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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

 

ηελ ζεκεξηλά επνρά ηνπ Ϋληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ππεξπξνζθνξΪο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ εέλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν θαηΪ ην δπλαηφ αθξηβΫζηεξνο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο ά κέαο ππεξεζέαο. Βαζηθφ κΫιεκα ησλ επηρεηξάζεσλ εέλαη 

ε δηαξθάο κεέσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκΫλσλ 

πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγέαο, κε ζθνπφ λα 

επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. ηηο πξψηεο θΪζεηο ηεο ινγηζηηθάο πξντφλησλ, φπνπ 

εέρακε θαηΪ θχξην ιφγν παξαγσγά πξντφλησλ παξΪ ππεξεζηψλ, ην πιάξεο θφζηνο 

πεξηειΪκβαλε θπξέσο ηηο πξψηεο χιεο θαη ηελ Ϊκεζε εξγαζέα, κε ηα Γ.Β.Δ. λα Ϋρνπλ 

κηθξά ζπκκεηνρά. ην ζχγρξνλν φκσο επηρεηξεζηαθφ πεξηβΪιινλ, φπνπ Ϋρνπκε 

κεγΪινπο φγθνπο παξαγσγάο θαη Ϋλα κεγΪιν εχξνο πξντφλησλ, νη πξψηεο χιεο θαη ε 

Ϊκεζε εξγαζέα Ϋρνπλ κηθξά ζπλεηζθνξΪ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

Δχινγα ζπλεπψο πξνθχπηεη ε αλΪγθε γηα ηελ δεκηνπξγέα θαη  ηελ ρξάζε λΫσλ 

ζπζηεκΪησλ θνζηνιφγεζεο πνπ ζα εέλαη φζν ην δπλαηφλ θνληχηεξα ζηελ ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Ο ζηφρνο θΪζε ζπζηάκαηνο ηεο παξαδνζηαθάο θνζηνιφγεζεο εέλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο ησλ πξντφλησλ, ε απνηέκεζε ησλ απνζεκΪησλ θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζΫλησλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.  

 

ΠαξαδνζηαθΪ, ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγά ελφο πξντφληνο ά γηα ηελ παξνρά κηαο 

ππεξεζέαο ζπλαπνηειεέηαη απφ ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Σα παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ 

απνθαινχληαη θαη ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο φγθνπ (VDC) βαζέδνληαη ζηελ ινγηθά φηη 

ηα πξντφληα εέλαη απηΪ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θφζηνο. 

 

Σα ζπζηάκαηα ηεο παξαδνζηαθάο θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζέα δχν 

ζηαδέσλ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζηνπο θνξεέο 

θφζηνπο (πξντφληα, ππεξεζέεο θ.ι.π.). Σα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμφδα, ζπγθεληξψλνληαη 

πξψηα ζηα θΫληξα θφζηνπο θαη ζηε ζπλΫρεηα ην θφζηνο απηφ θαηαινγέδεηαη ζηα 

πξντφληα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. 
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ηα ζπζηάκαηα απηΪ, φια ηα επηκΫξνπο ζηνηρεέα ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

θαηαινγέδνληαη ζην θφζηνο ηνπ πξντφληνο κε πξνυπνινγηζηηθφ ζπληειεζηά 

θαηαινγηζκνχ ησλ εμφδσλ απηψλ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο κπνξεέ λα απνδεηρζεέ 

παξαπιαλεηηθφο φηαλ ε βαζηθά ηνπ παξαδνρά ζχκθσλα, κε ηελ νπνέα φια ηα Ϋμνδα 

ζπλδΫνληαη Ϊκεζα θαη αλαινγηθΪ κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ κνλΪδσλ ηνπ 

πξντφληνο, απνδεηρζεέ φηη απΫρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Δπεηδά πνιιΪ απφ ηα ζηνηρεέα ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγά πξντφλησλ θαηΪ ηξφπν αλΪινγν κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξντφλησλ απηψλ ά επεηδά ηα παξαγφκελα πξντφληα δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

Ϋκκεζα ζηνηρεέα θφζηνπο κε νκνηφκνξθν θαη αλαινγηθφ ηξφπν, ηα παξαδνζηαθΪ 

ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο δελ παξΫρνπλ αμηφπηζηε θνζηνινγηθά πιεξνθφξεζε. 

 

Σα ζπζηάκαηα απηΪ ζπρλΪ νδεγνχλ ζε ιαλζαζκΫλε θνζηνιφγεζε κε απνηΫιεζκα λα 

Ϋρνπκε ππεξθνζηνιφγεζε θΪπνησλ πξντφλησλ θαη ππνθνζηνιφγεζε Ϊιισλ. 

Δπηρεηξάζεηο πνπ ππεξθνζηνινγνχλ ηα πξντφληα ηνπο εέλαη πνιχ πηζαλφ λα ηα 

ππεξηηκνινγάζνπλ κε πηζαλά ζπλΫπεηα ηελ απψιεηα κεξηδένπ αγνξΪο. 

 

Σα ζπζηάκαηα ηεο παξαδνζηαθάο θνζηνιφγεζεο αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρΫο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα φηαλ δειαδά νη βηνκεραληθΫο εγθαηαζηΪζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ 

άηαλ ζρεδηαζκΫλεο λα παξΪγνπλ Ϋλα ζρεηηθΪ κηθξφ εχξνο πξντφλησλ. Ζ παξαγσγά 

ησλ πξντφλησλ απηψλ απαηηνχζε ηελ αλΪισζε φκνησλ πνζνηάησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηάξημεο, ελψ ν θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηνπο ηειηθνχο θνξεέο θφζηνπο 

(πξντφληα ά ππεξεζέεο) βαζέδνληαλ θπξέσο ζε ζηνηρεέα φγθνπ (απαζρφιεζεο, 

ιεηηνπξγέαο κεραλψλ θ.α.) 

 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξάζεηο, δηαζΫηνπλ ζάκεξα Ϋλαλ απμαλφκελν αξηζκφ γξακκψλ 

παξαγσγάο θαη κηα κεγΪιε πνηθηιέα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ΠνιιΪ απφ ηα πξντφληα 

απηΪ παξνπζηΪδνπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηάζεηο θαη πξφζζεηα ιεηηνπξγηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ πξνθεηκΫλνπ λα ηθαλνπνηάζνπλ ηηο δηαθνξνπνηεκΫλεο πξνζδνθέεο θαη 

απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ. 

 

Ζ πνιπζπλζεηφηεηα ησλ παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ, ε ζπλεράο εμΫιημε ηεο ηερλνινγέαο, 

ν δηαξθψο εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ε εκθΪληζε ζεκαληηθψλ Ϋκκεζσλ δαπαλψλ 

παξΪγσγεο, πνπ δελ ζρεηέδνληαη κε ηηο παξαδνζηαθΪ ρξεζηκνπνηνχκελεο βΪζεηο φγθνπ 

γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπο ζηα πξντφληα (π.ρ. θφζηνο εθθέλεζεο παξαγσγάο, Ϋιεγρνο 

πνηφηεηαο) δεκηνπξγνχλ ηελ αλΪγθε γηα ζρεδηαζκφ αλΪπηπμε θαη ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ 
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θνζηνινγηθψλ πξνζεγγέζεσλ θαη εθαξκνγψλ. 

 

ΑπνηειΫζκαηα εξεπλψλ απνθαιχπηνπλ κηα απμαλφκελε ηΪζε ησλ επηρεηξάζεσλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ λΫα ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο. Σα ζπζηάκαηα απηΪ γέλνληαη νινΫλα θαη 

πεξηζζφηεξν ρξάζηκα εξγαιεέα ζηα ρΫξηα ησλ δηνηθνχλησλ, ηφζν γηα ηελ ιάςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθΪζεσλ φζν θαη γηα ηελ ιάςε ιεηηνπξγηθψλ θαη ηαθηηθψλ απνθΪζεσλ. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο πηνζεηνχλ ζάκεξα λΫεο 

κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο εέλαη : 

 

 Ο εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο πνπ ζπκπηΫδεη ηα πεξηζψξηα θΫξδνπο ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε απνηΫιεζκα λα θαζέζηαηαη επηηαθηηθά ε αλΪγθε 

ζπγθΫληξσζεο αθξηβΫζηεξσλ εθηηκάζεσλ θφζηνπο 

 Ζ απμαλφκελε ζπλζεηφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ Ϋρεη νδεγάζεη ζε κεγαιχηεξε 

δηεχξπλζε ηεο γθΪκαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πειαηψλ. Ζ αλΪισζε ησλ 

θνηλψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνηθέιεη ζεκαληηθΪ κεηαμχ πξντφλησλ θαη 

πειαηψλ 

 Ζ χπαξμε λΫσλ ηερληθψλ παξαγσγάο πνπ Ϋρνπλ απμάζεη ζεκαληηθΪ ηελ 

αλαινγέα ηνπ Ϋκκεζνπ θφζηνπο ζε ζρΫζε κε ην Ϊκεζν. Γελ εέλαη αζπλάζηζην ην 

Ϋκκεζν θφζηνο λα απνηειεέ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 55 – 60 % ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο 

 Ζ ξαγδαέα κεέσζε ηεο ρξνληθάο δηΪξθεηαο ηνπ Κχθινπ Εσάο ησλ πξντφλησλ 

ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειέμεσλ, κε ζπλΫπεηα λα πεξηνξέδεηαη ν ρξφλνο πνπ 

Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο νη επηρεηξάζεηο γηα θνζηνινγηθΫο πξνζαξκνγΫο κε ηηο 

νπνέεο ζα κπνξνχζαλ λα δηνξζψζνπλ ηα ηπρφλ θνζηνινγηθΪ ζθΪικαηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπζηεκΪησλ ινγηζηηθνχ θφζηνπο 

 Ζ ηερλνινγέα ησλ ππνινγηζηψλ κεηψλεη ην θφζηνο δηαρεέξηζεο θαη ππνζηάξημεο 

ησλ ζπζηεκΪησλ θνζηνιφγεζεο κε βΪζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ζ νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε γηα ηελ επηρεέξεζε πνπ πξνθαιεέηαη απφ ιαλζαζκΫλα 

θνζηνινγηθΪ ζηνηρεέα θαη απφ ηηο εμ’ απηψλ απνθΪζεηο εέλαη πνιχ ζεκαληηθά 

(απνηπρέα ζε δηαγσληζκνχο ιφγσ ππεξθνζηνιφγεζεο θ.ι.π.) 

 

1.2 ΣΟΥΟ 

 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθάο εξγαζέαο εέλαη ε κειΫηε ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ θαηαινγηζκνχ ηνπ Ϋκκεζνπ θφζηνπο ζηελ βηνκεραλέα 
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ηξνθέκσλ. Σν Ϋκκεζν θφζηνο παξνπζηΪδεη δηαρξνληθΪ ζπλερά αχμεζε, κε ζπλΫπεηα ε 

αθξέβεηα ηνπ ηξφπνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ λα απνηειεέ απαξαέηεηα πνηνηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιάςε 

απνθΪζεσλ. Ζ κειΫηε απηά ζα πξαγκαηνπνηεζεέ αθνχ παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθΪ νη 

θπξηφηεξεο κΫζνδνη θνζηνιφγεζεο θαη ζηε ζπλΫρεηα ζα εθαξκνζηνχλ ζε Ϋλα 

ζπγθεθξηκΫλν βηνκεραληθφ πξντφλ. 

 

1.3 ΓΟΜΖ 

 

 

ΑξρηθΪ ζην ΚεθΪιαην 2 παξνπζηΪδνληαη βαζηθΫο Ϋλλνηεο γηα ην θφζηνο θαη ηελ 

θνζηνιφγεζε, ελψ ζην ΚεθΪιαην 3 γέλεηαη κέα ζεσξεηηθά παξνπζέαζε ηεο θαηΪ θΪζε 

θνζηνιφγεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε βηνκεραλέεο ζπλερνχο 

παξαγσγάο. Αθνινχζσο ζην ΚεθΪιαην 4 παξνπζηΪδεηαη ε δηαδηθαζέα παξαγσγάο ηνπ 

πξντφληνο ΒΑΦΛΑ θαη ζε θΪζε ζηΪδην δέλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο θΪζεο. ην 

ΚεθΪιαην 5 κειεηψληαη δπν απφ ηηο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο πνπ εέλαη νη 

πξψηεο χιεο θαη ε Ϊκεζε εξγαζέα. ην ΚεθΪιαην 6 αλαπηχζζνληαη θαη ζπγθξέλνληαη 

κΫζνδνη επηκεξηζκνχ ηνπ Ϋκκεζνπ θφζηνπο ζηα θΫληξα θφζηνχο, ελψ ζην ΚεθΪιαην 7 

ζπλδπΪδνληαο ηα δπν πξνεγνχκελα θεθΪιαηα, ππνινγέδεηαη ην πιάξεο θφζηνο ηνπ 

βηνκεραληθνχ πξντφληνο. ΣΫινο ην ΚεθΪιαην 8 απνηειεέ ζπιινγά ζπκπεξαζκΪησλ ηεο 

κειΫηεο πνπ πξνεγάζεθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ 

 

 

Με ηνλ φξν θφζηνο ελλννχκε ηελ αμέα ησλ νηθνλνκηθψλ κΫζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα απνθηεζνχλ αγαζΪ ά ππεξεζέεο, ηα νπνέα Ϋρνπλ Ϊκεζν ά κειινληηθφ φθεινο γηα 

ηελ επηρεέξεζε. Σν θφζηνο κεηξηΫηαη ζε λνκηζκαηηθΫο κνλΪδεο θαη ε ρξεζηκνπνέεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κΫζσλ εκθαλέδεηαη εέηε κε κεέσζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, εέηε κε 

αχμεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ Παζεηηθνχ. χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. (1981) «θφζηνο εέλαη ε 

δηΪζεζε ά ε επΫλδπζε αγνξαζηηθάο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ά Ϊυισλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνέεζά ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

εζφδσλ απφ πσιάζεηο (φπσο ζπκβαέλεη ζηηο δεκφζηεο ά ηδησηηθΫο θεξδνζθνπηθΫο 

επηρεηξάζεηο) ά ηελ θΪιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ (φπσο ζπκβαέλεη ζε κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ζε Ϋλα θξαηηθφ λνζνθνκεέν ά ζε Ϋλα δεκφζην 

εθπαηδεπηηθφ έδξπκα)». 

 

Σα πιηθΪ ά Ϊυια αγαζΪ ά νη ππεξεζέεο πνπ απνθηψληαη κε ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κΫζσλ, κΫρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε εζφδσλ, 

απνηεινχλ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο. Ζ αμέα ησλ νηθνλνκηθψλ κΫζσλ, 

δειαδά ην θφζηνο, πξνθχπηεη απφ ηελ αθφινπζε ζρΫζε : 

 

Κφζηνο = Υξεζηκνπνηνχκελε Πνζφηεηα Υ Σηκά ΜνλΪδαο 

 

Σν αληηθεέκελν σο πξνο ην νπνέν γέλεηαη ε ζπγθΫληξσζε ηνπ θφζηνπο νλνκΪδεηαη 

θνξΫαο θφζηνπο (cost object) θαη ζηελ πεξέπησζε κηαο βηνκεραληθάο επηρεέξεζεο ν 

θνξΫαο απηφο εέλαη ην παξαγφκελν πξντφλ. 

 

 2.1 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΟΣΟΤ 

 

 

Σν θφζηνο κπνξεέ λα δηαθξηζεέ ζε δηΪθνξεο θαηεγνξέεο, αλΪινγα κε δηαθνξεηηθΪ θΪζε 

θνξΪ θξηηάξηα. Μηα γεληθά δηΪθξηζε ηνπ εέλαη :  

 

 Βηνκεραληθφ θφζηνο ά θφζηνο πξντφληνο 

 Με βηνκεραληθφ θφζηνο ά θφζηνο πεξηφδνπ 

 

Ο φξνο βηνκεραληθφο δελ ζα πξΫπεη λα εθιεθζεέ κε ηελ ζηελά Ϋλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδά 
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ηελ θαζεαπηά βηνκεραληθά παξαγσγά (κεηαπνέεζε). ΑληηζΫησο, Ϋρεη ηελ Ϋλλνηα ηεο 

κεηαηξνπάο θΪπνηνπ αγαζνχ ζε Ϊιιν αγαζφ πνπ λα πξνζδέδεη κεγαιχηεξε αμέα ζηνλ 

θαηαλαισηά. Σξέα βαζηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζπληζηνχλ ην ζπλνιηθφ βηνκεραληθφ θφζηνο (ά 

θφζηνο παξαγσγάο) κηαο επηρεέξεζεο εέλαη : 

 

 νη πξψηεο χιεο 

 ε Ϊκεζε εξγαζέα 

 ηα γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα 

 

Πεξηζζφηεξα γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ηελ Ϊκεζε εξγαζέα ζα αλαθεξζνχλ ζην ΚεθΪιαην 

5, ελψ ηα γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα ζα αλαιπζνχλ ζην ΚεθΪιαην 6. 

 

Χο πξνο ην κε βηνκεραληθφ θφζηνο, απηφ πεξηιακβΪλεη ηα εμάο εέδε θφζηνπο : 

 

 ηα γεληθΪ Ϋμνδα πσιάζεσλ ά δηΪζεζεο 

 ηα γεληθΪ Ϋμνδα δηνέθεζεο 

 ηα γεληθΪ Ϋμνδα ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Σα γεληθΪ Ϋμνδα πσιάζεσλ ά δηαζΫζεσο πεξηιακβΪλνπλ φια εθεέλα ηα Ϋμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκΫλνπ λα θηΪζνπλ ηα ηειηθΪ πξντφληα ά νη ππεξεζέεο ζηα 

ρΫξηα ησλ θαηαλαισηψλ. Παξαδεέγκαηα ηΫηνηνπ εέδνπο εμφδσλ απνηεινχλ ηα Ϋμνδα 

δηαθάκηζεο, νη πξνκάζεηεο ησλ πσιεηψλ, ηα κεηαθνξηθΪ, ηα πιηθΪ ζπζθεπαζέαο θ.α. Σα 

γεληθΪ Ϋμνδα δηνέθεζεο πεξηιακβΪλνπλ φια εθεέλα ηα Ϋμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα 

πιαέζηα ηεο δηνέθεζεο ηεο επηρεέξεζεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκΫλνπ λα 

ππνζηεξέμνπλ ηηο ππφινηπεο θχξηεο ιεηηνπξγέεο. Παξαδεέγκαηα ηΫηνηνπ εέδνπο εμφδσλ 

απνηεινχλ ην ελνέθην ησλ γξαθεέσλ ηεο δηνέθεζεο, ν θσηηζκφο θαη ε ζΫξκαλζε ησλ 

θεληξηθψλ γξαθεέσλ, νη ακνηβΫο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ θ.α. ΣΫινο ηα γεληθΪ Ϋμνδα 

ρξεκαηνδφηεζεο εέλαη ηα Ϋμνδα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρεέξεζεο, δειαδά απηΪ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δαλεηνδφηεζά ηεο. 

 

Σν θφζηνο πξψησλ πιψλ, Ϊκεζεο εξγαζέαο θαη ηα γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα (δειαδά 

ην θφζηνο παξαγσγάο) θαιεέηαη θαη θφζηνο πξντφληνο, επεηδά ελζσκαηψλεηαη ζην 

ζπγθεθξηκΫλν πξντφλ πνπ παξΪγεηαη. Όηαλ νινθιεξσζεέ ε παξαγσγά ηνπ πξντφληνο 

ην θφζηνο απηφ απνζεκαηνπνηεέηαη. Αληέζεηα, ηα ινηπΪ εέδε θφζηνπο, ηα Ϋμνδα 

πσιάζεσλ θαη δηνηθάζεσο, ζπληζηνχλ θφζηνο πεξηφδνπ, δειαδά δελ ελζσκαηψλνληαη 

ζην θφζηνο πξντφληνο, αιιΪ ζεσξνχληαη σο εθπλεχζαλ θφζηνο, Ϊξα Ϋμνδν, θαη σο εθ 
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ηνχηνπ βαξχλνπλ ην απνηΫιεζκα ρξάζεο, αλεμΪξηεηα ηνπ αλ παξΪρζεθαλ πξντφληα 

θαη πφζα. Με Ϊιια ιφγηα ην θφζηνο πεξηφδνπ ζπλδΫεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ρξφλν 

παξΪ κε ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη δελ απνζεκαηνπνηεέηαη. Ζ δηΪθξηζε ζε θφζηνο 

πξντφληνο θαη θφζηνο πεξηφδνπ Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηα ηε δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο, 

γηαηέ ηε βνεζΪεη λα εθηειΫζεη δχν ζεκαληηθΫο ιεηηνπξγέεο, πνπ εέλαη ε απνηέκεζε ησλ 

απνζεκΪησλ ηεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκΪησλ ρξάζεο. 

 

Όζνλ αθνξΪ ηελ απνηέκεζε ησλ απνζεκΪησλ, ην θφζηνο απνηειεέ ζηνηρεέν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη κφλν φηαλ εθπλεχζεη, αλαισζεέ, θαηαζηξαθεέ, ά απνιεζζεέ απνηειεέ 

Ϋμνδν. Ζ ζεκαζέα ηεο γλψζεο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ απνηέκεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

απνζεκΪησλ εέλαη πξνθαλάο, θαζψο κφλν ηα κε εθπλεχζαληα θφζηε 

απνζεκαηνπνηνχληαη. 

 

Χο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηειΫζκαηνο ησλ εξγαζηψλ, δεδνκΫλνπ φηη ην 

απνηΫιεζκα (θΫξδνο ά δεκέα) εέλαη ε δηαθνξΪ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη φηη ηα Ϋζνδα εέλαη 

δεδνκΫλα, ε γλψζε ηνπ θφζηνπο αλΪ πξντφλ (ά ε χπαξμε Ϊιισλ δηαθξέζεσλ) εέλαη 

απαξαέηεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ (θαηΪ πξντφλ θιπ.) απνηειεζκΪησλ. 

ΔμΪιινπ, ε εμαηνκέθεπζε ηνπ θφζηνπο θΪζε πξντφληνο, ππεξεζέαο, ά πειΪηε απνηξΫπεη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζπκςεθηζκφ εηδψλ πνπ πσινχληαη κε θΫξδνο θαη εηδψλ πνπ πσινχληαη κε δεκέα θαη 

ειΫγρεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ παξαγσγά ηνπο θεθαιαέσλ. 

ΚαηΪ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα θαηεπζχλεη ηε δξαζηεξηφηεηΪ ηεο πξνο 

εθεέλα ηα πξντφληα ά ηηο ππεξεζέεο θαη πξνο εθεέλνπο ηνπο πειΪηεο πνπ πξνζθΫξνπλ 

ηα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θΫξδνπο. Δπέζεο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειΫζκαηνο ησλ 

εξγαζηψλ δηακνξθψλεη θαη ην ηειηθφ χςνο ησλ θεξδψλ επέ ησλ νπνέσλ ε επηρεέξεζε ζα 

θνξνινγεζεέ, αιιΪ θαη ην κΫξνο ησλ θεξδψλ, ην νπνέν ζα δηαλεκεζεέ ζηνπο κεηφρνπο 

κε ηε κνξθά κεξέζκαηνο. 

 

2.2 ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΟΣΟΤ 

 

 

Άιιεο εηδηθφηεξεο δηαθξέζεηο ηνπ θφζηνπο εέλαη νη παξαθΪησ : 

 

1. ΓηΪθξηζε ηνπ θφζηνπο αλαιφγσο ηεο δπλαηφηεηαο ειΫγρνπ ηνπ ά κε 

 

Ζ δηΪθξηζε απηά γέλεηαη γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο, δειαδά γηα λα θαηαβιεζεέ 
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πξνζπΪζεηα ζπκπέεζεο θαη ειΫγρνπ ηνπ θφζηνπο, απνηειεέ δε ηκάκα ηεο ιεγφκελεο 

Λνγηζηηθάο θαηΪ ηνκΫα Δπζχλεο (Responsibility Accounting). Διεγρφκελν θφζηνο εέλαη 

εθεέλν ην νπνέν θαζνξέδεηαη ζε Ϋλα νξηζκΫλν επέπεδν δηνηθεηηθάο ηεξαξρέαο ηεο 

επηρεέξεζεο, γηα δεδνκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα. Δέλαη θαλεξφ φηη ρξεηΪδνληαη δχν 

ραξαθηεξηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε δηΪθξηζε ηνπ ειεγρφκελνπ απφ ην κε ειεγρφκελν 

θφζηνο ηα νπνέα εέλαη ν θαζνξηζκφο κηαο ηεξαξρέαο, ελφο επηπΫδνπ δηνέθεζεο πνπ ζα 

εέλαη ππεχζπλν γηα ηε δηακφξθσζε θαη ην χςνο ηεο δαπΪλεο, θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ζην νπνέν αλαθεξφκαζηε. ΠαξΪδεηγκα ηΫηνηνπ θφζηνπο κπνξεέ 

λα εέλαη νη δηαθεκέζεηο γηα ην ηκάκα πσιάζεσλ. Ζ ζεκαζέα απηάο ηεο δηΪθξηζεο 

Ϋγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε Γηνέθεζε νθεέιεη αλΪ πΪζα ζηηγκά λα γλσξέδεη πνηνο 

επζχλεηαη γηα ην χςνο κηαο δαπΪλεο, ψζηε λα κπνξεέ λα απνδψζεη ηηο αλΪινγεο 

επζχλεο εθφζνλ θξέλεη φηη ην χςνο απηφ ππεξβαέλεη ηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ηεο 

επηρεέξεζεο, ά λα εέλαη ζε ζΫζε λα γλσξέδεη ηα πεξηζψξηα πνπ δηαζΫηεη γηα πεξαηηΫξσ 

κεέσζε ά θαη εμΪιεηςά ηνπ εθφζνλ ε παξνπζέα ηνπ δελ πξνζζΫηεη αμέα ζηε ιεηηνπξγέα 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

2. ΓηΪθξηζε ηνπ θφζηνπο κε βΪζε ην θξηηάξην ηεο ζπλΪθεηαο ηνπ ά κε γηα ηε ιάςε 

απνθΪζεσλ 

 

Δπεηδά νη απνθΪζεηο πνπ ιακβΪλνληαη αθνξνχλ πνιιΪ θαη δηαθνξεηηθΪ αληηθεέκελα, 

ππΪξρνπλ δηΪθνξνη νξηζκνέ θφζηνπο νη νπνένη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηΪ πεξέπησζε. Οη 

θπξηφηεξνη απφ απηνχο εέλαη : 

 

 Πξφηππν (standard) θαη πξνυπνινγηζηηθφ (budgeted) θφζηνο 

 

Πξφηππν θφζηνο εέλαη ην κειινληηθφ θαη εθηηκψκελν θφζηνο ζην νπνέν πξΫπεη λα 

αλΫιζεη ην θφζηνο παξαγσγάο ππφ θαλνληθΫο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο. 

Σν πξφηππν θφζηνο αλαθΫξεηαη ζπλάζσο ζην αλΪ κνλΪδα θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, 

ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο θαη ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγά κηαο κνλΪδαο πξντφληνο. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ζηεξέδεηαη ζε 

εθηηκάζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ ζπλεπΪγεηαη ε κειινληηθά δξΪζε ηεο 

επηρεέξεζεο. Σφζν ην πξφηππν φζν θαη ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηελ δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο θαη’ αξράλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξΪζεο ηεο 

θαη ζηε ζπλΫρεηα γηα λα ειεγρζνχλ θαηΪ πφζν ζπκπέπηνπλ ηα πξαγκαηηθΪ κε ηα 

πξνγξακκαηηζκΫλα δεδνκΫλα. 
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 ΓηαξθΫο (committed) θαη δηαθνξνπνηεκΫλν (discretionary) ζηαζεξφ 

θφζηνο 

 

Σν δηαξθΫο ζηαζεξφ θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αλΪγθε γηα ηελ χπαξμε κηαο βαζηθάο 

νξγΪλσζεο ηεο επηρεέξεζεο, φπσο γηα παξΪδεηγκα Ϋλαο ειΪρηζηνο αξηζκφο 

πξνζσπηθνχ. Σν δηαξθΫο ζηαζεξφ θφζηνο ππΪξρεη καθξνρξφληα θαη ζπλάζσο δελ εέλαη 

δπλαηφλ λα κεησζεέ ρσξέο λα ηεζεέ ζε θέλδπλν ε έδηα ε χπαξμε ηεο επηρεέξεζεο. ΚαηΪ 

κηα Ϊιιε εξκελεέα ην δηαξθΫο ζηαζεξφ θφζηνο ζπλδΫεηαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

αλΪπηπμεο ηεο επηρεέξεζεο. Γηαθνξνπνηνχκελν ζηαζεξφ θφζηνο εέλαη εθεέλν ην νπνέν 

κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεζεέ θΪζε ρξφλν αλΪινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επηρεέξεζεο, φπσο γηα παξΪδεηγκα ην θφζηνο ζπληάξεζεο ησλ κεραλεκΪησλ. Σν 

θφζηνο απηφ πνπ νλνκΪδεηαη θαη θφζηνο πνιηηηθάο (policy cost), θαζψο κεηψλεηαη 

βξαρπρξφληα επηηξΫπνληαο ζηελ επηρεέξεζε λα ιεηηνπξγάζεη ζε δηαθνξεηηθΪ επέπεδα 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 ρεηηθφ (relevant) θαη κε ζρεηηθφ (irrelevant) θφζηνο 

 

ρεηηθφ εέλαη ην αλακελφκελν θφζηνο ην νπνέν δηαθΫξεη αλΪινγα κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγέαο θαη κε ηηο απνθΪζεηο πνπ ιακβΪλεη ε επηρεέξεζε. Δπέζεο εέλαη ην θφζηνο ην 

νπνέν ζα παχζεη λα πθέζηαηαη αλ πΪςεη λα πθέζηαηαη ην αληηθεέκελν ζην νπνέν 

αλαθΫξεηαη. Με ζρεηηθφ εέλαη ην θφζηνο πνπ δελ επεξεΪδεηαη απφ ηηο απνθΪζεηο ηεο 

δηνέθεζεο θαη ην νπνέν ζα ζπλερέζεη λα πθέζηαηαη αλ πΪςεη λα πθέζηαηαη ην αληηθεέκελν 

ζην νπνέν αλαθΫξεηαη. Ζ δηΪθξηζε απηά Ϋρεη επξεέα ρξάζε ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 

επηρεέξεζε θαιεέηαη λα επηιΫμεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ φπσο γηα παξΪδεηγκα, σο 

πξνο ηε δηαηάξεζε ά κε ελφο πξντφληνο, ελφο πειΪηε, ελφο ηκάκαηφο ηεο θ.ν.θ. Αμέδεη 

λα ζεκεησζεέ φηη ην έδην θφζηνο κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ σο ζρεηηθφ ά κε ζρεηηθφ 

αλΪινγα κε ην εέδνο ηεο απφθαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζεέ. 

 

 Γηαθνξηθφ (differential) θφζηνο 

 

Γηαθνξηθφ θφζηνο εέλαη ε δηαθνξΪ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ. ΔΪλ ην θφζηνο απηφ απμΪλεηαη ηφηε νλνκΪδεηαη απμεηηθφ 

(incremental), ελψ εΪλ κεηψλεηαη, κεησηηθφ (decremental). 
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 Κφζηνο επθαηξέαο (opportunity cost) 

 

Κφζηνο επθαηξέαο εέλαη ην πηζαλφ φθεινο πνπ ρΪλεη ε επηρεέξεζε παέξλνληαο κηα 

ζπγθεθξηκΫλε απφθαζε θαη φρη ηελ ελαιιαθηηθά ηεο. Σν θφζηνο επθαηξέαο δελ 

αλαθΫξεηαη ζηηο ινγηζηηθΫο θαηαζηΪζεηο θαζψο δελ απνηειεέ παξΪ νηθνλνκηθφ φθεινο 

ην νπνέν ρΪλεηαη ζαλ απνηΫιεζκα ηεο ιάςεο κηαο απφθαζεο. Σν θφζηνο απηφ Ϋρεη 

κεγΪιε ζεκαζέα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιακβΪλνληαη απνθΪζεηο ζρεηηθΪ κε 

καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο νη νπνέεο δεζκεχνπλ ζεκαληηθΪ θεθΪιαηα γηα κεγΪιν 

ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

 

 Κφζηνο αδξΪλεηαο (shut down) 

 

Κφζηνο αδξΪλεηαο εέλαη ην ζηαζεξφ θφζηνο ην νπνέν ππΪξρεη αθφκα θαη φηαλ κηα 

επηρεέξεζε δελ Ϋρεη θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα. Σν θφζηνο απηφ Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηα 

ηηο επνρηθΫο επηρεηξάζεηο φπνπ ζα πξΫπεη λα απνθαζηζηεέ ε πξνζσξηλά παχζε ά ε 

ζπλΫρηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. ΠαξΪδεηγκα ηΫηνηνπ θφζηνπο 

εέλαη ηα ηπρφλ ελνέθηα πνπ ζα πξΫπεη λα θαηαβΪιινληαη. Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ απφθαζε ά φρη ελφο πξνζσξηλνχ θιεηζέκαηνο παέδεη θαη ην θφζηνο 

επαλαιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο (reopening). 

 

ράκα 2.1 Μεηαβνιά ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο 

 

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΚΟΣΟ

 

 

3. ΓηΪθξηζε ηνπ θφζηνπο κε βΪζε ην θξηηάξην ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

 

Με βΪζε ην παξαπΪλσ θξηηάξην, ην θφζηνο δηαθξέλεηαη ζε κεηαβιεηφ, ζηαζεξφ θαη 
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κηθηφ θφζηνο. Χο κεηαβιεηφ (variable) νξέδεηαη εθεέλν ην θφζηνο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ 

κεηαβΪιιεηαη (θαηΪ θΪπνην ξπζκφ) επζΫσο κε ηηο κεηαβνιΫο ηνπ βαζκνχ 

δξαζηεξηφηεηαο (ζράκα 2.1), ελψ κΫλεη ζηαζεξφ αλΪ κνλΪδα πξντφληνο (ζράκα 2.2). 

ΠαξΪδεηγκα ηΫηνηνπ θφζηνπο εέλαη ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο. 

 

ράκα 2.2 Μεηαβνιά ηνπ αλΪ κνλΪδα κεηαβιεηνχ θφζηνπο 

 

ΚΟΣΟ

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
 

 

Χο ζηαζεξφ (fixed) νξέδεηαη εθεέλν ην θφζηνο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ δελ κεηαβΪιιεηαη 

(κΫζα ζε νξηζκΫλα φξηα) κε ηηο κεηαβνιΫο ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο (ζράκα 2.3), 

αιιΪ κεηαβΪιιεηαη αλΪ κνλΪδα πξντφληνο αληηζηξφθσο αλΪινγα κε ηηο κεηαβνιΫο ηνπ  

 

ράκα 2.3 Μεηαβνιά ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζεξνχ θφζηνπο 

 

ΚΟΣΟ

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΥΔΣΗΚΟ

ΔΤΡΟ

Α

ΥΔΣΗΚΟ

ΔΤΡΟ

Β

ΥΔΣΗΚΟ

ΔΤΡΟ

Γ
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φγθνπ παξαγσγάο (ζράκα 2.4). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο εέλαη φηη ε 

κεηαβνιά ηνπ νθεέιεηαη ζε αέηηα πνπ ζρεηέδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην ρξφλν παξΪ κε ηηο 

κεηαβνιΫο ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο. ΠαξΪδεηγκα ηΫηνηνπ θφζηνπο εέλαη ην ελνέθην 

ηνπ εξγνζηαζένπ. Γηα λα Ϋρνπκε πιάξε αμηνπνέεζε (full exploitation) ηεο παξαγσγηθάο 

δπλακηθφηεηαο κηαο κνλΪδαο ζα πξΫπεη ε παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

λα επεθηεέλεηαη ζε ηΫηνην βαζκφ Ϋηζη ψζηε ην αλΪ κνλΪδα ζηαζεξφ θφζηνο λα παέξλεη 

ηελ κηθξφηεξε ηηκά ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλΪ κνλΪδα ηηκά πψιεζεο θαη ην 

ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο παξακΫλνπλ ζηαζεξΪ. 

 

ράκα 2.4 Μεηαβνιά ηνπ αλΪ κνλΪδα ζηαζεξνχ θφζηνπο 

 

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΚΟΣΟ

ΥΔΣΗΚΟ

ΔΤΡΟ

Β

 

 

Σν κηθηφ (mixed) θφζηνο απνηειεέηαη απφ Ϋλα ζηαζεξφ θαη Ϋλα κεηαβιεηφ κΫξνο θαη Ϋρεη 

δχν εέδε πνπ εέλαη ην εκηκεηαβιεηφ θφζηνο (semivariable cost) θαη ην βαζκηδσηφ ά 

θιηκαθσηφ θφζηνο (step cost). Σν εκηκεηαβιεηφ θφζηνο εέλαη ζηαζεξφ κΫρξη ελφο 

ζεκεένπ θαη απφ εθεέ θαη πΫξα κεηαβΪιιεηαη κε θΪπνην ξπζκφ (ζράκα 2.5). ηα πιαέζηα 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κηαο επηρεέξεζεο ην εκηκεηαβιεηφ θφζηνο πξΫπεη λα 

δηαρσξέδεηαη ζην ζηαζεξφ θαη ζην κεηαβιεηφ ηνπ κΫξνο. Σν ζηαζεξφ κΫξνο ελφο 

εκηκεηαβιεηνχ θφζηνπο αληηζηνηρεέ ζην ειΪρηζην ηέκεκα κε ην νπνέν κπνξεέ λα 

απνθηεζεέ κηα ππεξεζέα ά Ϋλα αγαζφ, Ϋζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεέ, ελψ ην 

κεηαβιεηφ κΫξνο αληηζηνηρεέ ζηε ρξάζε πνπ γέλεηαη. Ο δηαρσξηζκφο απηφο δελ εέλαη 

πΪληα πξνθαλάο θαη ζπλάζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθΫο κΫζνδνη. 

 

Σν βαζκηδσηφ θφζηνο κεηαβΪιιεηαη απφηνκα ζε δηΪθνξα επέπεδα παξαγσγηθάο 
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δξαζηεξηφηεηαο επεηδά ζπληζηΪηαη απφ ζηαζεξφ θφζηνο πνπ δεκηνπξγεέηαη ζε αθΫξαηεο 

κνλΪδεο. Ζ απεηθφληζά ηνπ (ζράκα 2.6) κνηΪδεη κε απηά ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο αιιΪ γηα 

πνιχ κηθξφηεξα δηαζηάκαηα παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Σν κεηαβιεηφ θφζηνο εέλαη πΪληα ζρεηηθφ, ελψ ην ζηαζεξφ κπνξεέ λα εέλαη ζρεηηθφ, αλ 

θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εέλαη Ϊζρεην θφζηνο. Οη δηαθξέζεηο απηΫο ηνπ 

θφζηνπο επηηξΫπνπλ ζηνπο δηνηθνχληεο λα εθηεινχλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

ράκα 2.5 Μεηαβνιά ηνπ ζπλνιηθνχ εκηκεηαβιεηνχ θφζηνπο 

 

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΚΟΣΟ


Σ

Α
Θ

Δ
Ρ

Ο

Κ
Ο


Σ

Ο


Μ
Δ

Σ
Α

Β
Λ

Ζ
Σ

Ο

Κ
Ο


Σ

Ο


 

 

βαζηθΫο επηρεηξεκαηηθΫο ιεηηνπξγέεο φπσο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

κειινληηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηνλ Ϋιεγρν ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ηε ιάςε 

απνθΪζεσλ (π.ρ. αγνξΪ απφ ηξέηνπο ά ηδηνπαξαγσγά, ππνθαηΪζηαζε αλζξψπσλ απφ 

κεραλΫο, ηηκνινγηαθά πνιηηηθά θ.α.) 

 

4. ΓηΪθξηζε ηνπ θφζηνπο αλΪινγα κε ηε ζπζρΫηηζά ηνπ κε ηνπο θνξεέο θφζηνπο 

 

Με βΪζε ην παξαπΪλσ θξηηάξην, ην θφζηνο δηαθξέλεηαη ζην Ϊκεζν θαη ζην Ϋκκεζν 

θφζηνο σο πξνο ηνπο θνξεέο θφζηνπο. Άκεζν εέλαη ην θφζηνο πνπ γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ 

ρΪξηλ ελφο κφλν εέδνπο πξντφληνο, ιεηηνπξγέαο, πειΪηε, ηκάκαηνο, ά Ϊιιεο 

ππνδηαέξεζεο ηεο επηρεέξεζεο, πνπ απνηειεέ αληηθεέκελν θφζηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
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ράκα 2.6 Μεηαβνιά ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκηδσηνχ θφζηνπο 

 

ΚΟΣΟ

ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
 

 

θφζηνπο απηνχ εέλαη φηη εέλαη εχθνια αληρλεχζηκν απφ ηε δηνέθεζε. Σν Ϊκεζν θφζηνο ζα 

ζηακαηάζεη λα ππΪξρεη φηαλ ζηακαηάζεη λα ππΪξρεη ην αέηην δεκηνπξγέαο ηνπ, δειαδά ν 

θνξΫαο ηνπ θφζηνπο. ΠαξΪδεηγκα ηΫηνηνπ θφζηνπο εέλαη ην θφζηνο ησλ α΄ πιψλ γηα ηελ 

παξαγσγά ελφο πξντφληνο. 

 

Έκκεζν εέλαη ην θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ηαπηφρξνλα θαη αθνξΪ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο πξντφληα, ά ιεηηνπξγέεο, ά ηκάκαηα ηεο επηρεέξεζεο. Σν Ϋκκεζν, ά θνηλφ θφζηνο, 

πξΫπεη θαηαξράλ λα ζπγθεληξσζεέ σο γεληθφ θφζηνο θαη λα επηκεξηζζεέ ζηελ ζπλΫρεηα 

ψζηε λα επηβαξχλεη πεξηζζφηεξνπο θνξεέο θφζηνπο. Παξαδεέγκαηα ηΫηνηνπ θφζηνπο 

εέλαη νη απνζβΫζεηο ησλ κεραλψλ θαη ν κηζζφο ηνπ επηβιΫπνληνο ηεο παξαγσγάο. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ θφζηνπο σο Ϊκεζν ά Ϋκκεζν κπνξεέ λα αιιΪμεη εΪλ αιιΪμεη ν 

θνξΫαο ηνπ θφζηνπο. Έηζη ν κηζζφο ηνπ πξντζηακΫλνπ ελφο ηκάκαηνο εέλαη Ϊκεζν 

θφζηνο εΪλ ε θνζηνιφγεζε γέλεηαη αλΪ ηκάκα ηεο επηρεέξεζεο, ελψ εέλαη Ϋκκεζν ζηελ 

πεξέπησζε πνπ ε θνζηνιφγεζε γέλεηαη αλΪ πξντφλ. Αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη ην Ϊκεζν 

θφζηνο εέλαη πΪληα κεηαβιεηφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξΫαο ηνπ θφζηνπο εέλαη ην 

παξαγφκελν πξντφλ, ελψ ην Ϋκκεζν εέηε ζηαζεξφ εέηε κεηαβιεηφ. 

