προέρχονται από την επέκταση του ρόλου της κοστολόγησης  από ένα σύστηµα 

ακριβούς υπολογισµού κόστους προς ένα σύστηµα που βελτιώνει τις λειτουργίες της 

επιχείρησης βασιζόµενη στη διοίκηση µε βάση τις δραστηριότητες (Activity-Based 

Management/ABM). 

 

Μία µικρή ή µεσαία επιχείρηση µπορεί να αναπτύξει ένα µοντέλο της δικής της 

επιχειρησιακής λειτουργίας το οποίο θα αντανακλά τη ροή κόστους στην επιχείρηση 

καθ όλη τη διαδικασία δια µέσου των ικανοτήτων και µεθόδων του. 

 

Η ορθότητα ενός συστήµατος κοστολόγησης είναι σηµαντικότερη από την ακρίβεια 

του. ∆εν υπάρχει σύστηµα, ακόµη και το λεπτοµερέστερο και πολυπλοκότερο 

σύστηµα κοστολόγησης ABC, που να παρέχει στην επιχείρηση ακριβές κόστος.  

 

Ο αντικειµενικός σκοπός ενός βασιζόµενου σε δραστηριότητα συστήµατος  

κοστολόγησης για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι η 
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εξασφάλιση της οργάνωσης επακριβών και σχετικών µε τη διαδικασία κοστολόγησης 

στοιχείων. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί σταθερό στόχο καθώς το σύστηµα έχει 

σχεδιασθεί για να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικότερο εργαλείο για τη µικρή  και 

µεσαία επιχείρηση (Hicks D.T.). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

 

Εµ̟ειρική ∆ιερεύνηση της Κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων σε µια Μικροµεσαία 

Ε̟ιχείρηση στην Ελλάδα
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Κεφάλαιο    1ο 
                                 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΒ∆ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια, η Κοστολογική Μέθοδος που 

βασίζεται στις ∆ραστηριότητες παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους κοστολόγησης.  

 

Στην Ελλάδα, σχετική έρευνα που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2008 από το Ινστιτούτο 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοτιοανατολικής & Κεντρικής Ευρώπης, επιστηµονικός 

συνεργάτης: Planning A.E., η οποία χρησιµοποίησε ένα δείγµα 97 ερωτηθέντων, 

έδειξε ότι το 47,06% των ερωτηθέντων χρησιµοποιούν τη µέθοδο Activity Based 

Costing. 

 

 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα, η παρούσα έρευνα εκπονείται µε 

σκοπό τη διερεύνηση της εφαρµογής της Κοστολόγησης µε Βάση τις ∆ραστηριότητες 

σε µια ΜΜΕ επιχείρηση στην Ελλάδα και της σύγκρισης των αποτελεσµάτων της 

µεθόδου µε τις παραδοσιακές µεθόδους κοστολόγησης. 

 

 

 



Activity Based Costing                                                                               

 

 

68

Στα επόµενα κεφάλαια η Κοστολόγηση µε Βάση τις ∆ραστηριότητες θα εξεταστεί στο 

πλαίσιο ενός εστιατορίου. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστεί εάν ο συνδυασµός της 

χρήσης της Κοστολογικής Μεθόδου µε Βάση τις ∆ραστηριότητες σε συνδυασµό µε το 

menu engineering οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα σχετικά µε την κερδοφορία για 

κάθε διαφορετικό φαγητό από το µενού και κατά συνέπεια στην αύξηση της 

γενικότερης κερδοφορίας της επιχείρησης.  

 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι κοστολόγησης καθορίζουν το περιθώριο συνεισφοράς 

κάθε διαφορετικής επιλογής φαγητού/πιάτου από το µενού µέσω του κόστους του 

φαγητού. Ο συνδυασµός της χρήσης της κοστολογικής µεθόδου µε βάση τις 

δραστηριότητες µε το menu engineering καθορίζει το περιθώριο συνεισφοράς µε την 

χρήση τόσο του κόστους του φαγητού όσο και άλλων στοιχείων λειτουργικού 

κόστους.  
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Κεφάλαιο    2ο 
                                 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 
 

2.1 Προφίλ των ΜΜΕ στην Ελλάδα 

 
 

Από Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις ΜΜΕ κατά την διάρκεια των ετών 

2001 και 2002 έχουν προκύψει µια σειρά από γενικά στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν τις ΜΜΕ στην Ελλάδα. 

 

Συνολικά εκτιµάται ότι στη χώρα µας λειτουργούν 770.000 περίπου ΜΜΕ µε µέση 

απασχόληση 2 ατόµων περίπου ανά επιχείρηση, ενώ στην ΕΕ-15 λειτουργούν 18,7 

εκατ. επιχειρήσεις µε µέση απασχόληση 7 ατόµων. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι στην 

πλειοψηφία τους Ατοµικές Επιχειρήσεις, οι οποίες και αποτελούν το 81% του 

συνόλου των επιχειρήσεων. Άλλο ένα 11% των επιχειρήσεων έχει τη νοµική µορφή 

Οµορρύθµων Εταιρειών (Ο.Ε.), ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που είναι 

Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) ή Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ανέρχεται 

αντίστοιχα σε 4% και 2% του συνόλου. 

