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Εισαγωγή 

Όπως ξέρουµε, αν µια εταιρεία αποσκοπεί στο να γίνει επικερδής, πρέπει να είναι σε 
θέση να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τις διάφορες πληροφορίες, προκειµένου να 

λαµβάνει ορθές αποφάσεις. Η κύρια µέθοδος για να έχει µια επιχείρηση πρόσβαση 

στις πληροφορίες αυτές είναι να θεωρήσει ως δεδοµένο, ότι τα διάφορα έξοδα 

διαχωρίζονται σε αντικείµενα, µε γνώµονα αν αυτά αποτελούν υπηρεσίες ή αγαθά. 

Πρέπει επίσης να πούµε ότι η ταξινόµηση των έµµεσων κοστών παίζει µεγάλο ρόλο. 

Ειδικότερα, ένας τρόπος προσδιορισµού του έµµεσου κόστους ονοµάζεται 
κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα, ή αλλιώς ABC.  

Η µεθοδολογία αυτή εµπεριέχει τις δραστηριότητες που εκτελούνται από µια 

εταιρεία, τις αιτίες που υποκινούνται τα κόστη και αν η µέθοδος αυτή περιγράφει τα 

κόστη σε µια υπηρεσία ή σε κάποιο προϊόν. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

ερευνήσει, πότε η µεθοδολογία ABC γίνεται να εφαρµοστεί σε µια ορισµένη 

περίπτωση. Για να αναλύσουµε το παραπάνω θέµα, στην παρούσα ανάλυση έχει 
χρησιµοποιηθεί το παράδειγµα της Αγροτικής Ασφαλιστικής. 

Οι βασικός λόγος που επέλεξα την περίπτωση της Αγροτικής Ασφαλιστικής είναι ότι 
η συγκεκριµένη επιχείρηση είναι µια µεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, γνωστή σε 
όλη την Ελλάδα. Η Αγροτική Ασφαλιστική, δραστηριοποιούµενη τόσο στις 
ασφαλίσεις κατά ζηµιών όσο και στις ασφαλίσεις ζωής, περιλαµβάνει ένα µεγάλο 

εύρος υπηρεσιών και τοµέων, µε αποτέλεσµα να δίνει τη δυνατότητα εξέτασης 
περισσότερων περιπτώσεων και µεταβλητών και έτσι η έρευνα γίνεται πιο ευρεία, 

αντιπροσωπευτική και ενδιαφέρουσα. Ακόµα θεώρησα ενδιαφέρον να ερευνήσω τη 

συγκεκριµένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
κρίσης και να δω πως κυµαίνονται τα διάφορα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Ειδικότερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών 

τµηµάτων, όπως η διεύθυνση ατοµικών ασφαλίσεων και η διεύθυνση οµαδικών 

ασφαλίσεων. Ακόµα ενδιαφέρον θα µπορούσαν να έχουν ο κλάδος ατυχηµάτων, η 

λειτουργία διοίκησης και η λειτουργία διάθεσης της Αγροτικής Ασφαλιστικής µέσα 

στην οικονοµική κρίση.  

Εκτός των πιο πάνω ειδικότερων λόγων και οι πιο κάτω γενικότεροι λόγοι συνέτειναν 

στην επιλογή της συγκεκριµένης εταιρίας από τον κλάδο των ασφαλειών. Η 

αυξηµένη  εποπτεία, οι νέες προκλήσεις και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο 

συνταξιοδοτικό καθεστώς, αλλά και στην εξασφάλιση έναντι κινδύνων, αλλάζουν το 

σκηνικό στην ασφαλιστική αγορά. Νέες προοπτικές ανοίγονται για τον κλάδο από 

την περαιτέρω συµµετοχή του στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος, παράλληλα µε την καταλυτική επίδραση που θα έχει 
στη λειτουργία του η εφαρµογή από το 2016 της οδηγίας ''Φερεγγυότητα ΙΙ'' 
(solvency II). Στη χώρα µας η παραγωγή ασφαλίστρων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα 

της τάξης του 2,28% του ΑΕΠ έναντι 8,1% του ΑΕΠ της ευρωπαϊκής αγοράς 
ασφαλίστρων. Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται 69 

ασφαλιστικές εταιρείες εκ των οποίων οι 38 είναι αλλοδαπών συµφερόντων, οι 
µέτοχοι τους δηλαδή είναι µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης και των 

ΗΠΑ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας δυναµικός 
και ταυτόχρονα έντονα ανταγωνιστικός κλάδος. 

Επίσης, οι παρακάτω προϋποθέσεις εφαρµογής του ABC  συνηγορούν για την 
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επιλογή της συγκεκριµένης εταιρείας. Το σύστηµα ABC είναι αναγκαίο για τις 
οικονοµικές µονάδες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Πολλά προϊόντα µε όχι οµοιόµορφη παραγωγική διαδικασία. Υψηλή συµµετοχή των 

ΓΒΕ στα έτοιµα προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Η παρακάτω εργασία δείχνει πόσο βασικό είναι το έµµεσο κόστος για µια επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών και επιπλέον φανερώνει τη σηµαντικότητα του καταναλωτή, 

όταν εξετάζεται η κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα.. Προκειµένου να υπάρξει 
ένα πλήρες αποτέλεσµα, είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερες έρευνες σε 
διάφορες περιπτώσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών, επειδή τα δεδοµένα σε άλλες 
εταιρείες µπορεί να διαφέρουν και το ABC µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τα 

διαφορετικά αντικείµενα της έρευνας. 
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1. Η Αγροτική Ασφαλιστική 

1.1 Η Εταιρεία 

Η ΑTE Ασφαλιστική έχει ιδρυθεί το 1980, έχοντας ως βασικό µέτοχο την Αγροτική 

Τράπεζα και έως την είσοδό της στο χρηµατιστήριο το 1999, συµµετείχαν σε αυτήν 

αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις διαφόρων βαθµών. Η ίδρυση της Αγροτικής 
Ασφαλιστικής οφείλεται στον διαχωρισµό των ασφαλιστικών από τις διάφορες 
τραπεζικές εργασίες, τις οποίες ως τότε έκανε η Α.Τ.Ε. Το 2005 η Αγροτική 

Ασφαλιστική µετονοµάστηκε σε ΑΤΕ Ασφαλιστική. Στις µέρες µας βρίσκεται στον 

όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς  

1.2 Προφίλ 

H ΑΤΕ Ασφαλιστική είναι µια ασφαλιστική εταιρία της Ελλάδας, µε περίπου 700.000 

πελάτες. Συµµετέχει σε διάφορους τοµείς ασφαλίσεων µε αρκετά προγράµµατα, µε 
αποτέλεσµα να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα πελατών. Κάτι τέτοιο είναι πολύ 

σηµαντικό, ιδιαίτερα κατά τα διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, όπου οι περισσότεροι 
πελάτες αναζητούν προσιτές τιµές σε συνδυασµό µε καλή παροχή υπηρεσιών. 

1.3 ∆ραστηριότητα ΑΤΕ Ασφαλιστικής 

H ΑΤΕ Ασφαλιστική παρέχει µεγάλο εύρος δυνατοτήτων στον ασφαλιστικό κλάδο 

κατά ζηµιών και στον κλάδο των ασφαλειών ζωής. Πέρα από τις συνηθισµένες 
ασφάλειες αυτοκινήτων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική καλύπτει όλους τους τοµείς στην 

Ελλάδα όπως: 

• Επαγγελµατικής Στέγης 
• Απώλειας Μεικτών Κερδών 

• Κλοπής Χρηµατοκιβωτίων  

• Νοµικής προστασίας  
• Οδικής Βοήθειας  
• Ταξιδιωτικής Ασφάλισης  

1.4 Προστασία ζωής- υγείας -εισοδήµατος 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει επίσης τα παρακάτω προγράµµατα: 

• Ασφαλίσεων Ζωής 
• Απώλειας Εισοδήµατος 
• Εξασφάλισης του παιδιού 

• Οµαδικών Ασφαλίσεων 

1.5 Πολιτική ανάπτυξης εργασιών  

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική διαθέτει ένα µεγάλο δίκτυο που απαρτίζεται από: 
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• 6  Μονάδες σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο. 

• 39 Γραφεία Συντονιστών  

• 645  Πρακτορεία 

• 500 Καταστήµατα  

• 145 Αγροτικές  Οργανώσεις 
• 600 Συµβούλους 

1.6 ∆ίκτυα προώθησης προϊόντων 

Το τµήµα πωλήσεων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής αποτελείται από δίκτυα πώλησης, τα 

βασικότερα των οποίων είναι το :  

� Εταιρικό ∆ίκτυο 

Αποτελεί το δίκτυο συνεργασίας και απαρτίζεται από το δίκτυο συντονιστών και τους 
συµβούλους. Ακόµα αποτελείται από 600 συµβούλους και διευθυντές, οι οποίοι 
εργάζονται µέσα από 39 γραφεία. Αυτά τα γραφεία λειτουργούν µε συντονισµένο 

σύστηµα (κανόνες και  σύστηµα πληροφόρησης). 

� ∆ίκτυο Ανεξαρτήτων Συνεργατών 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνεργάζεται µε ανεξάρτητους συνεργάτες. Οι αποδοχές τους 
αντιστοιχούν σε ποσοστό πάνω στα καθαρά ασφάλιστρα. Το δίκτυο των ανεξάρτητων 

υπαλλήλων αποτελείται από σχεδόν  900  συνεργάτες σε όλη τη χώρα.  

1.7 Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ΑΤΕ Ασφαλιστική 

Εδώ και µια δεκαετία η  ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κατοχύρωσε από τον 

ΕΛΟΤ πιστοποίηση µετά την εφαρµογή όλων των απαιτήσεων που απαιτούνται. Ο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι απαραίτητος για υπηρεσίες όπως: 

• ∆ιεύθυνση ασφαλίσεων και υγείας 
• Τµήµα πληρωµάτων πλοίων 

• Τµήµα εκπαίδευσης συνεργατών πωλήσεων 

Η πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ βεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών από την ΑΤΕ 

Ασφαλιστική προς τους έλληνες πολίτες.  

1.8 Ιστορικά στοιχεία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής   

Η ίδρυσή της ΑΤΕ Ασφαλιστικής προέκυψε από τον διαχωρισµό των ασφαλιστικών 

και των τραπεζικών εργασιών. Πρωταρχικό τµήµα των ασφαλιστικών παροχών της 
Αγροτικής αποτέλεσε ο τοµέας πυρός το 1932. Ακολούθησε το τµήµα µεταφορών. Το 

1936, η Αγροτική ήταν επίσης αρµόδια για τη διοίκηση του ταµείου αγροτικών 

ασφαλίσεων. Το 1954 η ATE συγχώνευσε το τµήµα γεωργικών ασφαλίσεων και 
ξεκίνησε να ασκεί τους τοµείς του χαλαζιού και των κτηνασφαλίσεων. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν οι τοµείς ασφαλίσεων γεωργικών µηχανηµάτων και ζωής. 
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Το έτος 1980 έχουµε την ίδρυση της Αγροτικής Ασφαλιστικής και έπειτα το 1986 

γίνεται ο επιµερισµός των τοµέων ζωής και ζηµιών. Οι δυο εταιρίες σηµείωσαν 

µεγάλη ανάπτυξη. Μπήκαν επιτυχώς στο χρηµατιστήριο. Στη συνέχεια το 2002 η 

Αγροτική Ασφαλιστική ενσωµάτωσε την  Αγροτική Ζωής, έτσι ώστε να 

πραγµατοποιηθούν οικονοµίες κλίµακας.  

Το 2005 ύστερα από την αναδιάταξη του προφίλ της  Αγροτικής Τράπεζας, η 

Αγροτική Ασφαλιστική άλλαξε τα όνοµά της σε ΑΤΕ Ασφαλιστική. Το τελευταίο 

διάστηµα η ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτελεί µια µεγάλη ασφαλιστική εταιρία µε συνεχή 

ανάπτυξη και δίνει µεγάλη έµφαση στον πελάτη και στην κάλυψη των ασφαλιστικών 

προσδοκιών του. 