 

Έλα Ϋκκεζν θφζηνο κπνξεέ λα κεηαηξαπεέ ζε Ϊκεζν αλ γέλνπλ νη θαηΪιιειεο ελΫξγεηεο 

γηα ηελ αλέρλεπζά ηνπ. πρλΪ, φκσο, δελ ππΪξρνπλ νη θαηΪιιειεο νξγαλσηηθΫο, 

ηερληθΫο, ινγηζηηθΫο θ.α. πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ κεηαηξνπά ηνπ απφ Ϋκκεζν ζε Ϊκεζν 

θαη ην θφζηνο πνπ απαηηεέηαη γηα ηε δεκηνπξγέα απηψλ ησλ πξνυπνζΫζεσλ θαη ηελ 
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εμαθξέβσζε ηεο ακεζφηεηαο ηεο δαπΪλεο εέλαη απαγνξεπηηθφ θαη δελ αληηζηαζκέδεηαη 

απφ ηελ σθΫιεηα πνπ δέλεη ε αθξέβεηα ηεο θνζηνιφγεζεο. Παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ, κηα 

επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ ειεθηξηθά ελΫξγεηα ηφζν γηα ηελ ειεθηξνθέλεζε ησλ κεραλψλ 

ηνπ εξγνζηαζένπ, φζν θαη γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ γξαθεέσλ ηεο δηνέθεζεο. Αλ δελ 

ππΪξρνπλ δχν μερσξηζηνέ κεηξεηΫο πνπ λα θαηαγξΪθνπλ ην Ϋμνδν πνπ αθνξΪ ηε 

ιεηηνπξγέα παξαγσγάο θαη ην Ϋμνδν πνπ αθνξΪ ηε ιεηηνπξγέα δηνέθεζεο, ην Ϋμνδν απηφ 

ζα εέλαη Ϋκκεζν σο πξνο ηηο κνλΪδεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. ηελ πεξέπησζε 

απηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλΪισζεο ηεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο ζα πξΫπεη λα 

θαηαλεκεζεέ κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ κε θΪπνηα αλαινγέα. 

 

5. ΓηΪθξηζε ηνπ θφζηνπο αλαιφγσο ησλ ηκεκΪησλ ηεο παξαγσγάο 

 

ε κηα βηνκεραληθά επηρεέξεζε ηα ηκάκαηα δηαθξέλνληαη ζε παξαγσγηθΪ (production 

departments) θαη βνεζεηηθΪ (service departments). ΠαξαγσγηθΪ θαινχληαη ηα ηκάκαηα 

ζηα νπνέα Ϋρνπκε κεηαηξνπά ησλ πξψησλ πιψλ ζε Ϋηνηκα πξντφληα, ελψ βνεζεηηθΪ 

θαινχληαη ηα ηκάκαηα πνπ δελ ζπκκεηΫρνπλ Ϊκεζα ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα αιιΪ 

πνπ ε χπαξμε ηνπο εέλαη απαξαέηεηε ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ παξαγσγηθψλ, φζν 

θαη ησλ Ϊιισλ βνεζεηηθψλ ηκεκΪησλ. Σν θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ηκεκΪησλ 

ππνινγέδεηαη ζρεηηθΪ εχθνια ιφγσ ηεο Ϊκεζεο ζρΫζεο ηνπ κε ην ηειηθφ πξντφλ, ελψ ην 

θφζηνο ησλ βνεζεηηθψλ ηκεκΪησλ πξΫπεη λα επηκεξηζηεέ. 

 

ΠξνθεηκΫλνπ, λα θαζνξηζηεέ ην αθξηβΫο θφζηνο γηα ηελ παξαγσγά ελφο πξντφληνο ά 

ππεξεζέαο, ά γηα ηελ εμππεξΫηεζε ελφο πειΪηε, φια ηα Ϋκκεζα θφζηε ζα πξΫπεη λα 

επηκεξηζηνχλ. Χο επηκεξηζκφο θφζηνπο νξέδεηαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρΫδην «ε δηαδηθαζέα κε ηελ νπνέα ην Ϋκκεζν θφζηνο θαηαλΫκεηαη, κε βΪζε 

δηΪθνξα θξηηάξηα, ζε κΫξε πνπ βαξχλνπλ ηνπο δηΪθνξνπο θνξεέο (πξντφληα ά 

ππεξεζέεο) γηα ρΪξε ησλ νπνέσλ πξαγκαηνπνηεέηαη». Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεέ ν 

επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο πξΫπεη λα βξεζεέ, γηα θΪζε θαηεγνξέα θφζηνπο, Ϋλα κΫγεζνο 

πνπ λα ζπλδΫεη ην θφζηνο κε ην αληηθεέκελν θφζηνπο πνπ επζχλεηαη γη΄ απηφ. Σν 

κΫγεζνο απηφ ρξεζηκνπνηεέηαη σο βΪζε ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη σο εθ ηνχηνπ 

νλνκΪδεηαη βΪζε κεξηζκνχ (ά επηκεξηζκνχ). Ζ επηινγά κηαο ιαλζαζκΫλεο βΪζεο 

κεξηζκνχ κπνξεέ λα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ε Γηνέθεζε λα απνθηάζεη κε αθξηβεέο 

πιεξνθνξέεο θφζηνπο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ βαζηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ. ΚΪηη ηΫηνην φκσο, 

ζε κηα επνρά πνπ ε ζπνπδαηφηεηα πνπ Ϋρεη ε ιεπηνκεξάο πιεξνθφξεζε πεξέ θφζηνπο 

γηα ηελ επηρεέξεζε εέλαη κεγΪιε, εέλαη απαγνξεπηηθφ. 

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα απηά θαζέζηαηαη νινΫλα θαη κεγαιχηεξε ιφγσ ησλ απαηηάζεσλ ησλ 
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θαηαλαισηψλ γηα κεγαιχηεξε πνηθηιέα αγαζψλ, κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ζε 

ρακειφηεξε ηηκά, κε απνηΫιεζκα λα πξνθχπηεη ε αλΪγθε γηα κηα επηρεέξεζε λα Ϋρεη 

φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο. Όκσο, ε κεέσζε ηνπ θφζηνπο πξνυπνζΫηεη ηελ 

αθξηβά κΫηξεζε απηνχ θαη απηά κε ηε ζεηξΪ ηεο πξνυπνζΫηεη ηνλ επηηπρά κεξηζκφ ηνπ 

εκκΫζνπ θφζηνπο. Πεξηζζφηεξα γηα ηνλ κεξηζκφ ηνπ εκκΫζνπ θφζηνπο ζα αλαθεξζνχλ 

ζην θεθΪιαην 6. 

 

Χο θνζηνιφγεζε νξέδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνβιΫπνπλ 

ζην λα ζπγθεληξψζνπλ, λα θαηαηΪμνπλ, λα θαηαγξΪςνπλ θαη λα επηκεξέζνπλ 

θαηΪιιεια ηηο δαπΪλεο ψζηε λα πξνζδηνξηζζεέ ην θφζηνο παξαγσγάο ελφο πξντφληνο, 

ην θφζηνο παξνράο κηαο ππεξεζέαο ά ην θφζηνο αλΪπηπμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο εέλαη απαξαέηεηνο εέηε ηα πξντφληα, νη ππεξεζέεο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πσινχληαη πξνο ηνπο πειΪηεο ηεο επηρεέξεζεο, εέηε ¨πσινχληαη¨ 

εζσηεξηθΪ εληφο ηεο επηρεέξεζεο (απφ ην ηκάκα πξνο ην Ϊιιν). Ζ θνζηνιφγεζε 

εθηειεέηαη πΪληνηε ζε ζρΫζε κε θΪπνηνλ θνξΫα θφζηνπο (π.ρ. πξντφλ, δηαδηθαζέα θ.ι.π.). 

 

ΜΫζσ ηεο θνζηνιφγεζεο ζπιιΫγνληαη ζπζηεκαηηθΪ θνζηνινγηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ 

κε νηηδάπνηε ζπκβΪιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο. Όζν θαιχηεξα 

νξγαλσκΫλν εέλαη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα (costing system) ηφζν επθνιφηεξα 

γλσξέδνπκε θαη ειΫγρνπκε ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγέαο ηνπ θφζηνπο. Δπεηδά ζπλάζσο ηα 

δηΪθνξα βηνκεραληθΪ πξντφληα παξΪγνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, εέλαη θαλεξφ φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκΪησλ ζα δηακνξθψλνληαη αλΪινγα κε ηελ 

επηρεέξεζε θαη ηνλ θιΪδν. 

 

Δθηφο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο, κΫζσ ηεο θνζηνιφγεζεο εέλαη 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεέ θαη ην πφζν ζα Ϋπξεπε λα εέρε θνζηέζεη ην παξαγφκελν 

πξντφλ. Έηζη ηπρφλ απψιεηεο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα εληνπηζηνχλ θαη ζπλεπψο λα 

ιεθζνχλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα ηελ κεέσζε ά αθφκα θαη εμΪιεηςά ηνπο, θΪηη ηδηαηηΫξσο 

ζεκαληηθφ ζε πεξηφδνπο πςεινχ αληαγσληζκνχ, ψζηε ε επηρεέξεζε λα κπνξεέ λα 

ιεηηνπξγάζεη αθφκα θαη κε κηθξφηεξα πεξηζψξηα θΫξδνπο. 

 

Σα παξαπΪλσ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πεξέπησζε πνπ Ϋρνπκε Ϋλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο. Γηα λα ζπκβεέ απηφ, ζα πξΫπεη ε δνκά ηνπ 

ζπζηάκαηνο ηεο θνζηνιφγεζεο λα ηαηξηΪδεη ζηελ νξγΪλσζε ηεο επηρεέξεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγΫο πνπ κπνξεέ λα ζπληειεζηνχλ ζηελ 

παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. Φαλεξφ εέλαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο επηρεέξεζεο ζα πξΫπεη 

λα Ϋρνπλ κειεηεζεέ κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξέβεηα. 
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Δπέζεο Ϋλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρεέν γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ελφο ηΫηνηνπ 

ζπζηάκαηνο, εέλαη ε χπαξμε ζπλεξγαζέαο κεηαμχ απηψλ πνπ ρεηξέδνληαη ην ζχζηεκα κε 

εθεέλνπο πνπ δέλνπλ ηα πξσηνγελά ζηνηρεέα. Ζ αθξέβεηα ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρεέσλ 

εέλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ ιάςε θαηΪιιεισλ απνθΪζεσλ, ελψ ν βαζκφο αλΪιπζεο 

ηνπο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηνο ψζηε λα πξνθχπηνπλ νη επηζπκεηΫο πιεξνθνξέεο, 

ρσξέο πεξηηηΫο ιεπηνκΫξεηεο. 

 

ράκα 2.7 Ρνά θφζηνπο κε βΪζε ην ζχζηεκα ηεο πεξηνδηθάο απνγξαθάο 

 

ΚΟΣΟ

ΓΔΝΗΚΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ

ΔΞΟΓΑ

ΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΑ

ΔΜΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ

ΤΛΗΚΑ

ΑΜΔΑ

ΤΛΗΚΑ

ΔΜΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ

ΛΟΗΠΑ Γ.Β.Δ.

ΚΟΣΟ ΠΟΤ ΔΗΖΛΘΔ ΣΖΝ

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

= ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΟΤ ΑΝΑΛΧΘΖΚΑΝ

ΑΡΥΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ

+ ΑΓΟΡΔ

= ΚΟΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΑΜΔΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

- ΣΔΛΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ
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+ ΑΡΥΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΖΜΗΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΧΝ 

= ΚΟΣΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

- ΣΔΛΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΖΜΗΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΧΝ 

= ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ ΔΣΟΗΜΧΝ 

+ ΑΡΥΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΣΟΗΜΧΝ 

= ΚΟΣΟ ΔΣΟΗΜΧΝ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 

- ΣΔΛΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΣΟΗΜΧΝ 

  = ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

  + ΚΟΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

  = ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Οη ΓεληθΫο ΑξρΫο πνπ ζα πξΫπεη λα αθνινπζεέ Ϋλα ζχζηεκα πιάξνπο θνζηνιφγεζεο 

εέλαη : 

 Σν θφζηνο λα ζπζρεηέδεηαη κε ηηο αηηέεο πνπ ην δεκηνπξγνχλ 

 Οη δαπΪλεο λα πεξηιακβΪλνληαη ζην θφζηνο κφλν φηαλ Ϋρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεέ 

 Να ιακβΪλνληαη ππφςε φια ηα εέδε ηνπ θφζηνπο 

 Σα Ϋθηαθηα ά κε θαλνληθΪ θφζηε λα κελ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ 

θνζηνιφγεζε 

 Έλα παξειζφλ θφζηνο λα κελ επηβαξχλεη κηα κειινληηθά πεξένδν 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε κΫζσ ηεο θνζηνιφγεζεο ζπιιΫγνληαη θνζηνινγηθΫο πιεξνθνξέεο νη 

νπνέεο επεμεξγΪδνληαη θαηΪιιεια. Σα ζπζηάκαηα ζπγθΫληξσζεο θφζηνπο (cost 

accumulation systems) δηαθξέλνληαη ζην πεξηνδηθφ (periodic) θαη ζην δηαξθΫο(perpetual). 

 

Σν ζχζηεκα ηεο πεξηνδηθάο απνγξαθάο παξΫρεη πεξηνξηζκΫλε πιεξνθφξεζε θαη 

ζηεξέδεηαη ζηελ θπζηθά απνγξαθά (stock taking), ε νπνέα γέλεηαη ζε πεξηνδηθΪ ρξνληθΪ 

δηαζηάκαηα γηα λα ππνινγηζηεέ ην θφζηνο ησλ παξαρζΫλησλ πξντφλησλ ηεο αληέζηνηρεο 

πεξηφδνπ. πλεπψο δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ πιάξεο θαη θαηΪιιειν ζχζηεκα φζνλ 

αθνξΪ ηελ ιάςε απνθΪζεσλ απφ ηελ δηνέθεζε ζρεηηθΪ κε ηνλ Ϋγθαηξν Ϋιεγρν ηνπ 

θφζηνπο. Ζ ξνά ηνπ θφζηνπο κε βΪζε ην παξαπΪλσ ζχζηεκα θαέλεηαη ζην ζράκα 2.7. 

 

ε αληέζεζε κε ην ζχζηεκα απηφ, ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθάο (ζράκα 2.8) 

παξΫρεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ Ϋγθαηξν θαη ζπλερά Ϋιεγρν ηνπ θφζηνπο κΫζσ 

ηεο δηνρΫηεπζεο ηεο ξνάο ηνπ θφζηνπο ζηνλ ινγαξηαζκφ Παξαγσγά ζε ΔμΫιημε (work in 

process). ΜΫζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ παξαθνινπζεέηαη Ϋλα κΫξνο ηεο παξαγσγάο 
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ράκα 2.8 Ρνά θφζηνπο κε βΪζε ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθάο 

 

ΔΜΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ

ΤΛΗΚΑ

ΑΜΔΑ

ΤΛΗΚΑ

ΔΜΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ

ΛΟΗΠΑ Γ.Β.Δ.

= ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

   Δ ΔΞΔΛΗΞΖ

= ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΟΤ ΑΝΑΛΧΘΖΚΑΝ

ΑΡΥΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ

+ ΑΓΟΡΔ

= ΚΟΣΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΑΜΔΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

- ΣΔΛΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ

ΑΡΥΗΚΟ

ΑΠΟΘΔΜΑ

ΣΔΛΗΚΟ

ΑΠΟΘΔΜΑ

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ

- ΣΔΛΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ

ΚΟΣΟ

ΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ

ΔΞΟΓΑ

ΤΛΗΚΑ
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  ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ 

  - ΣΔΛΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

  = ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ ΠΟΤ ΠΟΤΛΖΘΖΚΑΝ 

  + ΑΡΥΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΣΟΗΜΧΝ 

  = ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ 

  + ΚΟΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

  = ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

κηαο πεξηφδνπ. Έηζη, ην δηαξθΫο ζχζηεκα βνεζΪεη ζηελ παξαθνινχζεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ παξηέδσλ ηεο παξαγσγάο κηαο πεξηφδνπ, ελψ αληέζεηα ην πεξηνδηθφ 

ζχζηεκα θνζηνινγεέ ην ζχλνιφ ηεο. 

 

πλεπψο ην θφζηνο ησλ εηνέκσλ πξντφλησλ κηαο παξηέδαο παξαθνινπζεέηαη απφ ηε 

ζηηγκά πνπ μεθηλΪεη ε επεμεξγαζέα ηνπο κΫρξη ηελ νινθιάξσζε θαη ηελ κεηαθνξΪ ηνπο 

ζηελ απνζάθε εηνέκσλ πξντφλησλ κΫζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ Παξαγσγά ζε ΔμΫιημε. Σν 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ καο δεέρλεη ην θφζηνο ηεο κε νινθιεξσκΫλεο παξαγσγάο 

κέαο ά πεξηζζνηΫξσλ παξηέδσλ. ΚαηΪ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ, ην θφζηνο 

παξαγσγάο ηνπο κεηαθΫξεηαη απφ ην ινγαξηαζκφ Έηνηκα Πξντφληα ζην ινγαξηαζκφ 

Κφζηνο ΠσιεζΫλησλ. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ Έηνηκα Πξντφληα δεέρλεη ηα 

πξντφληα εθεέλα πνπ βξέζθνληαη ζηελ απνζάθε εηνέκσλ πξντφλησλ, απνηηκεκΫλα ζην 

θφζηνο παξαγσγάο ηνπο. 

 

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ παξαηεξνχκε φηη κε ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθάο ε 

πιεξνθφξεζε γηα : 

 

 Σηο αλαισζεέζεο Ϊκεζεο θαη βνεζεηηθΫο χιεο 

 Σελ παξαγσγά πνπ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ά παξακΫλεη εκηθαηεξγαζκΫλε 

 Σα απνζΫκαηα ησλ εηνέκσλ πξντφλησλ 

 Σν θφζηνο ησλ παξαρζΫλησλ 

 Σν θφζηνο ησλ πσιεζΫλησλ 

 

εέλαη ζπλερψο δηαζΫζηκε ζε αληέζεζε κε ην πεξηνδηθφ ζχζηεκα φπνπ νη πιεξνθνξέεο 

απηΫο εέλαη δηαζΫζηκεο κφλν ζην ηΫινο ηεο πεξηφδνπ. ηελ παξνχζα εξγαζέα 

ρξεζηκνπνηεέηαη ην ζχζηεκα δηαξθνχο ζπγθΫληξσζεο θφζηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ 

εθαξκφδεηαη ζε δηΪθνξα παξαγσγηθΪ πεξηβΪιινληα ηα νπνέα νξέδνληαη κε βΪζε ηε 

κΫζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. 
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Γχν ηΫηνηεο κΫζνδνη παξαγσγάο εέλαη ε εμαηνκηθεπκΫλε παξαγσγηθά δηαδηθαζέα θαη ε 

ζπλεράο, κε ηελ νπνέα θαη ζα αζρνιεζνχκε ζην θεθΪιαην 3. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : Ζ ΚΑΣΑ ΦΑΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

 ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

ην θεθΪιαην απηφ ζα αλαθεξζνχλ ηα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ζπλερνχο ά θαηΪ 

θΪζε θνζηνιφγεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα γέλεη δηΪθξηζε αλΪκεζα ζηα παξαπξντφληα 

ηεο δηαδηθαζέαο απηάο. 

 

3.1 Ζ ΚΑΣΑ ΦΑΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ αλΪ κνλΪδα θφζηνπο παξαγσγάο ελφο πξντφληνο 

εμαξηΪηαη απφ ηελ κνξθά ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο (production procedure) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνέα Ϋρεη παξαρζεέ. Γχν απφ ηηο βαζηθΫο κνξθΫο παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο εέλαη : 

 

 ε εμαηνκηθεπκΫλε παξαγσγά (job order production) θαη 

 ε ζπλεράο ά καδηθά παξαγσγά (continuous process or mass production) 

 

Δθηφο απφ ηηο παξαπΪλσ κνξθΫο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο κπνξεέ λα ππΪξμνπλ 

θαη παξαιιαγΫο ηνπο ά αθφκα θαη ζπλδπαζκνέ ηνπο. 

 

ράκα 3.1 ΓηΪγξακκα εμαηνκηθεπκΫλεο παξαγσγάο 

 

ΠΡΧΣΔ

ΤΛΔ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΓΔΝΗΚΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ

ΔΞΟΓΑ

ΠΡΟΨΟΝ 1 ΠΡΟΨΟΝ 2 ΠΡΟΨΟΝ 3

 

 

ηελ εμαηνκηθεπκΫλε παξαγσγά (ζράκα 3.1) Ϋρνπκε παξαγσγά πξντφλησλ, ζπρλΪ 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειέεο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ 
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δέλεη ν πειΪηεο, ελψ ζηελ ζπλερά παξαγσγά (ζράκα 3.2) Ϋρνπκε παξαγσγά νκνεηδψλ 

πξντφλησλ. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηάκαηνο θνζηνιφγεζεο παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ πξΫπεη λα 

εέλαη ζπκβαηφο κε ηελ θχζε θαη ηελ κνξθά ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο απφ ηελ 

νπνέα παξΪγνληαη. Έηζη, αλΪινγα κε ην πνηα απφ ηηο δπν βαζηθΫο κεζφδνπο 

ρξεζηκνπνηνχκε, Ϋρνπκε αληέζηνηρα ηελ κΫζνδν θνζηνιφγεζεο ηεο εμαηνκηθεπκΫλεο 

παξαγσγάο (job order costing) θαη ηελ κΫζνδν θνζηνιφγεζεο ηεο ζπλερνχο 

παξαγσγάο (continuous or mass production costing). ηελ παξνχζα εξγαζέα ζα 

κειεηεζεέ ε θνζηνιφγεζεο ζπλερνχο παξαγσγάο. 

 

ράκα 3.2 ΓηΪγξακκα ζπλερνχο παξαγσγάο 

 

ΠΡΧΣΔ

ΤΛΔ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΓΔΝΗΚΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ

ΔΞΟΓΑ

ΦΑΖ 1 ΦΑΖ 2 ΦΑΖ 3

ΔΣΟΗΜΑ

   ΠΡΟΨΟΝΣΑ

 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζπλερνχο παξαγσγάο εέλαη ε 

παξαγσγά κεγΪισλ πνζνηάησλ κνλΪδσλ πξντφληνο πνπ εέλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν, ηε δηΪξθεηα ά ηα πιηθΪ πνπ απαηηνχληαη, κΫζσ δηαδνρηθψλ ά θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ δηαδηθαζηψλ. Ζ νκνηφηεηα πνπ ππΪξρεη κεηαμχ ησλ 

παξαγνκΫλσλ κνλΪδσλ ηνπ πξντφληνο ζεκαέλεη φηη ην αλΪ κνλΪδα θφζηνο παξαγσγάο 

γηα κηα ρξνληθά πεξένδν εέλαη ν κΫζνο φξνο πνπ πξνθχπηεη αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγάο ηεο πεξηφδνπ απηάο, δηαηξεζεέ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλΪδσλ πξντφληνο πνπ 



 28 

παξάρζεζαλ κΫζα ζε απηά ηελ πεξένδν. 

 

πλάζσο, ε παξαγσγηθά δηαδηθαζέα δηαηξεέηαη ζε επηκΫξνπο ζηΪδηα ά θΪζεηο 

παξαγσγάο. ΚΪζε ζηΪδην ά θΪζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο νινθιεξψλεηαη ζπρλΪ 

ζε ζπγθεθξηκΫλν ηκάκα ηνπ εξγνζηαζένπ. Δπεηδά ηα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη εέλαη 

φκνηα κεηαμχ ηνπο, γηα λα νινθιεξσζεέ ε επεμεξγαζέα ηνπο ζα πξΫπεη φια λα 

πεξΪζνπλ απφ ηηο θΪζεηο ά ηα ηκάκαηα ηνπ εξγνζηαζένπ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. ε θΪζε ηκάκα ηεο παξαγσγάο 

ππνινγέδεηαη ην κΫζν αλΪ κνλΪδα θφζηνο. Αθνινχζσο, ζπλερέδεηαη ε επεμεξγαζέα ηνπ 

πξντφληνο ζην επφκελν ηκάκα φπνπ θαη ζα δηακνξθσζεέ Ϋλα λΫν κΫζν αλΪ κνλΪδα 

θφζηνπο, κΫρξη λα ηειεηψζνπλ φια ηα ζηΪδηα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Έηζη, ην 

κΫζν αλΪ κνλΪδα θφζηνο παξαγσγάο δηακνξθψλεηαη πξννδεπηηθΪ θαζψο εμειέζζεηαη 

ε επεμεξγαζέα ηνπ πξντφληνο. ΠξΫπεη εδψ λα πνχκε φηη ζηα πιαέζηα θΪζε ηκάκαηνο κηα 

εκηθαηεξγαζκΫλε (ζε ζρΫζε κε ηελ ηειηθά ηεο κνξθά) κνλΪδα πξντφληνο ζεσξεέηαη 

νινθιεξσκΫλε, γηα ην ηκάκα απηφ, θαη ηαπηφρξνλα πξψηε πιε γηα ην επφκελν ηκάκα. 

 

Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη νη θΪζεηο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο κπνξεέ λα ζπκπέπηνπλ 

ά λα κε ζπκπέπηνπλ κε ηα ηκάκαηα ζηα νπνέα εέλαη ρσξηζκΫλν ην εξγνζηΪζην. Δπέζεο, 

εέλαη δπλαηφλ λα ζπληεινχληαη δπν ά πεξηζζφηεξεο θΪζεηο ζην έδην ηκάκα ά αθφκε ε 

θαηΪηκεζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ζε θΪζεηο λα εέλαη ηειεέσο αλεμΪξηεηε απφ 

ηελ χπαξμε ά φρη ηκεκΪησλ θαη λα γέλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ αλΪιπζε ά ηε 

βειηέσζε ηεο θνζηνινγηθάο πιεξνθφξεζεο. ε θΪζε πεξέπησζε, ε θνζηνιφγεζε 

ζπλερνχο παξαγσγάο Ϋρεη σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κΫζνπ αλΪ κνλΪδα 

θφζηνπο παξαγσγάο ζε θΪζε θΪζε ά ηκάκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ παξαγσγηθά 

δηαδηθαζέα, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα ην 

ζπλνιηθφ αλΪ κνλΪδα θφζηνο ππνινγέδεηαη σο Ϊζξνηζκα ηνπ αλΪ κνλΪδα θφζηνπο 

φισλ ησλ ηκεκΪησλ. Σα ηκάκαηα ζηα νπνέα γέλεηαη ε ζπγθΫληξσζε ηνπ θφζηνπο 

νλνκΪδνληαη θΫληξα θφζηνπο (cost centers). Σν θΫληξν θφζηνπο επηβαξχλεηαη κε ην 

θφζηνο ά πξνθαιεέ ηελ δεκηνπξγέα ηνπ θφζηνπο. Ζ επηβΪξπλζε ηνπ θΫληξνπ θφζηνπο 

πξΫπεη λα γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ κε δαπΪλεο ζρεηηθΫο κε απηφ. 

 

Ζ θπζηθά ξνά ησλ κνλΪδσλ ελφο πξντφληνο πνπ δηΫξρνληαη κΫζα απφ ηα ηκάκαηα κηαο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο κπνξεέ λα αθνινπζάζεη δηΪθνξεο δηαδξνκΫο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο παξαγσγάο ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο θνηλΫο δηαδξνκΫο εέλαη : 

 

 ε δηαδνρηθά (sequential), φπνπ νη πξψηεο χιεο εηζΫξρνληαη αξρηθΪ ζην πξψην 

ηκάκα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη ζηε ζπλΫρεηα δηΫξρνληαη απφ φια ηα 
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ηκάκαηα πνπ ηελ ζπληζηνχλ (πξφζζεηΫο πξψηεο χιεο εέλαη δπλαηφλ λα 

πξνζηεζνχλ θαη ζε θΪπνην Ϊιιν ηκάκα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, εθηφο ηνπ 

πξψηνπ) 

 ε παξΪιιειε (parallel), φπνπ νη πξψηεο χιεο εηζΫξρνληαη ζε δηαθνξεηηθΪ 

ηκάκαηα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη ζηε ζπλΫρεηα ζπλδπΪδνληαη γηα λα 

παξαρζεέ ην ηειηθφ πξντφλ 

 ε επηιεθηηθά (selective), φπνπ δηΪθνξα πξντφληα παξΪγνληαη απφ ηελ έδηα 

πξψηε χιε. Όηαλ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα πξντφληα παξΪγνληαη απφ ηελ έδηα 

παξαγσγηθά δηαδηθαζέα, ηα πξντφληα απηΪ νλνκΪδνληαη ζπκπαξΪγσγα (joint 

products) ά ππνπξντφληα (by - products), αλΪινγα κε ηελ ζρεηηθά αμέα πψιεζεο 

ηνπο 

 

πρλΪ, ε δηαδνρηθά θπζηθά ξνά εέλαη ηππνπνηεκΫλε ζε ηΫηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξεέ 

λα ραξαθηεξηζηεέ σο ζηαζεξά (constant flow production). ηελ πεξέπησζε απηά, ε 

επηρεέξεζε κπνξεέ λα εθαξκφζεη ζχγρξνλεο ηερληθΫο κεέσζεο θφζηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηελ δηαρεέξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθά 

δηαδηθαζέα. H κεέσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ επηηπγρΪλεηαη, θαζψο εέλαη γλσζηφο κε 

αθξέβεηα ν ρξφλνο θαη ην ζεκεέν ηεο ζηαζεξάο δηαδνρηθάο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο 

ζηνλ νπνέν απαηηνχληαη ηα πιηθΪ. Έηζη δελ ππΪξρεη αλΪγθε ηάξεζεο ζεκαληηθψλ 

απνζεκΪησλ γηα ηελ θΪιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 

Παξαδεέγκαηα ηΫηνησλ ηερληθψλ εέλαη ε ηερληθά ηεο Ϋγθαηξεο παξΪδνζεο (just in time), 

ησλ κεδεληθψλ απνζεκΪησλ (zero inventory production system), ησλ πιηθψλ φηαλ 

ρξεηΪδνληαη (materials as needed) θαη ησλ ειΪρηζησλ απνζεκΪησλ (minimum inventory 

production system). Σν έδην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζπλερνχο παξαγσγάο κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ θαη ζηηο ηξεηο απηΫο πεξηπηψζεηο θπζηθάο ξνάο. ην πξντφλ ΒΑΦΛΑ 

πνπ κειεηΪηαη ζηελ παξνχζα εξγαζέα, Ϋρνπκε παξΪιιειε δηαδξνκά. 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε, ην κΫζν αλΪ κνλΪδα θφζηνο παξαγσγάο ελφο ηκάκαηνο γηα κηα 

νξηζκΫλε ρξνληθά πεξένδν ππνινγέδεηαη αλ δηαηξΫζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγάο ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλΪδσλ πξντφληνο πνπ 

παξάρζεζαλ. ΚΪηη ηΫηνην φκσο ηζρχεη ζηελ πεξέπησζε φπνπ δελ Ϋρνπκε απνζΫκαηα 

εκηθαηεξγαζκΫλσλ αξράο θαη ηΫινπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηΪ ηελ δηΪξθεηα κηαο 

δηαξθνχο θπζηθάο ξνάο κνλΪδσλ πξντφληνο, πξνθχπηνπλ ηφζν αξρηθΪ, φζν θαη ηειηθΪ 

απνζΫκαηα εκηθαηεξγαζκΫλσλ πξντφλησλ ζε θΪζε ηκάκα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. 

Ζ γεληθά κνξθά ηεο εμέζσζεο ηεο θπζηθάο ξνάο κνλΪδσλ πξντφληνο εέλαη : 
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Αξρηθφ Απφζεκα ΜνλΪδσλ Τπφ Δπεμεξγαζέα + Δηζαρζεέζεο ΜνλΪδεο = 

ΟινθιεξσκΫλεο ΜνλΪδεο + Σειηθφ Απφζεκα ΜνλΪδσλ Τπφ Δπεμεξγαζέα 

 

Γηα κηα ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν νη εκηθαηεξγαζκΫλεο κνλΪδεο αξράο απνηεινχλ 

πξντφληα ησλ νπνέσλ ε επεμεξγαζέα μεθέλεζε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθά πεξένδν θαη 

νινθιεξψλεηαη ζηελ παξνχζα. Αληέζεηα νη εκηθαηεξγαζκΫλεο κνλΪδεο ηΫινπο εέλαη 

πξντφληα πνπ ε αξρά ηεο επεμεξγαζέαο ηνπο μεθηλΪεη ηελ παξνχζα ρξνληθά πεξένδν 

θαη ζα νινθιεξσζεέ ηελ επφκελε. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κΫζνπ αλΪ κνλΪδα θφζηνπο πξνυπνζΫηεη ηελ γλψζε ηφζν ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο, φζν θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ φκνησλ κνλΪδσλ πνπ 

παξάρζεζαλ. Όκσο νη νινθιεξσκΫλεο θαη νη εκηθαηεξγαζκΫλεο κνλΪδεο δελ εέλαη 

«έδηεο». Οη εκηθαηεξγαζκΫλεο κνλΪδεο απαέηεζαλ ιηγφηεξε «πξνζπΪζεηα» (δειαδά 

αλΪισζε πξψησλ πιψλ, Ϊκεζε εξγαζέα θαη γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα) ζπγθξηηηθΪ κε 

ηηο νινθιεξσκΫλεο γηα λα παξαρζνχλ. 

 

Έηζη εηζΪγεηαη ε Ϋλλνηα ηνπ βαζκνχ νινθιάξσζεο (degree of completion) θαη ηεο 

ηζνδχλακεο κνλΪδαο (equivalent unit of production). Ο βαζκφο νινθιάξσζεο απνηειεέ 

ην πνζνζηφ θαηΪ ην νπνέν κηα κνλΪδα Ϋρεη νινθιεξσζεέ θαη βνεζΪ ζην λα πξνθχςεη ην 

θφζηνο πνπ δεκηνπξγεέηαη απφ ηελ κεξηθά ά νιηθά παξαγσγά ηεο. Ζ ηζνδχλακε κνλΪδα 

εέλαη κηα ζεσξεηηθά θαη φρη κηα θπζηθά κνλΪδα θαη πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

βαζκνχ νινθιάξσζεο ελφο αξηζκνχ νκνέσλ κνλΪδσλ κε ην πιάζνο απηψλ. Πξνθαλψο 

κηα εκηθαηεξγαζκΫλε κνλΪδα ηζνχηαη κε κηα νινθιεξσκΫλε φηαλ ν βαζκφο 

νινθιάξσζάο ηεο εέλαη 100%. 

 

Με ηελ ρξάζε ησλ παξαπΪλσ ελλνηψλ κπνξνχκε λα αζξνέζνπκε ηηο νινθιεξσκΫλεο 

κε ηηο κε νινθιεξσκΫλεο κνλΪδεο θαη λα ππνινγέζνπκε πιΫνλ ην κΫζν αλΪ ηζνδχλακε 

κνλΪδα θφζηνο παξαγσγάο ελφο ηκάκαηνο γηα κηα νξηζκΫλε ρξνληθά πεξένδν πνπ ζα 

εέλαη ην πειέθν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο πεξηφδνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζνδχλακσλ 

κνλΪδσλ. 

 

Σν γεγνλφο ηεο χπαξμεο απνζΫκαηνο ζηελ αξρά κηαο ρξνληθάο πεξηφδνπ ζε Ϋλα ηκάκα 

ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, δεκηνπξγεέ ην εξψηεκα ηνπ αλ θαη θαηΪ πφζν ζα πξΫπεη 

λα γέλεη δηΪθξηζε κεηαμχ ησλ κνλΪδσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ εκηθαηεξγαζκΫλε 

παξαγσγά θαη νινθιεξψλνληαη ζηελ ηξΫρνπζα πεξένδν, κε ηηο κνλΪδεο πνπ ε 

παξαγσγά ηνπο αξρέδεη θαη νινθιεξψλεηαη ζηελ ηξΫρνπζα ρξνληθά πεξένδν. 
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ΓεληθΪ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αξρηθνχ απνζΫκαηνο ησλ εκηθαηεξγαζκΫλσλ 

πξντφλησλ ρξεζηκνπνηεέηαη ε κΫζνδνο κε βΪζε ησλ ζηαζκηθφ κΫζν φξν (weighted 

average) θαη ε κΫζνδνο κε βΪζε ηεο ζεηξΪο εμΪληιεζεο ησλ απνζεκΪησλ (first – in, 

first – out, F.I.F.O.). Ζ επηινγά ηεο κεζφδνπ εμαξηΪηαη θΪζε θνξΪ απφ ηνλ επηζπκεηφ 

βαζκφ αλΪιπζεο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ ζΫηνπλ νη ρξάζηεο ησλ θνζηνινγηθψλ 

δεδνκΫλσλ. 

 

ΚαηΪ ηελ ρξάζε ηνπ ζηαζκηθνχ κΫζνπ φξνπ δελ Ϋρνπκε ηελ δηΪθξηζε πνπ αλαθΫξζεθε 

παξαπΪλσ. Έηζη ην θφζηνο ηνπ αξρηθνχ απνζΫκαηνο πξνζηέζεηαη ζην θφζηνο ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο ρξνληθάο πεξηφδνπ θαη ην Ϊζξνηζκα δηαηξεέηαη κε ηηο ηζνδχλακεο 

κνλΪδεο γηα λα Ϋρνπκε Ϋλα ζηαζκηθφ κΫζν αλΪ κνλΪδα θφζηνο. Αληέζεηα, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κΫζνδν F.I.F.O., νη κνλΪδεο ηνπ αξρηθνχ απνζΫκαηνο 

δηαρσξέδνληαη απφ ηηο κνλΪδεο ηεο ηξΫρνπζαο πεξηφδνπ, ζεσξψληαο φηη νη πξψηεο 

νινθιεξψλνληαη πξηλ απφ ηηο δεχηεξεο. πλεπψο ζηελ πεξέπησζε απηά ην θφζηνο ησλ 

κνλΪδσλ ηνπ αξρηθνχ απνζΫκαηνο δηαρσξέδεηαη απφ ην θφζηνο ηεο ηξΫρνπζαο 

πεξηφδνπ. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη απφ πιεπξΪο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειΫγρνπ ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ε κΫζνδνο F.I.F.O. πιενλεθηεέ θαζψο παξΫρεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξέεο. 

 

ΣΫινο, κηα αθφκα δηαθνξΪ αλΪκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο εέλαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηνπ θφζηνπο ησλ νινθιεξσκΫλσλ κνλΪδσλ. ΚαηΪ ηελ ρξάζε ηνπ ζηαζκηθνχ κΫζνπ 

φξνπ, ην ελ ιφγσ θφζηνο πξνθχπηεη πνιιαπιαζηΪδνληαο ηηο ηζνδχλακεο κνλΪδεο κε ην 

θφζηνο αλΪ ηζνδχλακε κνλΪδα. Με ηελ κΫζνδν F.I.F.O., ην θφζηνο ησλ 

νινθιεξσκΫλσλ κνλΪδσλ αλαιχεηαη ζην θνκκΪηη πνπ αθνξΪ ηηο κνλΪδεο πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ ην απφζεκα ησλ εκηθαηεξγαζκΫλσλ αξράο θαη ζην θνκκΪηη πνπ 

πξνΫξρεηαη απφ ηελ ηξΫρνπζα παξαγσγά. πλεπψο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα 

απφ Ϋλα γηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηζνδχλακσλ 

κνλΪδσλ κε ην θφζηνο αλΪ ηζνδχλακε κνλΪδα θαηΪ πεξέπησζε. 

 

3.2 ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

 

ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα κηαο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ζπρλΪ πξνθχπηνπλ κνλΪδεο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο πνπ απφ ηερληθάο ά πνηνηηθάο πιεπξΪο δελ αληαπνθξέλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ θαζνξηζζεέ. Οη κνλΪδεο απηΫο κπνξεέ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο θζαξκΫλεο (spoiled) ά ειαηησκαηηθΫο (defective). 
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Χο θζαξκΫλεο κνλΪδεο πξντφληνο ραξαθηεξέδνληαη εθεέλεο πνπ δελ επηδΫρνληαη θακέα 

επηδηφξζσζε κε πεξαηηΫξσ επεμεξγαζέα ηνπο, φπσο γηα παξΪδεηγκα Ϋλα δηαθεκηζηηθφ 

θπιιΪδην κε θαθά πνηφηεηα εθηχπσζεο. ηελ θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγάο νη 

θζαξκΫλεο κνλΪδεο ηνπ πξντφληνο αληηκεησπέδνληαη κε δχν ηξφπνπο : 

 

 νη θζαξκΫλεο κνλΪδεο αγλννχληαη (theory of neglect) κε απνηΫιεζκα λα 

ζεσξεέηαη φηη δελ παξάρζεζαλ πνηΫ, παξΪ ην γεγνλφο φηη Ϋρνπλ απνξξνθάζεη 

κΫξνο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο. Απηφ Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ηελ αχμεζε ηνπ αλΪ 

κνλΪδα θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ θζαξκΫλσλ κνλΪδσλ επηβαξχλεη ηηο 

νινθιεξσκΫλεο θαη ηηο εκηθαηεξγαζκΫλεο κνλΪδεο ηνπ πξντφληνο αλεμΪξηεηα 

απφ ην αλ ε θζνξΪ εέλαη θαλνληθά ά Ϋθηαθηε. Ζ κε δηΪθξηζε ηεο θζνξΪο ζε 

θαλνληθά θαη Ϋθηαθηε εέλαη ην κεηνλΫθηεκα ηνπ παξαπΪλσ ηξφπνπ, ελψ ην 

πιενλΫθηεκα εέλαη ε απιφηεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο 

 νη θζαξκΫλεο κνλΪδεο ιακβΪλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλΪ κνλΪδα 

θφζηνπο (separate element of cost) θαη Ϋηζη ζπγθεληξψλεηαη ην θφζηνο 

παξαγσγάο πνπ ηνπο αληηζηνηρεέ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεέ λα γέλεη δηΪθξηζε 

κεηαμχ θαλνληθάο θαη Ϋθηαθηεο θζνξΪο θαη νη κνλΪδεο πνπ νινθιεξψζεθαλ ά 

θαη νη κνλΪδεο πνπ παξακΫλνπλ εκηθαηεξγαζκΫλεο επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο 

ηεο θαλνληθάο θζνξΪο. Σν θφζηνο ηεο Ϋθηαθηεο θζνξΪο ζα επηβαξχλεη ην ηειηθφ 

απνηΫιεζκα ζεσξνχκελν σο δεκηΪ. 