 

Το 10% των επιχειρήσεων έχουν έτος ίδρυσης πριν το 1970, το 41% των 

επιχειρήσεων ιδρύθηκαν κατά την περίοδο 1971-1990, ενώ άλλο ένα 41% ιδρύθηκε 

κατά την δεκαετία 1991-2000. Το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων µε έτος ίδρυσης 

από το 2001 έως σήµερα ανέρχεται σε 8%. 

 

Το ποσοστό των ΜΜΕ που έχουν και δευτερεύοντα τοµέα δραστηριοποίησης είναι 

της τάξης του 10%, µε µέσο όρο ποσοστού συµµετοχής στη δευτερογενή 
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δραστηριότητα 33%. Το 6% των επιχειρήσεων διαθέτει και άλλα υποκαταστήµατα, εκ 

των οποίων το 39% διαθέτει περισσότερα του ενός. 

Το 93% των εργαζοµένων στις ΜΜΕ έχουν καθεστώς µόνιµης απασχόλησης, ενώ το 

59% είναι άντρες και το 41% γυναίκες. Ο µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων είναι 

39,5 ετών.  

 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αναφέρουν και αντιµετωπίζουν οι ελληνικές ΜΜΕ 

είναι η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών (πρώτη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες) 

σε ποσοστό 77%.  

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρήθηκε από το 60% των ΜΜΕ αύξηση της έντασης 

του ανταγωνισµού κατά τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ήταν 

ακόµα υψηλότερο και ανήλθε στο 81% των ΜΜΕ (http://ifestos.teilar.gr). 
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Κεφάλαιο    3ο 
                                 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Η αγορά µαζικής εστίασης, παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη ειδικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του '90 και έπειτα. Εξέλιξη που σχετίζεται άµεσα µε την αλλαγή των 

καταναλωτικών συνηθειών και τους «γρήγορους» ρυθµούς της καθηµερινής ζωής. 

 

Οι εταιρείες µαζικής εστίασης διευρύνουν συνεχώς τον ορίζοντα των εργασιών τους 

επεκτεινόµενες και σε άλλους τοµείς του κλάδου που δραστηριοποιούνται, είτε 

αυτόνοµα είτε µέσω συνεργασιών και εξαγοράς εταιρειών. Στόχος τους είναι αφ' ενός 

να µεγεθύνουν τα οικονοµικά τους µεγέθη και αφ' ετέρου να αποσπάσουν 

µεγαλύτερα µερίδια αγοράς (http://news.kathimerini.gr). 

 

Τα casual dining είναι τα νέου τύπου εστιατόρια που τείνουν να αναπτύσσονται 

αρκετά δυναµικά την τελευταία διετία. Μια κατηγορία µεταξύ των self-service fast 

food και των ακριβών εστιατορίων 

 

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα casual dining µετρούν πάνω από 7-8 χρόνια 

παρουσίας στην ελληνική αγορά, η τελευταία διετία ήταν εξαιρετικά σηµαντική για την 

περαιτέρω πορεία τους (http://www.hrima.gr). 
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3.2 Χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

 

Η µικροµεσαία επιχείρηση που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες  της έρευνας µας, 

είναι ένα εστιατόριο τύπου µπουφέ. Το εστιατόριο που εξετάζουµε ονοµάζεται Χ, 

απασχολεί 20 εργαζόµενους και περιλαµβάνεται στην κατηγορία των εστιατορίων 

casual dining, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Τιµές των προϊόντων του µπουφέ 

Επιλογές µπουφέ Τιµή (€) 

1. Σολωµός 10.24 

2. Φρέσκα στρείδια 6.40 

3. Ψαρόσουπα 8.96 

4. Ψητό ψάρι 5.12 

5. Καβούρι στον ατµό 6.40 

6. Τηγανιτές γαρίδες 5.12 

7. Ψαρονέφρι 5.12 

8. Ψητό κοτόπουλο 10.24 

9. Ψητά σκαλοπίνια µε σος 3.84 

10. Τηγανητό µοσχάρι 3.84 

11. Μοσχάρι στον ατµό 3.84 

12. Παϊδάκια 3.84 

13. Μύδια 8.96 

14. Μπακαλιάρος 10.24 

15. Μπριζόλα χοιρινή στο γκριλ 8.96 

16. Τηγανητό φιλέτο 6.40 

17. Φτερούγες κοτόπουλου 6.40 

18. Αρνί ψητό 5.12 

19. Πανσέτα µε πιπεριές 5.12 

20. Ριζότο µανιταριών 3.84 

Συνολικά Έσοδα από πώληση 
1 προϊόντος από κάθε είδος 

128 
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Το εστιατόριο Χ προσφέρει είκοσι (20) διαφορετικά φαγητά στο µπουφέ του. Οι τιµές 