1.9 Φιλοσοφία 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική εστιάζεται στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που κάνουν 

την ΑΤΕ µια εταιρία µε εξειδικευµένες ασφαλιστικές παροχές. Μια άλλη οπτική της 
φιλοσοφίας της αποτελεί η βελτίωση των δοµών, ώστε να παρέχει σωστή ποιότητα 

υπηρεσιών. Οι προσπάθειές της στοχεύουν:  

• Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά 

• Στην πελατοκεντρική αντίληψη 

• Στην σύγχρονη αντίληψη του τρόπου διοίκησης  
• Στη συστηµατική εκπαίδευση  

1.10 Λειτουργία 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική λειτουργεί: 

• Με τις κεντρικές υπηρεσίες 
• Με τις  περιφερειακές µονάδες.  
• Με καταστήµατα της Αγροτικής Τράπεζας  
• Ιδιώτες πράκτορες  
• Συνεταιριστικές οργανώσεις 

1.11 Ανθρώπινο δυναµικό 

Η διοίκηση της Αγροτικής Ασφαλιστικής αποτελείτο το 2012 από 264 εργαζοµένους. 
Από αυτούς  204 βρίσκονται στις κεντρικές υπηρεσίες, ενώ στην περιφέρεια 

εργάζονται 60 άτοµα.  

Η κατανοµή των εργαζοµένων τα τελευταία χρόνια είναι η ακόλουθη: 
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Ετος 2010 2011 2012 

Αριθµός Υπαλλήλων 284 288 264 

 

Προσωπικό 2010 2011 2012 

∆ιευθυντές 16 16 15 

Αναπλ. ∆ιευθυντές 3 3 3 

Υποδιευθυντές 14 17 14 

Λοιποί 251 252 232 

Σύνολο 284 288 264 

    

Πίνακας 1.1: Κατανοµή εργαζοµένων της Αγροτικής Ασφαλιστικής 

1.12 Εκπαίδευση –  επιµόρφωση 

 Ο τοµέας ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος εργάζεται πάνω στις αρχές διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2008, επικεντρώνεται : 

• στην καταγραφή των αναγκών του διοικητικού προσωπικού 

• στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 

Το προσωπικό του τοµέα αυτού παρακολουθεί ειδικά σεµινάρια σχετικά µε την 

ασφαλιστική νοµοθεσία. Οι κανόνες της Ε.Ε. καθιστούν τη συνεχή εκπαίδευση του 

προσωπικού απαραίτητη. Η επιµόρφωση του προσωπικού αποτελείται από δύο 

άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει µε την εκπαίδευση των διοικητικών 

υπαλλήλων της εταιρίας. Ο δεύτερος έχει να κάνει µε την εκπαίδευση των διαφόρων 

ασφαλιστικών συµβούλων σε όλη την Ελλάδα. 

1.13 Ασφαλιστικά προϊόντα - bancassurance 

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική έφτιαξε ένα πλήθος ασφαλιστικών προϊόντων αποκλειστικά 

σχεδιασµένα για τις ανάγκες των πελατών της. Αυτά είναι διαθέσιµα µέσα από το 

δίκτυο της ΑΤEbank και είναι τα παρακάτω: 

- Οµαδική ασφάλιση δανειοληπτών 

- ΑΤΕ διασφάλιση δανείου (µειούµενου κεφαλαίου) 
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- ΑΤΕ προστασία δανειολήπτη 

- ΑΤΕ εφάπαξ ασφάλιση 

- ΑΤΕ στέγη 

Επίσης η ATE  µπορεί  να παρέχει τα ακόλουθα ασφαλιστικά προϊόντα  

- Ασφάλιση σπιτιού 

- Ασφάλιση επαγγελµατικής στέγης 

- Ασφάλιση σύνταξης 

1.14 Οµαδική ασφάλιση δανειοληπτών  

Η ασφάλιση δανειοληπτών παρέχει προστασία στους δανειολήπτες της ATE από 

οικονοµικά θέµατα σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε λόγο. Ο 

καταναλωτής επιλέγει το ποσό του κεφαλαίου που επιθυµεί.  

1.15 ΑΤΕ στέγη  

Το πρόγραµµα στέγη αποτελεί ένα ασφαλιστήριο κατοικίας. Στόχος του 

προγράµµατος είναι η ασφάλιση του ακινήτου µε ένα προσιτό κόστος.  

Παρεχόµενες καλύψεις :  

• Πυρκαγιά 

• Έκρηξη  

• Σεισµός  
• Πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχηµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

2. Κόστος 

2.1 Έννοια-ορισµός και σηµασία του  κόστους        

Με την έννοια κόστος χαρακτηρίζουµε τη βελτίωση των πόρων µιας επιχείρησης, µε 
στόχο η παραπάνω βελτίωση να επιφέρει πιο πολλά από αυτά που έχουν ξοδευτεί. 
Εφόσον το ενεργητικό δε χρησιµοποιείται, τότε δε µιλάµε για παρουσία κόστους. 
Επίσης, τα έξοδα µιας εταιρίας δε συνδέονται πάντα µε την κατανάλωση ενεργητικού 

της επιχείρησης. 

Μια ακόµα έννοια του κόστους σχετίζεται µε το άθροισµα των εξόδων που είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή ενός προϊόντος. Οι πιο πολλοί ερευνητές τονίζουν πως 
µε την κοστολόγηση κατορθώνουµε σωστά αποτελέσµατα τόσο οικονοµικά, όσο και 
κοινωνικά. Ο ορθός τρόπος υπολογισµού του κόστους έχει να κάνει µε τον 

προσδιορισµό της ποσότητας κάθε ξεχωριστού συντελεστή που βρίσκεται µέσα στην 

παραγωγή ενός προϊόντος.  

Ο προσδιρισµός των εξόδων µιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, καθιστά την 

εταιρία ικανή να ξέρει αν ζηµιώνεται ή εάν είναι κερδισµένη. Εφόσον µια εταιρεία 

ζηµιώνεται επειδή κάποιες άλλες επιχειρήσεις είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από 

αυτήν, είναι αναγκαίο να λάβει τα απαραίτητα µέτρα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι 
για παράδειγµα πιο οικονοµικές πρώτες ύλες και η βελτιωµένη αποδοτικότητα των 

υπαλλήλων της. 

Το κόστος σχετίζεται ακόµα µε το σκοπό του. Ειδικότερα, µια εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών οφείλει να παράγει για έναν ορισµένο αριθµό καταναλωτών. Η επιχείρηση 

αυτή λοιπόν πρέπει να έχει διευθυντικές ικανότητες. Η παραγωγή κέρδους δεν µπορεί 
να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη κόστους. Η επιτυχηµένη διοίκηση δεν εστιάζει 
ιδιαίτερα στη µείωση του κόστους, επειδή αυτό οδηγεί στη µείωση εξόδων που 

βοηθούν την επίτευξη κάποιων στόχων για την εταιρία. 

Η διοίκηση της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών έχει να κάνει µε δύο είδη 

αποφάσεων:  

- Αν η ύπαρξη του κόστους θα δηµιουργήσει κέρδη στην εταιρεία 

- Αν το ειδικό κόστος θα φέρει τα κέρδη που ανέµενε η εταιρεία, τη στιγµή της 
αρχικής απόφασης. 

2.1.1 Ο ρόλος της κοστολόγησης  

Ο στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση της περίπτωσης της Αγροτικής Ασφαλιστικής 
σε ότι αφορά τις διάφορες κοστολογικές υποδιαιρέσεις. Η κοστολόγηση του 

ασφαλιστικού τοµέα της Αγροτικής Τράπεζας στοχεύει: 

 - Στον έλεγχο του κόστους για να επιτευχθεί η µείωσή του µε βάση την αύξηση της 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

- Στη λήψη αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα για την εταιρεία. 
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Ο υπολογισµός του κόστους για κάθε τµήµα παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης 
σχετίζεται µε τη διοίκηση αυτής, η οποία φαίνεται στην οργάνωση της. Για κάθε 
τµήµα δηµιουργείται ένα ξεχωριστό  κέντρο κόστους. Η αποτίµηση του κόστους για 

κάθε ξεχωριστό τµήµα παρέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την κερδοφορία της 
εταιρείας. Η επιλογή του εκάστοτε κοστολογικού συστήµατος θα µας βοηθήσει στο 

να επιλέξουµε το σωστό προσδιορισµό του κόστους για την αντίστοιχη υπηρεσία της 
επιχείρησης. 

Ακόµα ένα θεµελιώδες µειονέκτηµα των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί το κόστος 
αδράνειας σε στιγµές υπολειτουργίας της εταιρείας. Το κόστος αυτό είναι τις 
περισσότερες φορές σταθερό. Κατά την περίοδο αδράνειας, η εταιρεία δεν αντλεί 
µεγάλα κέρδη. Έτσι η κοστολόγηση µε τα σωστά µέσα δίνει λύσεις σε αυτά τα 

προβλήµατα. 

2.1.2 Κοστολογική οργάνωση  

Σύµφωνα µε την κοστολογική οργάνωση µιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι 
κοστολογικές υποδιαιρέσεις και η δοµή τους οφείλουν να συντελούν στην οργάνωση 

της λειτουργίας της επιχείρησης. Η επίβλεψη του κόστους οφείλει να γίνεται έτσι 
ώστε να εγγυάται την ορθότητα των κοστολογικών συντελεστών. Επίσης είναι 
βασικό να χρησιµοποιούνται τα έντυπα που εγγυώνται την εγκυρότητα των 

κοστολογικών αναλύσεων. 

Ακόµα κάθε κοστολογική οργάνωση πρέπει να µοιράζει το έµµεσο κόστος στους 
ενδιαµέσους και τελικούς φορείς της επιχείρησης. Η κοστολόγηση σχετίζεται 
επιπροσθέτως µε τους κανόνες αποτίµησης των συντελεστών κόστους. Τέλος, έχει να 

κάνει µε τις ευθύνες των υπαλλήλων στο τµήµα κοστολόγησης της επιχείρησης. 

2.2 Σχεδιασµός και είδη κόστους   

2.2.1 Σχεδιασµός κόστους   

 Προϋπολογισµός  

Ο προϋπολογισµός µιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών είναι ο κύριος µηχανισµός  που 

έχει να κάνει µε το προγραµµατισµένο κόστος λειτουργίας. Οι στόχοι της επιχείρησης 
ενσωµατώνονται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. Ο προϋπολογισµός µπορεί να 

ενέχει το κόστος για πόρους κάποιων µερών της εταιρείας ή για όλους τους πόρους 
της εταιρείας. Ο προϋπολογισµός άρα συντελεί καθοριστικά στη διαχείριση του 

κόστους των τοµέων της επιχείρησης.    

 Πρότυπο κόστος  

Το πρότυπο κόστος είναι µια έννοια που συνδράµει στη λήψη ορθών αποφάσεων. Το 

πρότυπο κόστος χαρακτηρίζεται λοιπόν σαν ένα προγραµµατισµένο είδος κόστους 
που είναι δυνατόν εν τέλει να είναι  διαφορετικό από το πραγµατικό. Τις πιο πολλές 
φορές το πρότυπο κόστος υπολογίζεται ανά µονάδα παραγωγής της εταιρείας για µια 

ορισµένη χρονική περίοδο. 



 15 

 Έλεγχος αποφάσεων    

O έλεγχος µιας συγκεκριµένης απόφασης για το εάν η εµφάνιση ενός εξόδου ήταν 

σωστή για µια επιχείρηση, αποτελεί θέµα της ηγεσίας της εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά ένας λογιστής µπορεί να χρησιµοποιήσει µια 

ορισµένη τεχνική και να συµβάλλει καθοριστικά στην πληροφόρηση της επιχείρησης, 
αναφορικά µε τη δηµιουργία µεγάλων εξόδων ή εσόδων. 

Ακόµα ένας υπάλληλος λογιστηρίου µπορεί να φωνάξει το διευθυντή προκειµένου να 

ελέγξει τους λόγους που το πραγµατικό κόστος έχει διαφορές συγκριτικά µε εκείνο 

που είχε υπολογιστεί αρχικά. Η µέθοδος καθορισµού των αιτιών αυτών είναι γνωστή 

µε τον όρο ανάλυση των µεταβολών του κόστους. Οι τυχόν διαφορές από τον πρώτο 

προϋπολογισµό της επιχείρησης λέγονται και διακυµάνσεις από το σκοπό της 
εταιρείας.  

Ο έλεγχος αποφάσεων συµπεριλαµβάνει τον υπολογισµό του πραγµατικού κόστους 
της εταιρείας και τη σύγκριση µε το κόστος που είχε υπολογιστεί στην αρχή. 

Βασιζόµενη στον υπολογισµό των διαφοροποιήσεων από το κόστος που είχε 
προγραµµατιστεί, η ηγεσία της εταιρείας οφείλει να ελέγξει τους λόγους για τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν.  