 

Σν κΫγεζνο ηνπ θφζηνπο ηεο θζνξΪο εμαξηΪηαη απφ ην ζεκεέν ηεο παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο ζην νπνέν γέλεηαη ν πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη δηαπηζηψλεηαη ε θζαξκΫλε 

παξαγσγά. Όζν λσξέηεξα γέλεη ν Ϋιεγρνο ηφζν κηθξφηεξν ζα εέλαη ην θφζηνο ηεο 

θζνξΪο. 

 

ΔιαηησκαηηθΫο ραξαθηεξέδνληαη νη κνλΪδεο πξντφληνο πνπ επηδΫρνληαη επηδηφξζσζε κε 

πεξαηηΫξσ επεμεξγαζέα ηνπο, φπσο γηα παξΪδεηγκα Ϋλα καραέξη πνπ δελ θφβεη 

ηθαλνπνηεηηθΪ αιιΪ κπνξεέ λα ππνβιεζεέ ζε επηπιΫνλ ηξφρηζκα. Σν θφζηνο ηεο 

πεξαηηΫξσ επεμεξγαζέαο επηβαξχλεη ην ηκάκα ζην νπνέν παξνπζηΪδνληαη νη 

ειαηησκαηηθΫο κνλΪδεο, απμΪλνληαο Ϋηζη ην αλΪ κνλΪδα θφζηνο. Καη ζηελ πεξέπησζε 

απηά Ϋρνπκε δηΪθξηζε κεηαμχ θπζηνινγηθνχ θαη Ϋθηαθηνπ πνζνζηνχ ειαηησκαηηθψλ 

κνλΪδσλ, ζε ζρΫζε κε ηηο θαιΫο κνλΪδεο πνπ παξΪγνληαη. ΔΪλ ην πνζνζηφ ησλ 

παξαγνκΫλσλ ειαηησκαηηθψλ κνλΪδσλ ζεσξεζεέ σο θπζηνινγηθφ απνηΫιεζκα ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, ζα πξΫπεη ην θφζηνο ηεο πεξαηηΫξσ επεμεξγαζέαο λα 

ζπκπεξηιεθζεέ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγάο. Αληέζεηα, αλ ην πνζνζηφ ησλ 

παξαγνκΫλσλ ειαηησκαηηθψλ κνλΪδσλ ζεσξεζεέ σο Ϋθηαθην, ην θφζηνο ηεο 
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πεξαηηΫξσ επεμεξγαζέαο δελ πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζεέ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγάο δηφηη ζα αιινηψζεη ην αλΪ κνλΪδα θφζηνο θαη ζα νδεγάζεη ζε ιΪζνο 

απνθΪζεηο. 

 

Σαπηφρξνλα ζε κηα παξαγσγηθά δηαδηθαζέα Ϋρνπκε ππνιεέκκαηα (scrap) θαη θχξεο 

(waste) ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Ζ απψιεηα ησλ κνλΪδσλ απηψλ πξνθχπηεη ππφ θπζηνινγηθΫο ζπλζάθεο σο ζπλΫπεηα 

ηεο έδηαο ηεο θχζεο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Μπνξεέ λα πξνθχςεη γηα 

παξΪδεηγκα απφ ηελ πγξαζέα ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρΪλεηαη ά απφ ηελ αληέδξαζε πνπ 

κπνξεέ λα πξνθιεζεέ απφ ηελ πξφζκημε δχν ά πεξηζζνηΫξσλ πξψησλ πιψλ. Γηα ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο θπζηνινγηθάο απψιεηαο εέλαη απαξαέηεηνο ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηεο Απνκεέσζεο ά Φχξαο θαη ησλ ΤπνιεηκκΪησλ. 

 

Μέα θπζηνινγηθά απψιεηα, γλσζηά θαη σο Ϋθηαθηε, δεκηνπξγεέηαη φηαλ ε πξαγκαηηθά 

απψιεηα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο εέλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θαλνληθά απψιεηα θαη 

πξνζδηνξέδεηαη σο ε δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθάο θαη ηεο θπζηνινγηθάο απψιεηαο. 

Ζ μερσξηζηά ινγηζηηθά παξαθνινχζεζε ηεο κε θπζηνινγηθάο απψιεηαο παξΫρεη ηηο 

απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ζηε δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο πξνθεηκΫλνπ λα εθηηκεζεέ ε 

Ϋθηαζε ηεο ππΫξβαζεο ησλ θπζηνινγηθψλ νξέσλ θαη λα ιεθζνχλ νη απαξαέηεηεο 

απνθΪζεηο. 

 

Με ηνλ φξν ππνιεέκκαηα ραξαθηεξέδνπκε ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα ππφινηπα πιηθΪ πνπ 

αλαιψζεθαλ, ηα νπνέα παξακΫλνπλ σο θαηΪινηπα ζην ηΫινο ηεο παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο θαη ζπλάζσο δελ κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγά 

ηνπ έδηνπ πξντφληνο. χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. «ππνιεέκκαηα εέλαη ηα πιηθΪ θαηΪινηπα 

ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, θαηΪ θαλφλα Ϊρξεζηα. Σα ππνιεέκκαηα, φηαλ, ζαλ 

Ϊρξεζηα, απνξξέπηνληαη, αληηπξνζσπεχνπλ κΫξνο ηεο βηνκεραληθάο απψιεηαο. (π.ρ. 

θχξαο). ηελ θαηεγνξέα ησλ ππνιεηκκΪησλ (ινγαξηαζκφο 22) εληΪζζνληαη θαη ηα 

αθαηΪιιεια γηα βηνκεραλνπνέεζε ά θαλνληθά αμηνπνέεζε δηΪθνξα πιηθΪ ά Ϋηνηκα ά 

εκηηειά πξντφληα». Ζ παξαγσγά ππνιεηκκΪησλ κπνξεέ λα εέλαη ζπλεράο θαη θαλνληθά, 

φπσο εέλαη ε παξαγσγά ξηληζκΪησλ κεηΪιισλ ζε Ϋλα κεραλνπξγεέν, ζπνξαδηθά, εληφο 

φκσο ησλ θπζηνινγηθψλ νξέσλ, ά κε θαλνληθά φηαλ ηα ππνιεέκκαηα νθεέινληαη κελ ζηε 

βηνκεραλνπνέεζε βξέζθνληαη φκσο εθηφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξέσλ ά φηαλ ηα 

παξαγφκελα ππνιεέκκαηα δελ πξνθαινχληαη απφ ηε βηνκεραλνπνέεζε αιιΪ απφ Ϊιιεο 

απξφβιεπηεο αηηέεο. 

 

Αθφκα σο ππνιεέκκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θΪπνηεο κνλΪδεο απφ 
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εκηθαηεξγαζκΫλα ά Ϋηνηκα πξντφληα πνπ εέλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ. Σα πιηθΪ απηΪ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγά Ϊιινπ πξντφληνο, γηα θΪπνην Ϊιιν 

ζθνπφ (αλΪινγα κε ηελ θχζε ηνπο), ά λα πσιεζνχλ ζε κηα πνιχ ρακειφηεξε ηηκά πνπ 

νλνκΪδεηαη ηηκά δηΪζσζεο (salvage value). ΠαξΪδεηγκα ππνιεηκκΪησλ εέλαη ηα 

θνκκΪηηα πνπ παξακΫλνπλ κεηΪ ην ηΫινο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο κπηζθφησλ θαη 

ηα νπνέα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαζθεπά Ϊιισλ κπηζθφησλ ά λα 

πσιεζνχλ γηα Ϊιιν ζθνπφ φπσο γηα εθηξνθά δψσλ. 

 

Σα ππνιεέκκαηα Ϋρνπλ ρακειά ηηκά πψιεζεο ζε ζρΫζε κε ηελ ηηκά πψιεζεο ηνπ 

παξαρζΫληνο πξντφληνο, φκσο Ϋρνπλ θΪπνηα αμέα. ηελ πεξέπησζε πψιεζεο, ην 

αληέηηκν αληηκεησπέδεηαη κε δχν ηξφπνπο : 

 

 αλ ε αμέα πψιεζεο ησλ ππνιεηκκΪησλ εέρε ζπκπεξηιεθζεέ ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ, ηα Ϋζνδα 

απφ ηελ  πψιεζά ηνπο ζα πξΫπεη λα κεηψζνπλ ηα πξαγκαηηθΪ γεληθΪ 

βηνκεραληθΪ Ϋμνδα ηεο επηρεέξεζεο 

 αλ ε αμέα πψιεζεο ησλ ππνιεηκκΪησλ δελ εέρε ζπκπεξηιεθζεέ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ, 

ηα Ϋζνδα απφ ηελ πψιεζά ηνπο ζα πξΫπεη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγάο 

ηνπ ηκάκαηνο απφ ην νπνέν πξνΫξρνληαη 

 

Ζ πψιεζε ησλ ππνιεηκκΪησλ (θαλνληθψλ θαη εθηΪθησλ) ζεσξεέηαη φηη κεηψλεη ην 

θφζηνο αλΪισζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζπλεπψο ην θφζηνο παξαγσγάο. χκθσλα 

κε κηα Ϊιιε πξνζΫγγηζε, ηα Ϋζνδα απφ ηε δηΪζεζε ησλ ππνιεηκκΪησλ πξνθαινχλ 

κεέσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο ελψ ηα αληέζηνηρα Ϋζνδα απφ ηε δηΪζεζε ησλ 

Ϋθηαθησλ ππνιεηκκΪησλ πξνθαινχλ κεέσζε ησλ Ϋθηαθησλ δεκηψλ πνπ πξνΫθπςαλ 

απφ ηελ ππΫξ ην θπζηνινγηθφ δεκηνπξγέα ππνιεηκκΪησλ. Ο ινγαξηαζκφο ησλ Ϋθηαθησλ 

δεκηψλ Ϋρεη πξνεγνχκελα ρξεσζεέ κε ην θφζηνο ησλ κε θπζηνινγηθψλ ππνιεηκκΪησλ 

κε πέζησζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ε αμέα ησλ ππνιεηκκΪησλ παξαγσγάο εέλαη ζεκαληηθά 

θαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεέ κεηαμχ ηεο απνζάθεπζεο ησλ ππνιεηκκΪησλ θαη ηεο 

πψιεζεο ά ρξεζηκνπνέεζάο ηνπο εέλαη κεγΪινο νη επηρεηξάζεηο απνηηκνχλ ηα 

απνζΫκαηα απηΪ ζηελ θαζαξά ξεπζηνπνηάζηκε αμέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε αλαγλψξηζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηα ππνιεέκκαηα εζφδσλ γέλεηαη ζηελ 

έδηα πεξένδν. ΟξηζκΫλεο επηρεηξάζεηο πνιιΫο θνξΫο θαζπζηεξνχλ ηελ πψιεζε ησλ 

ππνιεηκκΪησλ Ϋσο φηνπ ε ηηκά πψιεζάο ηνπο ζηελ αγνξΪ λα δηακνξθσζεέ ζε 
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δειεαζηηθΪ γηα ηελ επηρεέξεζε επέπεδα. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ησλ ζεκαληηθψλ 

δηαθπκΪλζεσλ ησλ ηηκψλ, φπσο εέλαη γηα παξΪδεηγκα νη ηηκΫο γηα ηα ππνιεέκκαηα 

κεηΪιισλ ν πξνζδηνξηζκφο κηαο εχινγεο θαζαξάο ηηκάο πψιεζεο δελ εέλαη εχθνινο. 

 

ΣΫινο, αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ηα ππνιεέκκαηα πξνζνκνηΪδνπλ κε ηα ππνπξντφληα. Σν 

ππνπξντφλ δεκηνπξγεέηαη θαηΪ ηελ παξαγσγά ελφο θχξηνπ πξντφληνο θαη Ϋρεη πνιχ 

κηθξφηεξε αμέα πψιεζεο ζε ζρΫζε κε απηφ. Ζ δηΪθξηζε κεηαμχ ππνιεέκκαηνο θαη 

ππνπξντφληνο ζπλάζσο Ϋγθεηηαη ζηε ζρεηηθά αμέα πψιεζεο κεηαμχ θΪζε ελφο απφ απηΪ 

θαη ηνπ θπξένπ πξντφληνο. Όζν κηθξφηεξε εέλαη ε ζρεηηθά αμέα πψιεζεο, ηφζν 

πηζαλφηεξνο εέλαη ν ραξαθηεξηζκφο σο ππνιεέκκαηνο. 

 

Κακέα δηΪθξηζε δε γέλεηαη κεηαμχ θαλνληθψλ θαη κε θαλνληθψλ ππνιεηκκΪησλ επεηδά 

δελ θαηαινγέδεηαη θαλΫλα θφζηνο παξαγσγάο ζ’ απηΪ. Ζ κφλε δηΪθξηζε πνπ γέλεηαη γηα 

ηα ππνιεέκκαηα εέλαη κεηαμχ ησλ ππνιεηκκΪησλ πνπ απνδέδνληαη ζηελ παξαγσγά ελφο 

ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ θαη ησλ ππνιεηκκΪησλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ εθηΫιεζε φισλ 

ησλ Ϋξγσλ ά ηελ παξαγσγά φισλ ησλ πξντφλησλ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξέπησζε 

θαηΪ ηελ νπνέα ηα ππνιεέκκαηα δελ απνηεινχλ θαηΪινηπα κηαο θαλνληθάο παξαγσγηθάο 

θαηεξγαζέαο αιιΪ πξνΫξρνληαη απφ απξφβιεπηα θαη Ϋθηαθηα γεγνλφηα, φπσο εέλαη κηα 

πιεκκχξα, ηφηε ε αμέα ηνπ απνηειεέ Ϋθηαθηε δεκέα. 

 

ηα ππνιεέκκαηα δελ θαηαινγέδεηαη θφζηνο παξαγσγάο. πλεπψο ε ινγηζηηθά 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκΪησλ δελ εέλαη δπλαηά κε ηε ρξάζε θνζηνινγηθψλ 

ζηνηρεέσλ. Οη επηρεηξάζεηο βΫβαηα παξαθνινπζνχλ ηα ππνιεέκκαηα ζε πνζφηεηεο γηα 

ιφγνπο ειΫγρνπ, κεέσζεο ηεο πηζαλφηεηαο θινπψλ αιιΪ γηα ιφγνπο κΫηξεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγάο. ην ζεκεέν απηφ πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη φηαλ ηα 

θαηΪινηπα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο δελ Ϋρνπλ γηα ηελ νηθνλνκηθά κνλΪδα θακέα 

ρξεζηκφηεηα ά αμέα πψιεζεο, ηφηε ραξαθηεξέδνληαη σο θχξα θαη φρη σο ππνιεέκκαηα. 

 

Χο θχξα ά απνκεέσζε πιηθψλ παξαγσγάο νξέδνπκε ην ηκάκα ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ησλ ππφινηπσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ, ά αθφκα θαη κΫξνο απφ ηα Ϋηνηκα 

πξντφληα πνπ παξάρζεζαλ, ην νπνέν παξακΫλεη ζην ηΫινο ηεο παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο θαη δελ Ϋρεη θακέα πεξαηηΫξσ ρξεζηκφηεηα ά αμέα. Αλ γηα ηα θαηΪινηπα 

απηΪ ππΪξρεη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνέεζεο ά πψιεζεο ηνπο, ηφηε ραξαθηεξέδνληαη σο 

ππνιεέκκαηα θαη φρη σο θχξα. Αθφκα σο θχξα ελλνεέηαη ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ πνπ ρΪλεηαη απφ κφλε ηεο θαηΪ ηελ παξαγσγηθά 

δηαδηθαζέα. 
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Ζ θχξα πιηθψλ δελ απνηειεέ ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ αληηθεέκελν απφ ινγηζηηθάο θαη 

θνζηνινγηθάο αληηκεηψπηζεο. Ο ιφγνο εέλαη φηη ε θχξα εέλαη ζπλάζσο αλαπφθεπθηε, ην 

θφζηνο ηεο εέλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρΫζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγάο θαη δελ Ϋρεη 

θακέα αμέα πψιεζεο. Σν θφζηνο ηεο θχξαο παξαγσγάο δελ ππνινγέδεηαη θαη δελ 

θαηαρσξεέηαη ζε νηθεένπο ινγαξηαζκνχο. Αληέζεηα ην θφζηνο απηφ ελζσκαηψλεηαη ζην 

θφζηνο παξαγσγάο επηβαξχλνληαο Ϋηζη ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ κνλΪδσλ 

πξντφληνο. ε πεξέπησζε πνπ ε θχξα ππεξβαέλεη ηα αλεθηΪ πνζνζηΪ πξΫπεη λα 

δηεξεπλΪηαη ε αηηέα πξνΫιεπζάο ηεο δηφηη έζσο λα ππνθξχπηεη αηηέεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο. Κφζηε πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

απνκΪθξπλζε ηεο θχξαο ζεσξνχληαη σο γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα. 

 

Όηαλ ε θχξα εθθξΪδεηαη ζε πνζνζηφ επέ ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ αλαιψζεθαλ, 

ππνινγέδεηαη σο εμάο :  

 
Απψιεηα (Φχξα)         Αλαισζεέζα Πνζφηεηα     _     Πνζφηεηα Τιηθψλ πνπ 
Παξαγσγάο        =      Τιηθψλ                                     ελζσκαηψζεθε ζην πξντφλ 
                                                    Αλαισζεέζα Πνζφηεηα Τιηθψλ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζέα ζεσξνχκε φηη νη κνλΪδεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ δελ 

αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ, ζπγθεληξψλνληαη, αιΫζνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξΫο πνζφηεηεο γηα ηελ παξαζθεπά ηεο θξΫκαο πνπ πεξηΫρεη ην 

ηειηθφ πξντφλ. Οη κνλΪδεο απηΫο, ζα ηαπηνπνηνχληαη ζηελ ζπλΫρεηα ηεο εξγαζέαο κε ηνλ 

φξν θχξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε, ζηελ παξνχζα εξγαζέα ζα κειεηεζνχλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ 

δηΪθνξεο κΫζνδνη θνζηνιφγεζεο. Γηα λα επηηεπρζεέ επθνιφηεξα θΪηη ηΫηνην 

παξνπζηΪδεηαη ζην θεθΪιαην απηφ ην πξντφλ ΒΑΦΛΑ ηεο εηαηξεέαο ΓΛΤΚΑ Α.Δ. 

 

Σν πξντφλ ΒΑΦΛΑ εέλαη κηα γθνθξΫηα κε επηθΪιπςε ζνθνιΪηαο γΪιαθηνο. Ζ γθνθξΫηα 

απνηειεέ Ϋλα ζΪληνπηηο βΪθιαο θαη θξΫκαο ηα νπνέα ελαιιΪζζνληαη. Έρνπκε δειαδά 

Ϋλα θχιιν, κηα ζηξψζε θξΫκαο, Ϋλα θχιιν θ.η.ι. Ϋηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεέ Ϋλα 

ηεηξΪθπιιν πξντφλ κε ηξεηο εζσηεξηθΫο ζηξψζεηο θξΫκαο. Σν δηΪγξακκα ξνάο γηα ηελ 

παξαγσγά ηνπ πξντφληνο παξνπζηΪδεηαη ζην ζράκα 4.1 

 

Αο ζεσξάζνπκε σο αθεηεξέα ηηο κεληαέεο πξνβιΫςεηο πνπ δέλνληαη ζην ηκάκα 

Παξαγσγάο απφ ην ηκάκα Πσιάζεσλ. Οη πξνβιΫςεηο πξνθχπηνπλ κε βΪζε ηηο 

ππνινγηδφκελεο αλΪγθεο ηεο αγνξΪο γηα ην πξντφλ ηεο εηαηξεέαο. Αθνινχζσο 

θαηαζηξψλεηαη ην κεληαέν πξφγξακκα παξαγσγάο ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο 

εκεξνκελέεο παξΪδνζεο ηεο θΪζε παξαγγειέαο, ηελ δπλακηθφηεηα ησλ γξακκψλ 

παξαγσγάο θαη ην δηαζΫζηκν πξνζσπηθφ. ηελ ζπλΫρεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα 

απνγξαθά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζέαο ελεκεξψλεηαη ην ηκάκα 

Πξνκεζεηψλ γηα ηηο ηξΫρνπζεο αλΪγθεο. Έηζη, ην ηκάκα παξαγσγάο κΫζσ ηνπ ηκάκαηνο 

Πξνκεζεηψλ Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηάζεη ην πξφγξακκα ηνπ θαη λα 

ηθαλνπνηάζεη ηελ αγνξΪ. ΣΫινο ην ηκάκα Απνζάθεπζεο, πνπ εέλαη ππεχζπλν ηφζν γηα 

ηελ παξαιαβά φζν θαη γηα ηελ νξζά δηαηάξεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζέαο, παξαιακβΪλεη θαη κεηαθΫξεη ζηελ παξαγσγά φηη απαηηεέηαη. 

 

ΔπηζηξΫθνληαο ζην πξντφλ πνπ καο ελδηαθΫξεη, πξΫπεη λα ηνληζηεέ φηη γηα ηελ 

δεκηνπξγέα ηνπ απαηηεέηαη ε παξαζθεπά βΪθιαο, θξΫκαο θαη ζνθνιΪηαο. Σν θΪζε 

εκηΫηνηκν πξντφλ παξαζθεπΪδεηαη αλεμΪξηεηα απφ ηα ππφινηπα, ηφζν ρξνληθΪ φζν θαη 

πνζνηηθΪ, θαη απιΪ ζε θΪπνηα θΪζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο απαηηεέηαη ε 

παξνπζέα δπν ά παξαπΪλσ απφ απηΪ ηα πξντφληα. 

 

Αθνινχζσο ζα αλαθεξζνχλ θΪπνηα βαζηθΪ ζεκεέα ζρεηηθΪ κε ηελ θΪζε θΪζε ηνπ ππφ 

κειΫηε πξντφληνο. 

 

Επκσηάξην : Σν πξψην ζηΪδην γηα ηελ παξαζθεπά ηεο βΪθιαο εέλαη ε δεκηνπξγέα ηνπ 

ρπινχ. Γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ρπινχ πξνζηέζεληαη ζε θαζνξηζκΫλεο πνζφηεηεο λεξφ, 
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ΥΖΜΑ 4.1 Οη θΪζεηο γηα ηελ παξαγσγά ηνπ πξντφληνο ΒΑΦΛΑ 

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Α΄ ΤΛΧΝ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

Α΄ ΤΛΧΝ

ΕΤΓΗΖ ΚΑΗ

ΠΡΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΧΝ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΕΤΜΖ

ΦΖΗΜΟ Δ

ΦΟΤΡΝΟ

ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΚΑΗ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ

ΑΝΣΟΤΗΣ

ΦΤΞΖ

ΑΝΣΟΤΗΣ

ΚΟΠΖ

ΑΝΣΟΤΗΣ

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ

ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΔ

ΟΚΟΛΑΣΑ

ΦΤΞΖ ΣΔΛΗΚΟΤ

ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΤΚΔΤΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΟΤ

ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΚΡΔΜΑ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

ΚΡΔΜΑ

ΦΤΞΖ ΚΑΗ

ΑΔΡΗΜΟ

ΚΡΔΜΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΟΚΟΛΑΣΑ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

ΟΚΟΛΑΣΑ

ΠΡΟΦΤΞΖ

ΟΚΟΛΑΣΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΖ

ΤΛΗΚΧΝ

ΤΚΔΤΑΗΑ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

ΤΛΗΚΧΝ

ΤΚΔΤΑΗΑ
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αιεχξη θαζψο θαη ηα ππφινηπα πξνδπγηζκΫλα πιηθΪ ηα νπνέα θαη αλακηγλχνληαη. ην 

ζεκεέν απηφ αμέδεη λα ηνληζηεέ φηη εέλαη πνιχ ζεκαληηθά ε πξνζζάθε ησλ απαξαηηάησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηηο πνζφηεηεο πνπ εέλαη πξνθαζνξηζκΫλεο απφ ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο 

ζπληαγάο. 

 

Φνχξλνο : Αθνινχζσο κεηαθΫξεηαη ειεγρφκελε πνζφηεηα δχκεο ζηνλ πξνζεξκαζκΫλν 

θνχξλν φπνπ θαη ςάλεηαη. Ζ πεξέζζεηα ηνπ λεξνχ απνκαθξχλεηαη θαη ιακβΪλεηαη 

θχιιν βΪθιαο κε νξηζκΫλεο δηαζηΪζεηο θαη πΪρνο, ελψ ηαπηφρξνλα ειΫγρεηαη θαη ν 

βαζκφο ςεζέκαηφο ηνπ. 

 

ΔπΪιεηςε : Ζ βΪθια πνπ πξνθχπηεη απφ ην ςάζηκν, κεηαθΫξεηαη ζηελ επΪιεηςε φπνπ 

γέλεηαη ην "ρηέζηκν" ηνπ ζΪληνπηηο κε ηελ ρξάζε θξΫκαο. Πξηλ γέλεη ε επΪιεηςε ηνπ 

θχιινπ απαηηεέηαη ςχμε θαη αεξηζκφο (ρηχπεκα) ηεο θξΫκαο κε αδξαλΫο αΫξην. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν Ϋρνπκε ζσζηΪ "ρηηζκΫλν" ζΪληνπηηο κε αθξΪηε γεχζε θαη ζηαζεξφ βΪξνο. 

ηε ζπλΫρεηα ην ζΪληνπηηο ςχρεηαη ζε ςπγεέν θαη νδεγεέηαη ζην επφκελν ζηΪδην. 

 

Κνπά κπινθ : Σν ζΪληνπηηο βΪθιαο πνπ Ϋρεη πξνθχςεη κεηαθΫξεηαη ζην θνπηηθφ φπνπ 

θαη θφβεηαη Ϋηζη ψζηε λα Ϋρνπκε ην αθΪιππην, απφ ζνθνιΪηα, ηειηθφ πξντφλ κε ηηο 

επηζπκεηΫο δηαζηΪζεηο. 

 

ΔπηθΪιπςε : Αθνινχζσο ην πξντφλ νδεγεέηαη ζε επηθαιππηηθά κεραλά φπνπ γέλεηαη ε 

επηθΪιπςε ηεο γθνθξΫηαο κε ζνθνιΪηα γΪιαθηνο. Δδψ πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ε 

ζνθνιΪηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δελ πξνζηέζεηαη ζην πξντφλ ζηηο ζπλζάθεο πνπ 

βξέζθεηαη ζηελ δεμακελά απνζάθεπζεο ηεο, αιιΪ κφλν αθνχ ππνζηεέ κηα δηαδηθαζέα 

πξφςπμεο (tempering). 

 

Χο ζνθνιΪηα νξέδνπκε ηνλ ζπλδπαζκφ βνπηχξνπ ηνπ θαθΪν θαη θαθαφκαδαο. Σα κφξηα 

ηνπ βνπηχξνπ ηνπ θαθΪν θξπζηαιιψλνληαη (παγψλνπλ), αλΪινγα κε ηηο ζπλζάθεο, κε 

ηΫζζεξηο δηαθξηηνχο ηξφπνπο δέλνληαο αληέζηνηρα ηΫζζεξηο δηαθνξεηηθΫο θξπζηαιιηθΫο 

δνκΫο. Μφλν κηα απφ απηΫο ηηο δνκΫο δέλεη ζνθνιΪηα κε ηα επηζπκεηΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, 

φπσο γπαιΪδα, ραξαθηεξηζηηθφ άρν θαηΪ ην δΪγθσκα (απηφ ηζρχεη κφλν γηα κπΪξα 

ζνθνιΪηαο), ρξψκα, θαιά γεληθφηεξα εκθΪληζε, ζηαζεξφηεηα πξντφληνο θαη κεγΪινο 

ρξφλνο παξακνλάο ζην ξΪθη.  

 

Γηα λα επηηεπρζεέ ε δνκά απηά πξΫπεη ε ζνθνιΪηα λα παγψζεη ζηαδηαθΪ (πξνςπρζεέ) 

Ϋηζη ψζηε λα Ϋρνπκε κεξηθά πξνθξπζηΪιισζε ησλ κνξέσλ ηνπ βνπηχξνπ ηνπ θαθΪν. 

Όηαλ νη πξψηνη επηζπκεηνέ θξχζηαιινη παξαρζνχλ, βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγέα θαη 
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Ϊιισλ θξπζηΪιισλ κε ηελ έδηα δνκά, θαζψο Ϋρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα επεξεΪδνπλ ηνπο 

γεηηνληθνχο ηνπο θξπζηΪιινπο κε απνηΫιεζκα λα παέξλνπλ θαη εθεέλνη παξφκνηα 

δηΪηαμε ζην ρψξν. 

 

Φχμε : ΜεηΪ ηελ επηθΪιπςε ην πξντφλ νδεγεέηαη ζε ςπγεέν φπνπ θαη παξακΫλεη γηα 

πεξέπνπ δΫθα ιεπηΪ. Ζ ςχμε ηνπ πξντφληνο ζα πξΫπεη λα εέλαη άπηα γηα λα κελ Ϋρνπκε 

Ϊκεζν πΪγσκα ηεο ζνθνιΪηαο. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο παξακνλάο ηνπ πξντφληνο ζην 

ςπγεέν, νινθιεξψλεηαη ε θξπζηΪιισζε ησλ κνξέσλ ηνπ βνπηχξνπ ηνπ θαθΪν ηεο 

ζνθνιΪηαο. 

 

πζθεπαζέα : ηε ζπλΫρεηα ην επηθαιπκκΫλν ηειηθφ πξντφλ θιεέλεηαη ζε εηδηθά 

ζπζθεπαζηηθά κεραλά ζε αεξνζηεγά ζπζθεπαζέα (flow pack) γηα ηελ θαιχηεξε 

πξνζηαζέα ηνπ απφ ηηο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο (πγξαζέα, νζκΫο). ηελ ζπζθεπαζέα 

αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη Ϊιια ζηνηρεέα πνπ ν 

παξαγσγφο θξέλεη φηη πξΫπεη λα δεισζνχλ. 

 

ΣΫινο ην πξντφλ ηνπνζεηεέηαη ζε θνπηέ θαη ζηε ζπλΫρεηα ζε ραξηνθηβψηην. Σν 

ζπζθεπαζκΫλν πιΫνλ πξντφλ δηαηεξεέηαη ζηελ απνζάθε εηνέκσλ πξντφλησλ απφ φπνπ 

θαη νδεγεέηαη ζηα θΫληξα δηαλνκάο. νθνιαηνεηδά πξντφληα πνπ δελ Ϋρνπλ απνζεθεπηεέ 

ζε θαηΪιιειεο ζπλζάθεο (δειαδά ζε πεξηβΪιινλ μεξφ θαη δξνζεξφ) εέλαη πηζαλφ λα 

παξνπζηΪζνπλ Ϊζπξα ¨ζηέγκαηα¨ ζηελ επηθΪλεηΪ ηνπο, δεέγκα φηη ην βνχηπξν ηνπ 

θαθΪν Ϋρεη ιηψζεη θαη μαλαπαγψζεη κε ιΪζνο ηξφπν (blooming). ΚΪηη ηΫηνην δελ 

ζεκαέλεη φηη ην πξντφλ εέλαη αθαηΪιιειν πξνο βξψζε, αιιΪ δεκηνπξγεέ κηα Ϊζρεκε 

εηθφλα θΪλνληαο ην πξντφλ αλεπηζχκεην ζηνλ θαηαλαισηά. 

 

Ζ εηθφλα ηεο εκεξάζηαο παξαγσγάο ελφο πξντφληνο ζπγθεληξψλεηαη θαη θαηαγξΪθεηαη 

ζην δειηέν κεραλψλ (ζράκα 4.2). ην δειηέν απηφ αλαθΫξεηαη ην πξντφλ, νη βΪξδηεο θαη 

νη ψξεο πνπ αθηεξψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγά ηνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ πνπ απαζρνιάζεθαλ (ζεσξνχκε φηη θΪζε βΪξδηα δηαξθεέ νθηψ ψξεο 

δειαδά απφ 6 πκ Ϋσο 2 κκ, απφ 2 κκ Ϋσο 10 κκ θαη απφ 10 κκ Ϋσο 6 πκ ηεο επφκελεο 

εκΫξαο). Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο γξακκάο παξαγσγάο, γέλεηαη 

θαηαγξαθά ηνπ παξαγνκΫλνπ πξντφληνο ηξεηο θνξΫο ζε θΪζε βΪξδηα (κε ηελ 

πξνυπφζεζε θπζηθΪ λα Ϋρνπκε παξαγσγά ηνπ πξντφληνο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα νιφθιεξεο 

ηεο βΪξδηαο). ΣΫινο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γξακκάο παξαγσγάο θαη κε ηελ ρξάζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ δεδνκΫλσλ ηεο παξαγσγάο, ππνινγέδεηαη ε απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

κεραλάο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαθΫξνληαη θαη ηπρφλ παξαηεξάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ Α΄ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

 

Οη ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο (production cost) κηαο κνλΪδαο πξντφληνο 

εέλαη : 

 

 νη αλαισζεέζεο πξψηεο χιεο 

 ε ακνηβά ησλ Ϊκεζσλ εξγαηηθψλ 

 ην εηδηθφ βηνκεραληθφ θφζηνο 

 ην γεληθφ βηνκεραληθφ θφζηνο 

 

Ζ θαηεγνξηνπνέεζε κε βΪζε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο, παξΫρεη 

πιεξνθνξέεο αλαθνξηθΪ κε ηε κΫηξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειΫζκαηνο κηαο πεξηφδνπ 

θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθάο πνιηηηθάο ηεο επηρεέξεζεο. 

 

ην θεθΪιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε πξψηεο χιεο θαη κε ηελ Ϊκεζε εξγαζέα. 

 

5.2 ΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ Α΄ ΤΛΧΝ 

 

 

Πξψηεο χιεο (direct materials) εέλαη φια ηα θχξηα πιηθΪ ηα νπνέα ελζσκαηψλνληαη ζην 

παξαγφκελν πξντφλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ πΪλσ ζε απηφ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κΫξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγά 

ηνπ. Απνηεινχλ ηκάκα ηνπ Ϊκεζνπ θφζηνπο (direct cost) δηφηη επηβαξχλνπλ απεπζεέαο 

ην παξαγφκελν πξντφλ. ην παξαγφκελν πξντφλ ελζσκαηψλνληαη θαη Ϊιια πιηθΪ ηα 

νπνέα ιφγσ ηεο κηθξάο ηνπο αμέαο, ζε ζρΫζε κε ηα θχξηα πιηθΪ, ά ιφγσ ηνπ φηη δελ εέλαη 

δηαθξηηΪ πΪλσ ζην παξαγφκελν πξντφλ, νλνκΪδνληαη βνεζεηηθΪ ά Ϋκκεζα πιηθΪ 

(indirect materials). Αλαιπηηθφηεξα, σο πξψηεο χιεο ζεσξνχληαη : 

 

 Σα πιηθΪ πνπ αγνξΪδνληαη εηδηθΪ γηα ηελ παξαγσγά ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρεέξεζεο θαη ηα νπνέα απνζεθεχνληαη ζηελ απνζάθε πξψησλ πιψλ γηα λα 

εμαρζνχλ απφ απηάλ φηαλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Σα πξντφληα πνπ Ϋρνπλ άδε παξαρζεέ αιιΪ μαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγά Ϊιισλ πξντφλησλ θαη ηα νπνέα παξαιακβΪλνληαη απφ ηελ απνζάθε 
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εηνέκσλ πξντφλησλ 

 Σα εκηθαηεξγαζκΫλα πξντφληα πνπ πξνρσξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγηθά 

δηαδηθαζέα, απφ κηα επεμεξγαζέα ζε Ϊιιε ά απφ Ϋλα ηκάκα ηνπ εξγνζηαζένπ ζε 

Ϊιιν. Σα πξντφληα απηΪ (αλ θαη εκηθαηεξγαζκΫλα σο πξνο ηελ ηειηθά ηνπο 

κνξθά) εέλαη ¨Ϋηνηκα¨ φζνλ αθνξΪ ηε δηαδηθαζέα ά ην ηκάκα απφ ην νπνέν 

εμΪγνληαη θαη ¨πξψηεο χιεο¨ φζνλ αθνξΪ ηε δηαδηθαζέα ά ην ηκάκα ζην νπνέν 

εηζΪγνληαη. 

 

ε κηα βηνκεραληθά επηρεέξεζε ε αγνξΪ πξψησλ πιψλ εέλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο Ϋλα 

κεγΪιν κΫξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο ελφο πξντφληνο απνηειεέηαη απφ ην 

θφζηνο ηεο αλΪισζεο ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ επηινγά ελφο πξνκεζεπηά γέλεηαη θαη’ 

αξράλ κε βΪζε ηελ ηηκά πνπ ζα ζπκθσλεζεέ θαη ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα πνπ ζα 

παξαιεθζεέ απφ ηελ επηρεέξεζε. Έλα αθφκα θξηηάξην γηα ηελ επηινγά ά φρη ελφο 

πξνκεζεπηά απνηειεέ ε πνηφηεηα, αθνχ αλ αγνξαζηνχλ πξψηεο χιεο ρακειάο 

πνηφηεηαο εέλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιάκαηα ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα, 

λα πξνθιεζεέ πηψζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγνκΫλνπ πξντφληνο θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ θζνξΫο ζηα κεραλάκαηα πνπ επεμεξγΪδνληαη ηηο ελ ιφγσ πξψηεο χιεο. 

Σαπηφρξνλα ζεκαληηθφο εέλαη θαη ν ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πξψησλ πιψλ, θαζψο 

κπνξεέ λα αλαζηαιεέ αθφκα θαη ε ιεηηνπξγέα ελφο νιφθιεξνπ εξγνζηΪζηνπ. 

 

πλάζσο ν ππεχζπλνο Απνζάθεο, ν νπνένο Ϋρεη θαιχηεξε Ϊπνςε γηα ηα απνζΫκαηΪ 

ηνπ ζε πξψηεο χιεο αιιΪ θαη γηα ηνλ ξπζκφ αλΪισζάο ηνπο, εέλαη ην Ϊηνκν πνπ δεηΪ 

ηελ αγνξΪ ησλ πιηθψλ εθεέλσλ πνπ ζα εμαζθαιέζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηεο 

παξαγσγάο. Παξαγγειέεο εέλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ θαη απφ ην Σκάκα ηεο Παξαγσγάο 

πξνθεηκΫλνπ λα αθνινπζεζεέ ην πξφγξακκΪ παξαγσγάο, ά θαη απφ ηνλ πξντζηΪκελν 

Ϊιινπ ηκάκαηνο, φπσο ηνπ Σκάκαηνο πληάξεζεο, Ϋηζη ψζηε ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αλΪγθεο ηνπ. Αθνινχζσο ζπκπιεξψλεηαη αέηεζε αγνξΪο, φπνπ ζπλάζσο αλαθΫξεηαη ε 

πεξηγξαθά, νη πξνδηαγξαθΫο, ν θσδηθφο, ε πνζφηεηα θαη ε εκεξνκελέα παξΪδνζεο ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζα αγνξαζηεέ θαη απνζηΫιιεηαη ζην Σκάκα Πξνκεζεηψλ. Σν Σκάκα 

Πξνκεζεηψλ πξνρσξΪ ζηελ αγνξΪ ησλ πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηά πνπ Ϋρεη επηιΫμεη 

απνζηΫιινληαο κηα εληνιά ά παξαγγειέα αγνξΪο (purchase order). Σαπηφρξνλα ην 

Σκάκα Πξνκεζεηψλ πξΫπεη λα επηθνηλσλάζεη κε ηνλ πξνκεζεπηά ιέγεο εκΫξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελέα παξΪδνζεο γηα λα ελεκεξσζεέ γηα ηελ εκπξφζεζκε ηθαλνπνέεζε ηεο 

παξαγγειέαο, θαζψο θαη λα πξνβεέ ζηηο θαηΪιιειεο ελΫξγεηεο ζε πεξέπησζε 

θαζπζηΫξεζεο. 

 

ΚΪζε επηρεέξεζε δέλεη κεγΪιε ζεκαζέα ζηνλ Ϋιεγρν ησλ απνζεκΪησλ ηεο. Ο Ϋιεγρνο 
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απηφο εέλαη απαξαέηεηνο γηα λα ζπγθξαηεζεέ ην θφζηνο παξαγσγάο, γηα λα ππΪξρεη ε 

ρακειφηεξε δπλαηά δΫζκεπζε θεθαιαέσλ ζε απνζΫκαηα θαη γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε 

νκαιά ιεηηνπξγέα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Καζπζηεξάζεηο ζηελ παξαγσγά 

κπνξεέ λα πξνθαιΫζνπλ κε Ϋγθαηξε ηθαλνπνέεζε ησλ παξαγγειηψλ κε απνηΫιεζκα 

ηφζν ηελ απψιεηα θεξδψλ απφ αθπξψζεηο πσιάζεσλ, φζν θαη ηελ δπζθάκηζε ηεο 

επηρεέξεζεο. 

 

Σν επέπεδν ησλ απνζεκΪησλ πξΫπεη λα εμαξηΪηαη απφ ην ξπζκφ αλΪισζεο ηνπο, ελψ 

ην Ϊξηζην (optimum) χςνο δΫζκεπζεο θεθαιαέσλ ζε απνζΫκαηα πξΫπεη λα 

πξνζδηνξέδεηαη κε ηελ βνάζεηα θαηΪιιεισλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ (quantitative 

techniques) ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε ειαρηζηνπνέεζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιεέηαη 

απφ ηελ ππεξβνιηθά ά ειιηπά απνζεκαηνπνέεζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνέθεζεο 

ησλ απνζεκΪησλ εμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηελ αθξηβά πξφβιεςε ησλ 

πσιάζεσλ ηεο επηρεέξεζεο. Οη πξνβιΫςεηο ησλ πσιάζεσλ βνεζνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξνληζκνχ (timing) ησλ παξαγγειηψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηΫο, ελψ 

ν Ϋιεγρνο ησλ απνζεκΪησλ εέλαη ζπλΪξηεζε ηνπ θαινχ πξνγξακκαηηζκνχ (scheduling) 

ηεο παξαγσγάο. ΚΪπνηεο απφ ηηο ζπλεζΫζηεξεο πνζνηηθΫο κεζφδνπο ειΫγρνπ ησλ 

απνζεκΪησλ εέλαη νη θπθιηθΫο παξαγγειέεο (order cycling), νη ειΪρηζηεο θαη κΫγηζηεο 

πνζφηεηεο (minimum – maximum quantities) θαη ην απφζεκα αζθαιεέαο (safety stock). 