των είκοσι διαφορετικών φαγητών/επιλογών διαφέρουν µεταξύ τους και καθορίζονται 

από ένα ποσοστό επί του κόστους των πωληθέντων φαγητών. Όµως  η ∆ιοίκηση του 

εστιατορίου θεωρεί ότι οι τιµές των φαγητών δεν υπολογίζονται µε ορθότητα και 

ακρίβεια αφού ο καθορισµός της τιµής τους µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται  

αγνοεί την συµµετοχή πολλών στοιχείων λειτουργικού κόστους στη διαµόρφωση των 

τελικών τιµών στο µενού. Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει όλα τα φαγητά του 

µπουφέ και την τιµή του κάθε φαγητού ξεχωριστά.  

 

Όπως φαίνεται, τα συνολικά Έσοδα από πώληση 1 προϊόντος από κάθε είδος για 

όλα τα φαγητά του µπουφέ είναι €128.  

 

3.3 Η κοστολογική διαδικασία 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, οι παραδοσιακές µέθοδοι 

κοστολόγησης που χρησιµοποιεί η διοίκηση του εστιατορίου Χ για την κατανοµή του 

κόστους του εστιατορίου στα τελικά αντικείµενα/φορείς κόστους, δηλαδή, στο κάθε 

φαγητό του µπουφέ µε σκοπό τον καθορισµό της τιµής τους δεν αποτυπώνει το 

πραγµατικό και ακριβές κόστος τους αφού δεν λαµβάνονται υπόψη τα διάφορα 

στοιχεία λειτουργικού κόστους του εστιατορίου.  

 

Επισηµαίνεται ότι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των διαφόρων επιλογών φαγητού 

από το µπουφέ που δεν έχουν κατανεµηθεί αντιπροσωπεύουν το 68% των 

συνολικών εσόδων. 

 

Η κοστολογική µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος ώστε να κατανεµηθούν τα στοιχεία λειτουργικού κόστους του 

εστιατορίου είναι η κοστολογική µέθοδος που βασίζεται στις δραστηριότητες. 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, αρχικά εντοπίζεται το κόστος, ύστερα κατανέµεται σε 

τρεις δεξαµενές κόστους όπως είναι:  

α) η εργασία  

β) η απευθείας λειτουργία και  

γ) η υποστήριξη εγκατάστασης,  
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ακολούθως οδηγείται σε δύο κέντρα δραστηριοτήτων, δηλαδή:  

α) στο µπροστινό µέρος του εστιατορίου και  

β) στο πίσω µέρος του εστιατορίου  

και τέλος κατανέµεται στους φορείς κόστους, δηλαδή, στο κάθε ένα φαγητό 

ξεχωριστά που υπάρχει στο µενού.   

 

Για τον προσδιορισµό του κόστους, σύµφωνα µε την ΚΒ∆, θα εφαρµόσουµε τα έξι (6) 

στάδια της διαδικασίας, έτσι όπως αυτά έχουν περιγραφεί στο Κεφάλαιο 3 της 1ης 

Ενότητας. 

 

1ο στάδιο: Εντοπισµός και ορισµός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους 

δραστηριοτήτων 

Σύµφωνα µε την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, το πρώτο στάδιο της 

µεθόδου είναι ο εντοπισµός και ορισµός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους 

δραστηριοτήτων.  

 

Οι δραστηριότητες του εστιατορίου µπορούν να χωρισθούν σε τέσσερα (4)  

επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι:  

 

1ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο µονάδας  

2ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας  

3ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος πελάτη και  

4ο επίπεδο: δραστηριότητες υποστήριξης του οργανισµού στο σύνολο του. 

 

Επίσης, µπορούν να εντοπιστούν δύο κέντρα κόστους δραστηριοτήτων του 

εστιατορίου: 

 

α) το µπροστινό µέρος του εστιατορίου, δηλαδή, ο κύριος χώρος του εστιατορίου 

που είναι για τους πελάτες και 

 

β) το πίσω µέρος του εστιατορίου, δηλαδή, ο χώρος της κουζίνας και ο χώρος 

αποθήκευσης των τροφίµων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ∆ραστηριότητες και κέντρα κόστους 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Μπροστινό Μέρος 
Επικοινωνία 
Στρώσιµο 
Εξυπηρέτηση πελατών 
Επεξεργασία λογαριασµών 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 

Μπροστινό Μέρος 
Στρώσιµο 
Καθάρισµα 
∆ιοίκηση 
Πίσω Μέρος 
∆ιοίκηση 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Μπροστινό Μέρος 
∆ιοίκηση 
Πίσω Μέρος 
∆ιοίκηση 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Υποστηρικτικές για τη λειτουργία προµήθειες 

  

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.2, οι δραστηριότητες που µπορούµε 

να εντοπίσουµε σε επίπεδο µονάδας στο κέντρο κόστους «Μπροστινό µέρος 

εστιατορίου» είναι οι εξής τέσσερις:  

α) Επικοινωνία  

β) Στρώσιµο τραπεζιών  

γ) Εξυπηρέτηση πελατών  

δ) Επεξεργασία λογαριασµών 

 

Οι δραστηριότητες που µπορούµε να εντοπίσουµε σε επίπεδο παρτίδας στο κέντρο 

κόστους «Μπροστινό µέρος εστιατορίου» είναι οι εξής τρεις:  

α) Στρώσιµο τραπεζιών 

β) Καθάρισµα  

γ) ∆ιοίκηση.  