 Η επίδραση του όγκου επί του κόστους   

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον όγκο και ποσότητα των υπηρεσιών µιας 
επιχείρησης πρέπει να συνυπολογίζονται στην εξέταση του κόστους µιας εταιρείας. 
Μια βασική διάκριση στον τοµέα υπολογισµού του κόστους γίνεται ανάµεσα σε 
εκείνο που αλλάζει από ποσοτικές αλλαγές και σε εκείνο που µένει αµετάβλητο και 
σταθερό από τις µεταβολές. Εφόσον σε µια απόφαση της ηγεσίας υπάρχουν 

µεταβολές στον όγκο παροχής υπηρεσιών, είναι βασικό να εµπεριέχονται δεδοµένα 

σχετικά µε την επιρροή αυτών πάνω στο κόστος της επιχείρησης. 

 Μέτρηση του όγκου  εργασιών 

Όγκος εργασιών µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών είναι οι µονάδες που 

δηµιουργούνται µέσα σε ένα ορισµένο χρόνο παραγωγικής διαδικασίας. Στο 

παράδειγµα µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών είναι το πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες 
παρέχονται µέσα σε ορισµένο χρόνο. Ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται το  µέγεθος 
αυτό σχετίζεται µε το στόχο εκείνου που το καθορίζει. Η επιλογή µεταξύ ποικίλων 

δειγµάτων του όγκου καθορίζεται στην πραγµατικότητα από δύο λόγους: 

- Της ανάλυσης που προκύπτει από την πρώτη µέτρηση  

 - Το κόστος για τη σύνταξη της ανάλυσης αυτής.            

Η επιλογή άρα της µονάδας µέτρησης αυτής σχετίζεται µε τον όγκο παροχής 
υπηρεσιών, δηλαδή µε την ουσιαστική αλληλεπίδραση ανάµεσα σε όγκο και κόστος. 
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 Κόστος και παραγωγική ικανότητα    

Με την έννοια σταθερό κόστος χαρακτηρίζουµε εκείνο το κόστος που παρέχει 
παραγωγική δυνατότητα. Το κόστος αυτό σχετίζεται  µε τη διοίκηση της εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη µεριά, το µεταβλητό κόστος έχει να κάνει µε 
εκείνο το κόστος για τη διαχείριση µιας ορισµένης παραγωγικής ικανότητας. 
Μεγάλου µεγέθους διακυµάνσεις στην ποσότητα σχετικά µε την προώθηση παροχής 
υπηρεσιών µιας εταιρείας, χρειάζονται σηµαντικές µεταβολές της παραγωγικής 
ικανότητας. Κάτι τέτοιο γίνεται, επειδή η διαδικασία αυτή δε λαµβάνει χώρα σαν 

καθαρό σταθερό κόστος, καθώς εάν µεγαλώνει η παραγωγή οφείλει να µεγαλώσει σε 
µεγάλο βαθµό και η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης.      

Τα συµπεράσµατα αυτά τονίζουν ένα βασικό παράγοντα του σταθερού και του 

µεταβλητού κόστους. Ουσιαστικά ένα κόστος ακολουθεί αµετάβλητη συµπεριφορά, 

µόνο εάν οι πωλήσεις της εταιρείας ακολουθούν µια µικρή διακύµανση. Η 

διακύµανση περιγράφεται σαν “σχετική διακύµανση ” και στην πραγµατικότητα 

αφορά σε εκείνη τη διακύµανση, λόγω της οποίας ισχύει η διάκριση µεταξύ σταθερού 

και µεταβλητού κόστους.   

 Έλεγχος των κατηγοριών κόστους 

Ο έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών της έννοιας του κόστους είναι µία µέθοδος που 

αποσκοπεί στον προσδιορισµό των οικονοµικών µεγεθών για να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα, αν το κόστος κάθε λογαριασµού παραµένει σταθερό ή µεταβλητό. Στη 

συνέχεια πρέπει να υπολογιστεί το σταθερό κόστος και το ύψος του µεταβλητού 

κόστους της επιχείρησης. Αυτό µπορεί να γίνει λαµβάνοντας υπ όψιν οικονοµικά 

αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων.  

Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της παραπάνω µεθόδου είναι η συνήθεια να µη δίνεται η 

απαιτούµενη σηµασία στο σταθερό κόστος. Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο 

υπάρχει ο κίνδυνος να µην υπολογιστεί το σταθερό κόστος που κρύβεται µέσα σε ένα 

ηµιµεταβλητό κόστος και το κόστος αυτό να παρουσιαστεί σαν µεταβλητό. Αυτό το 

λάθος οδηγεί στην υπερεκτίµηση της επιρροής του όγκου στο κόστος και κάτι τέτοιο 

οδηγεί στην λήψη λανθασµένων συµπερασµάτων. 

2.2.2 Είδη κόστους    

 Σταθερό, µεταβλητό και ηµιµεταβλητό κόστος 

Σταθερό κόστος είναι το κόστος, το οποίο είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις αλλαγές 
του όγκου παροχής υπηρεσιών µιας εταιρείας. Το άθροισµα του σταθερού κόστους 
αποτελεί σταθερό µέγεθος και δε σχετίζεται µε µεταβολές στον όγκο της παροχής 
υπηρεσιών. Αλλά το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται εάν ο όγκος παροχής 
υπηρεσιών µεγαλώνει. 

Με την έννοια µεταβλητό κόστος χαρακτηρίζουµε αυτό το κόστος, το οποίο αλλάζει 
µε τις διακυµάνσεις στην ποσότητα παροχής υπηρεσιών µιας εταιρείας Το ολικό 

µεταβλητό κόστος αλλάζει ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του όγκου παροχής 
υπηρεσιών. Ηµιµεταβλητό κόστος λέµε το κόστος, το οποίο αποτελείται από δύο 
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σκέλη.  Το πρώτο µέρος δεν εξαρτάται από τον όγκο παροχής υπηρεσιών και το 

δεύτερο µεταβάλλεται µε βάση τον όγκο. 

 Σχετικό κόστος  

Με την έννοια σχετικό ονοµάζουµε αυτό το κόστος που σχετίζεται µε µια απόφαση η 

οποία ενδέχεται να παρθεί. Αν ένα κόστος δε διαφέρει από µια άλλη λύση, τότε δεν 

υπάρχει λόγος να υπολογιστεί στην ανάλυση. Σε περίπτωση δηλαδή που το εργατικό 

κόστος παραµένει όµοιο κάτω από διαφορετικές λύσεις, τότε δεν πρέπει να 

εξετάζεται σοβαρά, αλλά από την άλλη πλευρά αν κάποια άλλη λύση επηρεάζει το 

κόστος, τότε πρέπει να περιγράφεται ως σχετικό. 

 Πραγµατικό κόστος  

Η έννοια του πραγµατικού κόστους είναι µια παράµετρος που αφορά στο κόστος, το 

οποίο έχει ήδη εµφανιστεί και δεν αλλάζει µε κάποια άλλη λύση. Τις περισσότερες 
φορές το πραγµατικό κόστος δεν πρέπει να συνυπολογίζεται για διοικητικές 
αποφάσεις. Το κόστος εγκατάστασης αποτελεί τέτοια περίπτωση γιατί πρέπει να 

πληρωθεί ξανά, εάν µια επένδυση πρέπει να αντικατασταθεί. Το πραγµατικό κόστος 
αποτελεί ένα είδος κόστους που δε γίνεται να αντικατασταθεί µε νέα απόφαση. 

 Ευκαιριακό κόστος 

Ως ευκαιριακό κόστος χαρακτηρίζουµε το κόστος που σχετίζεται µε τα κέρδη, τα 

οποία δεν έχουν γίνει εξαιτίας απόρριψης ενός γεγονότος. Μια επιχείρηση π.χ. µπορεί 
να χρειάζεται µια νέα επένδυση, τα κεφάλαιά της όµως δεν αρκούν για την αγορά του 

απαραίτητου εξοπλισµού. Τα χρήµατα που θυσιάστηκαν λόγω της µη αγοράς της 
επένδυσης είναι το ευκαιριακό κόστος. Μία απόφαση µπορεί να ληφθεί εις βάρος 
κάποιας άλλης, επειδή τα κέρδη είναι πιο πολλά από το ευκαιριακό κόστος κάποιας 
άλλης επένδυσης.  

 Επαυξηµένο κόστος 

Το επαυξηµένο κόστος αποτελεί  τη διαφορά του κόστους µεταξύ µιας Α και µιας Β 

επιλογής. Στην περίπτωση που έχουµε δύο σχέδια Α και Β, ως επαυξηµένο κόστος 
ορίζουµε τη διαφορά µεταξύ των κερδών του σχεδίου Α και αυτών που θα έφερνε το 

σχέδιο Β.  

 Ελεγχόµενο κόστος 

Σε µια επιχείρηση ένας διευθυντής συχνά αξιολογείται µε βάση την απόδοση του 

τµήµατος που διοικεί. Για να αξιολογηθεί ένας διευθυντής µε αντικειµενικό τρόπο, 

είναι βασικό να ληφθούν υπ όψιν αυτοί οι παράγοντες όπου ασκεί έλεγχο. Θα ήταν 

µη ουσιαστική αυτή η αξιολόγηση, εάν ο διευθυντής ήταν υπεύθυνος για πράγµατα, 

τα οποία δεν τον αφορούν. Ένα ελεγχόµενο κόστος αντιπροσωπεύει εκείνο το κόστος 
όπου κάποιος έχει επιρροή, προκειµένου αυτός να είναι υπεύθυνος για την ύπαρξή 

του. Η διαδικασία ελέγχου ενέχει τρεις µεταβλητές: 

ΧΡΟΝΟΣ: Κάθε µορφή κόστους είναι ελεγχόµενη µακροχρόνια, λαµβάνοντας υπ 
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όψιν και τα βραχυχρόνια κόστη που δεν µπορεί να ελεγχθούν. 

ΕΞΟΥΣΙΑ:  Ένα έξοδο, το οποίο εξετάζεται είναι δυνατόν να οριστεί ως µη 

ελεγχόµενο για κάποιον που είναι πιο χαµηλά στην ιεραρχία. Πχ. η αµοιβή κάποιου 

εργαζοµένου χαρακτηρίζεται ως ελεγχόµενη µόνο σε µεγαλύτερο επίπεδο από αυτό 

που είναι. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Πολλές παράµετροι λαµβάνονται υπ όψιν σαν ανεξέλεγκτες από 

µεγάλες εταιρείες. Πχ µια εταιρεία δε γίνεται να επηρεάσει την αύξηση του κόστους 
ενός προϊόντος εξαιτίας της ανόδου του πληθωρισµού. 

 Προγραµµατισµένο κόστος 

Προγραµµατισµένο ονοµάζουµε το κόστος που µπορεί να µην γίνει βραχυχρόνια και 
είναι δυνατόν να ελεγχθεί καθοριστικά από το διοικητή µιας εταιρείας ή το αρµόδιο 

τµήµα. Σίγουρα το να παραµεριστούν αυτά τα έξοδα είναι επικίνδυνο για την 

επιβίωση της εταιρείας. Τα προγραµµατιζόµενα κόστη αποτελούν σταθερά κόστη σε 
σχέση µε τον ρεαλιστικό όγκο εργασιών της εταιρείας. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν 

συντρέχει αιτία αλλαγών του όγκου για τη διαφοροποίησή τους.  

 Σχετικό κόστος 

Όλοι γνωρίζουµε ότι ο διευθυντής µιας εταιρείας αποφασίζει για το κόστος και 
φυσικά δεν πρέπει να λάβει υπόψη παρά µόνο το κόστος που σχετίζεται µε την τελική 

απόφασή του. Ένας βασικός παράγοντας που η λογιστική ενέχει τον όρο σχετικό 

κόστος σχετίζεται µε το ότι µπορεί εύκολα να το µπερδέψει κάποιος µε το µη σχετικό 

κόστος. Άρα σε περίπτωση που τα σταθερά έξοδα εµπεριέχονται στον υπολογισµό, η 

επιχείρηση θα είχε λάβει λάθος απόφαση.  

2.3 Κόστος, δαπάνη, έξοδο    

Με την έννοια κόστος καθορίζουµε το πλήθος των οικονοµικών θυσιών που είναι 
απαραίτητες για να κατασκευαστεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και να λάβει µορφή 

και θέση στο χρόνο. ∆ιαφορετικά µπορούµε να ορίσουµε σαν κόστος την αξία των 

µέσων, τα οποία χρησιµοποιούνται για να κατασκευαστεί το συγκεκριµένο προϊόν 

µιας εταιρείας. Εάν αποδεχτούµε την έννοια του ιστορικού κόστους, η αξία των 

διαφόρων οικονοµικών µέσων είναι το πλήθος των χρηµάτων που χρειάζονται 
προκειµένου να αποκτηθούν τα µέσα αυτά.  