ΣΫινο, Ϊιινη παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηηο παξαγγειέεο εέλαη ν θέλδπλνο 

απαξραέσζεο ησλ πιηθψλ, ν δηαζΫζηκνο ρψξνο ηεο απνζάθεο, νη εθπηψζεηο πνπ 

κπνξεέ λα πεηχρεη ην ηκάκα πξνκεζεηψλ θαη ην θφζηνο κεηαθνξΪο. 

 

Ζ απνζάθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζέαο απνηειεέηαη απφ ηελ 

θπζηθά ηάξεζε θαη απφ ηελ ινγηζηηθά παξαθνινχζεζε ησλ απνζεθψλ. Οη δχν απηΫο 

εξγαζέεο δελ εέλαη απαξαέηεην λα γέλνληαη ζηνλ έδην γεσγξαθηθφ ρψξν. Ζ θπζηθά 

ηάξεζε βνεζΪ ζηνλ Ϊκεζν εληνπηζκφ θαη ζηελ γξάγνξε ρνξάγεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

ζηελ παξαγσγά, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξαγγειηψλ. 

Γηα λα γέλνπλ φκσο ηα πξνεγνχκελα ζα πξΫπεη λα εέλαη ζσζηά ε ινγηζηηθά 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκΪησλ θΪηη πνπ επηηπγρΪλεηαη κΫζσ ηεο θπζηθάο 

απνγξαθάο (stock taking). Ζ ινγηζηηθά παξαθνινχζεζε ησλ απνζεθψλ ζηεξέδεηαη 

ζηελ παξαιαβά, ηελ ρνξάγεζε θαη ηηο επηζηξνθΫο ησλ πιηθψλ. 

 

Έλαο αθφκε ξφινο ηεο ινγηζηηθάο παξαθνινχζεζεο εέλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ηεο αλΪισζεο ησλ πξψησλ πιψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο εμαξηΪηαη απφ ην 

ρξνληθφ ζεκεέν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη απφ ηελ κΫζνδν απνηέκεζεο (inventory 

valuation method) ησλ απνζεκΪησλ. 
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Όζνλ αθνξΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, ππΪξρνπλ δχν ζπζηάκαηα ζπγθΫληξσζεο 

ηνπ θφζηνπο αλΪισζεο. Σν ζχζηεκα πεξηνδηθάο απνγξαθάο (periodic inventory 

system), φπνπ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηελ παξαγσγά 

ππνινγέδεηαη πεξηνδηθΪ (π.ρ. θΪζε εμΪκελν) θαη ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο ά ζπλερνχο 

απνγξαθάο (perpetual inventory system), φπνπ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ πξΫπεη 

λα εέλαη γλσζηφ θαηΪ ηνλ ρξφλν ρνξάγεζάο ηνπο απφ ηελ απνζάθε. Ζ κΫζνδνο ηεο 

πεξηνδηθάο απνγξαθάο ζηεξέδεηαη ζηνλ εμάο ππνινγηζκφ : 

 

ΑπνζΫκαηα πξψηεο χιεο Υ, αξράο 

+ ΑγνξΫο πξψηεο χιεο Υ 

= ΓηαζΫζηκε πνζφηεηα πξψηεο χιεο Υ 

- ΑπνζΫκαηα πξψηεο χιεο Υ, ηΫινπο  (κε βΪζε ηε θπζηθά απνγξαθά) 

= Κφζηνο αλΪισζεο πξψηεο χιεο Υ 

 

Ζ κΫζνδνο ηεο πεξηνδηθάο απνγξαθάο εέλαη θαηΪιιειε γηα επηρεηξάζεηο νη νπνέεο δελ 

Ϋρνπλ Ϊκεζν πξφβιεκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζΫλησλ πξντφλησλ ζε 

ζπρλΪ δηαζηάκαηα. Αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη θαηΪ ηελ κΫζνδν απηά ην θφζηνο αλΪισζεο 

πξνθχπηεη σο δηαθνξΪ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηάζεσο ηεο δηαζΫζηκεο πνζφηεηαο ηεο 

πξψηεο χιεο θαη ηνπ θφζηνπο θηάζεσο ηνπ ηειηθνχ απνζΫκαηνο ηεο χιεο απηάο. 

 

Ζ κΫζνδνο ηεο δηαξθνχο ά ζπλερνχο απνγξαθάο ππνινγέδεηαη σο εμάο : 

 

ΑπνζΫκαηα πξψηεο χιεο Υ, αξράο 

+ ΑγνξΫο πξψηεο χιεο Υ 

= ΓηαζΫζηκε πνζφηεηα πξψηεο χιεο Υ 

- Κφζηνο αλΪισζεο πξψηεο χιεο Υ  

= ΑπνζΫκαηα πξψηεο χιεο Υ, ηΫινπο  (γηα ζχγθξηζε κε ηε θπζηθά απνγξαθά) 

 

Ζ κΫζνδνο ηεο δηαξθνχο ά ζπλερνχο απνγξαθάο κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ 

Ϋγθαηξε θνζηνιφγεζε ησλ παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ, ηνλ ζσζηφηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηηκάο πψιεζάο ηνπο θαη ηελ ζπλερά παξνρά πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε 

ηνλ Ϋιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκΪησλ θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο ησλ πξντφλησλ. 

ΣΫινο πξΫπεη λα ηνληζηεέ φηη ε θπζηθά απνγξαθά αλ θαη δελ εέλαη απαξαέηεηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλΪισζεο ηεο πξψηεο χιεο εέλαη ρξάζηκε, θαζψο δξα 

ειεγθηηθΪ γηα ηνλ εληνπηζκφ θπξψλ ά Ϊιισλ απσιεηψλ απφ ηελ απνζάθε. 

 

Όζνλ αθνξΪ ηελ κΫζνδν απνηέκεζεο ησλ απνζεκΪησλ, ε ζεκαζέα ηεο νθεέιεηαη ζην 
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γεγνλφο φηη ελψ νη επηρεηξάζεηο πξνκεζεχνληαη ζπλερψο πξψηεο χιεο, ζε αξαηΪ ά 

ζπρλΪ δηαζηάκαηα, αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπο, νη ηηκΫο πψιεζεο ησλ πξψησλ πιψλ 

κεηαβΪιινληαη. Έηζη πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηάζεσο 

ηφζν ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρνξεγνχληαη πξνο ηελ παξαγσγά, φζν θαη εθεέλσλ πνπ 

παξακΫλνπλ αρξεζηκνπνέεηεο σο απφζεκα. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπέδεηαη κε ηελ 

ρξάζε θΪπνηαο κεζφδνπ απνηέκεζεο ησλ απνζεκΪησλ. 

 

Οη κΫζνδνη απνηέκεζεο ησλ απνζεκΪησλ ησλ πξψησλ πιψλ εέλαη νη εμάο : 

 

1. ΜΫζνδνο ηεο ζεηξΪο εμΪληιεζεο ησλ απνζεκΪησλ (F.I.F.O., first - in, first - out) 

 

χκθσλα κε ηε κΫζνδν F.I.F.O. γέλεηαη ε ππφζεζε φηη νη κνλΪδεο ελφο πιηθνχ πνπ 

κπάθαλ πξψηεο, ρξνληθΪ, ζηελ απνζάθε ζα ρνξεγεζνχλ πξψηεο, Ϊξα ρξεζηκνπνηεέηαη 

ε έδηα ηηκά παξαιαβάο κΫρξη λα ηειεηψζνπλ φιεο νη κνλΪδεο πνπ Ϋθζαζαλ καδέ. Όηαλ 

ηειεηψζνπλ νη κνλΪδεο κηαο παξαιαβάο νη επφκελεο ρνξεγάζεηο γέλνληαη απφ ηελ 

επφκελε παξαιαβά, Ϊξα θαη ε ηηκά ζα εέλαη εθεέλε ηεο επφκελεο παξαιαβάο, θ.ν.θ. Σα 

πιενλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη φηη : 

 

 Δέλαη ξεαιηζηηθά δηφηη ππνζΫηεη φηη νη πην παιηΫο παξαιαβΫο ζα πξνρσξάζνπλ 

πξνο ηελ παξαγσγά πξψηεο 

 Ζ απνηέκεζε ηνπ ππνινέπνπ δελ εέλαη καθξηΪ απφ ηελ ηξΫρνπζα ηηκά ηεο 

αγνξΪο 

 Γελ δεκηνπξγεέ ινγηζηηθΪ θΫξδε ά δεκηΫο δηφηη ην ζχλνιν ησλ παξαιαβψλ κηαο 

πεξηφδνπ κεησκΫλν θαηΪ ηελ απνηέκεζε ηνπ ππνινέπνπ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν 

ησλ ρνξεγάζεσλ 

 

Σα κεηνλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη : 

 

 Δέλαη δχζθνιε ζηελ εθαξκνγά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεέηαη 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηάο, θαζψο πξΫπεη λα ζεκεηψλεηαη θΪζε θνξΪ ην 

ππφινηπν κηαο παξαιαβάο 

 Σν θφζηνο κεκνλσκΫλσλ ρνξεγάζεσλ έζσο δηαθΫξεη πνιχ απφ ηελ ηξΫρνπζα 

ηηκά 

 

Ζ κΫζνδνο απηά εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο πνπ 

Ϋρνπλ απζηεξά θαη πξνθαζνξηζκΫλε εκεξνκελέα ιάμεσο, π.ρ. επηρεηξάζεηο παξαγσγάο 
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πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε ην γΪια. 

 

2. ΜΫζνδνο ηεο αληέζηξνθεο ζεηξΪο εμΪληιεζεο ησλ απνζεκΪησλ (L.I.F.O., last - 

in, first - out) 

 

Με ηε κΫζνδν L.I.F.O. ππνζΫηνπκε φηη νη κνλΪδεο ηεο ηειεπηαέαο παξαιαβάο 

ρνξεγνχληαη πξψηεο, Ϊξα ε ηηκά ηεο ηειεπηαέαο παξαιαβάο ηζρχεη κΫρξη λα 

εμαληιεζνχλ νη κνλΪδεο ηεο παξαιαβάο απηάο. Όηαλ εμαληιεζνχλ νη κνλΪδεο 

ιακβΪλεηαη ε ηηκά ηεο πξνεγνχκελεο παξαιαβάο θ.ν.θ. Σα πιενλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ 

απηάο εέλαη φηη : 

 

 Οη ρνξεγάζεηο γέλνληαη ζε ηηκΫο πνιχ θνληΪ ζηηο ηξΫρνπζεο ηηκΫο αγνξΪο θαη 

Ϋηζη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πσιεζΫλησλ κηαο πεξηφδνπ ζπζρεηέδεηαη 

θαιχηεξα κε ηα Ϋζνδα ηεο πεξηφδνπ απηάο 

 Γελ δεκηνπξγεέ ινγηζηηθΪ θΫξδε ά δεκηΫο 

 

Σα κεηνλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη : 

 

 Δέλαη δχζρξεζηε 

 Γελ εέλαη ξεαιηζηηθά δηφηη ππνζΫηεη κηα ξνά κΪιινλ αληέζεηε πξνο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα ηνλ ιφγσ απηφ δελ εθαξκφδεηαη πνιχ ζπρλΪ 

 Όηαλ ηχρεη λα γέλεη ρνξάγεζε απφ πνιχ παιηΪ παξαιαβά, ε απνηέκεζε ζα γέλεη 

ζε ηειεέσο εμσπξαγκαηηθΫο ηηκΫο 

 Ζ απνηέκεζε ηνπ ππνινέπνπ εέλαη καθξηΪ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 

3. ΜΫζνδνο ηνπ απινχ κΫζνπ θφζηνπο (simple average cost) 

 

Ζ κΫζνδνο απηά βαζέδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απινχ κΫζνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ δηαέξεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο αγνξψλ κηαο πεξηφδνπ (ζπλ ην θφζηνο ηνπ 

αξρηθνχ απνζΫκαηνο, αλ ππΪξρεη) κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κνλΪδσλ πνπ 

αγνξΪζζεθαλ θαηΪ ηελ πεξένδν απηά (ζπλ ηηο κνλΪδεο ηνπ αξρηθνχ απνζΫκαηνο, αλ 

ππΪξρνπλ). Ζ κΫζνδνο απηά αλ θαη απιντθά, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ζηηο 

πεξηπηψζεηο απνηέκεζεο πιηθψλ ηα νπνέα εέλαη κηθξάο αμέαο θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

θφζηνο ηνπο δελ εέλαη ζεκαληηθφ αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ησλ 

ηηκψλ ηνπο. Αληέζεηα, δελ εέλαη θαηΪιιειε γηα ρξάζε ζηα πιαέζηα ηεο δηαξθνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκΪησλ, αθνχ ιακβΪλεη ππφςε δεδνκΫλα κηαο νιφθιεξεο 
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ρξνληθάο πεξηφδνπ, ε νπνέα κπνξεέ λα εέλαη αθφκα θαη Ϋλα νιφθιεξν Ϋηνο. 

 

4. ΜΫζνδνο ηνπ ζηαζκηθνχ κΫζνπ θφζηνπο (weighted average cost) 

 

Ζ κΫζνδνο ηνπ ζηαζκηθνχ κΫζνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηεέ ηηο πνζφηεηεο σο ζπληειεζηΫο 

ζηαζκέζεσο (weighting factors). Σν ζηαζκηθφ κΫζν θφζηνο θηάζεσο ππνινγέδεηαη θΪζε 

θνξΪ πνπ πξφθεηηαη λα γέλεη ρνξάγεζε πιηθψλ απφ ηελ απνζάθε πξνο ηελ παξαγσγά. 

Απηφ ζεκαέλεη φηη ην Ϊζξνηζκα ησλ πνζνηάησλ ησλ αγνξψλ, πνπ Ϋγηλαλ κΫρξη ηελ 

πξψηε ρνξάγεζε, επέ ην αλΪ κνλΪδα θφζηνο θηάζεσο θΪζε αγνξΪο, δηαηξεέηαη δηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κνλΪδσλ φισλ ησλ αγνξψλ, νη νπνέεο εέλαη δηαζΫζηκεο πξνο ρξάζε. ΔΪλ 

ππΪξμνπλ λΫεο παξαιαβΫο κΫρξη ηελ επφκελε ρνξάγεζε, ην θφζηνο θηάζεσο αλΪ 

κνλΪδα πξνζαξκφδεηαη αληέζηνηρα. ΔΪλ ππΪξρνπλ αξρηθΪ απνζΫκαηα ιακβΪλνληαη 

ππφςε ζηνλ πην πΪλσ ππνινγηζκφ. Σα πιενλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη φηη : 

 

 Δέλαη ινγηθά δηφηη ιακβΪλεη ππφςε ηπρφλ αθαλεέο εθπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηελ πεξέπησζε κεγΪινπ πιάζνπο αγνξαδφκελσλ κνλΪδσλ 

 Δέλαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγά ηεο 

 Δμνκαιχλεη ηηο κεγΪιεο δηαθπκΪλζεηο ηεο ηηκάο αγνξΪο 

 Γελ δεκηνπξγεέ ινγηζηηθΪ θΫξδε ά δεκηΫο 

 

Σα κεηνλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη : 

 

 ΑπνηηκΪ ηηο ρνξεγάζεηο ζε ππνζεηηθΫο ηηκΫο 

 Ζ δηαέξεζε ηεο αμέαο δηα ησλ κνλΪδσλ παξνπζηΪδεη πνιιΫο θνξΫο πξνβιάκαηα 

ζηξνγγπινπνέεζεο 

 

πρλΪ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κΫζνδνη πνπ δελ Ϋρνπλ σο ζθνπφ κφλν ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ θαη ησλ απνζεκΪησλ ηνπο. ΣΫηνηεο 

πεξηπηψζεηο Ϋρνπκε φηαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκάο πψιεζεο πξΫπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη ηξΫρνπζεο ηηκΫο (current prices) ησλ πξψησλ πιψλ (ηηκΫο 

αληηθαηΪζηαζεο ησλ πξψησλ πιψλ) ά φηαλ ζε κέα επηρεέξεζε εθαξκφδνληαη ζπζηάκαηα 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε κΫηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγέαο δηαθφξσλ 

ηκεκΪησλ ηεο θαη ηα νπνέα ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππεο ηηκΫο (standard prices). Οη 

κΫζνδνη απηΫο εέλαη : 
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5. ΜΫζνδνο ηεο ηηκάο αληηθαηΪζηαζεο (replacement value) 

 

Ζ κΫζνδνο ηεο ηηκάο αληηθαηΪζηαζεο ρξεζηκνπνηεέ ηελ ηξΫρνπζα ηηκά αγνξΪο γηα ηελ 

απνηέκεζε ησλ ρνξεγάζεσλ, αξθεέ ε ηηκά απηά λα εέλαη γλσζηά ηελ ζηηγκά ηεο 

ρνξάγεζεο, θΪηη πνπ εέλαη ζπλάζσο δχζθνιν. Σα πιενλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο 

εέλαη φηη : 

 

 Οη ρνξεγάζεηο γέλνληαη ζε ηξΫρνπζεο ηηκΫο θαη Ϋηζη εμππεξεηνχληαη ηπρφλ 

αλΪγθεο ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ 

 Οη ππνινγηζκνέ εέλαη απινέ 

 

Σα κεηνλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη : 

 

 Ίζσο ππΪξρνπλ δπζθνιέεο ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ηξΫρνπζαο ηηκάο ηδέσο γηα 

εηζαγφκελα πιηθΪ ά γηα πιηθΪ γηα ηα νπνέα Ϋρεη ζπκθσλεζεέ εηδηθά ηηκά κε ηνλ 

πξνκεζεπηά 

 Ζ αμέα ηνπ απνζΫκαηνο δελ Ϋρεη λφεκα αθνχ αιιΪδεη καδέ κε ηελ ηξΫρνπζα ηηκά 

 Γεκηνπξγεέ ινγηζηηθΪ θΫξδε θαη δεκηΫο ηα νπνέα νθεέινληαη απνθιεηζηηθΪ θαη 

κφλν ζηηο δηαθπκΪλζεηο ηεο ηξΫρνπζαο ηηκάο. Σν ζχλνιν ηεο αμέαο ησλ 

παξαιαβψλ κηαο πεξηφδνπ δελ ηζνχηαη κε ην Ϊζξνηζκα ηεο αμέαο ησλ 

ρνξεγάζεσλ κε ηελ αμέα ηνπ αξρηθνχ ππνινέπνπ 

 Γελ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ ζχληαμε ηεο ΚαηΪζηαζεο 

ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεσο θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Υξάζεσο. Ζ ρξεζηκνπνέεζά ηεο 

γέλεηαη εθηφο ηνπ επέζεκνπ (formal) ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο ηεο επηρεέξεζεο 

 

6. ΜΫζνδνο ηεο πξφηππεο ηηκάο (standard price) 

 

Ζ κΫζνδνο απηά ρξεζηκνπνηεέ κηα πξνθαζνξηζκΫλε ηηκά κνλΪδαο ηφζν γηα ηηο 

παξαιαβΫο φζν θαη γηα ηηο ρνξεγάζεηο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ πξφηππε θνζηνιφγεζε. 

Σα πιενλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη : 

 

 Δέλαη απιά 

 ΔπηηξΫπεη ηνλ Ϋιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηκεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε 

κε ηηο αγνξΫο πιηθψλ, ηελ επεμεξγαζέα ηνπο αιιΪ θαη ηελ πψιεζε ησλ εηνέκσλ 

πξντφλησλ 

 Δμαιεέθεη ηηο δηαθπκΪλζεηο ησλ ηηκψλ αγνξΪο απφ ην θφζηνο θαη Ϋηζη επηηξΫπεη 
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ζπγθξέζεηο κεηαμχ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

 

Σα κεηνλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ απηάο εέλαη : 

 

 Ζ δπζθνιέα ηνπ αξρηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφηππεο ηηκάο 

 Γεκηνπξγνχληαη ινγηζηηθΪ θΫξδε θαη δεκηΫο, αλ θαη ζηε πξφηππε 

θνζηνιφγεζε φιεο νη δηαθνξΫο ά νη απνθιέζεηο (variances) πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηαθηνπνηνχληαη ζην ηΫινο ηεο ρξάζεο 

 Οη ρνξεγάζεηο απνηηκψληαη ζε ηηκΫο πνπ έζσο λα απΫρνπλ απφ ηηο 

ηξΫρνπζεο 

 Αγλνεέ ηηο ηΪζεηο ησλ ηηκψλ αγνξΪο 

 

Οη αλσηΫξσ κΫζνδνη απνηέκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηνπ 

θφζηνπο αλΪισζεο ησλ πξψησλ πιψλ, φζν θαη ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκΪησλ ησλ 

πξψησλ πιψλ. Οη έδηεο κΫζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ απνηέκεζε ησλ εηνέκσλ 

πξντφλησλ ηεο επηρεέξεζεο σο πξνο ην θφζηνο ησλ πσιεζΫλησλ θαη ην θφζηνο ησλ 

απνζεκΪησλ εηνέκσλ πξντφλησλ. 

 

Ζ επηινγά ηεο κεζφδνπ απνηέκεζεο δελ εμαξηΪηαη κφλν απφ ην εέδνο ησλ απνζεκΪησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεέ ε επηρεέξεζε, αιιΪ θαη απφ ηελ πνιηηηθά θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

επηρεέξεζεο λα εκθαλέζεη ζην ηΫινο ηεο ρξάζεο Ϋλα θαιχηεξν ά ιηγφηεξν θαιφ 

νηθνλνκηθφ απνηΫιεζκα. 

 

5.3 ΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΜΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Άκεζε εξγαζέα (direct labor) εέλαη ε εξγαζέα ηελ νπνέα πξνζθΫξνπλ εθεέλνη νη νπνένη 

αζρνινχληαη Ϊκεζα κε ηελ επεμεξγαζέα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ε νπνέα ελζσκαηψλεηαη 

ζην παξαγφκελν πξντφλ, κπνξεέ δε λα δηαθξηζεέ πΪλσ ζε απηφ θαη απνηειεέ ζεκαληηθφ 

κΫξνο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλνιηθάο εξγαζέαο πνπ ζα απαηηεζεέ γηα ηελ παξαγσγά ηνπ. 

Απνηειεέ ηκάκα ηνπ Ϊκεζνπ θφζηνπο δηφηη επηβαξχλεη απεπζεέαο ην παξαγφκελν 

πξντφλ. ην παξαγφκελν πξντφλ ελζσκαηψλεηαη, ζπλάζσο, θαη Ϊιιε εξγαζέα ε νπνέα 

φκσο δελ εέλαη δηαθξηηά πΪλσ ζε απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νλνκΪδεηαη Ϋκκεζε εξγαζέα 

(indirect labor). Άκεζε εξγαζέα εέλαη δπλαηφλ λα απαηηεέηαη ζε φιν ην θΪζκα ησλ 

επεμεξγαζηψλ πνπ γέλνληαη απφ ηελ αξρηθά κνξθνπνέεζε κΫρξη ηελ ηειεηνπνέεζε ηνπ 

πξντφληνο, αλεμΪξηεηα απφ ην εΪλ εθηειεέηαη ρεηξνλαθηηθΪ ά κΫζσ ηνπ ρεηξηζκνχ 
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κεραλεκΪησλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε πΪληα φηη Ϋρνπκε Ϊκεζε αληηζηνέρηζε). 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε, ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ 

παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ. Δπεηδά φκσο εέλαη δπλαηφλ ηα παξαγφκελα πξντφληα λα 

εέλαη πνηθέια θαη λα δηαθΫξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

Ϊκεζεο εξγαζέαο ε νπνέα απαηηεέηαη γηα ηελ παξαγσγά ηνπο, εέλαη απαξαέηεην λα 

ππΪξρεη αλΪιπζε ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ εέδνπο ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνέα αλαιψζεθε 

ρξφλνο απφ ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. ΚΪηη ηΫηνην επηηπγρΪλεηαη κε ηελ ρξάζε 

σξνινγηαθάο θΪξηαο, φπνπ γηα ηνλ θΪζε εξγαδφκελν, θΪζε εκΫξα θαη κε ηελ βνάζεηα 

ελφο εηδηθνχ ξνινγηνχ, θαηαγξΪθεηαη ε ψξα πξνζΫιεπζεο θαη ε ψξα απνρψξεζάο ηνπ 

απφ ηελ επηρεέξεζε (κε δεδνκΫλν φηη ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνέν θαη παξΪγεη ηελ 

Ϊκεζε εξγαζέα, ακεέβεηαη κε Ϋλα πνζφ πνπ νλνκΪδεηαη εκεξνκέζζην θαη εμαξηΪηαη απφ 

ηηο ζπλνιηθΫο ψξεο εξγαζέαο ηνπ). 

 

Όπσο γέλεηαη εχθνια αληηιεπηφ κε ηελ σξνινγηαθά θΪξηα ειΫγρνληαη κφλν νη ψξεο 

παξνπζέαο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηελ επηρεέξεζε θαη ηέπνηα πεξηζζφηεξν. Γηα λα 

παξαθνινπζεζεέ ην πσο θαη ην πνπ αλαιψλεηαη ν ρξφλνο ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θχιια αλΪιπζεο ρξφλνπ (time 

analysis sheets). ηα θχιια απηΪ, αλαγξΪθεηαη γηα ηνλ θΪζε εξγαδφκελν νπνηαδάπνηε 

εξγαζέα απηφο εθηειεέ, θαζψο θαη ε δηΪξθεηα ηεο. 

 

Έλαο αθφκα ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκΫλσλ εέλαη ε θΪξηα 

εξγαζέαο (job ticket). Ζ δηαθνξΪ ηεο απφ ηα θχιια αλΪιπζεο ρξφλνπ εέλαη φηη ε θΪξηα 

εξγαζέαο αλαθΫξεηαη ζε εξγαζέα πνπ εθηειΫζζεθε ζε ζρΫζε π.ρ. κε κηα ζπγθεθξηκΫλε 

παξαγγειέα, ελψ ην θχιιν αλΪιπζεο ρξφλνπ αλαθΫξεηαη ζε εξγαδφκελν. Αθφκα ε 

θΪξηα εξγαζέαο κπνξεέ λα αλαθΫξεηαη ζε Ϋλα ζχλνιν εξγαζηψλ. ηελ πεξέπησζε απηά 

Ϋρνπκε ην πιενλΫθηεκα ηνπ εχθνινπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο , αθνχ φινη νη ρξφλνη 

εέλαη ζπγθεληξσκΫλνη αλΪ εξγαζέα. Σν κεηνλΫθηεκα ηνπ ηξφπνπ απηνχ εέλαη φηη ην 

θφζηνο δελ εέλαη γλσζηφ παξΪ κφλν φηαλ ηειεηψζνπλ φιεο νη επηκΫξνπο εξγαζέεο κε 

απνηΫιεζκα λα εέλαη Ϊγλσζηε ε πξννδεπηηθά δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο, θΪηη πνπ 

κπνξεέ λα δηνξζσζεέ αλ θΪζε θΪξηα εξγαζέαο αλαθΫξεηαη ζε κέα επέ κΫξνπο εξγαζέα. 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ πξνθχπηεη φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, 

πνπ απνηειεέ ηκάκα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο, βαζέδεηαη θαηαξράλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ σξψλ πνπ αλαιψζεθαλ. ηε ζπλΫρεηα κε βΪζε ην σξνκέζζην ησλ 

εξγαδνκΫλσλ πνπ αζρνιάζεθαλ ζα πξνθχςεη ην πνζφλ ηεο ακνηβάο ησλ εξγαδνκΫλσλ 

θαζψο θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ επηρεέξεζε. ΣΫινο ζηελ 
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πεξέπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο απνηειεέ κΫξνο ηνπ θφζηνπο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, ε 

ακνηβά ηνπ ζα αληηκεησπηζηεέ σο Ϊκεζν θφζηνο παξαγσγάο, ελψ εΪλ απνηειεέ κΫξνο 

ηνπ Ϋκκεζνπ θφζηνπο εξγαζέαο, ε ακνηβά ηνπ ζα αληηκεησπηζηεέ σο ζηνηρεέν ησλ 

γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ ΔΜΜΔΟΤ ΚΟΣΟΤ 

 

 

ην θεθΪιαην 5 αζρνιεζάθακε κε ηηο πξψηεο χιεο θαη κε ηελ Ϊκεζε εξγαζέα. ην 

παξφλ θεθΪιαην ζα κειεηάζνπκε ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ.  

 

6.1 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

 

Σα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα απνηεινχλ Ϋκκεζν θφζηνο θαζψο, ζε αληέζεζε κε ην 

Ϊκεζν, δελ εμαξηψληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο κφλν θνξΫα θφζηνπο. 

 

ΜΫζσ νπνηνπδάπνηε ζπζηάκαηνο θνζηνιφγεζεο κπνξνχκε ζρεηηθΪ εχθνια θαη κε 

αθξέβεηα λα ππνινγέζνπκε ην πξαγκαηηθφ (actual) θφζηνο, θαζψο απηφ βαζέδεηαη ζηηο 

αλαιψζεηο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζηα Ϊκεζα εξγαηηθΪ. Γελ ζπκβαέλεη φκσο ην έδην 

ζηελ πεξέπησζε ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ αθνχ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ε ηηκά ηνπο εέλαη Ϊγλσζηε. Έηζη ε ζπκκεηνρά ησλ εμφδσλ 

απηψλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο γέλεηαη κΫζσ πξφβιεςεο (projection) ά εθηέκεζεο 

(estimation) κε ηελ ρξάζε πξνθαζνξηζκΫλσλ ζπληειεζηψλ επηβΪξπλζεο 

(predetermined coefficient). 

 

ην Γεληθφ Βηνκεραληθφ Κφζηνο (overheads), ά ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, 

πεξηιακβΪλνληαη φιεο νη δαπΪλεο νη νπνέεο δελ γέλνληαη γηα Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν θνξΫα 

θφζηνπο αιιΪ γηα ην ζχλνιν ησλ θνξΫσλ απηψλ, δειαδά ιεέπεη ην ζηνηρεέν ηεο Ϊκεζεο 

αληηζηνέρεζεο ηνπ θφζηνπο κε ην θνξΫα ηνπ. Σν γεληθφ βηνκεραληθφ θφζηνο εέλαη 

Ϋκκεζν θφζηνο (indirect cost), δεκηνπξγεέηαη ζηα πιαέζηα ηεο παξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο 

ηεο επηρεέξεζεο θαη πξΫπεη λα βαξχλεη φια ηα παξαγφκελα πξντφληα. ΠεξηιακβΪλεη, 

δειαδά, δαπΪλεο πνπ γέλνληαη έζσο θαη πξηλ αθφκε νη πξψηεο χιεο εμαρζνχλ απφ ηελ 

απνζάθε πξψησλ πιψλ γηα λα αλαισζνχλ ά θαη κεηΪ απφ ηελ εηζαγσγά ησλ εηνέκσλ 

ζηελ απνζάθε εηνέκσλ πξντφλησλ. Παξαδεέγκαηα ηΫηνησλ δαπαλψλ εέλαη : 

 

 Ζ αλΪισζε ησλ Ϋκκεζσλ ά βνεζεηηθψλ πιηθψλ ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα 

ηελ παξαγσγά ηνπ πξντφληνο, πνπ δελ εέλαη φκσο εχθνιν ά εέλαη αζχκθνξν 

(ιφγσ ηεο δπζθνιέαο παξαθνινχζεζεο θαη ζπιινγάο ησλ απαξαέηεησλ 

ζηνηρεέσλ) λα αληηζηνηρεζνχλ Ϊκεζα πξνο απηφ (π.ρ. κηθξά πνζφηεηα θφιιαο 

ζε ζπζθεπαζηηθά κεραλά γηα ην θιεέζηκν ησλ θνπηηψλ ζηα νπνέα κπαέλεη ην 
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Ϋηνηκν πξντφλ). ηα Ϋκκεζα πιηθΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη δηΪθνξα Ϊιια 

αλαιψζηκα πιηθΪ φπσο π.ρ. κεραλΫιαηα πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζην πξντφλ 

αιιΪ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγά ηνπ 

 Ζ Ϋκκεζε εξγαζέα, δειαδά ε εξγαζέα ε νπνέα πξνζθΫξεηαη φρη γηα λα γέλεη ε 

επεμεξγαζέα κηαο κνλΪδαο ζπγθεθξηκΫλνπ πξντφληνο αιιΪ γηα λα ππνβνεζεζεέ 

ε επεμεξγαζέα απηά (π.ρ. ε εξγαζέα ηνπ πξντζηακΫλνπ βΪξδηαο, ε εξγαζέα ηνπ 

απνζεθΪξηνπ θ.ι.π.) 

 Σν ηπρφλ ελνέθην θαη ηα αζθΪιηζηξα ηνπ εξγνζηαζένπ 

 Ζ ελΫξγεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηα κεραλάκαηα ηνπ εξγνζηαζένπ 

 Οη ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνπλ ζηελ παξαγσγά ηα βνεζεηηθΪ ηκάκαηα ηνπ 

εξγνζηαζένπ, φπσο ην ηκάκα Πνηνηηθνχ ΔιΫγρνπ 

 Οη απνζβΫζεηο, ε ζπληάξεζε θαη νη επηζθεπΫο ησλ θηηξέσλ ηνπ εξγνζηαζένπ, 

ησλ κεραλεκΪησλ θ.ι.π. 

 Ο κηζζφο ηνπ δηεπζπληά εξγνζηαζένπ 

 

ην ζράκα 6.1 παξνπζηΪδνληαη νη ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο κηαο κνλΪδαο 

πξντφληνο. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη νη ζπληζηψζεο απηΫο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε 

δχν ηξφπνπο. Έηζη κπνξνχκε λα Ϋρνπκε νκαδνπνέεζε ηνπ θφζηνπο αλΪισζεο ησλ 

πξψησλ πιψλ κε ην θφζηνο ησλ Ϊκεζσλ εξγαηηθψλ φπνπ θαη πξνθχπηεη ην αξρηθφ 

θφζηνο (prime cost), ά νκαδνπνέεζε ηνπ θφζηνπο ησλ Ϊκεζσλ εξγαηηθψλ θαη ησλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ γηα ηελ δεκηνπξγέα ηνπ θφζηνπο κεηαηξνπάο 

(conversion cost). 

 

Σα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ρσξέδνληαη αλΪινγα κε ηελ παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα 

ηεο επηρεέξεζεο ζηηο εμάο θαηεγνξέεο : 

 

 ηα κεηαβιεηΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ηα νπνέα κεηαβΪιινληαη αλαινγηθΪ 

κε ην επέπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο, εληφο ηνπ ζρεηηθνχ εχξνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (δειαδά εληφο ηνπ δηαζηάκαηνο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ην 

ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο θαη ην αλΪ κνλΪδα κεηαβιεηφ θφζηνο παξακΫλνπλ 

ακεηΪβιεηα). Απηφ ζεκαέλεη φηη φζν κεγαιχηεξνο αξηζκφο κνλΪδσλ παξΪγεηαη, 

ηφζν πςειφηεξα εέλαη ηα ζπλνιηθΪ κεηαβιεηΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, ελψ 

ηα αλΪ κνλΪδα κεηαβιεηΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα παξακΫλνπλ ζηαζεξΪ. 

Παξαδεέγκαηα κεηαβιεηψλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ εέλαη ε αλΪισζε 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ θαη ε Ϋκκεζε εξγαζέα 
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ΥΖΜΑ 6.1 Οη ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο κηαο κνλΪδαο πξντφληνο 

 

ΠΡΧΣΔ

ΤΛΔ

ΑΜΔΑ

ΤΛΗΚΑ

ΔΜΜΔΑ

ΤΛΗΚΑ

ΔΡΓΑΗΑ

ΔΜΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΚΟΣΟ

ΦΟΡΔΑ

ΚΟΣΟΤ

(ΠΡΟΨΟΝ)

ΔΗΓΗΚΟ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΚΟΣΟ
 

 

 ηα ζηαζεξΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ηα νπνέα παξακΫλνπλ ακεηΪβιεηα, 

εληφο ηνπ ζρεηηθνχ εχξνπο, αλεμΪξηεηα απφ ηηο κεηαβνιΫο πνπ ζπληεινχληαη 

ζην επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο. Παξαδεέγκαηα ζηαζεξψλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ εέλαη νη απνζβΫζεηο θαη ηα ελνέθηα. ΑληηζΫησο ηα 

αλΪ κνλΪδα ζηαζεξΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα κεηαβΪιινληαη θαη κΪιηζηα 

αληέζηξνθα ζε ζρΫζε κε ηηο κεηαβνιΫο ζην επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη ν 

δηπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγνκΫλσλ κνλΪδσλ πξντφληνο, ζα επηθΫξεη 

ππνδηπιαζηαζκφ ζην αλΪ κνλΪδα θφζηνο ηνπ ελνηθένπ 

 ηα κηθηΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ηα νπνέα Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηηθΪ απφ ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξέεο. Παξαδεέγκαηα κηθηψλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ 

Δμφδσλ εέλαη ην ελνέθην ελφο θνξηεγνχ, φηαλ Ϋλα κΫξνο ηνπ ελνηθένπ εέλαη 

ζηαζεξφ θαη Ϋλα Ϊιιν κΫξνο εέλαη κεηαβιεηφ, νη δαπΪλεο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ ά ν κηζζφο ηνπ πξντζηακΫλνπ παξαγσγάο. ΠΪλησο ηα κηθηΪ ΓεληθΪ 

ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ζα πξΫπεη γηα ιφγνπο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειΫγρνπ ηνπ 

θφζηνπο λα δηαρσξέδνληαη ζε ζηαζεξΪ θαη κεηαβιεηΪ 
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Ο επηκεξηζκφο ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ απνηειεέ πνιχ ζεκαληηθφ δάηεκα 

ηφζν γηα ηνπο εξεπλεηΫο, φζν θαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιΪδν, θαζψο εμππεξεηεέ 

ζθνπνχο φπσο : 

 

 Σελ θαηΪξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηΪζεσλ 

 Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ιάςε απνθΪζεσλ 

 Σελ ηηκνινγηαθά πνιηηηθά 

 Σνλ Ϋιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνδφζεσλ 

 

Όπσο εέλαη θαλεξφ, ν κεξηζκφο ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ βνεζΪεη ηελ 

επηρεέξεζε λα απνηηκάζεη κε αθξέβεηα ηα απνζΫκαηΪ ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

πξνζδηνξέζεη θαη ην απνηΫιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο, λα απνθαζέδεη κεηαμχ 

ελαιιαθηηθψλ πξνηΪζεσλ, ιακβΪλνληαο ππ΄ φςηλ φζεο πιεξνθνξέεο θφζηνπο κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ζρεηηθΫο κε ηελ εθΪζηνηε απφθαζε, λα ηηκνινγεέ ηα πξντφληα ηεο θαηΪ 

ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεέ ηελ πηζαλφηεηα ε ηειηθά ηηκά πψιεζεο λα κελ θαιχπηεη ην 

πιάξεο θφζηνο παξαγσγάο θαη δηΪζεζάο ηνπο, θαη λα ειΫγρεη φιεο ηηο πεγΫο 

δεκηνπξγέαο εμφδσλ κε απψηεξν ζθνπφ λα ηηο κεηψζεη ζην ειΪρηζην, εθφζνλ απηφ εέλαη 

εθηθηφ. 

 

Δπεηδά ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα απνηεινχλ Ϋκκεζν θφζηνο, γηα λα θαηαινγηζηνχλ 

ζηελ παξαγσγά ρξεζηκνπνηεέηαη Ϋλα πξαγκαηηθφ κΫγεζνο (φπσο νη ψξεο Ϊκεζεο 

εξγαζέαο ά νη κνλΪδεο ηνπ παξαγνκΫλνπ πξντφληνο) ην νπνέν πνιιαπιαζηΪδεηαη επέ 

Ϋλαλ πξνθαζνξηζκΫλν ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

(predetermined factory overhead application rate). Ζ ρξεζηκνπνέεζε απηνχ ηνπ 

ζπληειεζηά εέλαη απαξαέηεηε θαζψο ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηζνκεξψο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα κηαο θνζηνινγηθάο πεξηφδνπ, νχηε 

ζπκβαέλνπλ ζπγρξφλσο κε ηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. Γηα ηελ θαηΪξηηζε ελφο 

ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ απαηηεέηαη ε εθηέκεζε ηνπ επηπΫδνπ παξαγσγάο, ά ηνπ 

επηπΫδνπ δξαζηεξηφηεηαο, κηαο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ε εθηέκεζε ησλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ. Δπέ ηεο νπζέαο ν ζπληειεζηάο δελ εέλαη 

παξΪ Ϋλα θιΪζκα κε αξηζκεηά ηελ εθηέκεζε ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαη 

παξνλνκαζηά ηελ εθηέκεζε ηνπ επηπΫδνπ παξαγσγάο. 