 

Οι δραστηριότητες που µπορούµε να εντοπίσουµε σε επίπεδο παρτίδας στο κέντρο 

κόστους «Πίσω µέρος εστιατορίου» είναι η εξής µία:  
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α) ∆ιοίκηση 

 

Οι δραστηριότητες που µπορούµε να εντοπίσουµε σε επίπεδο προϊόντος στο 

κέντρο κόστους «Μπροστινό µέρος εστιατορίου» είναι η εξής µία:  

α) ∆ιοίκηση 

 

Οι δραστηριότητες που µπορούµε να εντοπίσουµε σε επίπεδο προϊόντος στο 

κέντρο κόστους «Πίσω µέρος εστιατορίου» είναι η εξής µία:  

α) ∆ιοίκηση 

 

Τέλος, οι δραστηριότητες που µπορούµε να εντοπίσουµε σε επίπεδο υποστήριξης 

του εστιατορίου στο σύνολο του είναι η εξής µία: 

α) Υποστηρικτικές για την λειτουργία προµήθειες 

 

Για να προσδιορίσουµε το µέτρο ενιαίας δραστηριότητας πρέπει να υπολογίσουµε 

τον  απαιτούµενο χρόνο εκτέλεσης µιας δραστηριότητας. Για το παράδειγµα µας 

ο συντελεστής καταλογισµού του µέτρου δραστηριότητας που αντιστοιχεί σε κάθε 

δραστηριότητα κάθε κέντρου κόστους είναι τα λεπτά της ώρας. Αυτός ο 

συντελεστής καταλογισµού ισχύει για τις δραστηριότητες σε επίπεδο µονάδας, 

παρτίδας και προϊόντος. Ο συντελεστής καταλογισµού που χρησιµοποιείται σε 

επίπεδο υποστήριξης του εστιατορίου στο σύνολο του είναι η µονάδα. 

 

 

2ο στάδιο: Άµεση ανίχνευση του κόστους στις δραστηριότητες και στα 

αντικείµενα κόστους  

 

Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει τον υπολογισµό του κόστους των 

δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν στο πρώτο βήµα. Οι προαναφερθείσες 

δραστηριότητες όλων των επιπέδων των δύο κέντρων κόστους αποτελούν τα 

συνολικά στοιχεία έµµεσου κόστους (πριν τον καταλογισµό τους) που θα συνδεθούν 

µε τα αντικείµενα κόστους, δηλαδή, τα φαγητά του µπουφέ  µε την χρήση του 

συστήµατος ΚΒ∆. 
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3ο στάδιο: Καταλογισµός του κόστους στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων 

 

Το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει τον καταλογισµό του κόστους σε κέντρα κόστους. Με 

τον επιµερισµό πρώτου σταδίου υπολογίζονται οι πόροι που καταναλώνουν τα 

αντικείµενα κόστους. Οι πόροι που καταναλώνουν τα αντικείµενα κόστους 

υπολογίζονται σε λεπτά της ώρας. Οι πόροι που καταναλώνουν τα αντικείµενα 

κόστους είναι οι συντελεστές καταλογισµού για κάθε µέτρο δραστηριότητας.  

 

Όπως φαίνεται και παρακάτω από τον Πίνακα 3.3, οι συντελεστές καταλογισµού 

των δραστηριοτήτων: 

 

1. Επικοινωνία 

2. Στρώσιµο τραπεζιών  

3. Εξυπηρέτηση πελατών και  

4. Επεξεργασία λογαριασµών  

 

σε επίπεδο µονάδας για το κέντρο κόστους «Μπροστινό µέρος του εστιατορίου» 

είναι για την κάθε δραστηριότητα ένα (1) λεπτό και συνολικά για όλες τις 

δραστηριότητες τέσσερα (4) λεπτά. 

 

Ο συντελεστής καταλογισµού για τις ακόλουθες δραστηριότητες σε επίπεδο 

παρτίδας και για το κέντρο κόστους «Μπροστινό µέρος του εστιατορίου»  έχουν 

ως εξής: 

 

1. Στρώσιµο τραπεζιών είναι δύο (2) λεπτά και πέντε (5) δευτερόλεπτα (2,05) 

2. Καθάρισµα είναι ένα (1) λεπτό και σαράντα ένα (41) δευτερόλεπτα (1,41)  

3. ∆ιοίκηση είναι δύο (2) λεπτά και ογδόντα δύο (82) δευτερόλεπτα (2,82) 

 

Ο συντελεστής καταλογισµού της δραστηριότητας: 
 

1.  ∆ιοίκηση 

σε επίπεδο παρτίδας και για το κέντρο κόστους «Πίσω µέρος εστιατορίου»  είναι 

δύο (2) λεπτά και ογδόντα δύο (82) δευτερόλεπτα (2,82). 
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Οι συντελεστές καταλογισµού για τις δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας και για 

τα δύο κέντρα κόστους είναι εννέα λεπτά (9) και δέκα δευτερόλεπτα (10) (9,10). 