Ακόµα σαν έξοδο ορίζουµε το κόστος που περιλαµβάνει τα έσοδα χρήσης. Έτσι 
λοιπόν καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως: 

- Η προσφορά αγοραστικής δύναµης µπορεί να γίνει µε σκοπό την απόκτηση 

διαφόρων υπηρεσιών. 

- Τα διάφορα αγαθά, τα οποία αποκτούνται µε τη βοήθεια αγοραστικής δύναµης, 
µέχρι να χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση εσόδων, αποτελούν περιουσία της 
επιχείρησης. Για την απόκτηση πχ. ενός µηχανήµατος, πρέπει αυτό να γραφτεί στο 

ενεργητικό µιας επιχείρησης. Πρέπει να αρχίσει η χρήση του, η οποία θα φέρει 
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έσοδα, και το έξοδο για την αγορά του να παρουσιαστεί σαν κόστος. Η 

χρησιµοποίηση της αγοραστικής δύναµης µε στόχο την απόκτηση υπηρεσιών 

σχετίζεται µε τη µετατροπή του κόστους σε έξοδο. Καταλήγουµε άρα στα 

συµπεράσµατα πως 

- Το έξοδο προκύπτει από ένα κόστος, το οποίο στη συνέχεια χάνεται. 

- Το έξοδο είναι ένα στοιχείο, το οποίο καθορίζει τα αποτελέσµατα της χρήσης του. 

2.3.1 Φορείς κόστους                      

∆εν είναι δυνατόν να αναφερόµαστε στην έννοια του κόστους εάν δεν υπάρχουν 

υπηρεσίες για να κοστολογηθούν. Οι διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες κοστολογούνται 
λέγονται φορείς κόστους.   

2.3.2 Κέντρα κόστους 

Το κόστος έχει να κάνει µε διάφορους τοµείς µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών. 

Αυτοί οι κλάδοι της επιχείρησης είναι είτε ένα εργοστάσιο, είτε ένας απλός 
υπάλληλος, εάν λάβουµε υπ όψιν τη λειτουργία ενός εργοστασίου. Όποιο τµήµα της 
επιχείρησης είναι λόγος δηµιουργίας κόστους, χαρακτηρίζεται σαν κέντρο κόστους. 
Η επιβάρυνση ενός κέντρου κόστους πρέπει να γίνεται µε τη δαπάνη που το αφορούν.  

2.3.3 Κατηγορίες κόστους    

Η έννοια του κόστους είναι δυνατόν να επιµεριστεί σε διάφορους τοµείς που 

αναλύονται παρακάτω: 

- Αν θεωρήσουµε σαν βάση τη µονάδα µέτρησης, το κόστος καθορίζεται σε ανά 

µονάδα ή συνολικό κόστος. Συγκεκριµένα ως ανά µονάδα υπολογίζεται, εάν 

διαιρεθεί µε το άθροισµα των παραγόµενων µονάδων. Το κόστος αυτό είναι µεγάλης 
σηµασίας, καθώς µας δείχνει πόσο κόστισε µια µονάδα ενός προϊόντος. Η βάση 

υπολογισµού του ανά µονάδα κόστους πρέπει να αναγνωρίζεται από αρµόδιους για το 

ύψος του. 

- Αν θεωρήσουµε σαν βάση την αιτία δηµιουργίας του, το κόστος επιµερίζεται σε 
άµεσο και έµµεσο κόστος. Άµεσο λέµε αυτό που δηµιουργείται λόγω της ύπαρξης 
του φορέα. Έµµεσο είναι κάθε κόστος που δεν είναι άµεσο και άρα µπορεί να 

χωριστεί και να επιβαρύνει µεγάλο πλήθος φορέων κόστους. Σε πολλές περιπτώσεις ο 

ορισµός ενός κόστους ως άµεσου ή έµµεσου αλλάζει αν αλλάξει το θέµα της 
κοστολόγησης. Πχ ο µισθός ενός διευθυντή είναι το άµεσο κόστος αν η κοστολόγηση 

λαµβάνει χώρα κατά τµήµα της επιχείρησης, ενώ είναι έµµεσο κόστος, αν η 

κοστολόγηση πραγµατοποιείται κατά προϊόν µιας επιχείρησης. 

Το κόστος µιας εταιρείας χωρίζεται επίσης σε µεταβλητό, σταθερό και 
ηµιµεταβλητό. Μεταβλητό είναι το κόστος αυτό, το οποίο παραµένει αµετάβλητο 

ανά µονάδα, αλλά αλλάζει µε τις µεταβολές του όγκου παραγωγής. Ως σταθερό 

θεωρούµε το κόστος, το οποίο δε µεταβάλλεται σχετικά µε τον όγκο παραγωγής, 
αλλά µεταβάλλεται ανά µονάδα κάποιου προϊόντος αντιστρόφως µε τις διάφορες 
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µεταβολές, οι οποίες παρουσιάζονται στον όγκο της παραγωγής.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το σταθερό κόστος είναι σταθερό σε σχέση µε κάποια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, δηλαδή σε κάποιο συγκεκριµένο πλαίσιο. Πέρα από 

αυτό το διάστηµα το σταθερό κόστος µπορεί να µετακινηθεί σε κάποιο άλλο επίπεδο. 

Μακροχρόνια, όλα τα σταθερά κόστη γίνονται µεταβλητά. Πχ, το ενοίκιο ενός 
σπιτιού γίνεται να διατηρηθεί σταθερό για ένα διάστηµα, αλλά αν αλλάζει γίνεται 
µεταβλητό. Στις πιο πολλές περιπτώσεις το σταθερό κόστος µένει σταθερό για 

µεγάλα διαστήµατα. Γι αυτό θεωρείται µη µεταβλητό µε βάση τις διάφορες 
µεταβολές µιας παραγωγικής δραστηριότητας.  

Ηµιµεταβλητό ονοµάζουµε εκείνο το κόστος που πηγάζει από τον συνδυασµό των 

παραπάνω. Το ηµιµεταβλητό κόστος αποτελείται από ένα σταθερό και ένα 

µεταβλητό κοµµάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ηµιµεταβλητού κόστους είναι η 

ενοικίαση κάποιου αυτοκινήτου. Η χρησιµοποίηση ενός αµαξιού είναι για µια 

επιχείρηση σταθερό κόστος και επίσης ένα µεταβλητό κόστος που σχετίζεται µε το 

κόστος  ανά χιλιόµετρο. Τα ηµιµεταβλητά κόστη επιµερίζονται σε σταθερό και σε 
µεταβλητό, εφόσον ασχολούµαστε µε τη δράσης µιας επιχείρησης. Το άµεσο κόστος 
µιας εταιρείας είναι σε κάθε περίπτωση µεταβλητό, ενώ το έµµεσο κόστος είναι 
πάντα σταθερό ή µεταβλητό.  

Εάν θεωρήσουµε κριτήριο το χρόνο που το κόστος θα αφαιρεθεί από τα έσοδα µιας 
ορισµένης χρονικής περιόδου, τότε διακρίνουµε το κόστος σε κόστος προϊόντος και 
περιόδου. Προκειµένου να προκύψει µια σωστή µέτρηση των οικονοµικών µεγεθών 

µιας επιχείρησης πρέπει να συνδυαστούν τα κόστη και τα έσοδα µιας συγκεκριµένης 
περιόδου. Το κόστος αποτελείται από εκείνα τα κόστη, τα οποία σχετίζονται µε ένα 

ορισµένο προϊόν, όπως οι πρώτες ύλες. Τα συγκεκριµένα έξοδα συνυπολογίζονται και 
µόλις τελειώσει η διαδικασία παραγωγής αποθεµατοποιούνται µαζί.  

Το κόστος εκείνο που δε συσχετίζεται άµεσα µε το προϊόν χαρακτηρίζεται σαν 

κόστος περιόδου. Αν το κόστος περιόδου προκύπτει για να αυξήσει τα έσοδα µιας 
ορισµένης χρονικής περιόδου ονοµάζεται δαπάνη εισοδήµατος. Εφόσον ένα κόστος 
περιόδου γίνεται για να αυξήσει τα έσοδα πιο πολλών χρονικών περιόδων καλείται 
δαπάνη κεφαλαίου. Αυτές οι δαπάνες αποτυπώνονται στο ενεργητικό του 

ισολογισµού µιας εταιρείας. 

Στην περίπτωση που λάβουµε ως παράµετρο το χρόνο, το κόστος µιας εταιρείας 
χωρίζεται σε ιστορικό και σε προϋπολογιστικό κόστος. Το ιστορικό κόστος λέγεται 
και πραγµατικό κόστος, γιατί για τον καθορισµό του συνυπολογίζονται έξοδα, τα 

οποία έχουν λάβει χώρα. Το προϋπολογιστικό κόστος σχετίζεται µε εκτιµήσεις που 

έχουν να κάνουν µε τα έξοδα, τα οποία θα γίνουν στο µέλλον. Ακόµα πρέπει να 

αναφερθούµε στο κόστος ευκαιρίας, το οποίο είναι το όφελος που χάνει η επιχείρηση, 

έχοντας πάρει µια συγκεκριµένη απόφαση.  

Το κόστος ευκαιρίας σχετίζεται µε τους τόκους από τα ποσά που χάνει µια 

επιχείρηση, εφόσον είχε αποφασίσει να βάλει τα κεφάλαια αυτά σε κάποιο 

προθεσµιακό λογαριασµό. Αν θέσουµε σαν παράµετρο τις λειτουργίες της 
επιχείρησης, το κόστος χωρίζεται σε κόστος παραγωγής, διοίκησης, κόστος 
πωλήσεων και χρηµατοδότησης. Το άθροισµα αυτών των αποτελεί το συνολικό 

κόστος της εταιρείας.  



 21 

2.4 Στοιχεία του κόστους    

Τα στοιχεία του κόστους χωρίζονται στα: 

- Στοιχεία του κόστους που είναι αναµφισβήτητα. Αυτά τα στοιχεία αφορούν στα 

υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή και συµπεριλαµβάνονται στο 

κόστος.. 

- Στοιχεία του κόστους που είναι αµφισβητούµενα. Αυτά τα στοιχεία είναι για 

παράδειγµα η αµοιβή του επιχειρηµατία κ.α. 
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3. Η κοστολόγηση και οι εφαρµογές της  

3.1 Έννοια της κοστολόγησης    

Κοστολόγηση είναι το άθροισµα των εργασιών, οι οποίες αποσκοπούν στο να 

αθροίσουν και να ορίσουν τα έξοδα προκειµένου να οριστεί το κόστος παραγωγής 
ενός αγαθού ή µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας σε µια εταιρεία.  

3.1.1 Σκοπός και σηµασία της κοστολόγησης  

Ο βασικός σκοπός της διοίκησης µιας επιχείρησης είναι να µπορέσει να την διοικήσει 
µε τον πιο σωστό τρόπο. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν έχει στην κατοχή της 
όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες µε βάση τους παράγοντες που επιδρούν στην 

επιχείρηση. Αυτές οι παράµετροι µπορεί να είναι: Η ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης και το κόστος. Σκοπός της έννοιας της κοστολόγησης είναι να παρέχει 
στους διευθυντές τα στοιχεία που έχουν να κάνουν µε το κόστος. 

Ο υπολογισµός του κόστους της εταιρείας είναι αναγκαίος, ώστε τα διάφορα στοιχεία 

να βοηθούν στην ανάλυση συγκεκριµένων τοµέων της εταιρείας, τους οποίους ο 

διευθυντής θέλει να ελέγξει. Αυτό σηµαίνει πως ο ρόλος της κοστολόγησης 
σχετίζεται µε την αναγκαιότητα ενηµέρωσης του διευθυντή. Είναι άχρηστο ένα 

σύστηµα κοστολόγησης που δεν λαµβάνει κανείς σοβαρά υπόψη του. Πολλές 
αποφάσεις είναι περισσότερο σωστές αν έχουν βασιστεί σε σωστές πληροφορίες µε 
βάση το κόστος. Οι διευθυντές έχουν να λύσουν διάφορα προβλήµατα.  

Είναι σαφές ότι για την διευκρίνιση τέτοιων ζητηµάτων είναι απαραίτητο ένα ορθά 

υπολογισµένο κόστος. Η κοστολόγηση δε βοηθά µόνο στον καθορισµό του κόστους 
µιας εταιρείας αλλά και στον καθορισµό του πόσο θα έπρεπε να είχε στοιχίσει ένα 

προϊόν. Μας φανερώνει ακόµα αν υπάρχουν απώλειες και αν µπορούν να παρθούν 

µέτρα για να περιοριστούν αυτές οι ζηµιές. Ένα σωστό σύστηµα κοστολόγησης 
συµβάλλει ακόµα στον έλεγχο της πορείας της επιχείρησης. Ο έλεγχος αποσκοπεί στο 

να διαπιστωθεί ότι ο επιθυµητός όγκος παραγωγής επιτυγχάνεται στο µικρότερο 

δυνατό κόστος για την εταιρεία. 