 

Ο ζπληειεζηάο θαηαινγηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ απνηειεέ Ϋλα 

κΫγεζνο ην νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ζε κηα κειινληηθά πεξένδν. Έηζη ν παξνλνκαζηάο 

ζα εέλαη κηα εθηέκεζε ηνπ κειινληηθνχ επηπΫδνπ παξαγσγάο, επέπεδν ην νπνέν δελ 
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κπνξεέ βξαρπρξφληα λα ππεξβαέλεη ηελ παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα (productive capacity) 

ηεο επηρεέξεζεο. H παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα εμαξηΪηαη απφ παξΪγνληεο φπσο ην 

κΫγεζνο θαη ε θπζηθά θαηΪζηαζε ηνπ εξγνζηαζένπ θαη ησλ κεραλψλ ά ηελ χπαξμε 

εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ. Ζ εθηέκεζε γέλεηαη ιακβΪλνληαο ππφςε δηΪθνξεο εθδνρΫο 

σο πξνο ηελ παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα ζε κηα δεδνκΫλε ρξνληθά ζηηγκά θαη εέλαη νη 

αθφινπζεο : 

 

 Ζ ζεσξεηηθά (theoretical) ά ηδαληθά (ideal) παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα φπνπ 

Ϋρνπκε ηελ κΫγηζηε πνζφηεηα πξντφληνο πνπ κπνξεέ λα παξαρζεέ, ρσξέο λα 

ιεθζεέ ππφςε φηη ε πνζφηεηα απηά κπνξεέ λα κελ πσιεζεέ, ιφγσ κεησκΫλεο 

δάηεζεο, ά λα κελ παξαρζεέ ιφγσ δηαθνπψλ ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα 

 Ζ πξαθηηθά (practical) ά ξεαιηζηηθά (realistic) παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα φπνπ 

Ϋρνπκε ηελ κΫγηζηε πνζφηεηα πξντφληνο πνπ κπνξεέ λα παξαρζεέ, ε νπνέα 

φκσο πξνζδηνξέδεηαη αθνχ γέλνπλ νη θαηΪιιειεο πξνβιΫςεηο θαη πξνζαξκνγΫο 

γηα αλακελφκελεο θαη κε δηαθνπΫο ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. Γελ Ϋρνπκε 

φκσο πξφβιεςε γηα πηζαλά κεέσζε ησλ πσιάζεσλ 

 Ζ θαλνληθά (normal) ά καθξνρξφληα (long run) παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα ε 

νπνέα ζηελ νπζέα απνηειεέ ηελ πξαθηηθά παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα 

πξνζαξκνζκΫλε σο πξνο ηηο καθξνρξφληεο πξνβιΫςεηο ηεο δάηεζεο ησλ 

πξντφλησλ. Ζ θαλνληθά δπλακηθφηεηα εέλαη έζε ά κηθξφηεξε απφ ηελ πξαθηηθά 

ελψ ε καθξνρξφληα πξφβιεςε ηεο δάηεζεο απνηειεέ Ϋλαλ ζηαζκηθφ κΫζν φξν, 

ζπλάζσο ησλ επνκΫλσλ 5 εηψλ, ν νπνένο εμνκαιχλεη θαηλφκελα φπσο ε 

επνρηθφηεηα ά ε θπθιηθφηεηα ζηηο πξνηηκάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

 Ζ αλακελφκελε (expected) ά βξαρπρξφληα (short run) παξαγσγηθά 

δπλακηθφηεηα ε νπνέα απαηηεέηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλακελφκελεο 

δάηεζεο ηεο ακΫζσο επφκελεο ρξνληθάο πεξηφδνπ. Ζ αλακελφκελε παξαγσγηθά 

δπλακηθφηεηα κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε, έζε ά κηθξφηεξε απφ ηελ θαλνληθά. 

Μαθξνρξφληα, ην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθάο δπλακηθφηεηαο ησλ βξαρπρξφλησλ 

πεξηφδσλ ζα ηζνχηαη κε ηελ θαλνληθά παξαγσγηθά δπλακηθφηεηα 

 

Όζνλ αθνξΪ ηελ εθηέκεζε ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, ν ζπλεζΫζηεξνο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο εέλαη κε ηελ βνάζεηα θαηΪξηηζεο ελφο πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ πνπ αλακΫλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηελ επφκελε 

ρξνληθά πεξένδν. ΚΪζε εέδνο Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ραξαθηεξέδεηαη σο ζηαζεξφ ά κεηαβιεηφ κε ηα κηθηΪ λα δηαρσξέδνληαη ζην ζηαζεξφ θαη 

κεηαβιεηφ κΫξνο ηνπο. Σα ζπλνιηθΪ ζηαζεξΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα δελ 
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κεηαβΪιινληαη ζε ζρΫζε κε ην επέπεδν παξαγσγάο, εληφο ηνπ ζρεηηθνχ εχξνπο, Ϊξα ην 

επέπεδν παξαγσγάο δελ Ϋρεη ηφζε ζεκαζέα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Αληέζεηα ηα 

ζπλνιηθΪ κεηαβιεηΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα κεηαβΪιινληαη αλαινγηθΪ κε ηηο 

κεηαβνιΫο ζην επέπεδν παξαγσγάο κε απνηΫιεζκα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπΫδνπ 

παξαγσγάο λα απαηηεέηαη θαη λα πξνεγεέηαη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ. Σα αλακελφκελα ζπλνιηθΪ κεηαβιεηΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ 

Έμνδα ζα ηζνχληαη κε ην γηλφκελν ηνπ αλΪ κνλΪδα θφζηνπο ησλ κεηαβιεηψλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ επέ ην αλακελφκελν επέπεδν παξαγσγάο. 

 

ΣΫινο αμέδεη λα ηνληζηεέ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

βαζέδεηαη ζε κειινληηθΫο εθηηκάζεηο θαη ζε θνζηνινγηθΪ ζηνηρεέα ηνπ παξειζφληνο κε 

ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ κεγεζψλ, θαζψο θαη φηη φζν πεξηζζφηεξα 

πξντφληα, ηκάκαηα ά εέδε Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ πξΫπεη λα πξνυπνινγηζηνχλ 

ηφζν ζπλζεηφηεξε γέλεηαη ε φιε δηαδηθαζέα. 

 

Με ηελ βνάζεηα ησλ παξαπΪλσ πξνθχπηνπλ ηφζν ην επέπεδν παξαγσγάο, φζν θαη ηα 

ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα νπφηε εέλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηά 

θαηαινγηζκνχ. πλάζσο νη ζπληειεζηΫο θαηαινγηζκνχ εθθξΪδνληαη ζε επξψ (€) αλΪ 

κνλΪδα εθηηκψκελεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνέα ιακβΪλεηαη σο βΪζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηά (denominator activity). 

 

Γηα λα επηιεγεέ ε βΪζε πξΫπεη θαηαξράλ λα πθέζηαηαη ζρΫζε κεηαμχ απηάο θαη ησλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, θαζψο θαη λα εέλαη γλσζηΫο νη κνλΪδεο κΫηξεζεο ηεο 

βΪζεο. Δπέζεο ε επηινγά ηεο βΪζεο κεξηζκνχ γέλεηαη κε γλψκνλα θΪπνην απφ ηα 

αθφινπζα θξηηάξηα : 

 

 Γηθαηνζχλε ά Ακεξνιεςέα (Fairness or Equity) 

 

Απηφ ην θξηηάξην ζπλαληΪηαη ζπρλΪ ζηα θξαηηθΪ ζπκβφιαηα, φπνπ ν κεξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο απνηειεέ κΫζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ηηκάο ηθαλνπνηεηηθάο ηφζν γηα ην θξΪηνο, 

φζν θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηΫο ηνπ. Ο κεξηζκφο ζεσξεέηαη σο Ϋλαο «ινγηθφο» θαη 

«δέθαηνο» ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηηκάο πψιεζεο θαη γηα ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε. 

ΒΫβαηα, εέλαη θαλεξά ε δπζθνιέα εθαξκνγάο ηνπ θξηηεξένπ ζηελ πξΪμε, ιφγσ ηεο 

ππνθεηκεληθάο ηνπ θχζεο. Γηα παξΪδεηγκα, νη δηεπζπληΫο ησλ ηκεκΪησλ κπνξεέ λα 

δηαθσλνχλ κε ηνλ γεληθφ δηεπζπληά γηα ην πνην εέλαη Ϋλα «δέθαην» κεξέδην ησλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ πνπ πξΫπεη λα κεξηζηεέ ζε θΪζε ηκάκα, παξ΄ φιν πνπ θαη ηα δχν 

κΫξε ζπκθσλνχλ ζην φηη ε ακεξνιεςέα εέλαη απαξαέηεηε ζην κεξηζκφ ηνπ θφζηνπο. Γηα 
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κεξηζκνχ, ε ακεξνιεςέα εέλαη Ϋλα κΪιινλ ηδαληθφ παξΪ 

ιεηηνπξγηθφ θξηηάξην. 

 

 Όθεινο (Benefit) 

 

χκθσλα κε απηφ ην θξηηάξην, ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα κεξέδνληαη ζηα αληηθεέκελα 

θφζηνπο αλΪινγα κε ηα νθΫιε πνπ απηΪ ιακβΪλνπλ απφ ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο 

ηα Ϋκκεζα Ϋμνδα πξαγκαηνπνηάζεθαλ. Γηα παξΪδεηγκα, ην θφζηνο κηαο δηαθεκηζηηθάο 

εθζηξαηεέαο πνπ πξνβΪιιεη ηελ εηθφλα ηεο επηρεέξεζεο θαη φρη θΪπνην ζπγθεθξηκΫλν 

πξντφλ, ζα πξΫπεη λα θαηαλεκεζεέ κε βΪζε ην χςνο ησλ πσιάζεσλ αλΪ πξντφλ, γηαηέ ε 

παξαδνρά ηνπ θξηηεξένπ απηνχ εέλαη φηη φζα πξντφληα πνχιεζαλ πεξηζζφηεξεο 

κνλΪδεο, σθειάζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθεκηζηηθά εθζηξαηεέα, Ϋλαληη ησλ 

ππνινέπσλ πξντφλησλ. 

 

 Αηηέα (Cause) 

 

Με απηφ ην θξηηάξην ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα κεξέδνληαη αλΪινγα κε ηνλ 

παξΪγνληα ά ηνπο παξΪγνληεο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ, εθφζνλ νη παξΪγνληεο απηνέ 

εέλαη αλαγλσξέζηκνη γηα ηα αληηθεέκελα θφζηνπο ζηα νπνέα ζα γέλεη ν κεξηζκφο. Γηα 

παξΪδεηγκα ηα Ϋμνδα ειΫγρνπ πνηφηεηαο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ κε βΪζε ηηο ψξεο 

ησλ ηεζη πνηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ γηα θΪζε πξντφλ. Μνινλφηη, ε αλεχξεζε 

ηεο αηηέαο δεκηνπξγέαο ελφο Γεληθνχ Βηνκεραληθνχ Δμφδνπ εέλαη δχζθνιε ζηελ πξΪμε, 

ην θξηηάξην απηφ εέλαη ην ιηγφηεξν ππνθεηκεληθφ. 

 

 Αλεμαξηεζέα ησλ αληηθεηκΫλσλ θφζηνπο (Independence of cost objects) 

 

χκθσλα κε ην θξηηάξην απηφ, ε κΫζνδνο κεξηζκνχ πξΫπεη λα ζρεδηΪδεηαη Ϋηζη, ψζηε ην 

πνζφ πνπ κεξέδεηαη ζε θΪπνην αληηθεέκελν θφζηνπο λα κελ επεξεΪδεηαη απφ ηηο 

ελΫξγεηεο ά ηα γεγνλφηα ζε Ϊιια αληηθεέκελα θφζηνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ν κεξηζκφο. Σν θξηηάξην απηφ εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ φηαλ ν 

ζθνπφο ηνπ κεξηζκνχ εέλαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνδφζεσλ ζπγθεθξηκΫλσλ αληηθεηκΫλσλ 

θφζηνπο, φπσο εέλαη ηα ηκάκαηα κηαο επηρεέξεζεο. 

 

 Ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο (Ability to bear) 

 

Απηφ ην θξηηάξην ζπλάζσο πξνηεέλεηαη σο ε ηειεπηαέα ελαιιαθηηθά ιχζε, φηαλ δελ 
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κπνξεέ λα βξεζεέ Ϋλα Ϊιιν θαιχηεξν θξηηάξην. χκθσλα κε απηφ, ην θφζηνο κεξέδεηαη 

αλΪινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αληηθεηκΫλσλ θφζηνπο λα απνξξνθνχλ ην θφζηνο. 

πλεπψο, νδεγεέ ζε κεξηζκφ κε βΪζε θΪπνην κΫηξν ηνπ κεγΫζνπο ησλ αληηθεηκΫλσλ 

θφζηνπο, κε ηε ινγηθά φηη ηα κεγαιχηεξα αληηθεέκελα θφζηνπο κπνξνχλ λα 

απνξξνθάζνπλ κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ. 

 

Έρνληαο επηιΫμεη, κε ηε ρξάζε ελφο απφ ηα αλσηΫξσ θξηηάξηα, ηελ θαηΪιιειε βΪζε 

κεξηζκνχ, ζα πξΫπεη ε επηρεέξεζε λα βεβαησζεέ γηα ηελ αμηνπηζηέα πνπ παξΫρνπλ νη 

πιεξνθνξέεο πνπ απηά ε βΪζε δέλεη, ψζηε λα κελ νδεγεέηαη ζε δηαζηξεβισκΫλα θφζηε 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ά ηκεκΪησλ θαη αθνινχζσο ζε ιαλζαζκΫλεο απνθΪζεηο. Μηα 

αμηφπηζηε βΪζε κεξηζκνχ ζα πξΫπεη λα επηηπγρΪλεη ηελ, φζν ην δπλαηφλ, κεγαιχηεξε 

πξνζΫγγηζε κεηαμχ ηεο ππνινγηδφκελεο επηβΪξπλζεο θαη ηεο πξαγκαηηθάο αλΪισζεο 

ηεο δαπΪλεο, θαζψο θαη λα κεηψλεη ηελ ππνινγηζηηθά δηαδηθαζέα θαη ην αληέζηνηρν 

θφζηνο (κεηαμχ δχν ά πεξηζζνηΫξσλ βΪζεσλ πνπ δέλνπλ πεξέπνπ ηελ έδηα θαηαλνκά 

ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, επηιΫγεηαη ε απινχζηεξε βΪζε). 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ εέλαη πξνθαλΫο φηη ππφ νξηζκΫλεο ζπλζάθεο, ν κεξηζκφο ηνπ 

εκκΫζνπ θφζηνπο φρη κφλν δελ δηεπθνιχλεη ην Ϋξγν ηεο δηνέθεζεο, αιιΪ κΪιινλ ην 

δπζρεξαέλεη. Ζ γεληθά ζρΫζε απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη ν ζπληειεζηάο θαηαινγηζκνχ 

εέλαη : 

 

   πληειεζηάο Καηαινγηζκνχ      =    ΠξνυπνινγηζκΫλα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα 
Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ         ΠξνυπνινγηζκΫλεο ΜνλΪδεο ΒΪζεο 
 

Όκσο, αθφκα θαη αλ ηεξνχληαη νη παξαπΪλσ πξνυπνζΫζεηο, ε επηινγά ηεο βΪζεο ζα 

πξΫπεη ζε θΪζε πεξέπησζε λα αληαλαθιΪ φζνλ ην δπλαηφ θαιχηεξα ηηο πξαγκαηηθΫο 

ζπλζάθεο ηεο θΪζε επηρεέξεζεο. ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ιεθζεέ σο βΪζε ε 

παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα, εθθξαζκΫλε ζε κνλΪδεο πξντφληνο, γέλεηαη ε ζησπειά 

ππφζεζε φηη φιεο νη κνλΪδεο πνπ παξΪγνληαη εέλαη νκνηφκνξθεο, δειαδά απαηηνχλ ηελ 

έδηα πξνζπΪζεηα, κε απνηΫιεζκα λα επηβαξχλνληαη κε ην έδην πνζφ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ αλΪ κνλΪδα. Όκσο αλ κηα επηρεέξεζε παξΪγεη πεξηζζφηεξα 

απφ Ϋλα πξντφληα, απηΪ δελ εέλαη δπλαηφ λα αζξνηζηνχλ. 

 

Δπέζεο εΪλ ρξεζηκνπνηεζεέ σο βΪζε ην θφζηνο ά ε αλΪισζε πξψησλ πιψλ πΪιη ζα 

Ϋρνπκε παξφκνηα πξνβιάκαηα ζηελ πεξέπησζε πνπ γηα θΪζε πξντφλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθΫο πξψηεο χιεο θαη ζε δηαθνξεηηθΫο πνζφηεηεο. 

Σαπηφρξνλα ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ επεξεΪδεηαη ηφζν απφ ην θφζηνο θηάζεο, 
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φζν θαη απφ παξΪγνληεο φπσο ν πιεζσξηζκφο ά νη ηζνηηκέεο ησλ δηαθφξσλ 

λνκηζκΪησλ. Οκνέσο αλ ρξεζηκνπνηεζεέ σο βΪζε ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, ζα 

πξΫπεη θΪζε θνξΪ λα ιακβΪλνληαη ππφςε νη εθΪζηνηε ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο. Αθφκα 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

ζπκκεηΫρνπλ ζε κεγΪιν βαζκφ θφζηε φπσο απνζβΫζεηο ά ζπληεξάζεηο ησλ 

κεραλεκΪησλ ηνπ εξγνζηαζένπ, γέλεηαη δχζθνιε ε αληηζηνέρεζε ηνπο κε ην θφζηνο ηεο 

αλΪισζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο. 

 

ΑληηζΫησο νη, πξνυπνινγηζκΫλεο, ψξεο Ϊκεζεο εξγαζέαο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα 

ιεθζνχλ σο βΪζε θαζψο Ϋρνπλ ην πιενλΫθηεκα φηη κπνξνχλ λα αζξνηζηνχλ. ηελ 

πεξέπησζε φπνπ ε παξαγσγηθά δηαδηθαζέα εέλαη πιάξσο, ά θαηΪ Ϋλα κεγΪιν πνζνζηφ 

απηνκαηνπνηεκΫλε, αληέ γηα ηηο ψξεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νη ψξεο ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλψλ. Ζ ρξεζηκνπνέεζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγέαο ησλ 

κεραλψλ, ελδεέθλπηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη απνζβΫζεηο ζπκκεηΫρνπλ ζε κεγΪιν 

βαζκφ ζηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα. Έηζη πξντφληα πνπ γηα ηελ παξαγσγά ηνπο 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο κεραλψλ, ζα επηβαξχλνληαη θαη κε κεγαιχηεξν θφζηνο. 

ε θΪζε πεξέπησζε Ϋρεη κεγΪιε ζεκαζέα ε επηινγά ηεο βΪζεο λα γέλεηαη κεηΪ απφ 

κειΫηε ησλ ζπλζεθψλ ζηα πιαέζηα ησλ νπνέσλ ιεηηνπξγεέ κηα επηρεέξεζε, Ϋηζη ψζηε λα 

Ϋρνπκε φζν ην δπλαηφ δηθαηφηεξε ελζσκΪησζε ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζηα 

παξαγφκελα πξντφληα. 

 

Όηαλ κηα επηρεέξεζε παξΪγεη Ϋλα κφλν πξντφλ ζε Ϋλα παξαγσγηθφ ηκάκα, 

ρξεζηκνπνηεέηαη Ϋλαο ζπληειεζηάο θαηαινγηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

πνπ νλνκΪδεηαη ζπγθεληξσηηθφο (plantwide). ηελ πεξέπησζε φκσο πνπ παξΪγνληαη 

πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα πξντφληα ζε πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα ηκάκαηα, Ϋρνπκε ηελ ρξάζε 

ηκεκαηηθψλ (departmental) ζπληειεζηψλ θαηαινγηζκνχ. ΔΪλ ηα πξντφληα εέλαη 

νκνηνγελά θαη παξΪγνληαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν ε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ δχν ελ ιφγσ 

ζπληειεζηψλ κπνξεέ λα εέλαη ακειεηΫα. ε αληέζεηε πεξέπησζε ε ρξάζε ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ αιινέσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγάο. Έηζη ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα θΫληξα 

θφζηνπο κε πνιιΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, ζα επηβαξχλνληαη ιηγφηεξν απφ ην 

γεληθφ θφζηνο πνπ ηνπο αλαινγεέ, ελψ ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα 

θΫληξα θφζηνπο κε ιέγα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, ζα επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ην γεληθφ θφζηνο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκΪδεηαη ζηαπξνεηδάο επηδφηεζε ηνπ 

θφζηνπο (cost cross subsidization) θαη κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε εζθαικΫλε ηηκνιφγεζε 

ησλ πξντφλησλ. 
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Δθηφο απφ ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ππΪξρεη θαη ην Δηδηθφ Βηνκεραληθφ Κφζηνο 

(directly attributable cost). Σν Δηδηθφ Βηνκεραληθφ Κφζηνο πεξηιακβΪλεη ηηο δαπΪλεο 

εθεέλεο νη νπνέεο γέλνληαη γηα Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν θνξΫα θφζηνπο, εθηφο βΫβαηα απφ ηελ 

αλΪισζά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ ακνηβά ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο θαη γηα απηφ πξΫπεη 

λα ηνλ επηβαξχλνπλ Ϊκεζα θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Ϊκεζν θφζηνο ηνπ (π.ρ. ην 

ελνέθην θαζψο θαη ε ζπληάξεζε κηαο κεραλάο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ παξαγσγά 

ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ πξντφληνο). 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε, γηα λα πξνθχςεη ν ζπληειεζηάο θαηαινγηζκνχ ρξεζηκνπνηεέηαη ε 

ηηκά ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ε νπνέα φκσο Ϋρεη πξνυπνινγηζηεέ. Όπσο 

εέλαη θαλεξφ ε ηηκά απηά κπνξεέ λα δηαθΫξεη ζε ζρΫζε κε ηα πξαγκαηηθΪ ΓεληθΪ 

ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ηα νπνέα γέλνληαη γλσζηΪ αξγφηεξα κΫζσ παξαζηαηηθψλ, φπσο 

απνδεέμεηο θαη ηηκνιφγηα, ηα νπνέα θαηαρσξνχληαη ζε ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Δπεηδά 

φκσο θαη θαηαινγηζκΫλα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα πξΫπεη λα θαηαρσξεζνχλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθνέ ινγαξηαζκνέ : 

 

 Σα πξαγκαηηθΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηε ρξΫσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ΠξαγκαηηθΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα κε βΪζε ηα παξαζηαηηθΪ 

 Σα θαηαινγηζκΫλα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ θαηαρσξνχληαη ζηελ πέζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ΚαηαινγηζκΫλα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ θαη ηηο κνλΪδεο ηεο βΪζεο ππνινγηζκνχ 

 

ην ηΫινο θΪζε θνζηνινγηθάο πεξηφδνπ ηα ππφινηπα ησλ δχν απηψλ ινγαξηαζκψλ 

ζπγθξέλνληαη θαη εΪλ δηαθΫξνπλ Ϋρνπκε ηα εμάο : 

 

 ΔΪλ ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ΠξαγκαηηθΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ 

Έμνδα εέλαη κεγαιχηεξν απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ΚαηαινγηζκΫλα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, Ϋρνπκε ππνθαηαινγηζκφ 

(underapplication) ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

 ΔΪλ ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ΠξαγκαηηθΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ 

Έμνδα εέλαη κηθξφηεξν απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ΚαηαινγηζκΫλα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, Ϋρνπκε ππεξθαηαινγηζκφ 

(overapplication) ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

 

Ζ δηαθνξΪ κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη θαηαινγηζκΫλσλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

νλνκΪδεηαη απφθιηζε (variance) θαη νη αηηέεο πνπ ηελ πξνθαινχλ εέλαη : 
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 Απφθιηζε ιφγσ ηηκψλ (price variance) φπνπ νη πξαγκαηηθΫο δαπΪλεο ησλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ εέλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνυπνινγηζκΫλεο. 

ΚΪηη ηΫηνην κπνξεέ λα ζπκβεέ απφ κηα απξφβιεπηε αχμεζε ζηελ ηηκά ησλ 

εκκΫζσλ πιηθψλ, φπνπ ζα εέρακε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ κεηαβιεηψλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, θαζψο θαη απφ κηα απξφβιεπηε αχμεζε ζηα 

αζθΪιηζηξα ησλ κεραλψλ, φπνπ ζα εέρακε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ζηαζεξψλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

 Απφθιηζε ιφγσ απνδνηηθφηεηαο (efficiency variance) ε νπνέα πξαγκαηνπνηεέηαη 

φηαλ νη εξγαδφκελνη εέλαη ιηγφηεξν απνδνηηθνέ. αλ ζπλΫπεηα Ϋρνπκε αχμεζε 

ζηηο ψξεο κεραλψλ, αιιΪ θαη ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ γηα 

νπνηνδάπνηε θφζηνο ζρεηέδεηαη κε ηηο κεραλΫο 

 Απφθιηζε ιφγσ φγθνπ παξαγσγάο (production volume variance) φηαλ δειαδά 

ην επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο πνπ εέρε πξνυπνινγηζηεέ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπληειεζηά θαηαινγηζκνχ δηαθΫξεη απφ ην πξαγκαηηθφ. Ζ απφθιηζε απηά 

δηαθΫξεη απφ ηελ απφθιηζε ιφγσ απνδνηηθφηεηαο θαη ζρεηέδεηαη κε ηα ζηαζεξΪ 

ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, θαζψο απηΪ θαηαινγέδνληαη ζην θφζηνο παξαγσγάο 

σο κεηαβιεηΪ, δειαδά αλΪ κνλΪδα. ΔΪλ ε πξαγκαηηθά παξαγσγά εέλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ πξνυπνινγηζκΫλε ηφηε ηα ζηαζεξΪ ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ 

Έμνδα ζα ππνθαηαινγηζζνχλ. 

 

ΜΫρξη απηφ ην ζεκεέν Ϋγηλε ε ππφζεζε φηη αλαθεξφκαζηε ζε επηρεηξάζεηο φπνπ δελ 

ππΪξρνπλ βνεζεηηθΪ ηκάκαηα (ζράκα 6.2). ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ζηα πιαέζηα 

κηαο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο εθηφο απφ ηα θχξηα ηκάκαηα ππΪξρνπλ θαη ηα βνεζεηηθΪ, 

ηα νπνέα απνηεινχλ επέζεο θΫληξα θφζηνπο (ζράκα 6.3). 

 

Σα βνεζεηηθΪ θΫληξα θφζηνπο (service departments), αλ θαη δελ παξΪγνπλ πξντφληα, 

εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ θχξησλ παξαγσγηθψλ ηκεκΪησλ. 

Παξαδεέγκαηα βνεζεηηθψλ θΫληξσλ θφζηνπο εέλαη ην ηκάκα Πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, ην 

ηκάκα Καζαξηζκνχ θαη ην ηκάκα πληάξεζεο. Δθφζνλ ηα βνεζεηηθΪ ηκάκαηα δελ 

παξΪγνπλ πξντφληα ην θφζηνο ηνπο κεηαθΫξεηαη πξψηα ζηα θχξηα ηκάκαηα θαη κΫζσ 

απηψλ ζηα παξαγφκελα πξντφληα. 

 

Όπσο θαη πξνεγνπκΫλσο Ϋηζη θαη ηψξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θΪζε κνλΪδαο 

πξντφληνο, πξΫπεη Ϋρνπκε επηκεξηζκφ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ. Έηζη ζα 

ιΫγακε φηη σο επηκεξηζκφο ηνπ γεληθνχ θφζηνπο (cost allocation) νξέδεηαη ε κεηαθνξΪ 

ηνπ ζηα θΫληξα θφζηνπο αλεμΪξηεηα αλ απηΪ ραξαθηεξέδνληαη σο θχξηα ά βνεζεηηθΪ. 
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ΥΖΜΑ 6.2 πγθΫληξσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο ρσξέο ηελ χπαξμε βνεζεηηθψλ 

θΫληξσλ θφζηνπο 

 

ΤΝΗΣΧΔ

ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΓΔΝΗΚΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ

ΔΞΟΓΑ

ΠΡΧΣΔ

ΤΛΔ

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΜΖΜΑΣΗΚΟΤ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟΤ

ΣΜΖΜΑ

Α

ΣΜΖΜΑ

Β

ΣΜΖΜΑ

Γ

ΑΜΔΟ

ΚΟΣΟ

ΚΤΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ

ΣΜΖΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ

ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΠΡΟΨΟΝ 1

ΠΡΟΨΟΝ 3

ΠΡΟΨΟΝ 2

ΔΜΜΔΟ

ΚΟΣΟ

ΔΜΜΔΟ

ΚΟΣΟ

ΔΜΜΔΟ

ΚΟΣΟ

 

 

Αλαιπηηθφηεξα ν επηκεξηζκφο απηφο κπνξεέ λα εέλαη Ϊκεζνο ά Ϋκκεζνο. Άκεζν (direct) 

επηκεξηζκφ Ϋρνπκε φηαλ Ϋλα γεληθφ βηνκεραληθφ Ϋμνδν αθνξΪ Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν, 

βνεζεηηθφ ά θχξην, θΫληξν θφζηνπο. Έκκεζνο (indirect) ραξαθηεξέδεηαη ν επηκεξηζκφο 

ζηελ πεξέπησζε φπνπ Ϋλα γεληθφ βηνκεραληθφ Ϋμνδν αθνξΪ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα 

θΫληξα θφζηνπο. ηνλ Ϋκκεζν επηκεξηζκφ ηέζεηαη ην εξψηεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν 
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ΥΖΜΑ 6.3 πγθΫληξσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο κε ηελ χπαξμε βνεζεηηθψλ 

θΫληξσλ θφζηνπο 

 

ΤΝΗΣΧΔ

ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΑΜΔΖ

ΔΡΓΑΗΑ

ΓΔΝΗΚΑ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ

ΔΞΟΓΑ

ΠΡΧΣΔ

ΤΛΔ

ΣΜΖΜΑ

Α

ΣΜΖΜΑ

Β
ΣΜΖΜΑ

Γ

ΑΜΔΟ

ΚΟΣΟ

ΚΤΡΗΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ

ΣΜΖΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ

ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΠΡΟΨΟΝ 1

ΠΡΟΨΟΝ 3

ΠΡΟΨΟΝ 2

ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ

ΓΔΝΗΚΧΝ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΔΞΟΓΧΝ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ

ΣΜΖΜΑΣΑ

ΣΜΖΜΑ

Γ

ΣΜΖΜΑ

Δ

ΣΜΖΜΑ

Ε

ΔΠΑΝΔΠΗΜΔΡΗΜΟ

ΓΔΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΞΟΓΧΝ

 

 

ζα πξαγκαηνπνηεζεέ, δειαδά πνην θνκκΪηη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ελφο εέδνπο γεληθνχ 

βηνκεραληθνχ εμφδνπ ζα κεηαθεξζεέ ζε θΪζε θΫληξν θφζηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο 
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γέλεηαη κε ηε βνάζεηα κηαο θιεέδαο (key) ά βΪζεο (basis) επηκεξηζκνχ. Ζ επηινγά ηεο 

βΪζεο πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα πνπ λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κηαο ζπζρΫηηζεο 

(correlation) κεηαμχ ηνπ γεληθνχ βηνκεραληθνχ εμφδνπ θαη ηνπ θΫληξνπ θφζηνπο. 

 

Παξαηεξψληαο ην ζράκα 6.3 βιΫπνπκε φηη Ϋρνπκε επαλεπηκεξηζκφ ησλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ησλ βνεζεηηθψλ ηκεκΪησλ πξνο ηα θχξηα θΫληξα θφζηνπο. Χο 

επαλεπηκεξηζκφ (reallocation) νξέδνπκε ηελ δηαδηθαζέα κεηαθνξΪο ηνπ θφζηνπο ησλ 

βνεζεηηθψλ θΫληξσλ θφζηνπο πξνο ηα θχξηα, ψζηε ηειηθΪ λα απνξξνθεζεέ απφ ηα 

παξαγφκελα πξντφληα. Ο επαλεπηκεξηζκφο δηαθξέλεηαη ζε Ϊκεζν θαη ζε Ϋκκεζν. Έηζη, 

φπσο θαη πξνεγνπκΫλσο, φηαλ ην θφζηνο ελφο βνεζεηηθνχ θΫληξνπ θφζηνπο 

κεηαθΫξεηαη απηνχζην ζε Ϋλα θχξην θΫληξν θφζηνπο θαη εθφζνλ ην πξψην πξνζθΫξεη 

ηηο ππεξεζέεο ηνπ απνθιεηζηηθΪ ζην δεχηεξν, Ϋρνπκε Ϊκεζν επαλεπηκεξηζκφ. Αληέζεηα 

φηαλ ην θφζηνο ελφο βνεζεηηθνχ θΫληξνπ θφζηνπο επαλεπηκεξέδεηαη ζε πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο θχξηα θΫληξα θφζηνπο, ρξεζηκνπνηνχκε κηα θαηΪιιειε βΪζε ά θιεέδα 

επαλεπηκεξηζκνχ θαη Ϋρνπκε Ϋκκεζν επαλεπηκεξηζκφ. 

 

ΛακβΪλνληαο ππφςε ηηο ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξεη Ϋλα βνεζεηηθφ θΫληξν θφζηνπο ζε 

Ϊιιν, ά Ϊιια, βνεζεηηθΪ θΫληξα θφζηνπο, Ϋρνπκε ηηο εμάο κεζφδνπο επαλεπηκεξηζκνχ : 

 

 Άκεζε κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ (direct method of cost allocation) 

 

Με βΪζε ηελ κΫζνδν απηά, ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκΫλν θφζηνο ησλ βνεζεηηθψλ 

θΫληξσλ θφζηνπο επαλεπηκεξέδεηαη κφλν ζηα θχξηα θΫληξα θφζηνπο, ρσξέο λα 

ιακβΪλνληαη ππφςε νη ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη απφ βνεζεηηθΪ θΫληξα θφζηνπο 

ζε Ϊιια. Ζ κΫζνδνο απηά εέλαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγά ηεο, φκσο δελ ππνινγέδεη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγέαο ησλ βνεζεηηθψλ θΫληξσλ θφζηνπο ζηελ πεξέπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζέεο Ϊιισλ βνεζεηηθψλ ηκεκΪησλ. Γηα παξΪδεηγκα νη ππεξεζέεο 

πνπ παξΫρεη ην ηκάκα πληάξεζεο (βνεζεηηθφ ηκάκα) πξνο ην ηκάκα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Παξαγσγάο (βνεζεηηθφ ηκάκα) ηνπ εξγνζηαζένπ αγλννχληαη. 

ρεκαηηθΪ ε Ϊκεζε κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ θαέλεηαη ζην ζράκα 6.4. 

 

 Βαζκηδσηά κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ (step method of cost allocation) 

 

ΚαηΪ ηελ κΫζνδν απηά ν επαλεπηκεξηζκφο αθνινπζεέ κηα ζεηξΪ βαζκέδσλ ά βεκΪησλ. 

ΑξρηθΪ, ην πξνυπνινγηζκΫλν θφζηνο ηνπ βνεζεηηθνχ ηκάκαηνο ην νπνέν πξνζθΫξεη 

ππεξεζέεο ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ Ϊιισλ βνεζεηηθψλ θΫληξσλ θφζηνπο 

επαλεπηκεξέδεηαη πξψην θαη ζπγρξφλσο ην θφζηνο απηφ επαλεπηκεξέδεηαη θαη ζηα θχξηα 
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ΥΖΜΑ 6.4 Άκεζε κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ 

 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ

ΚΔΝΣΡΑ

ΚΟΣΟΤ.

ΚΤΡΗΑ

ΚΔΝΣΡΑ

ΚΟΣΟΤ.

Α

Γ

Β

Γ

 

 

ηκάκαηα κε βΪζε ηελ πξνεπηιεγκΫλε θιεέδα. 

 

Αθνινχζσο ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκΫλν θφζηνο ηνπ επφκελνπ βνεζεηηθνχ ηκάκαηνο 

ην νπνέν πξνζθΫξεη ππεξεζέεο ζην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ππνινέπσλ βνεζεηηθψλ 

θΫληξσλ θφζηνπο, επαλεπηκεξέδεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ην θφζηνο απηφ επαλεπηκεξέδεηαη 

θαη ζηα θχξηα ηκάκαηα κε βΪζε ηελ πξνεπηιεγκΫλε θιεέδα. Ζ δηαδηθαζέα απηά 

ζπλερέδεηαη κΫρξη λα επαλεπηκεξηζηεέ ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ηνπ ηειεπηαένπ 

βνεζεηηθνχ ηκάκαηνο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Matz – Curry – Frank ζε πεξέπησζε πνπ εέλαη δχζθνιε ε 

πνζνηηθνπνέεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξεη ην θΪζε βνεζεηηθφ ηκάκα, ην ηκάκα κε 

ην κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο ζα πξΫπεη ιεθζεέ ππφςε πξψην θαηΪ ηνλ 

επαλεπηκεξηζκφ, κεηΪ απηφ κε ην επφκελν κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο θ.ν.θ. ΚΪηη 

ηΫηνην δηθαηνινγεέηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε κεγΪινπ θφζηνπο ζε θΪπνην ηκάκα 

ζεκαέλεη θαη αχμεζε ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ, ρσξέο απαξαέηεηα ην ελ ιφγσ ηκάκα λα 

Ϋρεη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ εμππεξΫηεζεο ζε ζρΫζε κε ηα Ϊιια ηκάκαηα. 

 

ε πεξέπησζε πνπ θΪπνην βνεζεηηθφ ηκάκα δελ ρξεσζεέ κε θΪπνηα απφ ηηο ππεξεζέεο 

πνπ Ϋιαβε απφ Ϊιια βνεζεηηθΪ ηκάκαηα, ηφηε παξαηεξεέηαη κεέσζε ηνπ θφζηνπο ζε 

ζρΫζε κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγέαο ηνπ. Αθφκα εΪλ ην θφζηνο ελφο βνεζεηηθνχ 

ηκάκαηνο ειΫγρεηαη κΫζσ πξνυπνινγηζκνχ, ηφηε ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζε απηφ απφ Ϊιια ηκάκαηα ζα πξΫπεη λα ελζσκαησζεέ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Με ηε κΫζνδν απηά Ϋρνπκε αθξηβΫζηεξα απνηειΫζκαηα ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ Ϊκεζε κΫζνδν θαζψο ιακβΪλνληαη ππφςε νη ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη απφ 

Ϋλα βνεζεηηθφ ηκάκα ζε Ϊιιν ά Ϊιια βνεζεηηθΪ ηκάκαηα. 
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ρεκαηηθΪ ε βαζκηδσηά κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ θαέλεηαη ζην ζράκα 6.5 

 

ΥΖΜΑ 6.5 Βαζκηδσηά κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ 

 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ

ΚΔΝΣΡΑ

ΚΟΣΟΤ.

ΚΤΡΗΑ

ΚΔΝΣΡΑ

ΚΟΣΟΤ.

Α

Γ

Β

Γ

 

 

Πνιινέ ππνζηεξέδνπλ πσο ε ρξάζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο κεζφδνπ απαηηεέ πνιχ 

κεγαιχηεξε πξνζπΪζεηα, ρσξέο λα Ϋρνπκε αθξηβΫζηεξα θνζηνινγηθΪ απνηειΫζκαηα. 

 

 Αιγεβξηθά κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ (algebraic method of cost allocation) 

 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα βνεζεηηθΪ θΫληξα θφζηνπο πξνζθΫξνπλ θαη ιακβΪλνπλ 

ππεξεζέεο απφ Ϊιια βνεζεηηθΪ ηκάκαηα, ρξεζηκνπνηεέηαη ε αιγεβξηθά κΫζνδνο 

επαλεπηκεξηζκνχ ηνπ ζπζηάκαηνο εμηζψζεσλ (simultaneous equations). Έηζη αλ γηα 

παξΪδεηγκα Ϋρνπκε κηα επηρεέξεζε κε δπν βνεζεηηθΪ θΫληξα θφζηνπο ρξεζηκνπνηνχκε 

Ϋλα ζχζηεκα δπν εμηζψζεσλ κε δπν Ϊγλσζηνπο. Πξνθαλψο εΪλ ηα ακνηβαέα 

εμππεξεηνχκελα ηκάκαηα εέλαη πΪλσ απφ δπν, απμΪλεη ηφζν ν αξηζκφο ησλ εμηζψζεσλ 

φζν θαη ν αξηζκφο ησλ Ϊγλσζησλ. 

 

Μηα παξαιιαγά ηεο αιγεβξηθάο κεζφδνπ εέλαη ε κΫζνδνο ησλ δηαδνρηθψλ 

επαλεπηκεξηζκψλ. ηελ πεξέπησζε απηά αληέ γηα ζχζηεκα εμηζψζεσλ θαη αθνχ 

επηκεξηζηνχλ ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, Ϋρνπκε ηαθηνπνέεζε πξψηα ηνπ 

επαλεπηκεξηδνκΫλνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ βνεζεηηθψλ ηκεκΪησλ κΫρξη απηφ λα 

κεδεληζζεέ. Όηαλ πιΫνλ δελ ππΪξρεη θφζηνο βνεζεηηθνχ ηκάκαηνο γηα λα 

επαλεπηκεξηζηεέ ζε Ϊιιν βνεζεηηθφ ηκάκα, ην ζπλνιηθφ ζπζζσξεπκΫλν πξνο 

επαλεπηκεξηζκφ θφζηνο θΪζε βνεζεηηθνχ ηκάκαηνο επαλεπηκεξέδεηαη ζηα ππφινηπα 

βνεζεηηθΪ θαη θχξηα θΫληξα θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηηο κεηαμχ ησλ ηκεκΪησλ πνζνηηθΫο ζρΫζεηο. ρεκαηηθΪ ε αιγεβξηθά 

κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ θαέλεηαη ζην ζράκα 6.6. 
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ΥΖΜΑ 6.6 Αιγεβξηθά κΫζνδνο επαλεπηκεξηζκνχ 

 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ

ΚΔΝΣΡΑ

ΚΟΣΟΤ.

ΚΤΡΗΑ

ΚΔΝΣΡΑ

ΚΟΣΟΤ.

Α

Γ

Β

Γ

 

 

ΚΪζε κηα απφ ηηο παξαπΪλσ κεζφδνπο επηιΫγεηαη απφ ηελ επηρεέξεζε κε βΪζε 

δηΪθνξνπο παξΪγνληεο, φπσο ε επηζπκεηά αθξέβεηα ηνπ θφζηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηηκάο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, ε ρξεζηκνπνέεζε θνζηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ ζηε ιάςε 

απνθΪζεσλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντζηΪκελσλ ησλ ηκεκΪησλ, ην 

πιάζνο θαη ην εέδνο ησλ παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ θ. ι. π. 