 

Ο συντελεστής καταλογισµού της δραστηριότητας: 
 

1. ∆ιοίκηση 

σε επίπεδο προϊόντος και για το κέντρο κόστους «Μπροστινό µέρος του 

εστιατορίου» είναι δύο (2) λεπτά και ογδόντα δύο (82) δευτερόλεπτα (2,82).  

 

Ο συντελεστής καταλογισµού της δραστηριότητας: 
 

2. ∆ιοίκηση  

σε επίπεδο προϊόντος και για το κέντρο κόστους «Πίσω µέρος εστιατορίου» είναι 

δύο λεπτά (2) και ογδόντα δύο (82) δευτερόλεπτα (2,82).  

 

Οι συντελεστές καταλογισµού σε επίπεδο παρτίδας και για τα δύο κέντρα κόστους 

είναι συνολικά πέντε λεπτά (5) και εξήντα τέσσερα (64) δευτερόλεπτα (5.64). 

 

Ο συντελεστής καταλογισµού της δραστηριότητας: 

 

1. Υποστηρικτικές για την λειτουργία προµήθειες 

σε επίπεδο υποστήριξης του εστιατορίου και για το κέντρο κόστους «Πίσω µέρος 

εστιατορίου» είναι µία (1) µονάδα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: Μέτρα ∆ραστηριότητας 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΟΙ (σε λεπτά) 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Μπροστινό Μέρος 

 

Επικοινωνία 1 
Στρώσιµο 1 

Εξυπηρέτηση πελατών 1 
Επεξεργασία λογαριασµών 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 

Μπροστινό Μέρος 

 

Στρώσιµο 2.05 

Καθάρισµα 1.41 
∆ιοίκηση 2.82 

Πίσω Μέρος  
∆ιοίκηση 2.82 
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ΣΥΝΟΛΟ 9.10 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Μπροστινό Μέρος 

 

∆ιοίκηση 2.82 

Πίσω Μέρος  
∆ιοίκηση 2.82 

ΣΥΝΟΛΟ 5.64 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 µονάδα 

Υποστηρικτικές για τη λειτουργία 
προµήθειες 1 µονάδα 

 

 

4ο στάδιο: Υπολογισµός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας  

 

Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει τον υπολογισµό των συντελεστών ενιαίας 

δραστηριότητας. Η οµάδα ΚΒ∆ έχει υπολογίσει τη συνολική ποσότητα του µέτρου 

(οδηγού κόστους) ενιαίας δραστηριότητας για κάθε κέντρο κόστους που θα χρειαστεί 

για να παραχθεί το σηµερινό µίγµα προϊόντων της επιχείρησης και να 

εξυπηρετηθούν οι σηµερινοί πελάτες. Οι συντελεστές ενιαίας δραστηριότητας 

υπολογίζονται µε διαίρεση του συνολικού κόστους κάθε δραστηριότητας µε τη 

συνολική ποσότητα του µέτρου δραστηριότητας. Οι συντελεστές δραστηριότητας 

αντιπροσωπεύουν µέσο κόστος. 

 

 Όπως φαίνεται παρακάτω, στον Πίνακα 3.4, ο συντελεστής δραστηριότητας για κάθε 

δραστηριότητα και για τα δύο κέντρα κόστους, δηλαδή, το «Μπροστινό µέρος του 

εστιατορίου» και το «Πίσω µέρος εστιατορίου» και για τα τρία επίπεδα 

δραστηριοτήτων, δηλαδή, το επίπεδο µονάδας, το επίπεδο παρτίδας και το 

επίπεδο προϊόντος  είναι 0,54. 

 

Όπως φαίνεται επίσης από τον παρακάτω πίνακα, το Συνολικό Κόστος ανά 

πελάτη είναι €56,71. Επίσης, το µέσο κόστος ενός φαγητού υπολογίζεται εάν 

διαιρέσουµε το συνολικό κόστος ανά πελάτη, δηλαδή, €56,71 µε τον συνολικό αριθµό 

των φαγητών που υπάρχουν στο µπουφέ, δηλαδή, τα 20 φαγητά. Άρα, το Μέσο 

Κόστος ενός φαγητού είναι €2.84. 
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                        ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: Συνολικό κόστος ∆ραστηριοτήτων 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΡΟΙ 

(σε λεπτά) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(€/ΛΕΠΤΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Μπροστινό Μέρος 

   