Οι δαπάνες ελέγχονται αναφορικά µε τα στοιχεία που θα εµφανίσει το σύστηµα 

κοστολόγησης. Οι δαπάνες µπορεί να µην µας ενδιαφέρουν εάν µια επιχείρηση περνά 

µια περίοδο µεγάλων κερδών. Σε περιόδους όµως µεγάλου ανταγωνισµού η 

επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τρόπο για να ελέγχει τις δραστηριότητές της και να 

λειτουργεί µε µικρότερα περιθώρια κέρδους. 

3.1.2 Χρησιµότητες 

Η χρησιµότητα του συστήµατος κοστολόγησης σχετίζεται µε τον καθορισµό της 
τιµής πώλησης του προϊόντος, µε την παροχή πληροφοριών, µε την παροχή 

δεδοµένων για την αποτίµηση των απογραφών και την απλούστευση του ελέγχου.  
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3.1.3 Προϋποθέσεις ενός αποδοτικού συστήµατος κοστολόγησης    

Ένα αποδοτικό σύστηµα κοστολόγησης παρέχει µεγάλη βοήθεια σχετικά µε την 

εύρεση του κόστους ενός αγαθού της εταιρείας. Το σύστηµα αυτό πρέπει να πληρεί 
ορισµένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

- Η διάταξη του συγκεκριµένου συστήµατος πρέπει να ταιριάζει στη δοµή της 
επιχείρησης. Εφόσον οι µεταβολές στον τρόπο κοστολόγησης είναι απαραίτητες, 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε η κοστολόγηση να προσαρµόζεται στην 

οργάνωση της κάθε εταιρείας. 

- Η συνεργασία µεταξύ των υπαλλήλων που διαχειρίζονται το σύστηµα 

κοστολόγησης είναι απαραίτητη.  

- Η ανάλυση µέχρι την οποία θα φτάσει η κοστολόγηση οφείλει να είναι 
καθορισµένη.  

Οι άνθρωποι που παρέχουν τα πρωτογενή κοστολογικά στοιχεία πρέπει να 

προσπαθήσουν όσο λιγότερο γίνεται. Η ορθότητα των πρωτογενών στοιχείων πρέπει 
να επιβεβαιώνεται από τους προϊσταµένους των διαφόρων τµηµάτων της εταιρείας. 

3.2 Γενικές αρχές κοστολόγησης  

Τα διάφορα συστήµατα κοστολόγησης µιας επιχείρησης οφείλουν να έχουν τις 
ακόλουθες αρχές:   

- Το κόστος µιας εταιρείας οφείλει να καθοριστεί και στη συνέχεια να επιβαρύνει 
τους τοµείς που αφορούν µόνο το τµήµα του συγκεκριµένου εργαζοµένου και όχι όλα 

τα τµήµατα της εταιρείας.  

- Μία δαπάνη καθορίζεται µόνο σε περίπτωση που έχει δηµιουργηθεί.  

- Όλα τα κόστη οφείλουν να καταγράφονται, όσο µικρά και να είναι. Κάτι τέτοιο 

είναι βασικό για να αποφεύγονται παραλείψεις του κόστους.  

- Ένα έκτακτο κόστος πρέπει να µην εµπεριέχεται στην κοστολόγηση. Η έννοια της 
κοστολόγησης βοηθά τη διοίκηση της εταιρείας να πάρει αποφάσεις παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικές µε το κόστος λειτουργίας της εταιρείας. Το έκτακτο κόστος 
είναι άσχετο από οµαλή λειτουργία µιας επιχείρησης. Κατά συνέπεια ο 

συνυπολογισµός του στο κανονικό κόστος θα οδηγούσε στην αλλοίωση της 
ενηµέρωσης.  

- Ένα παρελθόν κόστος οφείλει να µην επιβαρύνει κάποια µελλοντική περίοδο. 

Πολλοί πιστεύουν ότι το παρελθόν κόστος οφείλει να επιβαρύνει µελλοντικές 
περιόδους. Αυτό δεν είναι σωστό, καθώς τέτοιες αποφάσεις οδηγούν στην αλλοίωση 

της απόδοσης µιας εταιρείας. Ένα κόστος χαρακτηρίζεται ως παρελθόν όταν µια 

επιχείρηση δεν έχει να περιµένει όφελος από την πραγµατοποίηση του.  
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3.3 Κοστολογικοί λογαριασµοί  

Με την έννοια λογαριασµό ονοµάζουµε το µέσο µέσω του οποίου ελέγχεται η αρχική 

κατάσταση και οι αλλαγές των αποτελεσµάτων του ενεργητικού, παθητικού και της 
καθαρής θέσης διαφόρων λογιστικών στοιχείων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν 

εµφανίζεται στην αρχή κάποια διαφορά στο περιεχόµενο ανάµεσα στους 
κοστολογικούς λογαριασµούς µιας επιχείρησης. Όλοι οι λογαριασµοί, οι οποίοι 
βοηθούν στο να καταχωρηθούν δεδοµένα µε βάση το κόστος παραγωγής µιας 
επιχείρησης καλούνται κοστολογικοί λογαριασµοί. Οι διάφοροι κοστολογικοί 
λογαριασµοί χρησιµοποιούνται για κάποιους συγκεκριµένους λόγους όπως είναι: 

- Για να δηλωθούν οι δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται µε τις λειτουργίες µιας 
επιχείρησης και τις υπηρεσίες που παρέχει. 

- Προκειµένου να υπολογιστεί το κόστος παραγωγής για κάθε υπηρεσία µιας 
εταιρείας και να δηµιουργηθούν πρότυποι συντελεστές κόστους. 

- Προκειµένου να καταστεί φανερό στη διοίκηση της εταιρείας ο βαθµός 
αποδοτικότητάς της. Η περιγραφή των αιτιών των µη αποδοτικών αποτελεσµάτων θα 

συνδράµει στη λήψη µέτρων.  

- Προκειµένου να παρουσιαστούν τα κοστολογικά στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για 

την σύνταξη λογαριασµών τόσο για το σύνολο της εταιρείας όσο για τα επί µέρους 
τµήµατα. 

- Προκειµένου να συνταχτούν ορθά κοστολογικά αποτελέσµατα, τα οποία 

συγκρινόµενα µε τα προϋπολογισµένα συντελούν σε µελλοντικές προβλέψεις για το 

κόστος.  

- Προκειµένου να λειτουργήσουν ως αρχεία, τα οποία θα ενέχουν κοστολογικές 
πληροφορίες οι οποίες θα σχετίζονται µε διαφορετικές χρονικές περιόδους έτσι ώστε 
να είναι ευκολότερος ο προσδιορισµός της λειτουργίας της εταιρείας. 

- Προκειµένου να καθοριστεί αναλυτικά το οικονοµικό αποτέλεσµα µιας ορισµένης 
περιόδου, η οποία παρουσιάζεται ως σύνολο στην κατάσταση αποτελεσµάτων.            

Με τον έννοια λογιστικό σχέδιο αναφερόµαστε στα παρακάτω θέµατα: 

- Το σχέδιο των διαφόρων λογαριασµών. Το συγκεκριµένο σχέδιο αποτελεί ένα 

σύνολο λογαριασµών, το οποίο ενέχει τις καταστάσεις λογαριασµών που έχει η 

επιχείρηση, προκειµένου να περιγράφει τα λογιστικά στοιχεία της. Τα στοιχεία του 

καταλόγου αυτού εξαρτώνται από το αν αυτά περιγράφουν το άθροισµα των 

εταιρειών µιας χώρας ή µόνο εταιρείες συγκεκριµένου κλάδου και από την ανάλυση 

µε την οποία περιγράφονται τα διάφορα λογιστικά γεγονότα. Το ύψος της ανάλυσης 
αυτής εξαρτάται από το κράτος και την ίδια την εταιρεία. Έπειτα οι λογαριασµοί 
κωδικοποιούνται για να αντιστοιχεί ένας κωδικός για ένα λογαριασµό. Ακόµα το 

σχέδιο αυτών των λογαριασµών οφείλει να ενέχει το εννοιολογικό περιεχόµενο 

αυτών των λογαριασµών.  

- Η µέθοδος συνδεσµολογίας και συλλειτουργίας των λογαριασµών αυτών. Το θέµα 
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της συλλειτουργίας των λογαριασµών εµφανίζεται στο κλείσιµο των διαφόρων 

λογαριασµών εξόδων και εσόδων της εταιρείας. 

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που σχετίζονται µε τις αποσβέσεις για τα πάγια 

δεδοµένα της επιχείρησης και  µε την αποτίµηση των αποθεµάτων. 

- Ο προσδιορισµός των καταστάσεων, οι οποίες περιγράφονται από την εταιρεία στο 

τέλος χρήσεως. Το λογιστικό σχέδιο οφείλει να καθορίζει ακόµα τα τελικά στοιχεία 

χρήσεως. 

Άρα οφείλει να έχει γίνει σαφής ο τρόπος που ο καθορισµός του λογιστικού σχεδίου 

φέρνει τυποποίηση σε µια συγκεκριµένη λογιστική εργασία. Η τυποποίηση αυτή δεν 

αναπληρώνει από την άλλη µεριά τη λογιστική θεωρία. Ένα ζήτηµα που χρήζει 
απάντησης είναι ποιοί είναι αυτοί οι κοστολογικοί λογαριασµοί και σε ποιο σηµείο 

είναι σε σύγκριση µε τους άλλους λογαριασµούς µιας εταιρείας. Αυτοί οι 
λογαριασµοί είναι δυνατόν ή να συνυπάρχουν µε κάποιους άλλους λογαριασµούς ή 

να λειτουργούν ανεξάρτητα.  

Αναλυτικά Αποτελέσµατα  

Το συνολικά αποτέλεσµα µιας περιόδου ορίζονται ως προς το λογαριασµό αναλυτικά 

αποτελέσµατα. Από την περιγραφή προκύπτει το συµπέρασµα πως υπάρχουν τρεις 
λύσεις για τους κοστολογικούς λογαριασµούς, τους οποίους µπορεί να έχει µια 

επιχείρηση. Η πρώτη είναι να χρησιµοποιήσει τους κοστολογικούς λογαριασµούς µε 
βάση τη χρηµατοοικονοµική λογιστική. Η παραπάνω λύση λειτουργεί για µόνο ένα 

λογιστικό κύκλωµα, αλλά προκύπτει η ανάγκη χρήσης αυξηµένου αριθµού 

λογαριασµών.  

Η δεύτερη λύση αποτελεί να κάνει χρήση του µικρότερου αριθµού µέσα στην 

χρηµατοοικονοµική λογιστική προκειµένου να χρησιµοποιήσει την αναλυτική 

λογιστική για τον έλεγχο των εξόδων µε τη χρήση καλύτερων λογαριασµών. Η 

παραπάνω λύση ενέχει το αρνητικό στοιχείο πως υπάρχουν δύο λογιστικά 

κυκλώµατα. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως διπλασιάζεται το κόστος για τη λογιστική 

παρακολούθηση µιας εταιρείας για να γίνουν µεµονωµένες καταχωρήσεις σε κάθε 
λογιστικό κύκλωµα. Το θετικό στοιχείο αυτής της λύσης αποτελεί το γεγονός πως 
υπάρχει ικανότητα διπλού ελέγχου και πως ο ορισµός του κόστους συντελείται µε τη 

χρήση ορθότερων λογαριασµών. Οι δύο αυτές λύσεις οδηγούν στον υπολογισµό 

αυτού του κόστους µε τη χρήση λογαριασµών που καθορίζονται από ηµερολογιακές 
εγγραφές. Κατά αυτόν τον τρόπο η κοστολόγηση, η οποία πραγµατοποιείται µε βάση 

κάποια από τις παραπάνω λύσεις ονοµάζεται εσωλογιστική κοστολόγηση. 

Η τρίτη λύση αποτελεί τη χρήση του µικρότερου αριθµού κοστολογικών 

λογαριασµών για τον έλεγχο των εξόδων κατά είδος. Έτσι ο καθορισµός του κόστους 
επιτυγχάνεται µε καταστάσεις που σχετίζονται µε τα κοστολογικά στοιχεία από το 

κύκλωµα χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Αυτή η κοστολόγηση λέγεται 
εξωλογιστική κοστολόγηση. Η λύση αυτή έχει θετικό χαρακτηριστικό ότι 
χρησιµοποιούνται µικροί κοστολογικοί λογαριασµοί. Η επιλογή κάποιας από τις 
παραπάνω λύσεις εξαρτάται από όρια, τα οποία προσδιορίζει η κάθε επιχείρηση 

ξεχωριστά. Ένα ακόµα ζήτηµα έχει να κάνει µε το σύνολο των λογαριασµών. Αυτό 

το θέµα εµφανίζεται εφόσον η επιχείρηση χρησιµοποιεί εσωλογιστική κοστολόγηση. 