 

6.2 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

 

Όπσο Ϋρνπκε άδε εμεγάζεη, ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα εέλαη Ϋκκεζα θφζηε θαη 

παξνπζηΪδνπλ ηδηαέηεξε δπζθνιέα ζηελ θαηαλνκά ηνπο. Γηα ηελ επέιπζε ηνπ 

πξνβιάκαηνο απηνχ Ϋρνπλ πξνηαζεέ δηΪθνξνη ηξφπνη νη νπνένη, θαηΪ ρξνλνινγηθά 

ζεηξΪ, εέλαη : 

 

 Δπηινγά κηαο κνλαδηθάο βΪζεο κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

 Δπηινγά ρσξηζηψλ βΪζεσλ κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαηΪ 

ηκάκα παξαγσγάο 

 Δπηινγά ηεο βΪζεο κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαηΪ θΫληξν 

δξαζηεξηφηεηαο (Activity Base Costing) 

 

Οη δχν πξψηνη ηξφπνη δελ πεηπραέλνπλ λα δψζνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ κεξηζκνχ 

ηνπ εκκΫζνπ θφζηνπο, επεηδά, ην πξφβιεκα δελ βξέζθεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα 

γέλεη κηα φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ππνθεηκεληθά θαη απζαέξεηε θαηαλνκά ηνπ εκκΫζνπ 

θφζηνπο ζηα αληηθεέκελα θφζηνπο, αιιΪ ζηελ θχζε ησλ εκκΫζσλ δαπαλψλ θαη ζηελ 

δπζθνιέα ηεο Ϊκεζεο ζπζρΫηηζάο ηνπο πξνο ηα αληηθεέκελα θφζηνπο. Ζ κεγΪιε 



 69 

θαηλνηνκέα ηνπ Activity Base Costing ζε ζρΫζε κε ηα πξνυπΪξρνληΪ ζπζηάκαηα 

θνζηνιφγεζεο εέλαη πσο κεηαηξΫπεη ην Ϋκκεζν θφζηνο ζε Ϊκεζν θαη εμαιεέθεη ην 

δέιεκκα «κεξηζκφο ά φρη», πεξηνξέδνληαο Ϋηζη ζην ειΪρηζην ηηο απζαέξεηεο θαηαλνκΫο 

θαη δέλνληαο αθξηβΫζηεξε θαη πιεξΫζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ην θφζηνο θΪζε πξντφληνο, 

ππεξεζέαο ά πειΪηε. Με ηελ θνζηνιφγεζε θαηΪ δξαζηεξηφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 

 

6.2.1 ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΗΑ ΜΟΝΑΓΗΚΖ ΒΑΖ ΜΔΡΗΜΟΤ ΣΧΝ 

ΓΔΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 

 

 

Ζ δάηεζε γηα πιεξνθνξέεο θφζηνπο απφ ηελ πιεπξΪ ηεο Γηνέθεζεο ηεο επηρεέξεζεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνέεζε εζσηεξηθψλ ειΫγρσλ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθάο 

δξΪζεο πξσηνεκθαλέζηεθε ιέγν πξηλ ηα κΫζα ηνπ 19νπ αηψλα, ζε βηνκεραληθΫο 

κνλΪδεο θισζηνυθαληνπξγέαο θαη ζε ζηδεξνδξνκηθΫο επηρεηξάζεηο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ 

ΜεγΪιε Βξεηαλέα. Οη πιεξνθνξέεο απηΫο άηαλ απαξαέηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κεηαηξνπάο ησλ α΄ πιψλ ζε ηειηθΪ πξντφληα (γηα ηηο βηνκεραληθΫο 

κνλΪδεο θισζηνυθαληνπξγέαο) θαη ηεο κεηαθνξΪο αλζξψπσλ θαη θνξηέσλ (γηα ηηο 

ζηδεξνδξνκηθΫο επηρεηξάζεηο). Απφ ην 1850 θαη κεηΪ ρξεζηκνπνηεέηαη επξχηαηα ε 

δηπινγξαθηθά κΫζνδνο γηα ηελ θαηαρψξεζε αλαιπηηθψλ ζηνηρεέσλ σο πξνο ην θφζηνο 

Ϊκεζεο εξγαζέαο, α΄ πιψλ θαη ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα. 

 

Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, θαη ηδηαηηΫξσο ε πεξένδνο κεηΪ ηε δεθαεηέα ηνπ 1880, 

ραξαθηεξέδνληαη σο ε επνρά ηεο απηνκαηνπνέεζεο ηεο παξαγσγάο. ΒηνκεραληθΫο 

κνλΪδεο πνπ παξΪγνπλ θαπλφ, δΪραξε, αηζΪιη, φπια θαη Ϊιια πξντφληα, επηδέδνληαη 

ζε καδηθά παξαγσγά θαη πψιεζά ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ αλΪπηπμε ησλ ζπζηεκΪησλ 

θνζηνιφγεζεο κΫρξη ην 1880 εζηέαδε ην ελδηαθΫξνλ ησλ επηρεηξάζεσλ απνθιεηζηηθΪ θαη 

κφλν ζηελ Ϊκεζε εξγαζέα θαη ζηα Ϊκεζα πιηθΪ, θαη δελ Ϋδεηρλε θαζφινπ ελδηαθΫξνλ γηα 

ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα. Χο εθ ηνχηνπ, ε θνζηνινγηθά πξαθηηθά κΫρξη ηα ηΫιε ηνπ 

19νπ αηψλα δελ πεξηειΪκβαλε ηελ θαηαλνκά ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζηα 

επηκΫξνπο πξντφληα. 

 

ηηο αξρΫο ηνπ 20νπ αηψλα ε πηνζΫηεζε ησλ πξψησλ ηδεψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

επηζηεκνληθά δηνέθεζε, βαζηδφκελεο ζηηο απφςεηο ηνπ κεραληθνχ Frederick Taylor, 

Ϋδσζαλ ψζεζε ζηελ εμΫιημε ησλ ζπζηεκΪησλ θνζηνιφγεζεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο λΫαο απηάο ηΪζεο άηαλ νη απαηηάζεηο ηεο Γηνέθεζεο γηα αλαιπηηθά θαηαγξαθά ηνπ 
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ρξφλνπ θαη ησλ θηλάζεσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ εθηΫιεζε θΪζε εξγαζέαο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν θαζνξηδφηαλ «επηζηεκνληθΪ» πξφηππα σο πξνο ηνλ ρξφλν εξγαζέαο θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ α΄ πιψλ πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ παξαγσγά νξηζκΫλνπ φγθνπ πξντφλησλ 

Ϋηζη, ψζηε λα δέλνληαη αθξηβεέο πιεξνθνξέεο γηα ην αλΪ κνλΪδα θφζηνο παξαγσγάο θαη 

λα δηεπθνιχλνληαη νη απνθΪζεηο ηηκνιφγεζεο θαη νη πξνζπΪζεηεο ηεο δηνέθεζεο γηα 

Ϋιεγρν θαη ππνθέλεζε ησλ εξγαδνκΫλσλ. Οη ζπλερψο απμαλφκελεο πιεξνθνξηαθΫο 

απαηηάζεηο ηεο Γηνέθεζεο ψζεζαλ ηνλ Taylor ζην λα ππνζηεξέμεη γηα πξψηε θνξΪ ηελ 

αλΪγθε γηα θαηαλνκά ησλ γεληθψλ εμφδσλ ζηα επηκΫξνπο παξαγφκελα πξντφληα. 

 

Απηά ηελ πεξένδν, κνινλφηη αλαθεξφκαζηε ζηελ εηζαγσγά κεραλψλ θαη ζηελ 

απηνκαηνπνέεζά ηεο παξαγσγάο, ε Ϊκεζε εξγαζέα απνηειεέ ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο ησλ πξντφλησλ. Οη πιεξνθνξέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο εέλαη εχθνια αληρλεχζηκεο θαη πξνζβΪζηκεο απφ πιεπξΪο 

ηεο Γηνέθεζεο. Όζνλ αθνξΪ ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα, απηΪ απνηεινχλ, ζπγθξηηηθΪ 

κε ηα ππφινηπα εέδε θφζηνπο πξντφληνο, Ϋλα κηθξφ πνζνζηφ θαη ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα ζπζρεηηζηνχλ Ϊκεζα (ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ) κε ηελ Ϊκεζε εξγαζέα. 

Έηζη, εέλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα επηιΫγεηαη κηα κφλν βΪζε κεξηζκνχ, φπσο νη ψξεο 

Ϊκεζεο εξγαζέαο. 

 

Σα πιενλεθηάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξάζε ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο σο κνλαδηθάο 

βΪζεο κεξηζκνχ εέλαη αθελφο κελ φηη απνηειεέ Ϋλα εχθνια κεηξάζηκν κΫγεζνο, εέηε 

ρξεζηκνπνηεέηαη ν ρξφλνο, εέηε ην θφζηνο εξγαζέαο, αθεηΫξνπ δε φηη ζε Ϋλα 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβΪιινλ, φπνπ ην θφζηνο Ϊκεζεο εξγαζέαο ζπληζηΪ Ϋλα κεγΪιν 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, κπνξεέ λα δψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθά πξνζΫγγηζε ηνπ 

αθξηβνχο κνλαδηαένπ θφζηνπο πξντφληνο. Αθφκα θαη ζηηο κΫξεο καο ζε πνιιΫο 

επηρεηξάζεηο ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο απνηειεέ Ϋλα κεγΪιν πνζνζηφ επέ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο, ελψ ε ρξάζε πνιιψλ βΪζεσλ κεξηζκνχ πνπ 

ζπλεπΪγνληαη κεγαιχηεξν θφζηνο κΫηξεζεο δελ δέλεη απαξαέηεηα θαιχηεξε θαηαλνκά 

ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ. Δέλαη δπλαηφλ, ινηπφλ, λα αληηιεθζεέ θαλεέο γηαηέ ε 

Ϊκεζε εξγαζέα εμαθνινπζεέ λα ζπληζηΪ ηε κνλαδηθά βΪζε κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζε πνιιΫο επηρεηξάζεηο. 

 

Γηα λα ζεσξεζεέ ε Ϊκεζε εξγαζέα ζε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο σο κηα αληηθεηκεληθά θαη 

αθξηβάο βΪζε κεξηζκνχ, ζα πξΫπεη λα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ζπλζάθεο : 

 

 Σν θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο πξΫπεη λα εέλαη ην βαζηθφηεξν ζηνηρεέν ζηε 

ζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο 
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 Ζ πνζφηεηα Ϊκεζεο εξγαζέαο (αλζξσπνψξεο) θαη ε αληέζηνηρε πνζφηεηα 

ρξάζεο ησλ κεραλψλ (κεραλνψξεο), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγά ησλ 

δηαθφξσλ πξντφλησλ, λα κελ δηαθΫξνπλ ζεκαληηθΪ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ 

 Σα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη λα κελ δηαθΫξνπλ ζεκαληηθΪ σο πξνο ηνλ φγθν, 

ησλ αξηζκφ ησλ παξηέδσλ, ά ηελ πνιππινθφηεηα παξαγσγάο ηνπο 

 Να ππΪξρεη Ϋλαο κεγΪινο βαζκφο ζπζρΫηηζεο (ν νπνένο κπνξεέ λα απνδεηρηεέ 

κε ηελ ρξάζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ) κεηαμχ ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο θαη ηεο 

δεκηνπξγέαο ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

 

Με ηελ πΪξνδν φκσο ησλ εηψλ, ηξεηο βαζηθΫο εμειέμεηο ζπλΫηεηλαλ ψζηε ζε φιν θαη 

ιηγφηεξεο επηρεηξάζεηο λα ηζρχνπλ νη πξναλαθεξζεέζεο ζπλζάθεο, κε απνηΫιεζκα ε 

ρξάζε ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο σο κνλαδηθά βΪζε κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ 

Δμφδσλ λα κελ θξέλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Οη εμειέμεηο απηΫο εέλαη νη εμάο : 

 

 Ζ απηνκαηνπνέεζε ηεο παξαγσγάο, πνπ κεέσζε δξαζηηθΪ ηηο απαηηάζεηο ησλ 

επηρεηξάζεσλ γηα Ϊκεζε εξγαζέα 

 Ζ ηΪζε πνπ επηθξαηεέ ζηελ παγθφζκηα αγνξΪ γηα ηελ παξαγσγά κεγΪιεο 

πνηθηιέαο θαη πνιιαπιΪ δηαθνξνπνηεκΫλσλ πξντφλησλ, ηα νπνέα πιΫνλ 

παξΪγνληαη ζε πνιιΫο παξηέδεο, ζε κεγΪιν αξηζκφ θνκκαηηψλ θαη πνπ Ϋρνπλ 

πςειΫο αλΪγθεο γηα εμεηδηθεπκΫλν ζρεδηαζκφ, παξαγσγά θαη δηΪζεζε 

 Ζ αχμεζε ησλ ζηαζεξψλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζε ηΫηνην χςνο, ψζηε 

λα κελ ππΪξρεη πιΫνλ κηα ζαθάο ζπζρΫηηζά ηνπο κε ηελ Ϊκεζε εξγαζέα 

 

Δέλαη αδηακθηζβάηεην ην γεγνλφο πσο πιΫνλ ε Ϊκεζε εξγαζέα ζπκκεηΫρεη ζε Ϋλα 

ειΪρηζην πνζνζηφ επέ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο, ζε αληέζεζε κε ηα ΓεληθΪ 

ΒηνκεραληθΪ Έμνδα πνπ Ϋρνπλ απνθηάζεη ηε κεξέδα ηνπ ιΫνληνο. Ζ αχμεζε ησλ 

γεληθψλ εμφδσλ Ϋρεη επεξεαζηεέ ζεκαληηθΪ απφ ηελ απηνκαηνπνέεζε θαη ηελ Ϋκθαζε 

πνπ δέλεηαη ζε ζΫκαηα κΪξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο ησλ πσιάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα 

Ϋρνπλ αιιΪμεη θπζηνγλσκέα σο απφξξνηα κηαο ζεηξΪο δηαθφξσλ παξαγφλησλ. ΣΫηνηνη 

παξΪγνληεο εέλαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εμαξηεκΪησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγά ελφο πξντφληνο, ν αξηζκφο ησλ επαλεθθηλάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο 

παξαγσγάο κηθξψλ πνζνηάησλ, ην θφζηνο παξαιαβψλ, επηζεσξάζεσλ θαη δηαρεέξηζεο 

πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ην νπνέν εμαξηΪηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαιαβψλ, ην 

θφζηνο ειΫγρνπ ηεο πνηφηεηαο, ην νπνέν ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο εμαξηΪηαη απφ ηηο 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ ζΫηεη ν πειΪηεο, θαζψο θαη ν απμεκΫλνο αξηζκφο 
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εηζαγσγάο λΫσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξΪ ηα νπνέα Ϋρνπλ κηθξφ θχθιν δσάο. 

 

Θα πεξέκελε θαλεέο κεηΪ απφ φια απηΪ ε Ϊκεζε εξγαζέα λα κελ ρξεζηκνπνηεέηαη σο 

κνλαδηθά βΪζε κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ απφ ηηο επηρεηξάζεηο. 

Όκσο, ε απιφηεηα πνπ παξνπζηΪδεη ζηε κΫηξεζε θαη ζηελ ελ γΫλεη ρξάζε ηεο εέλαη ν 

θπξηφηεξνο παξΪγνληαο πνπ, παξΪ ηε ζπλερψο κεηνχκελε ζεκαζέα ηεο ζην ζχγρξνλν 

βηνκεραληθφ πεξηβΪιινλ, ρξεζηκνπνηεέηαη επξχηαηα αθφκα απφ πνιιΫο επηρεηξάζεηο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6.1 ΒΪζεηο κεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηΪθνξεο ρψξεο 

 

ΒΪζε κεξηζκνχ 

ησλ Γ.Β.Δ. 
Ζ.Π.Α. Απζηξαιέα Ηξιαλδέα Ηαπσλέα 

ΜεγΪιε 

Βξεηαλέα 

Ώξεο Ϊκεζεο 

εξγαζέαο 
31% 36% 30% 50% 31% 

Κφζηνο Ϊκεζεο 

εξγαζέαο 
31% 21% 22% 7% 29% 

Μεραλνψξεο 12% 19% 19% 12% 27% 

Κφζηνο 

α΄ πιψλ 
4% 12% 10% 11% 17% 

Παξαρζεέζεο 

κνλΪδεο 
5% 20% 28% 16% 22% 

Αξρηθφ θφζηνο - 1% - 21% 10% 

Άιιε βΪζε 

κεξηζκνχ 
17% - 9% - - 

 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ εέλαη ηα απνηειΫζκαηα ζρεηηθάο Ϋξεπλαο σο πξνο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο βΪζεηο κεξηζκνχ. Οη ψξεο θαη ην θφζηνο Ϊκεζεο εξγαζέαο 

απνηεινχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηηο πην ζπρλΪ εθαξκνδφκελεο βΪζεηο κεξηζκνχ 

ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ (Πέλαθαο 6.1). 

 

ηνλ αληέπνδα ησλ ζπκπεξαζκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξναλαθεξζεέζα 

Ϋξεπλα θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ επξχηαηε ρξάζε ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο σο κνλαδηθάο 

βΪζεο κεξηζκνχ, βξέζθνληαη φιεο εθεέλεο νη επηρεηξάζεηο πνπ αλαγλψξηζαλ ηηο αηΫιεηεο 

ηεο ρξάζεο κηαο κνλαδηθάο βΪζεο κεξηζκνχ θαη πξνρψξεζαλ ζηελ επηινγά 

πεξηζζνηΫξσλ ηεο κηαο βΪζεσλ, ψζηε λα πεηχρνπλ αθξηβΫζηεξε κΫηξεζε ηνπ θφζηνπο 

ηνπο. 
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6.2.2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΗΣΧΝ ΒΑΔΧΝ ΜΔΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΚΑΣΑ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

 

Μηα απφ ηηο επηρεηξάζεηο πνπ πξσηνζηΪηεζε ζηε βειηέσζε ησλ ζπζηεκΪησλ 

θνζηνιφγεζεο ππάξμε ε DuPont ζηηο αξρΫο ηνπ αηψλα καο. Δηζάγαγε ηελ Ϋλλνηα ησλ 

θΫληξσλ θφζηνπο, αλαγλσξέδνληαο ηελ αλΪγθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηΫιεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε κΫηξεζε ηεο απφδνζεο θΪζε ιεηηνπξγέαο 

ρσξηζηΪ, κΫζα ζε Ϋλα πεξηβΪιινλ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε καδηθά παξαγσγά θαη 

δηαλνκά ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Χο θΫληξν θφζηνπο νξέδεηαη «κηα πξαγκαηηθά ά 

ηδεαηά ππνδηαέξεζε ηεο ζπλνιηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο, κΫζα ζηελ νπνέα 

παξΪγεηαη Ϋξγν νκνηνγελΫο θαη ε νπνέα ππνδηαέξεζε γέλεηαη γηα ζθνπνχο ινγηζηηθάο 

νκαδνπνέεζεο θαη ζπγθΫληξσζεο ησλ δαπαλψλ πνπ γέλνληαη ρΪξηλ ηνπ ηκάκαηνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηάο, κε παξαπΫξα ζθνπφ ηελ θαηαλνκά ηνπ θφζηνπο ζηα Ϋξγα πνπ 

παξΪγνληαη ζην ηκάκα». Σα θΫληξα θφζηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ, κπνξεέ 

λα ζπκπέπηνπλ, ά λα κε ζπκπέπηνπλ κε ηε δηαέξεζε ηεο επηρεέξεζεο ζε ιεηηνπξγέεο ά 

ηκάκαηα. Γηα παξΪδεηγκα ζε Ϋλα εξγνζηΪζην εηδψλ απφ γπαιέ κπνξεέ λα ππΪξρνπλ ηα 

εμάο θΫληξα θφζηνπο : «ΑλΪκημε α΄ πιψλ», «Ληψζηκν», «Λεέαλζε» θ.ν.θ., ζηα νπνέα ζα 

νκαδνπνηεζνχλ ινγηζηηθΪ ηα αληέζηνηρα Ϋμνδα. 

 

Ζ πξαθηηθά ζεκαζέα απηάο ηεο θαηλνηνκέαο Ϋγηλε ηαρχηαηα αληηιεπηά απφ φιεο εθεέλεο 

ηηο επηρεηξάζεηο πνπ εέηε δελ άηαλ ηθαλνπνηεκΫλεο απφ ηε ρξάζε κηαο κνλαδηθάο βΪζεο 

κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, εέηε επηδεηνχζαλ αλαιπηηθφηεξεο 

πιεξνθνξέεο γηα ηελ αθξηβά ξνά ηνπ θφζηνπο κΫζα ζηελ επηρεέξεζε. ε ζπλδπαζκφ κε 

ην γεγνλφο φηη Ϋπαςαλ λα ηζρχνπλ νη πεξηζζφηεξεο ζπλζάθεο πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ 

Ϊκεζε εξγαζέα σο κηα ηθαλνπνηεηηθά βΪζε κεξηζκνχ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ 

Δμφδσλ, νη επηρεηξάζεηο απηΫο αηζζΪλζεθαλ Ϋληνλα ηελ αλΪγθε λα ρξεζηκνπνηάζνπλ 

Ϋλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαηαλνκάο ησλ Ϋκκεζσλ εμφδσλ. 

 

χκθσλα κε ηελ θαηλνχξηα κΫζνδν πνπ αλαπηχρζεθε, νη επηρεηξάζεηο θαηαλΫκνπλ 

πιΫνλ ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ζε δχν ζηΪδηα. ην πξψην ζηΪδην ηα ΓεληθΪ 

ΒηνκεραληθΪ Έμνδα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελΫο θφζηνπο (cost pools), πνπ εέλαη εέηε 

ηκάκαηα ηεο επηρεέξεζεο, εέηε ζπγθεθξηκΫλεο ιεηηνπξγέεο ηεο (operations). ην δεχηεξν 

ζηΪδην ηα θφζηε κεξέδνληαη απφ ηηο δεμακελΫο ζπγθΫληξσζεο θφζηνπο ζηα πξντφληα κε 

ηελ ρξάζε θΪπνηαο βΪζεο κεξηζκνχ. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζέεο πνπ ηειηθΪ 

επηβαξχλνληαη κε ηα πΪζεο θχζεσο θφζηε απνθαινχληαη θνξεέο ά αληηθεέκελα θφζηνπο, 
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φπσο Ϋρεη άδε αλαθεξζεέ. Ζ κεγΪιε δηαθνξΪ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζε ζρΫζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν εέλαη φηη ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα επηιΫμεη αλΪκεζα ζε δηΪθνξεο βΪζεηο 

κεξηζκνχ θαη δελ πεξηνξέδεηαη ζηε ρξάζε κφλν ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο. ηε βηβιηνγξαθέα 

αλαθΫξεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθΪησ βΪζεηο κεξηζκνχ : 

 

 νη κνλΪδεο ηνπ πξντφληνο 

 νη ψξεο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο 

 νη κεραλνψξεο 

 ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο 

 νη αλαισζεέζεο κνλΪδεο πξψηεο χιεο 

 νη ρξεκαηηθΫο κνλΪδεο (γηα ην ηκάκα πξνκεζεηψλ) 

 νη ζπλνιηθΫο ψξεο Ϊκεζεο εξγαζέαο ηνπ εξγνζηαζένπ ά ν αξηζκφο ηνπ 

πξνζσπηθνχ (γηα ηε γεληθά δηνέθεζε) 

 νη ψξεο Ϊκεζεο επηζθεπάο (γηα ην ηκάκα ζπληάξεζεο) 

 νη παξαρζεέζεο θηινβαηψξεο (γηα ηελ ελΫξγεηα) θ.ν.θ. 

 

Ζ βειηέσζε πνπ επηθΫξεη ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ε 

θαηαλνκά ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ζε δχν ζηΪδηα εέλαη πξνθαλάο. Ζ 

ρξεζηκνπνέεζε πεξηζζνηΫξσλ βΪζεσλ κεξηζκνχ κεηψλεη ηα πεξηζψξηα 

ππνθεηκεληθφηεηαο θαη απζαηξεζέαο. ΠαξΪιιεια επηηξΫπεη ζηε Γηνέθεζε λα αλαγλσξέδεη 

κηα ζρΫζε αηηένπ - αηηηαηνχ κεηαμχ ηνπ παξΪγνληα εθεέλνπ πνπ πξνθαιεέ ηελ χπαξμε 

ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Γεληθνχ Βηνκεραληθνχ Δμφδνπ θαη ηεο βΪζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη 

γηα ηνλ κεξηζκφ ηνπ θφζηνπο απηνχ ζηα πξντφληα. Παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ, γηα ηνλ 

κεξηζκφ ηνπ εμφδνπ ηεο απφζβεζεο ελφο κεραλάκαηνο, νη ψξεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

κεραλάκαηνο απνηεινχλ κηα πην νξζά βΪζε ζε ζρΫζε κε ηηο ψξεο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο. 

 

Δπέ ζεηξΪ εηψλ ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο απηνχ ηνπ εέδνπο ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξΫσο απφ Ϋλα κεγΪιν αξηζκφ επηρεηξάζεσλ. Όκσο, κε ηελ 

πΪξνδν ησλ εηψλ θαη ηα ζπζηάκαηα απηΪ παξνπζηΪδνπλ αξθεηΪ κεηνλεθηάκαηα, ηα 

νπνέα θαζέζηαληαη νινΫλα θαη εληνλφηεξα. Σα θπξηφηεξα απφ ηα κεηνλεθηάκαηα απηΪ 

εέλαη ηα παξαθΪησ : 

 

 Ζ θαηαλνκά ηνπ θφζηνπο ζε δεμακελΫο θφζηνπο, φπσο εέλαη ηα ζπγθεθξηκΫλα 

ηκάκαηα ά ιεηηνπξγέεο κηαο επηρεέξεζεο, δελ ξέρλεη θσο ζην θχξην δεηνχκελν : 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ αλαιψλνπλ νη επηρεηξεζηαθΫο δηαδηθαζέεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγά ησλ πξντφλησλ 
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θαη ππεξεζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο αλαιψλνπλ πφξνπο απφ 

πνιιΫο δηαθνξεηηθΫο δεμακελΫο θφζηνπο. Γηα παξΪδεηγκα, κηα επηρεέξεζε 

δηαπέζησζε φηη κηα δξαζηεξηφηεηΪ ηεο, ε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηάζεηο ησλ 

πειαηψλ, εθηεινχληαλ κε ηε ζπκκεηνρά εξγαδνκΫλσλ απφ 7 δηαθνξεηηθΪ 

ηκάκαηα. Σν ηκάκα εμππεξΫηεζεο πειαηψλ, ην νπνέν εζεσξεέην ην θαη΄ εμνράλ 

ηκάκα πνπ εθηεινχζε απηά ηε δξαζηεξηφηεηα, άηαλ ππεχζπλν κφλν γηα ην 30% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εθηΫιεζεο απηάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Ϋιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο ζπγθεθξηκΫλσλ δξαζηεξηνηάησλ Ϋρεη εκπνδέζεη 

πνιιΫο επηρεηξάζεηο λα ζΫζνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ πεξηνξηζκφ κε 

απνδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη λα βειηηψζνπλ φζεο ηειηθΪ θξέλνπλ 

απαξαέηεην λα δηαηεξάζνπλ 

 Οη βΪζεηο κεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηάκαηα ηνπ δεχηεξνπ επηπΫδνπ 

ζηεξέδνληαη θπξέσο ζηνλ φγθν παξαγσγάο κε απνηΫιεζκα λα δέλνπλ 

δηαζηξεβισκΫλα αλΪ κνλΪδα θφζηε πξντφληνο ζηελ πεξέπησζε εθεέλε πνπ κηα 

επηρεέξεζε παξΪγεη κηα κεγΪιε πνηθηιέα πξντφλησλ θαη ηα πξντφληα δηαθΫξνπλ 

ζεκαληηθΪ σο πξνο ηνλ φγθν παξαγσγάο, ην κΫγεζνο ησλ παξηέδσλ θαη ηηο 

πνιχπινθεο παξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ απαηηνχλ. Έξεπλεο Ϋρνπλ απνδεέμεη 

φηη ζε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο ηα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη ζε κεγΪιν αξηζκφ 

κνλΪδσλ ππεξθνζηνινγνχληαη, ζε αληέζεζε κε εθεέλα πνπ παξΪγνληαη ζε κηθξφ 

αξηζκφ κνλΪδσλ θαη ηα νπνέα ππνθνζηνινγνχληαη 

 Σα ζπζηάκαηα ηνπ δεχηεξνπ επηπΫδνπ θαηαλΫκνπλ κφλν ηα ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ 

Έμνδα ζηα πξντφληα. Ση ζπκβαέλεη, φκσο, κε Ϋμνδα φπσο εέλαη απηΪ δηνέθεζεο, 

ησλ πσιάζεσλ, ηεο Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο (Research & Development) ζηελ 

πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη ηξφπνο λα αληρλεπζνχλ θαη λα ζπζρεηηζζνχλ Ϊκεζα κε 

θΪζε παξαγφκελν πξντφλ; Μνινλφηη βαέλνπλ ζπλερψο απμαλφκελα, δελ 

κεξέδνληαη ζηα αληηθεέκελα θφζηνπο (πξντφληα, ππεξεζέεο, πειΪηεο θ.ν.θ.), αιιΪ 

ζεσξνχληαη σο θφζηε πεξηφδνπ. Γέρσο ακθηβνιέα ε δηνέθεζε επηζπκεέ λα 

γλσξέδεη ηε ζχλδεζά ηνπο κε ζπγθεθξηκΫλεο δξαζηεξηφηεηεο ά κε αληηθεέκελα 

θφζηνπο γηα λα ειΫγρεη ηελ θεξδνθνξέα ησλ πξντφληψλ ηεο θαη λα πεξηνξέδεη ηηο 

ζπγθεθξηκΫλεο δαπΪλεο 

 

ΔπνκΫλσο θαη απηΪ ηα ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο δελ απνηεινχλ ζάκεξα κηα αμηφπηζηε 

ιχζε. Ο παγθφζκηνο αληαγσληζκφο, νη ηαρχηαηεο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο, νη 

απαηηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ρακειφηεξεο ηηκΫο, θαιχηεξε πνηφηεηα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηινγΫο, θαζηζηνχλ ηε κεηΪβαζε ζηελ επηινγά ηεο βΪζεο κεξηζκνχ ησλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαηΪ θΫληξν δξαζηεξηφηεηαο φρη απιΪ κηα ελαιιαθηηθά 

ιχζε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο, αιιΪ ηελ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 



 76 

απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπο, αθφκα θαη γηα ηελ έδηα ηελ επηβέσζά ηνπο. Σα 

ζπγθεθξηκΫλα ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο απνηππψλνπλ φιεο απηΫο ηηο αλΪγθεο 

ρξεζηκνπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο, αληέ γηα θΫληξα θφζηνπο, αληρλεχνληαο ην θφζηνο 

ηεο ρξάζεο ησλ πφξσλ, αληέ γηα ην θφζηνο ηεο πξνκάζεηαο απηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο βΪζεηο κεξηζκνχ (νδεγνχο θφζηνπο) γηα ηελ θαηαλνκά 

ηνπ θφζηνπο, απνηππψλνληαο Ϋηζη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο παξαγσγάο 

θαη ηεο πνηθηιέαο ησλ πξντφλησλ. 

 

ΓεληθΪ κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε φηη ε δηαδηθαζέα θνζηνιφγεζεο, αθφκε θαη ζηελ πην 

ζχλζεηε κνξθά ηεο, δελ εέλαη ηέπνηε Ϊιιν απφ Ϋλαο ζπλδπαζκφο δεθΪδσλ ζηνηρεέσλ 

κΫζα ζε Ϋλαλ ζχλζεην ηξφπν ππνινγηζκνχ. Δέλαη απηνλφεην φηη ην πιάζνο θαη ε θχζε 

ησλ ζηνηρεέσλ θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

επηρεέξεζεο, ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη ηνπ πξντφληνο πνπ θνζηνινγεέηαη. Έηζη 

γηα ην ζχλνιν ηεο παξαγσγάο ηεο θΪζε επηρεέξεζεο δηακνξθψλνληαη, ζηελ ρεηξφηεξε 

πεξέπησζε, ηφζνη ηξφπνη ππνινγηζκνχ φζα θαη ηα πξντφληα ηεο ά ζε επκελΫζηεξε 

ζπγθπξέα Ϋλαο κηθξφο αξηζκφο ηξφπσλ ππνινγηζκνχ γηα Ϊξηζκεο νκΪδεο νκνεηδψλ 

πξντφλησλ. 

 

6.3 ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Σα παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο ιεηηνπξγνχλ κε βΪζε ηελ ππφζεζε φηη ε 

παξαγσγά ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ εέλαη απηά πνπ πξνθαιεέ ηηο δαπΪλεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ην θαζαξφ θφζηνο γηα πιηθΪ, γηα εξγαηηθΪ θαη γηα Ϊιια Ϊκεζα Ϋμνδα 

εθρσξεέηαη ζηα πξντφληα, ελψ φια ηα Ϊιια Ϋμνδα νκαδνπνηνχληαη σο Ϋκκεζα θαη 

θαηαλΫκνληαη ζηα πξντφληα, ζπλάζσο κε βΪζε θΪπνην κΫηξν ηνπ φγθνπ παξαγσγάο. 

ΤπΪξρεη κηα ζησπεξά ππφζεζε φηη ηα Ϋκκεζα Ϋμνδα πνπ πξΫπεη λα θαηαλεκεζνχλ ζηα 

πξντφληα εέλαη απαξαέηεηα, δηαθνξεηηθΪ δε ζα ππάξραλ. Δπεηδά ηα Ϋμνδα εέλαη 

απαξαέηεηα, θΪζε κνλΪδα πξντφληνο ά ππεξεζέαο ζα πξΫπεη λα θΫξεη ην κεξέδην ησλ 

εμφδσλ πνπ ηεο αλαινγεέ. 

 

Ζ ξαγδαέα εμΫιημε ηεο ηερλνινγέαο πνπ παξαηεξεέηαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ απηνκαηνπνέεζεο πνιιψλ εξγαζηψλ Ϋρεη 

νδεγάζεη ζηελ κεέσζε ηεο εμΪξηεζεο ηνπ θφζηνπο απφ ηελ εξγαζέα. πλεπψο ε ρξάζε 

ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο σο ε θχξηα βΪζε επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο νδεγεέ ζπρλΪ ζε 

ιαλζαζκΫλα απνηειΫζκαηα. Σελ ηειεπηαέα δεθαεηέα, ππΪξρεη απμεκΫλν ελδηαθΫξνλ γηα 

Ϋλα Ϊιιν εέδνο ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο θνζηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα 
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θνζηνιφγεζεο πνπ βαζέδεηαη ζηελ αλΪιπζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ (Activity Based 

Costing, ABC), ην νπνέν ζεσξεέ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχλ ην θφζηνο θαη φηη ηα 

πξντφληα ά νη ππεξεζέεο θαη νη πειΪηεο εέλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο εθηεινχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Πξφθεηηαη γηα κέα ελαιιαθηηθά κΫζνδν εθηέκεζεο ηνπ θφζηνπο κΫζσ ηεο νπνέαο 

ζηξΫθνπκε ηελ πξνζνρά καο ζηηο επηρεηξεζηαθΫο δηαδηθαζέεο θη φρη ζε θπζηθΪ δεδνκΫλα 

φγθνπ. Με Ϊιια ιφγηα δελ κεηξΪκε εζηηΪδνληαο ηελ πξνζνρά καο ζε αλζξσπνψξεο ά 

θαηαλΪισζε πξψησλ πιψλ αιιΪ κεηξΪκε εζηηΪδνληαο ζηηο δηαδηθαζέεο θαη ζηηο 

επηρεηξεζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ εκθΪληζε ηνπ θφζηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε θνζηνιφγεζε δξαζηεξηνηάησλ δελ πξνζθΫξεη Ϋλα λΫν ζεσξεηηθφ 

πιαέζην γηα ηελ εθηέκεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θφζηνπο. Ζ κΫζνδνο θαηλνηνκεέ δηφηη 

πξνζθΫξεη Ϋλα λΫν πιαέζην πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ εθηέκεζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηάησλ πξνζπαζεέ λα αληρλεχζεη ην θφζηνο θΪζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζε ζηελά ζπλΪξηεζε κε ην ιφγν γηα ηνλ νπνέν θΪζε κέα θαηαλαιψλεη 

επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο. Απηά ε πξνζΫγγηζε, ε νπνέα επέζεο ιΫγεηαη θνζηνιφγεζε 

βαζηζκΫλε ζηηο επηρεηξεκαηηθΫο πξΪμεηο θαη ζπλαιιαγΫο ά ινγηζηηθά ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ, επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζέεο πνπ εθηεινχληαη ζε Ϋλα νξγαληζκφ, 

ηνλ ηξφπν θαηΪ ηνλ νπνέν αμηνπνηεέηαη ν ρξφλνο, θαη ηα απνηειΫζκαηα απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα παξαπΪλσ, αθνινπζνχληαη ηα εμάο βάκαηα : 

 

1. Δληνπηζκφο ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

2. Πξνζδηνξηζκφο (εθηέκεζε) ηνπ θφζηνπο γηα θΪζε δξαζηεξηφηεηα 

3. Μεηξάζεηο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ απφ ηηο νπνέεο δηαθαέλεηαη 

ε δηαθχκαλζε ηνπ θφζηνπο θΪζε δηαδηθαζέαο 

 

Σν θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηάησλ αληρλεχεηαη ζηα πξνο θνζηνιφγεζε αληηθεέκελα (φπσο 

πξντφληα, δηαδηθαζέεο, θαη πειΪηεο) κε βΪζε ηε ρξάζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ απφ ηα 

αληηθεέκελα θνζηνιφγεζεο. Σν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηάησλ πξνζπαζεέ λα 

εληνπέζεη ηη εέλαη απηφ (δειαδά ηηο δξαζηεξηφηεηεο), θαη λα ζπζρεηέζεη ηηο δαπΪλεο γηα 

πφξνπο κε εθεέλν πνπ πξνθαιεέ ηε δάηεζε γηα ηνπο πφξνπο. Σν ζχζηεκα δεκηνπξγεέ ην 

κεραληζκφ γηα αληρλεπζεέ ε θαηαλΪισζε ησλ πφξσλ ζε νηηδάπνηε πξνθΪιεζε Ϋμνδα 

γηα ηελ απφθηεζε ησλ πφξσλ. 

 

Αο ππνζΫζνπκε φηη εμεηΪδνπκε ηελ πεξέπησζε δχν ζρεδφλ έδησλ εηαηξηψλ. Ζ πξψηε, 

αο νλνκαζηεέ ΑΠΛΖ θαη θαηαζθεπΪδεη Ϋλα εθαηνκκχξην ζηπιφ ηνπ ηδένπ ρξψκαηνο κπιε. 
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Ζ δεχηεξε, αο ηελ νλνκΪζνπκε ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ, θαηαζθεπΪδεη επέζεο Ϋλα εθαηνκκχξην 

ζηπιφ, αιιΪ δηαθνξεηηθψλ ρξσκΪησλ, κεγεζψλ θαη ηχπσλ. Απηφ ην εξγνζηΪζην, ζε Ϋλα 

ρξφλν, παξΪγεη πεξέπνπ 2000 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηπιφ, ηα νπνέα θπκαέλνληαη απφ 

ζηπιφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ κε εηάζηα παξαγσγά 50 - 100 θνκκΪηηα, Ϋσο ηππηθΪ 

ζηπιφ ζε κπιε θαη καχξν κε εηάζηα παξαγσγά 100.000 θνκκΪηηα πεξέπνπ. Παξφιν 

πνπ ηα εξγνζηΪζηα παξΪγνπλ ην έδην πξντφλ, ε ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ ρξεηΪδεηαη 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα λα ππνζηεξέμεη ηελ κεγΪιε ζε πνηθηιέα παξαγσγά. 

 

ε ζρΫζε κε ηελ ΑΠΛΖ, ε ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ απαζρνιεέ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ζε 

ηνκεέο φπσο : 

 

 ηελ παξαγσγά 

 ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγάο 

 ηελ πξνεηνηκαζέα ησλ κεραλψλ 

 ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 ηε κεηαθνξΪ ησλ πιηθψλ 

 ηελ δηεθπεξαέσζε ησλ παξαγγειηψλ 

 ηελ επηδηφξζσζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ 

 ην ζρεδηαζκφ λΫσλ πξντφλησλ 

 ηε βειηέσζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ 

 ηε δηαπξαγκΪηεπζε κε ηνπο εκπφξνπο 

 ηελ δηαρεέξηζε ησλ παξαγγειηψλ 

 ηελ επηζεψξεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

 ηελ αλαβΪζκηζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηάκαηνο 

 

ΔπηπιΫνλ, ε ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ ιεηηνπξγεέ κε πνιχ πςειφηεξα επέπεδα λεθξνχ ρξφλνπ, 

ρξφλνπ πξνεηνηκαζέαο, ππεξσξηψλ, απνγξαθψλ, επηδηνξζψζεσλ θαη αθαηΪιιεισλ 

πξντφλησλ. Απφ ηε ζηηγκά πνπ θαη ηα δχν εξγνζηΪζηα Ϋρνπλ ηελ έδηα κνξθά, ακθφηεξα 

ζα Ϋρνπλ πεξέπνπ ην έδην θφζηνο πιηθψλ (εθφζνλ αγλνάζνπκε ην ειαθξψο πςειφηεξν 

θφζηνο πνπ ζπλεπΪγεηαη ε πξνκάζεηα εηδηθψλ πιηθψλ θαη κειαληψλ γηα ηα ζηπιφ 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δεχηεξνπ εξγνζηαζένπ). Όζνλ αθνξΪ ηελ πξαγκαηηθά 

παξαγσγά, αο ππνζΫζνπκε φηη φια ηα ζηπιφ απαηηνχλ ηνλ έδην βαζκφ πνιππινθφηεηαο 

γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ, θαη φηη ηα δχν εξγνζηΪζηα Ϋρνπλ ηηο έδηεο αλΪγθεο ζε θαζαξΫο 

εξγαηνψξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλψλ (ρσξέο λα ιΪβνπκε ππφςε ην 

κεγαιχηεξν λεθξφ ρξφλν θαη ρξφλν πξνεηνηκαζέαο ηνπ δεχηεξνπ εξγνζηαζένπ). Δπέζεο, 

θαη ηα δχν εξγνζηΪζηα ζα Ϋρνπλ έδηα θνξνιφγεζε, θφζηνο αζθΪιηζεο, θαη θφζηνο 
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ζΫξκαλζεο. Χζηφζν ε ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ ζα Ϋρεη πνιχ πεξηζζφηεξα γεληθΪ Ϋμνδα, φπσο 

δηΪθνξα Ϋκκεζα Ϋμνδα θαη Ϋμνδα ππνζηάξημεο, ιφγσ ηεο πνηθηιέαο θαη 

πνιππινθφηεηαο ηεο παξαγσγάο. 

 

Απφ θνζηνινγηθάο πιεπξΪο παξαηεξνχκε φηη ην πξψην εξγνζηΪζην, δελ Ϋρεη κεγΪιε 

αλΪγθε απφ Ϋλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο γηα λα ππνινγέζεη ην θφζηνο ελφο κπιε ζηπιφ. 