Επικοινωνία 1 0.54 0.54 
Στρώσιµο 1 0.54 0.54 
Εξυπηρέτηση πελατών 1 0.54 0.54 

Επεξεργασία λογαριασµών 1 0.54 0.54 

ΣΥΝΟΛΟ 4  2.16 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ 

Μπροστινό Μέρος 

   

Στρώσιµο 2.05 0.54 1.11 

Καθάρισµα 1.41 0.54 0.76 
∆ιοίκηση 2.82 0.54 1.52 
Πίσω Μέρος    

∆ιοίκηση 2.82 0.54 1.52 

ΣΥΝΟΛΟ 9.10  4.92 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Μπροστινό Μέρος 

   

∆ιοίκηση 2.82 0.54 1.52 

Πίσω Μέρος    
∆ιοίκηση 2.82 0.54 1.52 

ΣΥΝΟΛΟ 5.64  3.04 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 µονάδα 

 
43.21 

Υποστηρικτικές για τη 
λειτουργία προµήθειες 1 µονάδα 

 
3.39 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΠΕΛΑΤΗ  

 
56.71 

 

Για να προσδιορίσουµε το κόστος κάθε νέου φαγητού που µπαίνει στον κατάλογο και 

υπάρχει διαθέσιµο στον µπουφέ πρέπει να ορίσουµε αρχικά τις δραστηριότητες που 

απαιτούνται για την προετοιµασία και την παρασκευή του φαγητού, ύστερα να 

ορίσουµε το κέντρο κόστους και τέλος το επίπεδο δραστηριότητας.  

 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.4, για την εισαγωγή του «σολωµού» στο µπουφέ 

απαιτούνται τρεις δραστηριότητες:  

 

1. Καθάρισµα 

2. Προετοιµασία  
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3. Καθάρισµα 

 

Υπάρχει ένα κέντρο κόστους το «Πίσω µέρος εστιατορίου» και το επίπεδα 

δραστηριότητας είναι δύο:  

1. το επίπεδο παρτίδας  

2. το επίπεδο υποστήριξης 

 

Σύµφωνα µε συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στους εργαζόµενους που 

εµπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες βρέθηκε από υπολογισµούς ότι ο 

συντελεστής καταλογισµού της δραστηριότητας: 

1. Καθάρισµα είναι ένα (1) λεπτό 

2. Προετοιµασία είναι 0.5 λεπτά  

3. Καθάρισµα είναι ένα (1) λεπτό  

και του κόστους του φαγητού είναι 1.6 µονάδες.  

 

Συνολικά, οι συντελεστές καταλογισµού των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 

παρτίδας  είναι 2.5 λεπτά. Οι συντελεστές ενιαίας δραστηριότητας είναι 0.54 

€/λεπτό.  

 

Τέλος, το συνολικό κόστος της δραστηριότητας:  

1. Καθάρισµα είναι €0.54 

2. Προετοιµασία είναι €0.27 

3. Καθάρισµα είναι €0.54.  

 

Το Συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων για το επίπεδο παρτίδας είναι €1.35. Το 

κόστος του φαγητού είναι €13.60 ενώ το Συνολικό κόστος του «σολωµού» είναι 

€14.95. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: Υπολογισµός Κόστους «Σολωµού» βάσει ΚΒ∆ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΡΟΙ 

(σε λεπτά) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(€/ΛΕΠΤΟ) 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Πίσω Μέρος 

   

Καθάρισµα 1 0.54 0.54 

Προετοιµασία 0.5 0.54 0.27 

Καθάρισµα 1 0.54 0.54 

ΣΥΝΟΛΟ   1.35 

Κόστος φαγητού   13.60 

ΚΟΣΤΟΣ 4  14.95 

 

Οµοίως υπολογίζουµε και τις τιµές των υπόλοιπων πιάτων οι οποίες διαµορφώνονται 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: Κόστος όλων των φαγητών βάσει ΚΒ∆ 

Επιλογές µπουφέ Τιµή (€) 

1. Σολωµός 14.95 

2. Φρέσκα στρείδια 5.34 

3. Ψαρόσουπα 6.51 

4. Ψητό ψάρι 3.74 

5. Καβούρι στον ατµό 4.74 

6. Τηγανιτές γαρίδες 4.54 

7. Ψαρονέφρι 2.67 

8. Ψητό κοτόπουλο 2.51 

9. Ψητά σκαλοπίνια µε σος 8.67 

10. Τηγανητό µοσχάρι 2.51 

11. Μοσχάρι στον ατµό 2.67 

12. Παϊδάκια 3.54 

13. Μύδια 5.67 

14. Μπακαλιάρος 7.87 

15. Μπριζόλα χοιρινή στο γκριλ 11.41 

16. Τηγανητό φιλέτο 4.11 

17. Φτερούγες κοτόπουλου 3.37 

18. Αρνί ψητό 3.87 

19. Πανσέτα µε πιπεριές 4.27 

20. Ριζότο µανιταριών 2.07 

Σύνολο 105.03 
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5ο στάδιο: Καταλογισµός του κόστους στα αντικείµενα κόστους  

χρησιµοποιώντας συντελεστές δραστηριότητας και µέτρα  

δραστηριότητας 

 

Το πέµπτο στάδιο περιλαµβάνει το καταλογισµό του κόστους σε αντικείµενα 

κόστους και ονοµάζεται επιµερισµός δεύτερου σταδίου.  