 26 

Οι τρόποι επιλογής πρέπει να αναπροσαρµοστούν ξανά. Είναι δυνατόν να εξεταστούν 

πολλά κριτήρια, αλλά ένα από τα πιο βασικά είναι η οργανωτική διάταξη µιας 
εταιρείας. Η οργάνωση αυτή παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα 

αποτυπώνει τους βασικούς τοµείς που απαρτίζουν την επιχείρηση. Κάθε τµήµα 

αναλύεται ξεχωριστά και στη συνέχεια σε υποτοµείς. Το οργανόγραµµα αποτυπώνει  
ακόµα τη διοικητική δοµή της εταιρείας.  

Το σύνολο του κόστους λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων αποτελεί το κόστος 
λειτουργίας µιας εταιρείας. Σχετικά µε το κόστος πληροφόρησης, θεωρούµε για 

παράδειγµα ότι για την προσφορά υπηρεσιών κάποιας εταιρείας χρησιµοποιείται ο 

πόρος Χ που είναι µικρής αξίας. Τότε η ανάλωση του Χ µπορεί να υπολογιστεί ως 
γενικό έξοδο. Αν όµως υπάρχει σκοπός χωριστής εξέτασης του πόρου Χ και 
καθορισµός του ρόλου του στον ορισµό του κόστους παραγωγής, έχουµε θέµα 

κόστους περισυλλογής µιας πληροφορίας.  

Το κόστος περισυλλογής εµφανίζεται καθώς πρέπει να αξιολογηθεί ο πόρος Χ από 

έναν υπεύθυνο. Όσο µεγαλύτερη πληροφόρηση χρειάζεται τόσο περισσότεροι 
κοστολογικοί λογαριασµοί οφείλουν να ληφθούν υπ όψιν. Αλλά υπάρχει και το θέµα 

της σύγκρισης που οφείλει να εξετάζεται ανάµεσα στο κόστος περισυλλογής και της 
ωφέλειας που δίνει η πληροφόρηση σε ένα στέλεχος µιας εταιρείας. Το κόστος αυτής 
της πληροφόρησης πρέπει να προσδιορίζεται στον υπολογισµό του βαθµού 

ανάλυσης. Συνήθως µια εταιρεία επιθυµεί να υποστεί το κόστος περισυλλογής της 
πληροφορίας. 

Μεγάλο µέγεθος του λογιστικού συστήµατος αποτελείται από τις διάφορες λογιστικές 
διαδικασίες. Λογιστική διαδικασία ορίζουµε ένα άθροισµα διαφόρων ενεργειών που 

σχετίζονται µε την λογιστική ενηµέρωση µιας επιχείρησης. Στην αρχή χρειάζεται να 

εξεταστεί το παραστατικό που προσκοµίζει εκείνος που θα λάβει τα χρήµατα από τον 

εργαζόµενο της επιχείρησης, να εκτυπωθεί ένταλµα πληρωµής, ο αρµόδιος να πάει 
στο ταµείο, στη συνέχεια να αναπροσαρµοστεί ο λογαριασµός και να γίνει συµφωνία 

ανάµεσα στο υπόλοιπο του λογαριασµού και στα χρήµατα που πραγµατικά 

υπάρχουν.            

Λογιστικές διαδικασίες οφείλουν να υπάρχουν για να παρακολουθούνται οι 
εισπράξεις, οι πωλήσεις κλπ. Προκειµένου να έχει µια εταιρεία λογιστική ενηµέρωση 

πρέπει οι διαδικασίες να είναι σωστά καθορισµένες για να αποφεύγεται κάθε άχρηστη 

γραφειοκρατία.    

3.4 Μέθοδοι και τεχνικές κοστολόγησης 

Οι µέθοδοι ταξινόµησης είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: η πρώτη 

περιέχει τις διάφορες µεθόδους κοστολόγησης και η δεύτερη τις τεχνικές 
κοστολόγησης. Αυτές οι µέθοδοι κοστολόγησης αλλάζουν από τη φύση της 
παραγωγής Γνωρίζουµε δύο µεθόδους παραγωγής: την εξατοµικευµένη και τη 

συνεχή παραγωγή.  

Στην πρώτη µέθοδο όλοι οι φορείς κόστους είναι διαφορετικοί, ενώ στην άλλη είναι 
ίδιοι. Η διοίκηση της εταιρείας απαιτεί την πληροφόρηση για διάφορες αιτίες. Γι αυτό 

πολλές τεχνικές έχουν προκύψει. Οι πιο γνωστές είναι οι ακόλουθες: η τεχνική 

πλήρους κόστους, αυτή του οριακού κόστους  και τέλος η τεχνική προτύπου κόστους. 
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Η τεχνική πλήρους κόστους έχει ως δεδοµένο ότι το κόστος απαρτίζεται από την 

άµεση εργασία και τα βασικά βιοµηχανικά κόστη. Η άποψη αυτή όµως περιέχει το 

µειονέκτηµα ότι οι φορείς κόστους βαρύνονται µε το κόστος λόγω και µε αυτό που 

δεν οφείλεται σε εκείνους. 

Η τεχνική του οριακού κόστους αναιρεί το πρόβληµα, επειδή δίνει τη δυνατότητα στη 

διοίκηση της εταιρείας να κατανοήσει τα αποτελέσµατα των αποφάσεων που έχει 
λάβει. Τα σταθερά βιοµηχανικά έξοδα δεν επηρεάζουν τους φορείς κόστους. Η 

τεχνική προτύπου κόστους και η τεχνική του προϋπολογιστικού ελέγχου αποσκοπούν 

στο να βοηθήσουν στον προγραµµατισµό των αποφάσεων της επιχείρησης. 

Ο προϋπολογισµός αποτελεί ένα οικονοµικό στόχο µιας ορισµένης περιόδου. Το 

αληθινό αποτέλεσµα είναι δυνατόν να συγκριθεί µε αυτό που αναµέναµε και να 

εξεταστεί αν αυτό πραγµατοποιήθηκε. Σε περίπτωση που το πρόγραµµα δεν 

τελεσφόρησε τότε πρέπει να καθοριστούν τα λάθη και να ληφθούν µέτρα. Ακόµα 

πρέπει να  λεχθεί πως οι τεχνικές κοστολόγησης αποτελούν µόνο τα µέσα µε τα οποία 

ένα σύστηµα κοστολόγησης θα αναδείξει τις διάφορες κοστολογικές πληροφορίες. 
Εποµένως δεν υπάρχουν κανόνες προσδιορισµού των τεχνικών που θα 

χρησιµοποιηθούν.  

Κάθε σύστηµα κοστολόγησης οφείλει να αποτελείται από µία µέθοδο και σίγουρα 

µια τεχνική κοστολόγησης. Η µέθοδος του πλήρους κόστους µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αν υπάρχει µεµονωµένη παραγωγή ή αν υπάρχει συνεχής παραγωγή. 

Κάτι τέτοιο ισχύει στην τεχνική του οριακού κόστους και στην τεχνική πρότυπου 

κόστους. Η λογιστική κόστους εµπεριέχει νοµοθετικές παρεµβάσεις και αποφάσεις, 
όπως συµβαίνει κατά την εφαρµογή όλων των θεσµών χρηµατοοικονοµικής 
λογιστικής.                               

3.5 Εσωλογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση µε το ΕΓΛΣ  

Ως κοστολόγηση ορίζουµε τη διαδικασία του ορισµού του κόστους µιας υπηρεσίας. 
Η κοστολόγηση λοιπόν σχετίζεται µε τις υπηρεσίες που παράγονται και παρέχονται 
στις διάφορες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η κοστολόγηση ακόµα εµφανίζεται 
µε δύο χωριστές µορφές: 

• Την ολοκληρωµένη ή αλλιώς εσωλογιστική κοστολόγηση, όπου το κόστος 
των τελικών φορέων υπολογίζεται από δεδοµένα, τα οποία περιέχονται στους 
λογαριασµούς των κέντρων κόστους, τα οποία συµβάλλουν στην 

ολοκλήρωση της παραγωγής των διαφόρων υπηρεσιών. Το είδος αυτό 

κοστολόγησης συντελεί στον προσδιορισµό του κόστους. Η εσωλογιστική 

κοστολόγηση βασίζεται στη λογιστικοποίηση κοστολογικών δεδοµένων για 

τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους και του κόστους ενδιάµεσων 

φορέων. Με βάση πως στην εσωλογιστική κοστολόγηση το άµεσο κόστος 
αποδίδεται αµέσως στους ενδιάµεσους φορείς, οι επεξεργασίες αντιστοιχούν 

στο έµµεσο κόστος. 
• Την ατελή ή εξωλογιστική κοστολόγηση, όπου το λειτουργικό κόστος δε 

διαµορφώνεται µε λογιστικές εγγραφές. Το λειτουργικό κόστος δεν 

αποδίδεται στους τελικούς φορείς σχετικά µε τα σωστά επιστηµονικά 

δεδοµένα. 



 28 

3.6 Τεχνικές κοστολόγησης   

3.6.1 Οριακό Κόστος  

Βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του οριακού κόστους είναι ότι ενέχει τους 
συντελεστές κόστους που µεταβάλλονται όταν αλλάζει ο όγκος παραγωγής. Έτσι το 

οριακό κόστος λέγεται και µεταβλητό κόστος. Ακόµα το οριακό κόστος περιέχει το 

κόστος της άµεσης εργασίας και τα µεταβλητά βιοµηχανικά κόστη µιας επιχείρησης. 
Η διαδικασία της κοστολόγησης µε την οποία καθορίζεται το οριακό κόστος 
ονοµάζεται οριακή κοστολόγηση. Η οριακή κοστολόγηση λοιπόν σχετίζεται µε τη 

διάκριση του κόστους στις κατηγορίες σταθερό και µεταβλητό. Επιπλέον, βοηθάει 
στον έλεγχο της δράσης των εταιρειών και ακόµα στη λήψη σηµαντικών εταιρικών 

αποφάσεων. 

Σε περίπτωση που από την πώληση ενός προϊόντος βγάλουµε το οριακό κόστος, τότε 
το υπόλοιπο ονοµάζεται περιθώριο συµµετοχής. Το περιθώριο συµµετοχής µας 
δείχνει το ποσό το οποίο προκύπτει από την πώληση µιας υπηρεσίας. Συνήθως ο 

ορισµός του οριακού κόστους περιέχει το ολικό µεταβλητό κόστος µιας επιχείρησης. 
Τότε τα αµετάβλητα κόστη οµαδοποιούνται µε τα άλλα σταθερά έξοδα των 

λειτουργιών των πωλήσεων µιας επιχείρησης.  

3.6.1.1 Σύγκριση οριακής κοστολόγησης και απορροφητικής 

κοστολόγησης    

Είναι γνωστό πως τα µεταβλητά και τα σταθερά έξοδα υπολογίζονται µέσα στο 

κόστος παραγωγής κάτι που δηλώνει πως ένα τµήµα των σταθερών εξόδων µιας 
περιόδου περιέχεται µέσα στο κόστος παραγωγής ενός αποθέµατος. Με βάση την 

οριακή κοστολόγηση, αποκλειστικά µόνο τα µεταβλητά κόστη βρίσκονται µέσα στο 

κόστος παραγωγής. Τα σταθερά έξοδα ορίζονται ως κόστος περιόδου και βγαίνουν 

από τα έσοδα. Η αντιµετώπιση αυτή των σταθερών εξόδων αλλάζει σηµαντικά τον 

υπολογισµό του αποτελέσµατος.  

Σε περίπτωση που χρειάζεται η απορροφητική κοστολόγηση, ο διαχωρισµός µεταξύ 

σταθερού, µεταβλητού κόστους δεν είναι αναγκαία και έτσι το µεταβλητό και 
σταθερό κόστος επηρεάζουν τα αγαθά που παράγονται. Όταν χρησιµοποιείται η 

οριακή κοστολόγηση τότε:   

- Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε σταθερό και µεταβλητό κόστος καθίσταται απαραίτητος 

- Το µεταβλητό κόστος επηρεάζει τα προϊόντα της εταιρείας   

- Το σταθερό κόστος βγαίνει από τα έσοδα µιας συγκεκριµένης περιόδου 

- Ο καθορισµός του περιθωρίου συµµετοχής αποτελεί ένα µέρος των υπολογισµών.   