Σν κφλν πνπ απαηηεέηαη λα γέλεη εέλαη, ζε θΪζε πεξένδν, λα δηαηξεζνχλ ηα ζπλνιηθΪ 

Ϋμνδα κε ηνλ φγθν ηεο ζπλνιηθάο παξαγσγάο γηα λα βξεη ην θφζηνο αλΪ ζηπιφ. Γηα ην 

δεχηεξν εξγνζηΪζην, ην θφζηνο ησλ Ϋκκεζσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εμφδσλ 

απνηππψλνληαη ζηα δηΪθνξα θΫληξα θνζηνιφγεζεο ηεο παξαγσγάο. Απφ ηε ζηηγκά 

πνπ ηα Ϋμνδα ζπζζσξεπηνχλ ζηα θΫληξα παξαγσγάο, ζα απνδνζνχλ ζηα πξντφληα κε 

βΪζε ηνλ παξΪγνληα δεκηνπξγέαο θφζηνπο (cost driver) γηα θΪζε θΫληξν, πνπ ζα εέλαη ε 

θαζαξά εξγαζέα, νη ψξεο ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλψλ, ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ 

θνκκαηηψλ θαη ε πνζφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ πιηθψλ. 

 

ε κνλαδηαέα βΪζε, ηα ηππηθΪ κπιε θαη καχξα ζηπιφ απαηηνχλ ζρεδφλ ηελ έδηα 

πνζφηεηα ζε παξΪγνληεο δεκηνπξγέαο θφζηνπο φπσο θαη ηα πξντφληα πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ. ΔπνκΫλσο, ηα γεληθΪ Ϋμνδα ηνπ δεχηεξνπ εξγνζηαζένπ ζα απνδνζνχλ 

ζηα πξντφληα αλαινγηθΪ κε ηνλ φγθν παξαγσγάο ηνπο. Έηζη, Ϋρνληαο σο δεδνκΫλν φηη 

ηα κπιε θαη καχξα ζηπιφ αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηεο παξαγσγάο, ζα ρξεσζνχλ ην 

10% ησλ γεληθψλ εμφδσλ. Σν έδην ηζρχεη θαη γηα ηα Ϊιια ζηπιφ. Με Ϊιια ιφγηα, Ϋλα 

ηππηθφ ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζα θαηΫλεηκε ην έδην θφζηνο γηα φια ηα πξντφληα, 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ά φρη, αλεμΪξηεηα απφ ηνλ φγθν παξαγσγάο ηνπο. Δληνχηνηο, 

εέλαη ζαθΫο πσο φζνλ αθνξΪ ηελ ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ ρξεηΪδνληαη πεξηζζφηεξνη Ϋκκεζνη θαη 

ππνζηεξηθηηθνέ πφξνη γηα ηα πξντφληα εηδηθψλ πξνγξαθψλ ζε ζρΫζε κε ηα απιΪ. Σα 

παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο, αθφκα θαη εθεέλα κε εθαηνληΪδεο ά ρηιηΪδεο 

θΫληξα θνζηνιφγεζεο ηεο παξαγσγάο, ζπζηεκαηηθΪ ππνηηκνχλ ην θφζηνο ησλ πφξσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηα εμεηδηθεπκΫλα πξντφληα ρακεινχ φγθνπ παξαγσγάο θαη 

ππεξεθηηκνχλ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ καδηθάο παξαγσγάο. Ζ αιινέσζε ησλ 

εμαγφκελσλ απνηειεζκΪησλ αλΪκεζα ζηηο δχν θαηεγνξέεο πξντφλησλ κπνξεέ λα 

απνθεπρζεέ κφλν εΪλ ηα δχν εέδε ζηπιφ θαηαζθεπΪδνληαη ζε δηαθνξεηηθΪ κεραλάκαηα 

θαη ζε δηαθνξεηηθΪ θΫληξα θνζηνιφγεζεο. 

 

Ζ νινθιεξσηηθά παξΪβιεςε ησλ εμφδσλ ππνζηάξημεο θαη ε απνδνρά ησλ ζπζηεκΪησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Ϊκεζεο δαπΪλεο δελ ζπκβΪιιεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιάκαηνο. 

ΚΪησ απφ ηα Ϊκεζα ά πεξηζσξηαθΪ Ϋμνδα, ηα κπιε θαη καχξα ζηπιφ, ηα νπνέα Ϋρνπλ 

πεξέπνπ ηα έδηα πιηθΪ θαη εξγαηηθΪ Ϋμνδα κε ηα ζηπιφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ζα 
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εκθαλέζνπλ πεξέπνπ φκνηα ζπκπεξηθνξΪ θφζηνπο φζνλ αθνξΪ ηα κεηαβιεηΪ Ϋμνδα. 

Αθφκα, ηα ζπζηάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Ϊκεζν θφζηνο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

απΪληεζε ζην εξψηεκα γηαηέ ελψ ηα δχν εξγνζηΪζηα Ϋρνπλ έδηα κεγΫζε παξαγσγάο 

Ϋρνπλ θαηΪ πνιχ δηαθνξεηηθΪ επέπεδα ζηαζεξψλ εμφδσλ. Σα ζπζηάκαηα 

θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηάησλ επεθηεέλνπλ ηα παξαδνζηαθΪ ζπλδΫνληαο ηα Ϋμνδα γηα 

απαηηνχκελνπο πφξνπο κε ηελ πνηθηιέα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη φρη κφλν κε ην ζπλνιηθφ φγθν παξαγσγάο. 

 

Ζ εθαξκνγά ηεο θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηάησλ εέλαη απαξαέηεηε ζην βαζκφ πνπ φιεο 

νη επηρεηξάζεηο θαηαλαιψλνπλ πφξνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο εέηε Ϊκεζα ζρεηηδφκελεο κε 

ηελ παξαγσγά (ά ηελ παξνρά ππεξεζηψλ) εέηε Ϋκκεζα. Οη δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηππηθάο 

επηρεέξεζεο πεξηιακβΪλνπλ, κεηαμχ Ϊιισλ, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ 

εμππεξΫηεζε πειαηψλ, θαζψο θαη ηελ βειηέσζε πξντφλησλ. Αθφκε Ϋρνπκε θαη Ϊιιεο 

δηεπθνιχλζεηο ε παξνρά ησλ νπνέσλ νδεγεέ ζηελ θαηαλΪισζε πφξσλ φπσο εέλαη ε 

πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ. Έηζη, ην επέθεληξν Ϋρεη κεηαηνπηζηεέ απφ ην πψο 

θαηαλΫκεηαη ην θφζηνο, πνπ απνηεινχζε εξψηεκα ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκΪησλ, 

ζην γηαηέ ε επηρεέξεζε μνδεχεη ρξάκαηα. Καζψο ε επηρεέξεζε πξνζπαζεέ λα απαληάζεη 

ζε απηφ ην εξψηεκα, θαζνξέδεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ δηεμΪγνληαη απφ 

ηνπο Ϋκκεζνπο θαη ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πεξηγξΪθνληαη ππφ ηε κνξθά εληνιψλ γηα ηελ εθηΫιεζά ηνπο, φπσο : 

ζρεδέαζε ηελ παξαγσγά, κεηΫθεξε ηα πιηθΪ, αγφξαζε ηα πιηθΪ, επηζεψξεζε ηα 

θνκκΪηηα, απΪληεζε ζηνπο πειΪηεο, βειηέσζε ηα πξντφληα, εηζάγαγε λΫα πξντφληα, θιπ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο ππΪξρνπλ εθαηνληΪδεο αλ φρη ρηιηΪδεο δηαθνξεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ θφζηνο. Έηζη ε δεκηνπξγέα θαη ε δηαηάξεζε ελφο 

ζχλζεηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηάκαηνο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη φιεο απηΫο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα άηαλ εμαηξεηηθΪ δαπαλεξά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ Ϋλα ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο κε βΪζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξΫπεη αθελφο λα πεξηΫρεη φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξν αξηζκφ δξαζηεξηνηάησλ θαη αθεηΫξνπ λα κπνξεέ λα επηκεξέζεη 

απνηειεζκαηηθΪ ηα Ϋκκεζα θφζηε. 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηάησλ απηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνέν απηΫο 

κεηξψληαη θηΪλεη ζην απνθνξχθσκΪ ηνπ κε ηε δεκηνπξγέα ελφο ιεμηθνχ 

δξαζηεξηνηάησλ κε ηελ βνάζεηα ηνπ νπνένπ ηαμηλνκνχληαη θαη θαζνξέδνληαη φιεο νη 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κΫζα απφ Ϋλα ηεξαξρηθφ κνληΫιν 

μερσξέδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε επηκΫξνπο ελφηεηεο. Με ηε ινγηθά απηά κπνξνχκε 
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λα δηαθξέλνπκε ζε δξαζηεξηφηεηεο : 

 

 ΔπηπΫδνπ κνλΪδαο 

 ΔπηπΫδνπ παξηέδαο 

 Τπνζηάξημεο πξντφλησλ 

 Τπνζηάξημεο πειαηψλ 

 πληάξεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

 

Σν παξαπΪλσ κνληΫιν ηεξαξρέαο ρξεζηκεχεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ 

ηνπ ππφ κειΫηε ζπζηάκαηνο θνζηνιφγεζεο κε Ϊιιεο ζπκβαηηθΫο κεζφδνπο. Δπέζεο 

βνεζΪ ζηελ δηαδηθαζέα απινχζηεπζεο ελφο θνζηνινγηθΪ πεξέπινθνπ κνληΫινπ. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο επηπΫδνπ κνλΪδαο εέλαη εθεέλεο πνπ πξΫπεη λα εθηειεζηνχλ γηα θΪζε 

κνλΪδα πξντφληνο ά ππεξεζέαο. Ο αξηζκφο απηνχ ηνπ εέδνπο ησλ δξαζηεξηνηάησλ 

θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπο εέλαη αλΪινγν ηνπ φγθνπ ηεο παξαγσγάο θαη ησλ πσιάζεσλ. 

ΜεξηθΪ παξαδεέγκαηα εέλαη ην Ϊλνηγκα νπψλ ζε κεηαιιηθΪ αληηθεέκελα, ην αθφληζκα ηνπ 

κεηΪιινπ, θαη ε επηζεψξεζε ησλ θνκκαηηψλ Ϋλα πξνο Ϋλα. Σα παξαδνζηαθΪ 

ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο, ηα νπνέα ρξεζηκνπνηνχλ σο βΪζε γηα ηελ θαηαλνκά ηνπ 

Ϋκκεζνπ θφζηνπο ζηα πξνο θνζηνιφγεζε αληηθεέκελα κεγΫζε φπσο νη αλζξσπνψξεο, 

νη ψξεο ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλψλ, ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ θνκκαηηψλ ά ην χςνο 

ησλ πσιάζεσλ, βαζέδνληαη απνθιεηζηηθΪ ζε κνλαδηαένπο παξΪγνληεο δεκηνπξγέαο 

θφζηνπο. Μέα απφ ηηο βαζηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ηνπ A.B.C. θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπζηεκΪησλ θνζηνιφγεζεο, εέλαη ε ρξάζε κε κνλαδηαέσλ παξαγφλησλ θφζηνπο (π.ρ. 

παξηέδα, ππνζηάξημε πξντφλησλ) γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πφξσλ ζηα 

πξντφληα θαη ηνπο πειΪηεο. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο επηπΫδνπ παξηέδαο εέλαη εθεέλεο πνπ πξΫπεη λα γέλνπλ γηα θΪζε 

παξηέδα ά γηα ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο εθηεινχκελεο εξγαζέαο. ΠεξηιακβΪλνπλ ην setup 

κηαο κεραλάο γηα Ϋλα θαηλνχξγην θχθιν παξαγσγάο, ηελ αγνξΪ πιηθψλ, θαη ηελ 

δηεθπεξαέσζε παξαγγειηψλ. Οη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα 

επηπΫδνπ παξηέδαο εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξηέδσλ, ελψ εέλαη αλεμΪξηεηνη 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ ηεο παξηέδαο (π.ρ. ηνλ αξηζκφ παξαγφκελσλ 

εμαξηεκΪησλ κεηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο κεραλάο, ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκαηηψλ κηαο 

αγνξΪο, ά ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ κηαο απνζηνιάο εκπνξεπκΪησλ). Σα ζπζηάκαηα 

A.B.C. κεηξνχλ θαη θαηαλΫκνπλ ην θφζηνο ησλ αγνξψλ θαη ηεο δηεθπεξαέσζεο ηεο 

θέλεζεο ησλ πιηθψλ, ησλ πξνεηνηκαζηψλ, ησλ παξαγγειηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ηεο 
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παξαγσγάο, ζηα πξντφληα, ζηνπο πειΪηεο θαη ζηηο ππεξεζέεο πνπ πξνθαινχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηάξημεο πξντφλησλ εέλαη εθεέλεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εηαηξεέα 

ηθαλά λα παξΪγεη ηα πξντφληα ηεο. Αλ επεθηεέλνπκε ηελ Ϋλλνηα πΫξα απφ ηα φξηα ηνπ 

εξγνζηαζένπ, Ϋρνπκε δξαζηεξηφηεηεο ππνζηάξημεο πειαηψλ νη νπνέεο θαζηζηνχλ ηελ 

εηαηξεέα ηθαλά λα πξαγκαηνπνηεέ πσιάζεηο, ρσξέο λα εμαξηψληαη απφ ηνλ φγθν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ πσιάζεσλ. Παξαδεέγκαηα ηΫηνησλ δξαζηεξηνηάησλ εέλαη ε δηαηάξεζε 

θαη ε αλαλΫσζε ησλ ηδηνηάησλ ησλ πξντφλησλ, νη εηδηθνέ Ϋιεγρνη, ε επεμεξγαζέα θαη ε 

ηερληθά ππνζηάξημε ησλ πξντφλησλ γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ πειαηψλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηάξημεο πξντφλησλ θαη πειαηψλ αληρλεχνληαη εχθνια ζηα 

πξντφληα, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο πειΪηεο γηα ηνπο νπνένπο εθηεινχληαη. ΑιιΪ ε 

πνζφηεηα ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηΫο, εέλαη εμ’ 

νξηζκνχ, αλεμΪξηεηε ηνπ φγθνπ ηεο παξαγσγάο θαη ησλ πσιάζεσλ θαζψο θαη ηνπ 

κεγΫζνπο ησλ παξηέδσλ θαη ησλ παξαγγειηψλ. Σα παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα 

θνζηνιφγεζεο, δελ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ πφξνπο ππνζηάξημεο πξντφλησλ θαη 

πειαηψλ ζηα πξντφληα θαη ηνπο πειΪηεο, γηαηέ βαζέδνληαη κφλν ζε κνλαδηαένπο 

παξΪγνληεο δεκηνπξγέαο θφζηνπο. 

 

TΫινο, δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αλΪπηπμε πξντφλησλ θαη ε δηαθάκηζε, κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηάξημεο ηεο θέξκαο ηεο εηαηξεέαο ά ηεο γξακκάο 

παξαγσγάο. Άιινη πφξνη παξΫρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπλνιηθάο παξαγσγάο θαη ησλ 

πσιάζεσλ. Έμνδα γηα ηε δηαηάξεζε ηεο ππνδνκάο, φπσο γηα Ϋλα δηεπζπληά 

εξγνζηαζένπ θαη γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη Ϋμνδα δηαηάξεζεο ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκάο, φπσο εκπνξηθΫο εθζΫζεηο, δηαθεκέζεηο ά θαηΪινγνη, δελ κπνξνχλ 

λα αληρλεπζνχλ ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζέεο, ά ηνπο πειΪηεο. Σα Ϋμνδα ηεο γξακκάο 

παξαγσγάο, ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκάο κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ 

απεπζεέαο ζηηο γξακκΫο παξαγσγάο, ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηα θαλΪιηα αιιΪ δελ ζα 

πξΫπεη λα θαηαλΫκνληαη ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζέεο ά ηνπο πειΪηεο πνπ εκπιΫθνληαη 

ζε απηΫο. 

 

Ζ ηεξαξρέα ηεο θνζηνιφγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε εθαξκφδεηαη γηα Ϋμνδα θαηαζθεπάο, 

πξνψζεζεο, Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο, θαη δηεπθνιχλεη ηε ραξηνγξΪθεζε ησλ εμφδσλ ζε 

επέπεδα ηνπνζεηεκΫλα Ϋηζη ψζηε λα απνθαιχπηεηαη ε ζρΫζε κεηαμχ αηηένπ θαη 

απνηειΫζκαηνο. Απηφ ζα ζάκαηλε φηη Ϋλα Ϋμνδν ππνζηάξημεο ηνπ πειΪηε δελ ζα 

θαηαλεκεζεέ ζηα πξντφληα ά ηηο ππεξεζέεο πνπ αγφξαζε ν πειΪηεο απηφο, θαζψο απηφ 

ην Ϋμνδν εέλαη αλεμΪξηεην ηνπ φγθνπ θαη ησλ εηδψλ ησλ πξντφλησλ ά ησλ ππεξεζηψλ 
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πνπ αγνξΪζηεθαλ. Σν Ϋμνδν απηφ κπνξεέ λα απνθεπρζεέ ά λα ειεγρζεέ κφλν κΫζσ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επεξεΪδνπλ ηε ζρΫζε κε ηνλ πειΪηε (εγθαηαιεέπνληαο ηνλ πειΪηε ά 

αιιΪδνληαο ην εέδνο ηεο παξερφκελεο ππνζηάξημεο), φρη κΫζσ αιιαγάο ηνπ φγθνπ ά 

ηεο ζχλζεζεο ησλ πξντφλησλ ά ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφο απνθηΪ. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξηέδεο, ζηελ ππνζηάξημε ησλ πξντφλησλ 

θαη ζηελ ππνζηάξημε ησλ πειαηψλ, καο απνθαιχπηνπλ γηαηέ ελψ δχν φκνηα εξγνζηΪζηα, 

φπσο ηα εξγνζηΪζηα παξαγσγάο ζηπιφ, πνπ Ϋρνπλ ηελ έδηα παξαγσγά ζε φγθν, 

κπνξεέ λα Ϋρνπλ ζεκαληηθΪ απνθιέλνπζεο θαηαζηΪζεηο θφζηνπο. Καη ηα δχν 

εξγνζηΪζηα Ϋρνπλ ηνλ έδην αξηζκφ κνλαδηαέσλ δξαζηεξηνηάησλ, θαζψο παξΪγνπλ ηνλ 

έδην αξηζκφ θνκκαηηψλ (Ϋλα εθαηνκκχξην ζηπιφ ην ρξφλν). Πηζαλφηαηα Ϋρνπλ ηα έδηα 

επέπεδα εμφδσλ δηαηάξεζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ (ππνζΫηνληαο φηη φιεο νη δαπΪλεο 

πνπ δελ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαζθεπά πξνθχπηνπλ εθηφο ησλ εξγνζηαζέσλ). ΑιιΪ ην 

εξγνζηΪζην πνπ παξΪγεη ρηιηΪδεο ζηπιφ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απαηηεέ 

πνιχ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ζε ζρΫζε κε ην Ϊιιν εξγνζηΪζην, γηα λα εθηειΫζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επηπΫδνπ παξηέδσλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

ππνζηάξημε ησλ πξντφλησλ νη νπνέεο ππαγνξεχνληαη απφ ηνπο θχθινπο θαη ηελ 

πνιπκνξθέα ηεο παξαγσγάο. 

 

Γηα λα δνζεέ κηα απΪληεζε ζην εξψηεκα πφζα μνδεχνπκε γηα θΪζε δξαζηεξηφηεηα, 

ζπζρεηέδνπκε ηηο επηκΫξνπο δαπΪλεο αλΪ δξαζηεξηφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεηαδφκαζηε ηνπο νδεγνχο θφζηνπο (cost drivers) ηεο θΪζε δξαζηεξηφηεηαο. Γηα 

παξΪδεηγκα, ε επηζεψξεζε ησλ εηζεξρνκΫλσλ πιηθψλ (δξαζηεξηφηεηα) Ϋρεη σο νδεγφ 

θφζηνπο ησλ αξηζκφ ησλ ηηκνινγέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηηκνινγνχκελσλ 

εηδψλ. Έηζη νδεγνχκαζηε ζηελ εθηέκεζε ηνπ θφζηνπο αλΪ δξαζηεξηφηεηα, φπσο γηα 

παξΪδεηγκα ηεο επηζεψξεζεο κΫζσ ηεο θαηαλνκάο ησλ αληηζηνέρσλ επηρεηξεζηαθψλ 

δαπαλψλ ζηνλ (ά ζηνπο) νδεγφ θφζηνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ Ϋλαο ππΪιιεινο 

επηζεσξεέ 30 ηηκνιφγηα ζε 300 ιεπηΪ ηφηε Ϋρνπκε φηη ε επηζεψξεζε ελφο ηηκνινγένπ 

ζηνηρέδεη ζηελ επηρεέξεζε 10 ιεπηΪ εξγαζέαο. Άιια ελδεηθηηθΪ παξαδεέγκαηα νδεγψλ 

θφζηνπο (cost drivers) γηα ηππηθΫο πεξηπηψζεηο δξαζηεξηνηάησλ παξνπζηΪδνληαη ζηνλ 

Πέλαθα 6.2. 

 

Ζ επηινγά ελφο νδεγνχ θφζηνπο εμαξηΪηαη απφ ηελ αθξέβεηα πνπ επηζπκνχκε ζηελ 

εθηέκεζε ηνπ θφζηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πφζν θνζηέδεη ε κΫηξεζε. Δπεηδά ν αξηζκφο 

ησλ δπλεηηθψλ ζπλδΫζκσλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ κε ηα απνηειΫζκαηΪ ηνπο εέλαη 

κεγΪινο, ε επηινγά ησλ νδεγψλ θφζηνπο πξΫπεη λα εέλαη πεξηνξηζκΫλε ψζηε λα εέλαη 

απνηειεζκαηηθά. Γηα παξΪδεηγκα, γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην έδην 
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γεγνλφο, φπσο εέλαη ε πξνεηνηκαζέα ησλ παξαγγειηψλ ηεο παξαγσγάο, ν ζρεδηαζκφο 

ησλ παξαγσγηθψλ θχθισλ, νη επηζεσξάζεηο ησλ αξρηθψλ θνκκαηηψλ θαη ε κεηαθνξΪ 

πιηθψλ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ν έδηνο νδεγφο θφζηνπο, φπσο ν αξηζκφο ησλ 

θχθισλ παξαγσγάο ά ησλ παξαγφκελσλ εηδψλ. Με Ϊιια ιφγηα Ϋλαο νδεγφο θφζηνπο 

κπνξεέ λα εέλαη θνηλφο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κέα δξαζηεξηφηεηεο. πλάζσο νη νδεγνέ 

θφζηνπο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξέεο : 

 

1. Οδεγνέ ζπλαιιαγψλ 

2. Οδεγνέ δηΪξθεηαο 

3. Οδεγνέ Ϋληαζεο ά απεπζεέαο ρξΫσζεο 

 

Οη νδεγνέ ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ν αξηζκφο ησλ πξνεηνηκαζηψλ, ν αξηζκφο ησλ 

παξαιαβψλ, θαη ν αξηζκφο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ, κεηξνχλ πφζν ζπρλΪ 

εθηειεέηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Οη νδεγνέ απηνέ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ φια ηα 

δπλαηΪ απνηειΫζκαηα Ϋρνπλ ηηο έδηεο βαζηθΫο απαηηάζεηο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα. Γηα 

παξΪδεηγκα, ν ζρεδηαζκφο ελφο θχθινπ παξαγσγάο, ε δηεθπεξαέσζε κηαο 

παξαγγειέαο ά ε δηαηάξεζε ελφο αξηζκνχ θνκκαηηψλ απαηηεέ ηνλ έδην ρξφλν θαη ηελ έδηα 

πξνζπΪζεηα αλεμΪξηεηα απφ ην πξντφλ γηα ην νπνέν γέλεηαη ν ζρεδηαζκφο, ην εέδνο ησλ 

πιηθψλ πνπ αγνξΪδνληαη ά ην εέδνο ησλ θνκκαηηψλ πνπ ζΫινπκε λα δηαηεξάζνπκε 

αληέζηνηρα. Οη νδεγνέ ζπλαιιαγψλ εέλαη νη ιηγφηεξν δαπαλεξνέ αιιΪ ηαπηφρξνλα 

κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ νη ιηγφηεξν αθξηβεέο, θαζψο ππνζΫηνπλ φηη απαηηεέηαη ε έδηα 

πνζφηεηα πφξσλ θΪζε θνξΪ πνπ εθηειεέηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξΪδεηγκα, ν 

 

Πέλαθαο 6.2 Γξαζηεξηφηεηεο – Οδεγνέ θφζηνπο 

 

Γξαζηεξηφηεηα Οδεγφο θφζηνπο 

Λεηηνπξγέα κεραλψλ Αξηζκφο σξψλ ιεηηνπξγέαο 

Setup κεραλψλ 
Αξηζκφο πξνεηνηκαζηψλ ά ψξεο 

πξνεηνηκαζέαο 

ρεδηαζκφο εξγαζηψλ ηεο παξαγσγάο Αξηζκφο θχθισλ παξαγσγάο 

Παξαιαβά πιηθψλ Αξηζκφο παξαιαβψλ πιηθψλ 

Τπνζηάξημε Ϋηνηκσλ πξντφλησλ Αξηζκφο πξντφλησλ 

Δηζαγσγά λΫσλ πξντφλησλ Αξηζκφο λΫσλ εηζαρζΫλησλ πξντφλησλ 

πληάξεζε κεραλψλ Αξηζκφο σξψλ ζπληάξεζεο 

Γηακφξθσζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξντφλησλ 
Αξηζκφο αιιαγψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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παξΪγνληαο ηνπ αξηζκνχ ησλ setup ησλ κεραλψλ, ππνζΫηεη φηη φια ηα setups απαηηνχλ 

ηνλ έδην ρξφλν γηα λα γέλνπλ. Γηα πνιιΫο δξαζηεξηφηεηεο, ε δηαθνξνπνέεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα επηκΫξνπο αληηθεέκελα θνζηνιφγεζεο εέλαη αξθεηΪ κηθξά ψζηε Ϋλαο 

νδεγφο ζπλαιιαγάο λα εέλαη αξθεηφο γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην αληηθεέκελν θνζηνιφγεζεο. ΔΪλ φκσο ε πνζφηεηα ησλ πφξσλ πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνηθέιεη ζεκαληηθΪ απφ πξντφλ 

ζε πξντφλ, ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν αθξηβεέο θαη δαπαλεξνχο παξΪγνληεο θφζηνπο. 

 

Οη νδεγνέ δηΪξθεηαο εθθξΪδνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. ΠξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππΪξρνπλ ζεκαληηθΫο 

δηαθνξνπνηάζεηο ζην βαζκφ ρξάζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα θΪζε επηδησθφκελν 

απνηΫιεζκα. Γηα παξΪδεηγκα, ηα απιΪ πξντφληα κπνξεέ λα ρξεηΪδνληαη ρξφλν 

πξνεηνηκαζέαο απφ 10 Ϋσο 15 ιεπηΪ, ελψ πεξηζζφηεξν πνιχπινθα θαη πςειάο 

αθξέβεηαο πξντφληα κπνξεέ λα απαηηνχλ 6 ψξεο πξνεηνηκαζέαο. Ζ ρξάζε ελφο νδεγνχ 

ζπλαιιαγψλ, φπσο ν αξηζκφο ησλ πξνεηνηκαζηψλ, ζα ππεξηηκνχζε ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνεηνηκαζέα ησλ απιψλ πξντφλησλ ελψ ζα ππνηηκνχζε ηνπο 

πφξνπο ησλ ζχλζεησλ πξντφλησλ. Γηα λα απνθχγνπκε απηφ ην πξφβιεκα, κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηάζνπκε παξΪγνληεο δηΪξθεηαο φπσο νη ψξεο πξνεηνηκαζέαο, γηα λα 

απνδψζνπκε ην θφζηνο πξνεηνηκαζέαο ζηα πξντφληα. Παξαδεέγκαηα νδεγψλ δηΪξθεηαο 

πεξηιακβΪλνπλ ηηο ψξεο πξνεηνηκαζέαο, ηηο ψξεο επηζεσξάζεσλ θαη ηηο θαζαξΫο 

εξγαηνψξεο. 

 

Όζνλ αθνξΪ ηε δηαθέλεζε πιηθψλ, ε απφζηαζε κεηαθέλεζεο κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ 

σο παξΪγνληαο δηΪξθεηαο. Ζ απφζηαζε κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηΪδεηαη γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ πιηθψλ απφ ην Ϋλα ζεκεέν ζην Ϊιιν. 

ΓεληθΪ, νη νδεγνέ δηΪξθεηαο, εέλαη πην αθξηβεέο απφ ηνπο παξΪγνληεο ζπλαιιαγψλ, αιιΪ 

ε εθαξκνγά ηνπο θνζηέδεη πεξηζζφηεξν θαζψο ην κνληΫιν απαηηεέ ππνινγηζκνχο 

ρξφλνπ θΪζε θνξΪ πνπ εθηειεέηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. Με Ϋλα νδεγφ ζπλαιιαγάο κφλν 

δηαζΫζηκν, (π.ρ. ν αξηζκφο ησλ πξνεηνηκαζηψλ), ν ζρεδηαζηάο ζα ρξεηαδφηαλ λα μΫξεη 

κφλν πφζεο θνξΫο Ϋγηλαλ εηνηκαζέεο γηα θΪπνην πξντφλ, πιεξνθνξέα ε νπνέα εέλαη 

Ϊκεζα αλαθηάζηκε απφ ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ ηεο παξαγσγάο. Ζ γλψζε ηνπ ρξφλνπ 

πξνεηνηκαζέαο γηα θΪζε πξντφλ εέλαη Ϋλα επηπξφζζεην θαη αθξηβφηεξν πιεξνθνξηαθφ 

ζηνηρεέν. Ζ επηινγά κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ νδεγψλ, εέλαη φπσο πΪληα, ζΫκα 

νηθνλνκέαο, θαη εμηζνξξφπεζεο ησλ σθειεηψλ ηεο απμεκΫλεο αθξέβεηαο κε ην θφζηνο 

ηεο απμεκΫλεο κΫηξεζεο. Παξφια απηΪ, γηα νξηζκΫλεο δξαζηεξηφηεηεο, αθφκα θαη νη 

νδεγνέ δηΪξθεηαο κπνξεέ λα κελ εέλαη αθξηβεέο. 
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Οη νδεγνέ Ϋληαζεο ρξεψλνπλ Ϊκεζα ηα αληηθεέκελα θνζηνιφγεζεο γηα ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ θΪζε δξαζηεξηφηεηα. πλερέδνληαο κε ην παξΪδεηγκα δξαζηεξηνηάησλ 

πξνεηνηκαζέαο, Ϋλα ηδηαέηεξα πνιχπινθν πξντφλ κπνξεέ λα απαηηεέ εηδηθά πξνεηνηκαζέα, 

εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, εηδηθΫο κεηξάζεηο αθξηβεέαο θαη εμνπιηζκφ ειΫγρνπ θΪζε 

θνξΪ πνπ κηα κεραλά «ζηάλεηαη» γηα ηελ παξαγσγά ηνπ. Έλαο νδεγφο δηΪξθεηαο, 

φπσο ην θφζηνο πξνεηνηκαζέαο αλΪ ψξα, ππνζΫηεη φηη φιεο νη ψξεο εέλαη ηζνδχλακεο 

απφ Ϊπνςε θφζηνπο, αιιΪ δελ αληαλαθιΪ ην επηπιΫνλ πξνζσπηθφ, ην εμεηδηθεπκΫλν 

πξνζσπηθφ, θαη ηνλ αθξηβφ εμνπιηζκφ πνπ κπνξεέ λα απαηηεέηαη ζε νξηζκΫλεο 

δηαδηθαζέεο πξνεηνηκαζέαο αιιΪ φρη ζε Ϊιιεο. ε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ έζσο ζα πξΫπεη λα απνδνζεέ απεπζεέαο ζην απνηΫιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε βΪζε ην θφξην ηεο εξγαζέαο ά Ϊιια αξρεέα πνπ ζπζζσξεχνπλ ηα 

Ϋμνδα ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ απαηηάζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκΫλν απνηΫιεζκα. 

 

Οη νδεγνέ Ϋληαζεο εέλαη νη πεξηζζφηεξν αθξηβεέο απφ φινπο, αιιΪ θαη νη πην δαπαλεξνέ 

ζηελ εθαξκνγά ηνπο. ΠξαθηηθΪ απαηηνχλ Ϊκεζε ρξΫσζε κΫζσ ελφο ζπζηάκαηνο 

θνζηνιφγεζεο ην νπνέν ηαμηλνκεέ ηηο εξγαζέεο Ϋηζη ψζηε λα αληρλεχνληαη φινη νη 

απαηηνχκελνη πφξνη φηαλ εθηειεέηαη κηα δξαζηεξηφηεηα. ΠξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν φηαλ νη πφξνη πνπ ζρεηέδνληαη κε κηα δξαζηεξηφηεηα εέλαη αθξηβνέ θαη ηαπηφρξνλα 

κεηαβαιιφκελνη. 

 

Ζ αλΪγθε επηινγάο αλΪκεζα ζε Ϋλα νδεγφ ζπλαιιαγάο, δηΪξθεηαο, ά Ϊκεζεο ρξΫσζεο 

κπνξεέ λα εκθαληζηεέ ζρεδφλ γηα νπνηαδάπνηε δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξΪδεηγκα, γηα ηελ 

ππνζηάξημε θαη ηελ αλαβΪζκηζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηάζνπκε : 

 

 ην θφζηνο αλΪ ελΫξγεηα αλαβΪζκηζεο ά ππνζηάξημεο (ππνζΫηνληαο φηη θΪζε 

ηΫηνηα ελΫξγεηα θαηαλαιψλεη ηελ έδηα πνζφηεηα πφξσλ θαη θνζηέδεη ην έδην) 

 ην θφζηνο αλΪ ψξα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ελΫξγεηεο αλαβΪζκηζεο ά 

ππνζηάξημεο ελφο πξντφληνο (εδψ ππνζΫηνπκε φηη θΪζε ηΫηνηα ελΫξγεηα 

ρξεηΪδεηαη δηαθνξεηηθφ ρξφλν γηα λα νινθιεξσζεέ αιιΪ θαη φηη θΪζε ψξα γηα 

απηΫο ηηο ελΫξγεηεο θνζηέδεη ην έδην) 

 ην θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ πξαγκαηηθΪ ρξεζηκνπνηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαβΪζκηζεο θαη ππνζηάξημεο (αξηζκφο θαηαλαιηζθφκελσλ σξψλ, θφζηνο γηα 

θΪζε κεραληθφ αλΪ ψξα απαζρφιεζεο, θαη θφζηνο εμνπιηζκνχ) 

 

Όκνηα, γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηέδεηαη κε ηηο πσιάζεηο, φπσο ε ππνζηάξημε ησλ 
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πειαηψλ, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηάζνπκε νπνηνδάπνηε ηχπν νδεγνχ θφζηνπο : 

 

 θφζηνο αλΪ πειΪηε (ππνζΫηνπκε φηη φινη νη πειΪηεο καο θνζηέδνπλ ην έδην) 

 θφζηνο αλΪ ψξα ππνζηάξημεο πειΪηε (ππνζΫηνπκε φηη θΪζε πειΪηεο ρξεηΪδεηαη 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν ππνζηάξημεο, αιιΪ θαη φηη θΪζε ψξα ππνζηάξημεο θνζηέδεη ην 

έδην) 

 πξαγκαηηθφ θφζηνο αλΪ πειΪηε (πξαγκαηηθφο ά εθηηκνχκελνο ρξφλνο θαη 

ζπγθεθξηκΫλνη πφξνη πνπ δεζκεχνληαη γηα ζπγθεθξηκΫλνπο πειΪηεο) 

 

Οη νδεγνέ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηάησλ εέλαη ην ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ησλ 

ζπζηεκΪησλ A.B.C., αιιΪ επέζεο ην πην δαπαλεξφ. πρλΪ νη νκΪδεο αλΪπηπμεο ησλ 

ζπζηεκΪησλ A.B.C. ελζνπζηΪδνληαη κε ηε δπλακηθά πνπ ηνπο παξΫρεηαη λα εληνπέζνπλ 

κε αθξέβεηα ηηο νηθνλνκηθΫο δηαζηΪζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη νκΪδεο 

απηΫο βιΫπνληαο ηελ πνηθηιέα θαη πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

θηΪλνπλ ζην ζεκεέν λα ζρεδηΪδνπλ ζπζηάκαηα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεέ λα 

πιεζηΪζνπλ ηηο πεληαθφζηεο. ΑιιΪ φηαλ Ϋξρεηαη ε ζηηγκά ηεο επηινγάο θαη κΫηξεζεο 

ησλ νδεγψλ θφζηνπο, αληηκεησπέδνπλ κε πεξηζζφηεξν ξεαιηζκφ ηελ θαηΪζηαζε. Αλ 

ππνζΫζνπκε φηη θΪζε δξαζηεξηφηεηα απαηηεέ ην δηθφ ηεο μερσξηζηφ νδεγφ θφζηνπο, θαη 

φηη ε επηρεέξεζε Ϋρεη 5000 δηαθνξεηηθΪ πξντφληα θαη 500 πειΪηεο (Ϋλα φρη αζπλάζηζην 

λνχκεξν), ηφηε ν αλαιπηάο πξΫπεη λα ρεηξηζηεέ 2.500.000 πιεξνθνξηαθΪ ζηνηρεέα. 

Απηφο εέλαη θαη ν αξηζκφο ησλ νδεγψλ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλΪ πξντφλ θαη 

αλΪ πειΪηε. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηα ζπζηάκαηα A.B.C. θαηαζθεπΪδνληαη κε ζθνπφ 

ηελ θνζηνιφγεζε πξντφλησλ θαη πειαηψλ ρξεζηκνπνηψληαο φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 30 

κΫρξη 50 νδεγνχο θφζηνπο, ε πιεηνςεθέα ησλ νπνέσλ κπνξεέ λα αληρλεπζεέ ζηα 

πξντφληα θαη ηνπο πειΪηεο ζρεηηθΪ απιΪ κΫζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Ζ εθαξκνγά ηνπ A.B.C. ζηελ πξΪμε πξνυπνζΫηεη θαηΪιιειε πξνεηνηκαζέα θαη 

ζρεδηαζκφ ηεο επηρεηξεζηαθάο δξΪζεο. Έλα θεληξηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη εέλαη 

πφηε κηα επηρεέξεζε παξνπζηΪδεη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ A.B.C. ηε 

βηβιηνγξαθέα παξνπζηΪδνληαη δχν θαλφλεο ζρεηηθΪ κε ηηο νξγαλσζηαθΫο πξνυπνζΫζεηο, 

ν θαλφλαο ηνπ Sutton θαη ν παξΪγνληαο ηεο δηαθνξνπνέεζεο. 

 

χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ Willie Sutton πξνζπαζνχκε λα εληνπέζνπκε πεξηνρΫο 

φπνπ ηα Ϋμνδα γηα Ϋκκεζνπο θαη ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο εέλαη κεγΪια, εηδηθΪ εθεέ 

φπνπ ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋμνδα δηαξθψο απμΪλνπλ. Λεηηνπξγέεο φπνπ ζρεδφλ φια ηα Ϋμνδα 
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αθνξνχλ εξγαηηθΫο δαπΪλεο θαη θφζηνο πιηθψλ, ηα νπνέα κπνξνχλ απεπζεέαο λα 

αληρλεπζνχλ ζηα πξντφληα απφ ηα παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο, εέλαη 

ιηγφηεξν ρξάζηκα γηα ηα ζπζηάκαηα A.B.C. ηελ πξΪμε, εΪλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ εέλαη κνλαδηαέεο, δειαδά δελ ππΪξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

παξηέδεο ά ππνζηάξημε πξντφλησλ, ηα ζπζηάκαηα A.B.C. ζα δψζνπλ πεξέπνπ φκνηα 

απνηειΫζκαηα κε ηα παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα θνζηνιφγεζεο φκσο ε εθαξκνγά ηνπο 

κπνξεέ λα ζπκβΪιιεη ζηνλ εληνπηζκφ δξαζηεξηνηάησλ πνπ ελψ ζα Ϋπξεπε λα 

εθηεινχληαη δελ εθηεινχληαη. 

 

χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο (κεγΪιεο) δηαθνξνπνέεζεο πξνζπαζνχκε λα εληνπέζνπκε 

θαηαζηΪζεηο φπνπ ππΪξρεη κεγΪιε δηαθνξνπνέεζε ζηα πξντφληα, ηνπο πειΪηεο, ά ηηο 

δηαδηθαζέεο. Γηα παξΪδεηγκα, Ϋλα εξγνζηΪζην κπνξεέ λα παξΪγεη θαζηεξσκΫλα θαη 

θαηλνηφκα πξντφληα, ηππνπνηεκΫλα θαη θαηΪ παξαγγειέα πξντφληα, πξντφληα ζε 

κεγΪιεο θαη πξντφληα ζε κηθξΫο πνζφηεηεο, ελψ φζνλ αθνξΪ ηα Ϋμνδα κΪξθεηηλγθ θαη 

πσιάζεσλ, κπνξεέ λα Ϋρνπκε Ϋλα κεέγκα πειαηψλ πνπ παξαγγΫιλνπλ κεγΪινπ φγθνπ, 

ηππνπνηεκΫλα πξντφληα κε ιέγεο ηδηαέηεξεο απαηηάζεηο, θαη πειΪηεο πνπ παξαγγΫιλνπλ 

ζε κηθξΫο πνζφηεηεο εηδηθΪ πξντφληα νη νπνένη απαηηνχλ ηερληθά ππνζηάξημε πξηλ θαη 

κεηΪ ηελ πψιεζε. Τςειά δηαθνξνπνέεζε ππνδειψλεη πξφζθνξν Ϋδαθνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ηεο A.B.C. Δμ’ Ϊιινπ απηφ εέλαη πξνθαλΫο ζηε παξαπΪλσ 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δεδνκΫλσλ παξαγσγάο ηεο ΑΠΛΖ θαη ηεο ΠΟΛΤΠΛΟΚΖ. 