Στον επιµερισµό δεύτερου σταδίου οι συντελεστές δραστηριότητας χρησιµοποιούνται 

για τον καταλογισµό του κόστους σε προϊόντα και  πελάτες. Για κάθε κέντρο κόστους 

η συγκεκριµένη ποσότητα του µέτρου δραστηριότητας που χρειάστηκε για την 

παραγωγή κάθε αντικειµένου κόστους (προϊόν) πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 

δραστηριότητας και προκύπτει το έµµεσο κόστος που επιµερίζεται στο προϊόν.  

Πιο συγκεκριµένα, το έµµεσο κόστος του εστιατορίου που πρέπει να καταλογιστεί 

στο κόστος κάθε φαγητού ώστε να διαµορφωθεί η τελική τιµή του είναι €2.84, που 

προκύπτει, όπως αναφέραµε και παραπάνω, αν διαιρέσουµε το κόστος κάθε πελάτη 

που διαµορφώνεται  µε την κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες (όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 3.4) µε το συνολικό αριθµό των πιάτων του µπουφέ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: Συνολικό Κόστος µπουφέ βάσει ΚΒ∆ και υπολογισµός 

λειτουργικού κέρδους 

Επιλογές µπουφέ 
∆είκτης 

Προτίµησης  
(%) 

Κόστος µε ΚΒ∆ 
(Κόστη Πιν. 3.4 + 

€2,84) 

Υποθετική Τιµή 
(∆είκτης Προτ/σης 

*€128) 

Λειτουργικό 
Κέρδος/ 

Πιάτο 

Σολωµός 8 17.78 10.24 (7.54) 

Φρέσκα στρείδια 5 8.18 6.40 (1.78) 

Ψαρόσουπα 7 9.35 8.96 (0.39) 

Ψητό ψάρι 4 6.58 5.12 (1.46) 

Καβούρι στον 
ατµό 5 7.58 6.40 (1.18) 
Τηγανιτές 
γαρίδες 4 7.38 5.12 (2.26) 

Ψαρονέφρι 4 5.51 5.12 (0.39) 

Ψητό 
κοτόπουλο 8 5.35 10.24 4.89 

Ψητά σκαλοπίνια 
µε σος 3 11.51 3.84 (7.67) 
Τηγανητό 
µοσχάρι 3 5.35 3.84 (1.51) 
Μοσχάρι στον 
ατµό 3 5.51 3.84 (1.67) 

Παϊδάκια 3 6.38 3.84 (2.54) 

Μύδια 7 8.51 8.96 0.45 

Μπακαλιάρος 8 10.71 10.24 (0.47) 
Μπριζόλα χοιρινή 
στο γκριλ 7 14.25 8.96 (5.29) 

Τηγανητό φιλέτο 5 6.95 6.40 (0.55) 

Φτερούγες 
κοτόπουλου 5 6.21 6.40 0.19 

Αρνί ψητό 4 6.71 5.12 (1.59) 
Πανσέτα µε 
πιπεριές 4 7.11 5.12 (1.99) 
Ριζότο 
µανιταριών 3 4.91 3.84 (1.07) 

Σύνολο 100    

Μέσο 
Λειτουργικό 
Κέρδος    (1.69) 

Συνολικό 
Κόστος µε ΚΒ∆   161.73   
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Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.6, υπολογίσαµε το κόστος κάθε 

φαγητού ξεχωριστά µε την ΚΒ∆. Για να προσδιορίσουµε την τελική τιµή του κάθε 

φαγητού µε την ΚΒ∆, προσθέτουµε το έµµεσο κόστος (€2.84) στο κόστος κάθε 

φαγητού που υπολογίσαµε µε την ΚΒ∆. Οι τελικές τιµές των φαγητών φαίνονται στον 

Πίνακα 3.7 

 

Μόλις υπολογίσουµε τις τελικές τιµές όλων των φαγητών του µπουφέ µε την ΚΒ∆, 

θέλουµε να συγκρίνουµε τις υπολογισθείσες τιµές µε τις αρχικές τιµές τους πριν την 

εφαρµογή της κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες. Όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3.1, τα συνολικά έσοδα από την πώληση ενός είδους από κάθε πιάτο του 

µπουφέ είναι €128.  

 

Για τον υπολογισµό του κόστους βάσει ΚΒ∆, οι τιµές των φαγητών προκύπτουν από 

τον πολλαπλασιασµό ενός δείκτη προτίµησης µε τα συνολικά έσοδα από την 

πώληση 1 προϊόντος από κάθε είδος (€128). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.7, ο 

δείκτης προτίµησης είναι διαφορετικός για κάθε φαγητό και ο υπολογισµός του 

στηρίζεται σε εκτιµήσεις του µάνατζερ του εστιατορίου. 