- Το ποσοστό συµµετοχής είναι πιο µεγάλο από το µικτό ποσοστό κέρδους  

- Σε περίπτωση που η παραγωγή αποδεικνύεται πιο µεγάλη από τις πωλήσεις τότε το 

ποσοστό κέρδους είναι πιο µεγάλο εάν έχουµε τη µέθοδο της απορροφητικής 
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κοστολόγησης.            

- Σε περίπτωση που οι πωλήσεις είναι αµετάβλητες όµως η παραγωγή αλλάζει, τότε η 

οριακή κοστολόγηση αποφέρει το ίδιο ποσοστό κέρδους σε κάθε περίοδο  

- Το κέρδος, το οποίο αποφέρει η οριακή κοστολόγηση ταυτίζεται µε το κέρδος που 

αποφέρει η απορροφητική κοστολόγηση, σε περίπτωση που στην πρώτη υπολογιστεί 
το αρχικό και τελικό απόθεµα των προϊόντων της δεύτερης.  

3.6.1.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της οριακής 

κοστολόγησης             

Τα πλεονεκτήµατα της οριακής κοστολόγησης είναι:   

- Η οριακή κοστολόγηση ενδείκνυται για τη δηµιουργία εκθέσεων που έχουν στόχο 

την ενηµέρωση των στελεχών.  

- Η θεώρηση του σταθερού κόστους ως κόστος µιας περιόδου δεν µεταβάλλει το 

αποτέλεσµα της περιόδου από την αλλαγή των αποθεµάτων των προϊόντων.  

- Το οριακό κόστος παρέχει πιο ακριβή πληροφόρηση για τη λήψη εταιρικών 

αποφάσεων. 

- Η αναφορά στην κατάσταση των δεδοµένων του ολικού ύψους του σταθερού 

κόστους δείχνει µε µεγάλη σαφήνεια το συνολικό ύψος του.   

- Η λειτουργία της οριακής κοστολόγησης είναι πιο απλή καθώς δεν χρειάζεται το 

διαχωρισµό των βιοµηχανικών εξόδων. 

- Η οριακή κοστολόγηση δεν περιλαµβάνει τις διαφορές κατά τη διάρκεια της 
απορρόφησης των εξόδων. 

- Το µερίδιο συµµετοχής απεικονίζει σαφώς πόσο συµµετέχει ένα προϊόν στον 

ορισµό του σταθερού κόστους. 

Τα µειονεκτήµατα της οριακής κοστολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

- Ο επιµερισµός των εξόδων σε σταθερά και µεταβλητά δεν µπορεί πάντα να 

εφαρµοστεί.  

- Ο προσδιορισµός της τιµής ενός προϊόντος χρειάζεται την γνώση του πλήρους και 
ανά µονάδα κόστους. 

- Η λειτουργία της οριακής κοστολόγησης δεν ενδείκνυται για τον ισολογισµό και 
την κατάσταση των αποτελεσµάτων, τα οποία αποσκοπούν στο να πληροφορήσουν 

τρίτους.  

- Η αποτίµηση των αποθεµάτων σε σχέση µε την οριακή κοστολόγηση συντελεί στον 

ορισµό µικρότερης αξίας και κάτι τέτοιο αλλάζει την εικόνα σχετικά µε τις ανάγκες 
µιας εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης.  
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- Η παραγωγή κάποιου προϊόντος δεν είναι εφικτή χωρίς σταθερά γενικά έξοδα.  

- Η εφαρµογή της οριακής κοστολόγησης εµφανίζει συχνά την παρεξήγηση πως το 

σταθερό κόστος δεν ταυτίζεται µε τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων.             

3.6.2 Άµεση κοστολόγηση   

Με βάση την άµεση κοστολόγηση, αποκλειστικά τα κόστη, τα οποία είναι άµεσα 

συνδεδεµένα µε την παραγωγή χρειάζονται για τον καθορισµού του κόστους 
παραγωγής. Κατ αυτόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής συµπεριλαµβάνει µόνο 

µεταβλητά κόστη. Η άµεση κοστολόγηση µεταχειρίζεται τα σταθερά έξοδα ως 
κόστος περιόδου. ∆ηλαδή ως προς την πλήρη κοστολόγηση, ο καθορισµός του 

κόστους πραγµατοποιείται από τα στοιχεία του κόστους. Ο υπολογισµός του κόστους 
εµφανίζει δύο βασικές διαφορές στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Η πρώτη διαφορά επικεντρώνεται στα έξοδα για τον προσδιορισµό του κόστους µε 
τις δύο τεχνικές. Η άλλη δηµιουργείται από την κατηγορία πληροφόρησης που 

εµφανίζεται από τις οικονοµικές καταστάσεις. Με βάση την πρώτη διαφοροποίηση, η 

άµεση κοστολόγηση διαχειρίζεται τα σταθερά έξοδα ως κόστος περιόδου. Με βάση 

τη διαφορετική πληροφόρηση, η οποία εµφανίζεται από τις καταστάσεις εισοδήµατος 
αντιλαµβανόµαστε ότι η πλήρης κοστολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στα 

λειτουργικά κόστη. Άρα το κόστος λειτουργίας παραγωγής βγαίνει από τις πωλήσεις 
για τον καθορισµού του κέρδους.  

Τα έξοδα της διοίκησης βγαίνουν από το µεικτό κέρδος. Το κόστος οικονοµικής 
λειτουργίας βγαίνει από το αποτέλεσµα για τον ορισµό του καθαρού κέρδους. Με τη 

βοήθεια της άµεσης κοστολόγησης η κατάσταση του εισοδήµατος περιέχει πιο πολύ  

τη µεταβολή κόστους, παρά τις λειτουργίες της επιχείρησης. Το µεταβλητό κόστος 
των µονάδων οι οποίες πωλήθηκαν βγαίνει από τις πωλήσεις. Ακόµα τα µεταβλητά 

κόστη βγαίνουν από το περιθώριο συµβολής.  

Η πληροφόρηση, η οποία δίδεται στους υπαλλήλους της εταιρείας µε τις παραπάνω 

καταστάσεις εισοδήµατος δεν είναι η ίδια. Με τη βοήθεια της άµεσης κοστολόγησης 
οι εργαζόµενοι µπορούν να διαπιστώσουν την επιρροή των µεταβολών στη  

δραστηριότητα της εταιρείας.  

3.6.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά της άµεσης κοστολόγησης    

Ο επιµερισµός των χαρακτηριστικών του κόστους µε βάση τη συµπεριφορά τους 
είναι η βάση για την άµεση κοστολόγηση και επικεντρώνεται στον προσδιορισµό των 

στοιχείων του κόστους τόσο σε σταθερά όσο και σε µεταβλητά. Ο χωρισµός των 

εξόδων σε µεταβλητές και σταθερές πραγµατοποιείται στην αρχική διαδικασία 

καταχώρισής τους. Ο επιµερισµός αυτός παραµένει και στις καταστάσεις που 

δίνονται στη διοίκηση της εταιρείας. Με βάση τα παραπάνω όλα τα κόστη 

διαχωρίζονται από την καταχώρισή τους σε σταθερά και σε µεταβλητά. Με βάση τη 

διάσπαση εξόδων δεν εξαντλείται ο διαχωρισµός. Επίσης ξέρουµε πως υπάρχουν 

ηµιµεταβλητά έξοδα, τα οποία απαρτίζονται από τοµέα σταθερό και µεταβλητό. 

Το κόστος παραγωγής απαρτίζεται από τα έξοδα των εργατικών και από το 

µεταβλητό κοµµάτι των γενικών εξόδων της επιχείρησης, αλλά δεν υπολογίζεται το 
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σταθερό τµήµα των εξόδων. Έτσι η δαπάνη των αποθεµάτων στο τέλος της περιόδου  

δεν περιλαµβάνει σταθερά έξοδα. Αυτή είναι η βασική διαφορά άµεσης και πλήρους 
κοστολόγησης. Με βάση την πλήρη κοστολόγηση τα σταθερά έξοδα 

συµπεριλαµβάνονται στο κόστος παραγωγής και τα έξοδα των αποθεµάτων 

περιλαµβάνουν την αναλογία σταθερών εξόδων.  

Ταύτιση αυτών των αποτελεσµάτων έχουµε µόνο υπό συγκεκριµένες πάντα 

προϋποθέσεις. Ακόµα τα µεταβλητά έξοδα πώλησης δεν µπαίνουν στο κόστος 
αποθεµάτων. Επιπλέον, τα σταθερά έξοδα χαρακτηρίζονται ως κόστος περιόδου και 
επιβαρύνουν το τελικό αποτέλεσµα. Έτσι τα σταθερά έξοδα µε τα άλλα κόστη 

βγαίνουν από το περιθώριο συµβολής. Εποµένως η ακολουθούµενη διαδικασία 

επιµερισµού των δαπανών είναι η ακόλουθη :   

- Πρώτη: Σύµφωνα µε την εξέλιξή τους µε βάση τους ρυθµούς απασχόλησης.  

- ∆εύτερη:  Κατά κέντρο κόστους δηλαδή σε µεταβλητά κόστη της παραγωγής, της 
διοίκησης και σε σταθερά των αντίστοιχων λειτουργιών.   

- Τρίτη:  Στην ανάλυση του κόστους κατά  είδος. 

3.6.2.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της άµεσης κοστολόγησης    

Τα πλεονεκτήµατα της άµεσης κοστολόγησης είναι:  

- Συµβάλλει στον ορισµό του κόστους παραγωγής σχετικά µε τα στοιχεία που 

καθορίζουν το µεταβλητό κόστος.  

- Συντελεί στον έλεγχο του κόστους, καθώς εξαφανίζει το θέµα των µεταβολών λόγω 

των αυξοµειώσεων της παραγωγής.  

- Οδηγεί στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων, επειδή συµπεριλαµβάνει το µεταβλητό 

κόστος παραγωγής.  

- Οδηγεί στον γρήγορο καθορισµό του κέρδους για κάθε προϊόν.  

- Η άµεση κοστολόγηση µπορεί να προσαρµοστεί στο πλήρες κόστος. 

Τα µειονεκτήµατα είναι τα παρακάτω:  

- ∆εν ταυτίζεται µε τους θεσµούς των διεθνών προτύπων, καθώς το µεταβλητό 

κόστος δεν είναι µέθοδος αποτίµησης της απογραφής των διαφόρων αποθεµάτων. 

- ∆εν περιλαµβάνει το πραγµατικό κόστος της παραγωγής. 

- Ελαττώνει το κόστος απογραφής, κάτι που συντελεί σε αλλοίωση του ενεργητικού. 

- Μετατοπίζει τµήµα των αποτελεσµάτων σε άλλη χρήση. 
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3.6.2.3 Η άµεση κοστολόγηση έναντι της πλήρους κοστολόγησης   

Η βασική διαφορά µεταξύ άµεσης και πλήρους κοστολόγησης αποτελεί η διαχείριση 

των σταθερών δαπανών. Στην άµεση κοστολόγηση, τα έξοδα παραγωγής 
διαµορφώνονται από τις µεταβλητές δαπάνες παραγωγής της εταιρείας, και πιο 

συγκεκριµένα από την άµεση εργασία παραγωγής και από µεταβλητά έξοδα. Από την 

άλλη µεριά στο σύστηµα πλήρους κοστολόγησης το κόστος διαµορφώνεται από το 

άθροισµα σταθερών και µεταβλητών εξόδων.  

Επίσης, µια ανοµοιογένεια µεταξύ των δυο αυτών συστηµάτων είναι η διατύπωση 

του κόστους αποθεµάτων απογραφής, στο οποίο κατά την άµεση κοστολόγηση 

περιλαµβάνεται αποκλειστικά το µεταβλητό κόστος, αλλά στην πλήρη κοστολόγηση 

βρίσκεται το σταθερό και το µεταβλητό κόστος. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα χρήσεως 
επηρεάζονται από το συνολικό σταθερό κόστος στο σύστηµα άµεσης κοστολόγησης, 
σε αντίθεση µε τη διαδικασία της πλήρους κοστολόγησης, στην οποία µόνο τα 

σταθερά έξοδα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως.   

3.6.2.4 Έρευνες σχετικά µε την εφαρµογή της οριακής ή µεταβλητής 

ή άµεσης Κοστολόγησης     

Η επιλογή του είδους κοστολόγησης εξαρτάται από:  

- Τον οικονοµικό τοµέα όπου ανήκει η εταιρεία  

- Τη διάταξη των εξόδων  

- Τις διάφορες παραµέτρους, οι οποίες συντελούν στη διαµόρφωση διαφορετικού 

κόστους στην πλήρη και µεταβλητή κοστολόγηση  

- Την ανάγκη εφαρµογής κοστολογικών δεδοµένων από διάφορους χρήστες µιας 
οικονοµικής µονάδας.  