 

Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ ε παξαβέαζε ηεο αξράο ηνπ Sutton ζα κπνξνχζε λα γέλεη ζε κηα 

πεξέπησζε, φπσο ζηελ παξαγσγά ππνινγηζηηθψλ κεραλεκΪησλ, φπνπ ην εξγνζηΪζην 

θΪλεη κφλν ηηο ηειηθΫο ιεηηνπξγέεο ζπλαξκνιφγεζεο, δειαδά δελ θαηαζθεπΪδεη 

εμαξηάκαηα, νχηε πξαγκαηνπνηεέ βνεζεηηθΫο ιεηηνπξγέεο ζπλαξκνιφγεζεο. Χο 

απνηΫιεζκα, ην 90% ησλ εμφδσλ ηνπ εξγνζηαζένπ ζα αθνξΪ αγνξΪ θνκκαηηψλ, ηνλ 

εμνπιηζκφ, θαη θαηΪ Ϋλα κηθξφ κΫξνο ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ. ε απηάλ ηελ 

πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα απεπζεέαο ρξΫσζεο γηα ηα εξγαηηθΪ, ηα πιηθΪ, θαη ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλψλ, κπνξεέ λα γέλεη επαξθψο απφ ηα παξαδνζηαθΪ ζπζηάκαηα 

θνζηνιφγεζεο, θαζψο ηα Ϋκκεζα θαη ππνζηεξηθηηθΪ Ϋμνδα εέλαη πνιχ ιέγα. 

 

Ζ κΫζνδνο ηεο θνζηνιφγεζεο δξαζηεξηνηάησλ κπνξεέ αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα λα 

εληνπέζεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνέεο εέλαη δπλαηφ λα βειηησζνχλ. ΚΪηη ηΫηνην ζεκαέλεη, 

εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζηελ παξαγσγά πξντφλησλ, κεέσζε ηεο θχξαο, ηνπ ρξφλνπ 

επεμεξγαζέαο, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ειαηησκαηηθψλ κνλΪδσλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ κπνξνχκε λα κηιΪκε γηα δηνέθεζε κε βΪζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ρξεζηκφηεηΪ 

ηεο δελ πεξηνξέδεηαη κφλν ζε επηρεηξάζεηο παξαγσγάο πξντφλησλ αιιΪ κπνξεέ λα 
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επεθηαζεέ θαη ζε νξγαληζκνχο. 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε κΫζνδνο ηεο θνζηνιφγεζεο κε βΪζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο βνεζΪ ζηνλ αθξηβΫζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο 

κε ηξεηο ηξφπνπο. Καηαξράλ Ϋρνπκε Ϋλα απμεκΫλν θαη ηθαλφ αξηζκφ δεμακελψλ 

θφζηνπο φπνπ ζπζζσξεχεηαη ην Ϋκκεζν θφζηνο, ελψ ν επηκεξηζκφο ηνπ γέλεηαη κε 

βΪζε ηελ εθΪζηνηε δξαζηεξηφηεηα. Οη δεμακελΫο θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξνπζηΪδνπλ νκνηνκνξθέα ζε ζχγθξηζε κε ηηο δεμακελΫο θφζηνπο αλΪ ηκάκα. Απηφ 

ζπκβαέλεη επεηδά φια ηα θφζηε ζρεηέδνληαη κε κέα θαη κφλν δξαζηεξηφηεηα, ζε αληέζεζε 

κε ηελ ρξάζε ησλ δεμακελψλ θφζηνπο αλΪ ηκάκα φπνπ εκπεξηΫρνληαη θφζηε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

Αθφκα ε θνζηνιφγεζε κε βΪζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηεέ κηα πνηθηιέα 

κεηαβιεηψλ γηα λα επηκεξέζεη ην Ϋκκεζν θφζηνο ζηα πξντφληα, ρσξέο λα παξνπζηΪδνπλ 

φιεο ζρΫζε εμΪξηεζεο κε ηνλ φγθν παξαγσγάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ Ϋρνπκε 

δηαθνξνπνέεζε ζε ζρΫζε κε ηηο ζπκβαηηθΫο κεζφδνπο φπνπ παξνπζηΪδεηαη εμΪξηεζε 

απφ ηηο ψξεο Ϊκεζεο εξγαζέαο ά απφ Ϊιιεο κεηαβιεηΫο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηνλ φγθν 

παξαγσγάο γηα λα επηκεξηζηεέ ην Ϋκκεζν θφζηνο. Έηζη εληνπέδνληαη απφ ηελ δηνέθεζε 

θαη Ϊιιεο πεγΫο θφζηνπο, πεξΪ απφ ηελ Ϊκεζε εξγαζέα, φπσο ηα setup ησλ κεραλψλ, 

θαζψο θαη νη ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ξπζκέζεηο πνπ γέλνληαη ζηηο κεραλΫο ιφγσ 

αιιαγψλ πξντφληνο. 

 

ΦπζηθΪ ε κΫζνδνο απηά δελ Ϋρεη κφλν πιενλεθηάκαηα. Σν λα εθαξκφζεη θαη λα 

δηαηεξάζεη κέα επηρεέξεζε Ϋλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο κε βΪζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο Ϋρεη 

ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ζε θΪπνηεο πεξηπηψζεηο έζσο ην θφζηνο απηφ λα μεπεξλΪεη ηα 

αλακελφκελα θΫξδε. Γηα λα θαηαζηξψζεη κηα εηαηξέα Ϋλα ηΫηνην ζχζηεκα απαηηεέηαη 

θαηαξράλ ζπλεξγαζέα απφ Ϋλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ηκεκΪησλ. Σα ζηνηρεέα ηα νπνέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξΫπεη λα ζπιιΫγνληαη θαη λα ειΫγρεηαη ε εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

ΜΪιηζηα ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο ζα πξΫπεη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεέα ηα νπνέα 

δελ εέραλ ζπιιερζεέ πνηΫ ζην παξειζφλ. Θα πξΫπεη βΫβαηα λα εηπσζεέ φηη ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα κε ηελ ζπλερά αχμεζε ηεο ρξάζεο ηεο ηερλνινγέαο αιιΪ θαη ησλ barcodes ην 

θφζηνο ηεο ζπιινγάο ζηνηρεέσλ ζπλερψο θζέλεη. 

 

Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζηεξέδεηαη ζε κηα ζεηξΪ ππνζΫζεσλ φπσο φηη ην θφζηνο ζε θΪζε 

δεμακελά θφζηνπο δξαζηεξηφηεηαο εέλαη αλΪινγν ηεο κεηξνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ πνπ θαέλεηαη λα ζπκβαέλεη εέλαη κεέσζε ζην Ϋκκεζν 

θφζηνο κε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ δελ ιεθζεέ απηφ ππφςε ηφηε Ϋρνπκε 
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ππεξεθηέκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο. Αθφκα θαη αλ ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγάο εέλαη αθξηβΫζηεξνο κε ηελ ρξάζε ηνπ A.B.C. ζα πξΫπεη πΪληα λα γέλεηαη 

Ϋιεγρνο ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ζπιιΫγνληαη θαη ησλ απνηειεζκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Ζ θνζηνιφγεζε κε βΪζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ κε επηηπρέα ζε 

επηρεηξάζεηο φπνπ ηα παξαγφκελα πξντφληα δηαθΫξνπλ ζε φγθν, κΫγεζνο παξηέδαο θαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ παξαγσγά ηνπο. Αθφκα κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ ζε επηρεηξάζεηο φπνπ ηα Ϋκκεζα θφζηε εέλαη ζεκαληηθΪ θαη εέλαη 

δχζθνιν λα επηκεξηζηνχλ, θαζψο θαη φηαλ παξνπζηΪδνληαη πξνβιάκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγέα ηνπ ππΪξρνληνο ζπζηάκαηνο θνζηνιφγεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΤ ΚΟΣΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΤΝΔΥΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

 

ΚΪζε ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζα πξΫπεη λα αθνινπζεέ θΪπνηεο βαζηθΫο αξρΫο φπσο, 

λα ζπζρεηέδεη ην θφζηνο κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αηηέεο ην δεκηνπξγνχλ, λα 

ιακβΪλνληαη ππφςε φια ηα εέδε ηνπ θφζηνπο θαη κφλν φηαλ νη δαπΪλεο πνπ 

εκπεξηΫρνληαη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ, λα κελ ππνινγέδνληαη ηα Ϋθηαθηα θφζηε θαη 

ηΫινο ηα παξειζφληα θφζηε λα κελ επηβαξχλνπλ ζε θακέα πεξέπησζε ηηο κειινληηθΫο 

πεξηφδνπο. 

 

Γπν απφ ηηο ηερληθΫο πνπ ππΪξρνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο ησλ 

πξντφλησλ εέλαη ε Ϊκεζε (direct) ά νξηαθά (marginal) θνζηνιφγεζε θαη ε απνξξνθεηηθά 

(absorption) θνζηνιφγεζε. Ζ θΪζε κηα ηερληθά ρξεζηκνπνηεέηαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ ην θφζηνο. 

 

Ζ Ϊκεζε ά νξηαθά θνζηνιφγεζε ζηεξέδεηαη ζην κεηαβιεηφ (variable) ά νξηαθφ (marginal) 

θφζηνο. Σν ππνινγηδφκελν θφζηνο απνηειεέηαη κφλν απφ ην κεηαβιεηφ θφζηνο (Ϊκεζα 

πιηθΪ, Ϊκεζε εξγαζέα, κεηαβιεηΪ γεληθΪ Ϋμνδα) ζε νπνηαδάπνηε ιεηηνπξγέα ηεο 

επηρεέξεζεο θαη αλ δεκηνπξγεέηαη, ελψ ην ζηαζεξφ θφζηνο αληηκεησπέδεηαη σο θφζηνο 

πεξηφδνπ επεηδά νθεέιεηαη ζην ρξφλν θαη φρη ζην πξντφλ. Σν νξηαθφ θφζηνο ρξεζηκεχεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκάο θαη ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ θφζηνπο ζε ζρΫζε κε απνθΪζεηο 

πνπ πξνθαινχλ κεηαβνιΫο ζηνλ φγθν παξαγσγάο ά ην επέπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρεέξεζεο, θαζψο θαη ηεο ηειηθάο επέπησζεο πνπ Ϋρνπλ νη κεηαβνιΫο απηΫο ζην 

νηθνλνκηθφ ηεο απνηΫιεζκα. 

 

Αλ νη απνθΪζεηο πνπ πξΫπεη λα πΪξεη ε δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο βαζέδνληαη ζην 

πιάξεο (full) θφζηνο, φπσο ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκάο πψιεζεο ηεο κνλΪδαο ηνπ 

πξντφληνο, ηφηε γέλεηαη ρξάζε ηεο απνξξνθεηηθάο θνζηνιφγεζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ πιάξνπο θφζηνπο εέλαη φηη πεξηιακβΪλεη φινπο ηνπο ζπληειεζηΫο ηνπ θφζηνπο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα παξαρζεέ κηα κνλΪδα πξντφληνο, δειαδά ηηο πξψηεο χιεο, ηελ 

Ϊκεζε εξγαζέα, ηα κεηαβιεηΪ γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα θαη ηα ζηαζεξΪ γεληθΪ 

βηνκεραληθΪ Ϋμνδα. Έηζη, πξνζδηνξέδεηαη ην κηθηφ θΫξδνο απφ ην νπνέν αθαηξεέηαη ην 

θφζηνο ησλ ππνινέπσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 

Αθνινχζσο ζα ππνινγέζνπκε ην πιάξεο θφζηνο ηνπ πξντφληνο ΒΑΦΛΑ. Σν πξντφλ 
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ΒΑΦΛΑ εέλαη κηα γθνθξΫηα κε επηθΪιπςε ζνθνιΪηαο γΪιαθηνο πνπ δπγέδεη 28 

γξακκΪξηα. 

 

Τπνινγηζκφο θφζηνπο ηνπ πξντφληνο ΒΑΦΛΑ 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε ζην ΚεθΪιαην 4 ην ππφ κειΫηε πξντφλ απνηειεέηαη απφ θχιιν 

(γθνθξΫηα), θξΫκα θαη ζνθνιΪηα. ΑπηΪ εέλαη ηα εκηΫηνηκα πξντφληα ηα νπνέα πξΫπεη λα 

πθέζηαληαη γηα λα πξνθχςεη ην ηειηθφ πξντφλ. Γηα ηελ παξαγσγά ηνπ θΪζε εκηεηνέκνπ 

πξντφληνο, αλαιψλνληαη αληέζηνηρεο πξψηεο χιεο ζε πνζφηεηεο πνπ θαέλνληαη ζηνπο 

πέλαθεο 7.1, 7.2 θαη 7.3. 

 

Χο πξψηεο χιεο (direct materials) νξέδνπκε φια ηα θχξηα πιηθΪ ηα νπνέα 

ελζσκαηψλνληαη ζην παξαγφκελν πξντφλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ πΪλσ ζε απηφ θαη 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ κΫξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγά ηνπ. 

 

 Παξαγσγά θξΫκαο 

 

Ζ ζπληαγά γηα ηελ παξαζθεπά ηεο θξΫκαο θαέλεηαη ζηνλ πέλαθα 7.1. Όπσο 

παξαηεξνχκε ε ζπληαγά πεξηιακβΪλεη θαη θαηαλΪισζε θχξαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.1 

 

ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ ΑΝΑΛΧΖ (KG) 
ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΖ 

ΤΛΖ (€ / KG) 

ΑΞΗΑ 

(€ / 100 KG) 

ΕΑΥΑΡΖ 43,20 0,48 20,736 

ΦΤΣΗΚΑ ΛΗΠΑΡΑ 33,80 0,92 31,096 

ΚΑΚΑΟ 12,77 5,90 75,343 

ΛΔΚΗΘΗΝΖ 0,50 1,60 0,800 

ΒΑΝΗΛΗΑ 0,03 15,2 0,456 

ΦΤΡΑ 9,70 1,12 10,864 

ΤΝΟΛΟ 100,00  139,295 

 

Όπσο αλαθΫξζεθε ζην ΚεθΪιαην 3, θχξα ά απνκεέσζε πιηθψλ παξαγσγάο, νξέδνπκε 

ην ηκάκα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαη παξΫκεηλαλ ζην ηΫινο ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Αθφκα θχξα απνηεινχλ θαη νη κνλΪδεο εκηεηνέκνπ ά ηειηθνχ 



 93 

πξντφληνο νη νπνέεο δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηνχκελΫο πξνδηαγξαθΫο. Όια ηα 

παξαπΪλσ ζπιιΫγνληαη ζε θΪζε θΪζε ζε πεξηΫθηεο, ζπγθεληξψλνληαη, αιΫζνληαη θαη 

πξνζηέζεληαη ζε πνζνζηφ 9,7% θαηΪ ηελ παξαζθεπά ηεο θξΫκαο. 

 

Σν θφζηνο ηεο θαλνληθάο θχξαο (€ / KG) Ϋρεη ππνινγηζηεέ απφ ηα δεδνκΫλα ηεο 

παξαγσγάο θαη ηνπ ινγηζηεξένπ. ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρεη Ϋθηαθηε θχξα 

αληηκεησπέδεηαη θνζηνινγηθΪ θαη απηά φπσο ε θαλνληθά, ιακβΪλνληαη φκσο ηα 

απαξαέηεηα κΫηξα γηα ηελ εχξεζε θαη ιχζε ηνπ πξνβιάκαηνο πνπ ηελ δεκηνχξγεζε. 

Απφ ηνλ πέλαθα 7.1 πξνθχπηεη φηη ηα 100 θηιΪ θξΫκαο θνζηέδνπλ 139,295€, κε 

ζπλΫπεηα ην θφζηνο αλΪ θηιφ εέλαη 1,393€. 

 

 Παξαγσγά ζνθνιΪηαο 

 

Ζ ζπληαγά γηα ηελ παξαζθεπά ηεο ζνθνιΪηαο παξνπζηΪδεηαη ζηνλ πέλαθα 7.2. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.2 

 

ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ ΑΝΑΛΧΖ (KG) 
ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΖ 

ΤΛΖ (€ / KG) 

ΑΞΗΑ 

(€ / 100 KG) 

ΕΑΥΑΡΖ 41,40 0,48 19,872 

ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΑΚΑΟ 24,76 5,12 126,771 

ΓΑΛΑ 20,80 3,20 66,560 

ΚΑΚΑΟΜΑΕΑ 12,39 4,80 59,472 

ΛΔΚΗΘΗΝΖ 0,60 1,70 1,020 

ΒΑΝΗΛΗΑ 0,05 15,20 0,760 

ΤΝΟΛΟ 100,00  274,455 

 

Με βΪζε ηα δεδνκΫλα ηνπ πέλαθα 7.2 βιΫπνπκε φηη ηα 100 θηιΪ ζνθνιΪηαο θνζηέδνπλ 

274,455€, νπφηε ην θφζηνο αλΪ θηιφ εέλαη 2,744€. 

 

 Παξαγσγά δχκεο 

 

Ζ ζπληαγά γηα ηελ παξαζθεπά ηεο δχκεο θαέλεηαη ζηνλ πέλαθα 7.3. Όπσο 

παξαηεξνχκε ζηνλ πέλαθα 7.3, ηα 100 θηιΪ δχκεο, απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχςεη ην 

θχιιν κΫζσ ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ ςεζέκαηνο ζηνλ θνχξλν, θνζηέδνπλ 19,183€ νπφηε ην 

θφζηνο αλΪ θηιφ εέλαη 0,192€. 



 94 

ΠΗΝΑΚΑ 7.3 

 

ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ ΑΝΑΛΧΖ (KG) 
ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΖ 

ΤΛΖ (€ / KG) 

ΑΞΗΑ 

(€ / 100 KG) 

ΑΛΔΤΡΗ 37,30 0,38 14,174 

ΑΜΤΛΟ 3,87 0,28 1,084 

ΟΓΗΑΛΔΤΡΟ 1,96 0,96 1,882 

ΛΔΚΗΘΗΝΖ 0,21 2,30 0,483 

ΟΓΑ 0,30 0,21 0,063 

ΑΛΑΣΗ 0,12 0,14 0,017 

ΝΔΡΟ 54,98 0,004 0,220 

ΛΗΠΑΡΟ 1,26 1,00 1,260 

ΤΝΟΛΟ 100,00  19,183 

 

ε κηα παξαγσγηθά δηαδηθαζέα κπνξεέ λα ππΪξμεη θχξα θαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ 

πξψησλ πιψλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ε νπνέα 

ρΪλεηαη απφ κφλε ηεο. ηελ πεξέπησζε ηνπ πξντφληνο ΒΑΦΛΑ Ϋρνπκε απψιεηα λεξνχ 

θαηΪ ην ςάζηκν ηεο δχκεο ζηνλ θνχξλν. 

 

Απφ ηα δεδνκΫλα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο γλσξέδνπκε φηη γηα λα παξαρζνχλ 100 

θηιΪ θχιιν απαηηνχληαη 355 θηιΪ δχκεο. Δπέζεο Ϋρνπκε πνζνζηφ θχξαο θαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα ηνπ ςεζέκαηνο πνπ εέλαη 5,65% (φπσο αλαθΫξζεθε ε θχξα πνπ πξνθχπηεη ζε 

απηφ ην ζηΪδην θαηαλαιψλεηαη θαηΪ ηελ παξαζθεπά θξΫκαο). Έηζη γηα λα Ϋρνπκε 100 

θηιΪ θχιιν ρξεηΪδνληαη 375 θηιΪ δχκεο κε θφζηνο 72€. Σν θφζηνο ινηπφλ ηνπ θχιινπ 

αλΪ θηιφ εέλαη 0,720€. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.4 

 

ΖΜΗΔΣΟΗΜΟ 

ΠΡΟΨΟΝ 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

ΚΟΣΟ 

ΖΜΗΔΣΟΗΜΟΤ 

(€ / KG) 

ΑΞΗΑ 

(€ / 100 KG) 

ΦΤΛΛΟ 40,60 0,720 29,232 

ΚΡΔΜΑ 35,40 1,393 49,312 

ΟΚΟΛΑΣΑ 24,00 2,744 65,856 

ΤΝΟΛΟ 100,00  144,40 
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Σν ελ ιφγσ πξντφλ απνηειεέηαη απφ θχιιν (βΪθια) θαηΪ 40,6%, απφ θξΫκα θαηΪ 

35,4% θαη απφ ζνθνιΪηα θαηΪ 24%. Με βΪζε ηηο ηηκΫο ησλ εκηεηνέκσλ πξντφλησλ πνπ 

ππνινγέζηεθαλ παξαπΪλσ Ϋρνπκε ηνλ αθφινπζν πέλαθα 7.4 απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη 

γηα 100 θηιΪ ηειηθνχ πξντφληνο, ην θφζηνο εέλαη 144,4€, ελψ ην θφζηνο αλΪ θηιφ εέλαη 

1,440€. 

 

Δπέζεο ζα πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε ε θαλνληθά θχξα ε νπνέα πξνθχπηεη θαηΪ ηελ 

παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. Απφ ηα δεδνκΫλα ηεο παξαγσγάο Ϋρνπκε φηη ην πνζνζηφ ηεο 

θχξαο εέλαη 4%. Ζ θχξα πξνΫξρεηαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ ηελ θΪζε θνπάο ηνπ 

πξντφληνο (γθνθξΫηαο) ζην θνπηηθφ θαη πξηλ ηελ επηθΪιπςά ηνπ κε ζνθνιΪηα γΪιαθηνο. 

πλεπψο ζηελ θΪζε απηά Ϋρνπκε κφλν θχιιν, πνπ ζηνηρέδεη 0,292€/KG θαη θξΫκα, κε 

θφζηνο 0,493€/KG νπφηε ε θχξα ππνινγέδεηαη σο εμάο : 

 

(0,292 + 0,493) Υ 4% = 0,031€/KG 

 

πλεπψο ην ηειηθφ πξντφλ θνζηέδεη : 

 

1,440 + 0,031 = 1,471€/KG ά 0,041€/ηεκΪρην (28 γξακκαξέσλ) 

 

ΜεηΪ ηελ παξαγσγά ηνπ πξντφληνο αθνινπζεέ ε ζπζθεπαζέα ηνπ. Όπσο αλαθΫξζεθε, 

ην πξντφλ πνπ εμεηΪδεηαη αθνχ ζπζθεπαζηεέ, ηνπνζεηεέηαη ζε θνπηέ θαη ζηελ ζπλΫρεηα ην 

θνπηέ ηνπνζεηεέηαη ζε ραξηνθηβψηην. Σν θΪζε θνπηέ πεξηΫρεη 25 ηεκΪρηα θαη ην θΪζε 

ραξηνθηβψηην 20 θνπηηΪ. Με δεδνκΫλν φηη ην πεξηηχιηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ 

ζπζθεπαζέα ελφο ηεκαρένπ δπγέδεη θαηΪ κΫζν φξν 1 γξακκΪξην, ην θΪζε ραξηνθηβψηην 

ζα πεξηΫρεη 500 γξακκΪξηα πεξηηπιέγκαηνο. ηνλ πέλαθα 7.5 αλαθΫξνληαη ηα πιηθΪ 

ζπζθεπαζέαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε ηηκά ηεο θΪζε κνλΪδαο (ηεκΪρην ά θηιφ) θαη ην 

πνζνζηφ ηεο θαλνληθάο θχξαο γηα θΪζε πιηθφ. Ζ θχξα πξνθχπηεη θαζψο θαηΪ ηελ  

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.5 

 

ΤΛΗΚΑ 
ΜΟΝΑΓΔ / 

Υ-ηην 

% 

ΦΤΡΑ 
€ / ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΟΣΟ 

Υ-ΣΗΟΤ € 

ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΟ 1 ΣΔΜΑΥΗΟ 0,50 0,36 0,362 

ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑ 0,5 KG 2,00 0,15 0,078 

ΚΟΤΣΗΑ 20 ΣΔΜΑΥΗΑ 0,60 0.79 15,805 

   ΤΝΟΛΟ 16,245 
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παξαιαβά ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζέαο εέλαη δπλαηφ λα βξεζνχλ ειαηησκαηηθΪ ηεκΪρηα 

φπσο ξνιιΪ πεξηηπιέγκαηνο θνκκΫλα ζηξαβΪ, θνπηηΪ θαη ραξηνθηβψηηα θαθΫθηππα ά 

ζθηζκΫλα. πλεπψο ην θφζηνο ηνπ θΪζε ραξηνθηβσηένπ, φζνλ αθνξΪ ηα πιηθΪ 

ζπζθεπαζέαο, εέλαη 16,245€ θαη ην θφζηνο θΪζε ηεκαρένπ : 

 

16,245 / 500 = 0,032€/ηεκΪρην 
 

Αθνινχζσο ζα ππνινγέζνπκε ηελ Ϊκεζε εξγαζέα πνπ απαηηάζεθε γηα ηελ παξαγσγά 

ηνπ πξντφληνο. Χο Ϊκεζε εξγαζέα (direct labor) νξέδεηαη ε εξγαζέα ηελ νπνέα 

πξνζθΫξνπλ εθεέλνη νη νπνένη αζρνινχληαη Ϊκεζα κε ηελ επεμεξγαζέα ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ε νπνέα ελζσκαηψλεηαη ζην παξαγφκελν πξντφλ, κπνξεέ λα δηαθξηζεέ πΪλσ 

ζε απηφ θαη απνηειεέ ζεκαληηθφ κΫξνο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλνιηθάο εξγαζέαο πνπ ζα 

απαηηεζεέ γηα ηελ παξαγσγά ηνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.6 

 

ΦΑΖ ΑΣΟΜΑ ΔΡΓΑΣΟΧΡΔ 

ΕΤΜΧΣΖΡΗΟ 1 3 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΖΜΗΔΣΟΗΜΧΝ 

(ΚΡΔΜΑ – ΟΚΟΛΑΣΑ) 

2 4 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΜΗΚΡΟΩΛΗΚΧΝ 
1 3 

ΦΟΤΡΝΟ 1 3,5 

ΔΠΑΛΔΗΦΖ 1 3,5 

ΚΟΠΣΗΚΟ – ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ 2 8 

ΤΚΔΤΑΗΑ 4 8 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Ϊκεζσλ εξγαηηθψλ παξαηέζεηαη ν πέλαθαο 7.6 φπνπ 

αλαθΫξεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εξγΪδνληαη ζε θΪζε θΪζε θαζψο θαη ν αξηζκφο 

ησλ σξψλ πνπ εξγΪδνληαη. Θεσξνχκε φηη Ϋρνπκε κηα παξαγγειέα 200 ραξηνθηβσηέσλ 

ηνπ πξντφληνο ΒΑΦΛΑ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ εξγαηνσξψλ πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ γηλνκΫλσλ ησλ αηφκσλ 

κε ηηο εξγαηνψξεο θαη εέλαη 69. Με δεδνκΫλν φηη ην εκεξνκέζζην εέλαη 50€ γηα 8 ψξεο 

Ϋρνπκε : 
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69 / 8 = 8,625 εκεξνκέζζηα, κε θφζηνο 8,625 Υ 50 = 431,25€ (γηα 200 ραξηνθηβψηηα) 

 

Σν θφζηνο πνπ αλαινγεέ ζε θΪζε ηεκΪρην εέλαη : 

 

431,25 / 200 = 2,156€ ην θΪζε ραξηνθηβψηην θαη 2,156 / 500 = 0,004€ ην ηεκΪρην 

 

πλεπψο αζξνέδνληαο ηηο πξψηεο χιεο, ηα πιηθΪ ζπζθεπαζέαο θαη ηα Ϊκεζα εξγαηηθΪ 

Ϋρνπκε φηη ην θΪζε ηεκΪρην ηνπ πξντφληνο ΒΑΦΛΑ θνζηέδεη : 

 

0,041 + 0,032 + 0,004 = 0,077€ 

 

ΣΫινο γηα λα πξνθχςεη ην πιάξεο θφζηνο ηνπ θΪζε ηεκαρένπ ζα ζπλππνινγέζνπκε ηα 

ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα. Απφ ηα δεδνκΫλα ηεο παξαγσγάο θαη ηνπ ινγηζηεξένπ 

γλσξέδνπκε φηη ηα Γ.Β.Δ. ππνινγέδνληαη σο πνζνζηφ 29% ηνπ θφζηνπο πνπ απνηειεέηαη 

απφ ηηο πξψηε χιεο, ηα πιηθΪ ζπζθεπαζέαο θαη ηελ Ϊκεζε εξγαζέα. πλεπψο ηα Γ.Β.Δ. 

εέλαη : 

 

29% Υ 0,077 = 0,022€ θαη ην πιάξεο θφζηνο εέλαη 0,077 + 0,022 = 0,099€ αλΪ ηεκΪρην 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ο θαηακεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηηο αηηέεο πνπ ην πξνθαινχλ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα, εθηφο 

απφ ην πξνθαλΫο πνπ εέλαη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκά ηνπ θφζηνπο θαη ηελ χπαξμε Ϊιισλ 

δχν επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ΒνεζΪ ηελ δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο ζηελ ιάςε 

νξζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ απνθΪζεσλ θαη απμΪλεη ην θέλεηξν ζηα κεζαέα ζηειΫρε γηα 

απνδνηηθφηεξε δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ πνπ ηνπο εέλαη δηαζΫζηκνη, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ ζθνπψλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ. 

 

Ζ γλψζε κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξέβεηα ηνπ πφζν πξαγκαηηθΪ θνζηέδεη ε 

παξνρά κηαο ππεξεζέαο ά ε παξαγσγά ελφο πξντφληνο, επηηξΫπεη ζηελ επηρεέξεζε λα 

νξέζεη κηα ηηκά πψιεζεο πνπ ζα ιακβΪλεη ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα πεξηζψξηα 

θΫξδνπο πνπ Ϋρεη. Δηδηθφηεξα κΫζσ ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ππφςε θφζηε ηα νπνέα ζπρλΪ πεξλνχλ απαξαηάξεηα θαη Ϋξρνληαη ζηελ επηθΪλεηα θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ηεο ρΪξαμεο ηεο ζηξαηεγηθάο πνπ ζα αθνινπζάζεη κηα επηρεέξεζε. 

 

Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ηα δχν απηΪ πιενλεθηάκαηα αιιειεπηδξνχλ ην Ϋλα κε ην Ϊιιν. 

Έηζη Ϋλαο απνδνηηθφηεξνο ηξφπνο δηνέθεζεο, Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ δεκηνπξγέα ελφο 

θνζηνινγηθνχ ζπζηάκαηνο πνπ ζα επηηξΫπεη ηελ επθνιφηεξε ιάςε ησλ βΫιηηζησλ, 

αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε, απνθΪζεσλ. 

 

ε Ϋλα ηδαληθφ θνζηνινγηθφ πεξηβΪιινλ, ζα ππάξρε πΪληα Ϋλαο ηξφπνο γηα λα 

ζπζρεηηζηεέ θΪζε θφζηνο κε ηελ αηηέα (ά ηηο αηηέεο) πνπ ην πξνθαιεέ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θΪηη ηΫηνην εέλαη πνιχ δχζθνιφ, αλ φρη αδχλαην, θαζψο δελ εέλαη 

εχθνιν λα βξεζεέ πΪληα ε ζρΫζε κεηαμχ αηηένπ θαη απνηειΫζκαηνο. Σαπηφρξνλα 

πξνθαιεέηαη αχμεζε ζηα Ϋκκεζα θφζηε ηεο επηρεέξεζεο ρσξέο απαξαέηεηα λα Ϋρνπκε 

θΪπνην ζεηηθφ αληέθηππν απφ πιεπξΪο θνζηνινγηθάο πιεξνθφξεζεο. 

 

Έηζη ζπρλΪ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξφπνη γηα επθνιφηεξν θαη γξεγνξφηεξν θαηακεξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο. Γηα παξΪδεηγκα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηάζνπκε Ϋλαλ κηθξφ ζρεηηθΪ 

αξηζκφ βΪζεσλ θαηακεξηζκνχ θφζηνπο, ζεσξψληαο φηη κέα παξΪκεηξνο, φπσο γηα 

παξΪδεηγκα ην θφζηνο ηεο Ϊκεζεο εξγαζέαο, κπνξεέ λα πξνβιΫςεη σο Ϋλα βαζκφ, φια 

ηα ππφινηπα Ϋκκεζα θφζηε. 

 

Ζ επηινγά ησλ βΪζεσλ θαηακεξηζκνχ γέλεηαη ιακβΪλνληαο ππφςε, κεηαμχ Ϊιισλ, ηνλ 

βαζκφ πνπ νη βΪζεηο ζπλδΫνπλ ην θφζηνο κε ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 
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ππεξεζέα, θαζψο θαη κε ην θαηΪ πφζν κεηαβΪιινληαη αλαινγηθΪ κε ην επέπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο. 

 

Δπέζεο εμεηΪδεηαη ην θφζηνο πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ ζπιινγά θαη αλΪιπζε ελφο φγθνπ 

θνζηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ απφ κηα βΪζε. Δέλαη θαλεξφ φηη φζν πην πεξέπινθε εέλαη κηα 

βΪζε, ηφζν απμΪλεηαη ην θφζηνο απφθηεζεο κηαο πιεξνθνξέαο ζε ζρΫζε κε ην φθεινο 

πνπ απηά ζα Ϋρεη γηα ηελ δηνέθεζε. 

 

ΣΫινο αλ Ϋρνπκε Ϋλαλ νξηζκΫλν αξηζκφ βΪζεσλ πνπ εέλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο, 

επηιΫγνπκε απηΫο πνπ νη πιΫνλ «θζελΫο» ζηελ κειΫηε ηνπο. Θα πξΫπεη πΪλησο λα 

ηνληζηεέ φηη νη βΪζεηο πνπ ηειηθΪ ζα επηιεγνχλ ζα πξΫπεη ζε θΪζε πεξέπησζε λα εέλαη νη 

απινχζηεξεο δπλαηΫο φζνλ αθνξΪ ηελ ρξεζηκνπνέεζε ηνπο ζην κνληΫιν ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο επηρεέξεζεο. 

 

ΜΫζσ ηεο ζπλερνχο θαη ζπζηεκαηηθάο κειΫηεο ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρεέσλ κεγΪινπ 

αξηζκνχ επηρεηξάζεσλ, εέλαη δπλαηά ηφζν ε εμΫιημε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο πνπ 

ππΪξρνπλ, φζν θαη ε δεκηνπξγέα λΫσλ πην απνηειεζκαηηθψλ. ΣΫηνηεο κΫζνδνη ζα 

κπνξνχλ λα βνεζάζνπλ ζηελ βειηέσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα 

κεηψζνπλ ηα θφζηε εέηε αλαθεξφκαζηε ζε πξντφληα εέηε ζε ππεξεζέεο. 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ γέλεηαη αληηιεπηφ φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο δελ 

εέλαη θΪηη εχθνιν θαζψο ζπρλΪ παξνπζηΪδνληαη παξΪγνληεο πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα 

θαηαινγηζηνχλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ηα αθφινπζα : 

 

 ΠνιιΫο θνξΫο κηα δαπΪλε ε νπνέα εθ πξψηεο φςεσο ζπληζηΪ ηκάκα ηνπ 

Ϊκεζνπ θφζηνπο, πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ σο Ϋκκεζν θφζηνο, ηνπιΪρηζηνλ 

θαηΪ Ϋλα ηκάκα ηεο. Γηα παξΪδεηγκα, εΪλ αλαισζνχλ 6000 ψξεο Ϊκεζεο 

εξγαζέαο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θηλεηάξα ελφο απηνθηλάηνπ, ν πξψηνο 

ηξνπνπνηεκΫλνο θηλεηάξαο πνπ ζα παξαρζεέ ζα πξΫπεη λα εέλαη επηβαξεκΫλνο 

κε ην θφζηνο ησλ 6000 σξψλ. Όκσο, ε παξαγσγά φισλ ησλ ηξνπνπνηεκΫλσλ 

θηλεηάξσλ ζα Ϋρεη επσθειεζεέ απφ ηηο 6000 απηΫο ψξεο, Ϊξα Ϋλα ηκάκα απφ ηηο 

ψξεο απηΫο ζα πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ σο γεληθφ βηνκεραληθφ Ϋμνδν 

 Ζ αλΪισζε νξηζκΫλσλ πιηθψλ εέλαη δχζθνιν λα ηεξεζεέ. Έηζη, παξφιν πνπ ε 

αλΪισζε απηά ζα κπνξνχζε λα εέλαη ζηνηρεέν ηνπ Ϊκεζνπ θφζηνπο, απφ 

αδπλακέα αληηκεησπέδεηαη σο γεληθφ βηνκεραληθφ Ϋμνδν. Παξαδεέγκαηα απηάο 

ηεο πεξέπησζεο εέλαη ηα δηΪθνξα κηθξνυιηθΪ, κηθξνεξγαιεέα ά Ϊιια αλαιψζηκα 

ηα νπνέα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγά θαη δελ κπνξνχλ λα 
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αληηζηνηρηζηνχλ κε ηελ παξαγσγά ζπγθεθξηκΫλσλ πξντφλησλ 

 Ο ραξαθηεξηζκφο δαπαλψλ φπσο γηα παξΪδεηγκα ηεο ειεθηξηθάο ά Ϊιιεο 

ελΫξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ παξαγσγά παξνπζηΪδεη δπζθνιέεο. 

ΘεσξεηηθΪ ε ελΫξγεηα απνηειεέ Ϊκεζν θφζηνο δηφηη εμαξηΪηαη απφ ηελ χπαξμε 

ησλ θνξΫσλ ηνπ θφζηνπο. ΔΪλ δελ ππΪξρνπλ θνξεέο θφζηνπο, ηφηε δελ 

ρξεηΪδεηαη θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο θαη Ϊξα δελ ππΪξρεη ηΫηνην θφζηνο. Όκσο γηα 

λα ζεσξεζεέ ε δαπΪλε απηά σο Ϊκεζν θφζηνο ζα Ϋπξεπε θΪζε κεραλά λα εέλαη 

εθνδηαζκΫλε κε Ϋλα κεηξεηά πνπ λα πξνζδηνξέδεη ηελ ελΫξγεηα πνπ αλαιψλεηαη 

γηα θΪζε θνξΫα θφζηνπο. Δπεηδά απηφ δελ ζπκβαέλεη ζπλάζσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε ελεξγεηαθά δαπΪλε ζεσξεέηαη σο γεληθφ βηνκεραληθφ Ϋμνδν 

 Γπζθνιέεο επέζεο ππΪξρνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ 

επηβΪξπλζεο ησλ θνξΫσλ ηνπ θφζηνπο κε ηα γεληθΪ βηνκεραληθΪ Ϋμνδα. Οη 

δπζθνιέεο απηΫο νθεέινληαη ηφζν ζηελ επηινγά ηνπ κεγΫζνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεέ σο βΪζε (παξνλνκαζηάο) ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηά, φζν 

θαη ζηε ζπιινγά ησλ απαξαέηεησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

ζπληειεζηά. Δπέζεο αμέδεη λα ζεκεησζεέ ην γεγνλφο φηη νη ζπληειεζηΫο 

επηβΪξπλζεο ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ πξΫπεη λα αλαζεσξνχληαη 

ζπρλΪ ψζηε λα εέλαη επηθαηξνπνηεκΫλνη, ηδηαέηεξα φηαλ ε θαηΪξηηζε ηνπο 

βαζέδεηαη ζε πξνυπνινγηζηηθΪ δεδνκΫλα 

 Ζ απνηέκεζε ησλ εκηθαηεξγαζκΫλσλ πξντφλησλ κπνξεέ επέζεο λα παξνπζηΪδεη 

δπζθνιέεο αλΪινγα κε ηε θχζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Όζν πην 

πεξέπινθε εέλαη κηα παξαγσγηθά δηαδηθαζέα, ηφζν απμΪλνληαη νη δπζθνιέεο γηα 

ηελ απνηέκεζε ησλ εκηθαηεξγαζκΫλσλ πξντφλησλ 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν παξαθνινπζνχληαη νη δηΪθνξεο δαπΪλεο απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθάο Λνγηζηηθάο. Ζ χπαξμε ελφο ινγηζηηθνχ 

ζρεδένπ ην νπνέν λα πξνβιΫπεη ινγαξηαζκνχο γηα φια ηα εέδε εμφδσλ, βνεζΪεη 

ζηελ απνθπγά ηπρφλ επηθέλδπλσλ νκαδνπνηάζεσλ. ΜΫζα ζε απηΫο ηηο 

νκαδνπνηάζεηο εέλαη δπλαηφλ λα ραζνχλ δηΪθνξεο δαπΪλεο θαη Ϋηζη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο λα εέλαη βαζηζκΫλνο ζε ειιηπά ζηνηρεέα 

 ΛΪζε θαη παξαιεέςεηο απφ Ϊηνκα πνπ ζρεηέδνληαη κε φιν ην θχθισκα ηεο 

παξαγσγάο. ΣΫηνηνπ εέδνπο ιΪζε κπνξεέ λα ππΪξμνπλ ζε ζρΫζε κε ηελ 

δηαρεέξηζε ησλ απνζεθψλ, φπνπ ρνξεγάζεηο ά επηζηξνθΫο πξψησλ πιψλ 

θαζψο θαη Ϊιισλ πιηθψλ λα κελ θαηαγξαθνχλ φπσο πξΫπεη ά νη ρξφλνη 

παξνπζέαο ησλ εξγαδνκΫλσλ λα αιινησζνχλ απφ ζηηο θΪξηεο εξγαζέαο ηνπο 

 

Όιεο νη παξαπΪλσ δπζθνιέεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ ρξάζε δηαθφξσλ 
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παξαδνρψλ, αλΪινγα κε ηελ πεξέπησζε. αθΫζηαηα φκσο φζν θαιχηεξα νξγαλσκΫλε 

εέλαη ε ππνδνκά ηεο θνζηνιφγεζεο γηα ηελ ζπιινγά ησλ πξσηνγελψλ θνζηνινγηθψλ 

δεδνκΫλσλ θαη φζν ε θνζηνιφγεζε ππεηζΫξρεηαη ζε κεγαιχηεξε αλΪιπζε, Ϋηζη ψζηε νη 

πεξηζζφηεξεο δαπΪλεο λα ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε θνξεέο θφζηνπο, ηφζν ν ππνινγηζκφο 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο εέλαη αθξηβΫζηεξνο θαη ε δηαηχπσζε παξαδνρψλ κηθξφηεξεο 

ζεκαζέαο. 
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    ΓΔΛΣΙΟ ΜΗΥΑΝΩΝ     

            

ΠΡΟΨΟΝ : ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 

  ΒΑΡΓΗΑ 1ε     ΒΑΡΓΗΑ 2ε     ΒΑΡΓΗΑ 3ε    

                    

ΔΝΑΡΞΖ : ΛΖΞΖ :   ΔΝΑΡΞΖ : ΛΖΞΖ :  ΔΝΑΡΞΖ : ΛΖΞΖ :   

ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

                        

9:00   17:00   1:00   

                        

11:30   19:30   3:30   

                        

14:00   22:00   6:00   

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ % : ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ  

% : ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ % : 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ :    ΠΑΡΑΓΧΓΖ :    ΠΑΡΑΓΧΓΖ :    

                        

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :    ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :    ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :    

                        

 

ράκα 4.2 
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