 

Συγκρίνοντας τις αρχικές τιµές των φαγητών µε τις τιµές  που προέκυψαν από τους 

υπολογισµούς µε την χρήση της ΚΒ∆, παρατηρούµε τα εξής: 

 

α) Τα περισσότερα φαγητά εµφανίζουν αρνητικό λειτουργικό κέρδος εκτός από 

τα εξής τρία: 
 

1. Ψητό κοτόπουλο  

2. Μύδια  

3. Φτερούγες 

 

β) Το συνολικό κόστος του µπουφέ βάσει ΚΒ∆ ισούται µε €161.73 ενώ το 

συνολικό κόστος του µπουφέ βάσει των υποθετικών τιµών των φαγητών ισούται 

µε €128. Συνεπώς, το εστιατόριο µε την χρήση υποθετικών τιµών για την 

τιµολοόγηση των φαγητών του µπουφέ παρουσίαζε αρνητικό κέρδος ή ζηµία ίση µε 

€33.73. 

 

Επιπλέον, µπορούµε να υπολογίσουµε το µέσο λειτουργικό κέρδος αν διαιρέσουµε 

το συνολικό λειτουργικό κέρδος [- (€33.73)] µε το συνολικό αριθµό των φαγητών και 
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το συγκρίνουµε µε το λειτουργικό κέρδος κάθε φαγητού ξεχωριστά. Συµπεραίνουµε 

ότι τα φαγητά µε την µεγαλύτερη αρνητική κερδοφορία ή διαφορετικά µε την 

µεγαλύτερη ζηµία είναι τα εξής πέντε:  

 

1. ο σολωµός  

2. οι τηγανιτές γαρίδες  

3. τα ψητά σκαλοπίνια µε σος 

4. τα παϊδάκια και  

5. η µπριζόλα χοιρινή στο γκριλ. 
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Κεφάλαιο    4ο 

                                        ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Μετά από την εξέταση των παραπάνω θεµάτων, ανακεφαλαιώνουµε συνοψίζοντας 

τα κυριότερα αποτελέσµατα: 

 

1. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η εφαρµογή της Κοστολόγησης µε 

βάση τις δραστηριότητες συνέβαλλε στην ακριβή διαµόρφωση και κατανοµή του 

έµµεσου κόστους και στην παροχή πραγµατικών πληροφοριών κόστους για τα 

προϊόντα του µπουφέ µε τον υπολογισµό του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

για κάθε προϊόν του µπουφέ ξεχωριστά. 

 

2. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι είναι δυνατή η εφαρµογή της κοστολογικής µεθόδου 

που βασίζεται στις δραστηριότητες και στην περίπτωση των εστιατορίων. 

 

3. Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα και τα οφέλη της 

χρήσης και εφαρµογής ενός κοστολογικού συστήµατος που βασίζεται στις 

δραστηριότητες στη διοίκηση ενός εστιατορίου. Παρόλο που η ΚΒ∆ εφαρµόστηκε 

σε ένα εστιατόριο τύπου µπουφέ, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της 

έρευνας µπορούν να εφαρµοστού σε όλα τα είδη εστιατορίων. Πιο συγκεκριµένα, 

τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας έρευνας µπορούν να εφαρµοστούν σε εστιατόρια 

που παρουσιάζουν µείωση κερδών. 

 

Πρέπει να αναφερθούν και κάποιοι περιορισµοί που εντοπίστηκαν στην πορεία της 

έρευνας: 

 

1. Το δείγµα εστιατορίων που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα είναι πολύ  µικρό 

αφού η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα µόνο εστιατόριο. 
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2. Στο πλαίσιο της έρευνας  που διεξήχθη στο εστιατόριο Χ η Κοστολόγηση µε βάση 

τις δραστηριότητες εφαρµόστηκε για να καθοριστούν οι τιµές των φαγητών για την 

ώρα του δείπνου. Η έρευνα δεν πραγµατοποιήθηκε για να καθορίσει τις τιµές των 

φαγητών για µεσηµεριανό γεύµα. Συνεπώς, δεν καθορίζονται όλοι οι λόγοι που 

οδηγούν στην διαµόρφωση αρνητικών περιθωρίων κέρδους. 

 

3. Η ∆ιοίκηση θα έπρεπε να πραγµατοποιήσει µια ανάλυση ευαισθησίας τιµών ώστε 

να µάθει περισσότερα για τις ελαστικότητες των τιµών των φαγητών για δείπνο. 

 

Παρόλα αυτά, η έρευνα έδειξε ότι η χρήση της κοστολογικής µεθόδου που βασίζεται 

στις δραστηριότητες µπορεί να είναι ένα εφαρµόσιµο και πολύτιµο εργαλείο για την 

εξέταση της κερδοφορίας ενός εστιατορίου. 
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