- Το οριακό κόστος χρειάζεται συνήθως για τον σχεδιασµό των επιχειρήσεων, ενώ η 

κοστολόγηση ανά δραστηριότητα σχετίζεται κυρίως µε τον µακροχρόνιο σχεδιασµό. 

Η οριακή κοστολόγηση µπορεί να οδηγήσει στη λύση βραχυχρόνιων και 
µακροχρόνιων ζητηµάτων µιας εταιρείας.  

3.6.3 Πλήρες κόστος                                                                                           

3.6.3.1 Έννοια του πλήρους κόστους 

Βασικό γνώρισµα του πλήρους κόστους είναι ότι περιλαµβάνει τους παράγοντες του 

κόστους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος. Η 

κοστολόγηση που ορίζει το πλήρες κόστος λέγεται πλήρης κοστολόγηση. Η 

επαύξηση των προϊόντων ή υπηρεσιών από τα σταθερά έξοδα είναι εκεί όπου δεν 

ταυτίζονται το πλήρες και το οριακό κόστος. Για την εξέταση του πλήρους κόστους 
και της πλήρους κοστολόγησης είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η συγκέντρωση κόστους 
σε σχέση µε τα διάφορα κέντρα κόστους.  
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Η έννοια του πλήρους κόστους έχει ενδιαφέρον αφού πολλά από τα έξοδα αφορούν 

ολόκληρη την εταιρεία, όπως τα έξοδα φωτισµού. Είναι απαραίτητη η συγκέντρωση 

των εξόδων ανά τµήµα µιας εταιρείας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα έξοδα 

επειδή η συγκέντρωση κόστους για την άµεση εργασία ανά κέντρο κόστους 
καθίσταται πιο εύκολη. Κατά τη διαδικασία υπολογισµού των εξόδων ανά κέντρο 

κόστους καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως τα έξοδα είναι δύο κατηγοριών: αυτά 

που είναι δυνατόν να αποδοθούν σε ένα κέντρο κόστους και εκείνα, τα οποία δεν 

γίνεται να αποδοθούν άµεσα σε κάποιο κέντρο κόστους, αλλά έµµεσα.  

Η συγκέντρωση των εξόδων είναι θεµελιώδους σηµασίας, επειδή βοηθά τον 

προγραµµατισµού της παραγωγής µιας επιχείρησης και είναι ο θεµέλιος λίθος για τον 

καθορισµό του κόστους των προϊόντων.  

3.6.3.2 Συγκέντρωση και επιµερισµός των Γ.Β.Ε. στα κέντρα κόστους    

Τα γενικά έξοδα δεν µπορεί να ταυτιστούν άµεσα µε τα κέντρα κόστους. Είναι 
καλύτερο να ταυτιστούν µε επί µέρους τµήµατα της επιχείρησης. Ο συσχετισµός 
αυτός είναι δυνατόν να ναι άµεσος είτε έµµεσος. Άµεσος είναι σε περίπτωση που τα 

γενικά έξοδα έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη ορισµένου τµήµατος. Εφόσον το τµήµα 

αυτό δεν υπήρχε τότε και τα έξοδα αυτά δεν θα υπήρχαν. Έµµεσος είναι εφόσον τα 

έξοδα εµφανίζονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιου τοµέα.  

Τα συγκεκριµένα έξοδα θα προέκυπταν αν ακόµα το τµήµα δεν υπήρχε. Τα τµήµατα 

που επιµερίζεται η παραγωγή λέγονται κέντρα κόστους και χωρίζονται σε βοηθητικά 

και κύρια κέντρα. Τα βοηθητικά δεν παράγουν προϊόντα, αλλά συµµετέχουν στην 

παραγωγή παρέχοντας σηµαντικές υπηρεσίες. Τα γενικά έξοδα είναι γνωστά για 

κάποια ορισµένη περίοδο.  

Η συγκέντρωση των εξόδων αποτελεί την ανάλυση του ολικού αυτού ποσού. Με 
βάση τα όσα αναφέραµε, η συγκέντρωση γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:  Το κάθε 
κέντρο κόστους επιβαρύνεται µε έξοδα, τα οποία σχετίζονται µε την ύπαρξη του και 
µε τµήµα των εξόδων που προκύπτουν ανεξάρτητα από την ύπαρξη του. 

Προκειµένου να υπολογίσουµε το ύψος της επιβάρυνσης οφείλει να πραγµατοποιηθεί 
επιµερισµός των εξόδων.  

Με τις µεθόδους αυτές πραγµατοποιείται η συγκέντρωση των εξόδων, τα οποία 

επιβαρύνουν ένα κέντρο κόστους. Το άθροισµα αυτό βοηθά στον έλεγχο των εξόδων 

του κέντρου κόστους. Καθώς τα βοηθητικά κέντρα κόστους δεν κατασκευάζουν 

προϊόντα, τα έξοδά τους οφείλεται να επανεπιµερισθούν. Για τον επανεπιµερισµό των 

εξόδων των βοηθητικών κέντρων κόστους χρησιµοποιούνται ακόµα κατάλληλες 
βάσεις επανεπιµερισµου. Το άθροισµα των εξόδων θα απορροφηθεί από τα 

παραγόµενα προϊόντα.    

3.6.3.3 Απορρόφηση του κόστους των κυρίων κέντρων κόστους από 

τα παραγόµενα προϊόντα    

Ο λόγος επανεπιµερισµού των εξόδων των βοηθητικών κέντρων κόστους σε κύρια 

κέντρα οφείλεται στο ότι τα προϊόντα κατασκευάζονται από αυτά έτσι ώστε το 

κόστος των βοηθητικών κέντρων να απορροφηθεί από τα διάφορα προϊόντα. Η 
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απορρόφηση αυτή συντελείται µε τη χρήση του συντελεστή απορρόφησης. Οι βάσεις 
απορρόφησης είναι σι παρακάτω: 

- Φυσικές µονάδες παραγωγής: η συγκεκριµένη βάση είναι δυνατόν να χρειαστεί 
όταν τα παραγόµενα προϊόντα είναι οµοειδή. 

- Ώρες άµεσης εργασίας: η συγκεκριµένη παραγωγική διαδικασία χρειάζεται αρκετό 

χρόνο.  

 - Ώρες λειτουργίας µηχανηµάτων: σε περίπτωση που η παραγωγική διαδικασία είναι 
αυτοµατοποιηµένη, χρησιµοποιούνται οι ώρες λειτουργίας διαφόρων µηχανηµάτων.    

3.6.3.4 Βασικά χαρακτηριστικά της πλήρους κοστολόγησης    

Τα κύρια στοιχεία της πλήρους κοστολόγησης είναι:   

Επιµερισµός των εξόδων µε βάση τη λειτουργία ή τα κέντρα κόστους. Ο επιµερισµός 
προηγείται του χωρισµού των εξόδων σε κόστος κατά είδος. Με βάση το λόγο 

πραγµατοποίησης των εξόδων καταλήγουµε στην ακόλουθη διαπίστωση µε βάση το 

διαχωρισµό των δαπανών κατ ’ είδος.   

• Πρώτη κατάταξη:  Κατά λειτουργία ή κέντρο κόστους, µε την οποία τα έξοδα 

κατ ’ είδος οµαδοποιούνται κατά λειτουργία διοίκησης κλπ. χωρίς διάσπαση 

των εξόδων.  

• ∆εύτερη κατάταξη: Κόστος κατ ’ είδος, µε την οποία στον κύκλο της 
εταιρείας δηµιουργούνται κόστη.  

Το κόστος παραγωγής ενέχει το λειτουργικό κόστος. Είναι άξιο αναφοράς ότι µια 

µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις δυο µεθόδους έχει να κάνει µε το διαφορετικό τρόπο 

διαχείρισης των σταθερών εξόδων της εταιρείας. Επίσης το κόστος παραγωγής µε την 

άµεση κοστολόγηση είναι λιγότερο από το κόστος, το οποίο έχει να κάνει µε την 

πλήρη κοστολόγηση. Ότι στο κόστος παραγωγής δεν υπολογίζονται τα σταθερά 

έξοδα σηµαίνει ότι εάν τµήµα της παραγωγής έχει διατεθεί σε µια περίοδο και το 

άλλο παραµένει σαν απόθεµα, τότε το κόστος αποθέµατος δεν συµπεριλαµβάνει κάθε 
τµήµα σταθερών εξόδων. Το αντίθετο συµβαίνει µε το κόστος αν προσδιορίζεται µε 
τη µέθοδο πλήρους κοστολόγησης. 

Το κόστος ενέχει µέρος του συνόλου των σταθερών εξόδων. Εποµένως το κόστος 
αποθέµατος µε τη βοήθεια της άµεσης κοστολόγησης θα είναι λιγότερο 

συγκρινόµενο µε το κόστος πλήρους κοστολόγησης, καθώς δεν βρίσκεται στη 

σύνθεσή του ένα ακόµα στοιχείο κόστους. Η ανάλυση αυτή δηλώνει πως το 

οικονοµικό αποτέλεσµα µιας περιόδου διαφέρει µε τις παραπάνω µεθόδους 
κοστολόγησης. Η µεταβολή του αποτελέσµατος έχει να κάνει µε το ότι µε την πλήρη 

κοστολόγηση, τα έσοδα ταυτίζονται µε το τµήµα σταθερών εξόδων που βρίσκεται 
µέσα στο κόστος προϊόντων που διατέθηκαν, ενώ σε σχέση µε την άµεση 

κοστολόγηση, τα έσοδα έχουν να κάνουν µε το σύνολο σταθερών εξόδων.            

Εποµένως, στην άµεση κοστολόγηση, το άθροισµα των σταθερών εξόδων 

επηρεάζουν τα αποτελέσµατα ανεξάρτητα εάν εµφανίζεται διαφοροποίηση ανάµεσα 

σε παραγωγή και διάθεσης της εταιρείας. Από την άλλη, στην πλήρη κοστολόγηση το 
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ποσό των σταθερών εξόδων που επηρεάζει µια λογιστική περίοδος, είναι δυνατόν να 

είναι λιγότερο ή µεγαλύτερο από το ποσό των σταθερών εξόδων χρήσης. Εάν είναι 
πιο µεγάλο ή µικρό έχει να κάνει µε τη σχέση της αρχικής ποσότητας των προϊόντων 

και της τελικής ποσότητας που πουλήθηκαν. 

Σε περίπτωση που η ποσότητα είναι πιο µεγάλη από αυτήν που πουλήθηκε το προϊόν, 

σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση ένα κοµµάτι της παραγωγής έµεινε ως απόθεµα στο 

τέλος της περιόδου και άρα το συγκεκριµένο απόθεµα θα είναι πιο µεγάλο από 

κάποιο άλλο απόθεµα που υπήρχε στην αρχή. Ως προς την άµεση κοστολόγηση, το 

συγκεκριµένο απόθεµα δεν επιβαρύνεται µε κάποιο ποσοστό σταθερών εξόδων. Το 

αντίθετο προκύπτει στην περίπτωση της πλήρους κοστολόγησης, γιατί µόνο ένα 

ποσοστό σταθερών εξόδων επηρεάζει το κόστος των προϊόντων και µετατρέπεται σε 
έξοδο µέσα στη χρήση, ενώ από την άλλη µεριά το άλλο ποσοστό σταθερών εξόδων 

µπαίνει µέσα στο κόστος του αποθέµατος.  

Μέσω της εξέτασης της πρώτης υπόθεσης συµπεραίνουµε πως ενώ στην άµεση 

κοστολόγηση η περίοδος διαχείρισης παίρνει όλο το ποσό σταθερών εξόδων, στην 

πλήρη κοστολόγηση η χρήση επηρεάζεται από ένα µόνο ποσοστό σταθερών εξόδων, 

µε αποτέλεσµα το λογιστικό αποτέλεσµα να καθίσταται πιο µεγάλο στην πλήρη σε 
σχέση µε την άµεση κοστολόγηση. 

Με βάση τη δεύτερη υπόθεση, η διαθέσιµη ποσότητα είναι πιο µικρή σε σύγκριση µε 
εκείνη, η οποία πουλήθηκε. Οι πωλήσεις τροφοδοτήθηκαν από όλη την παραγωγή της 
συγκεκριµένης περιόδου και ακόµα από ένα κοµµάτι του αποθέµατος, το οποίο 

υπήρχε στο ξεκίνηµα της περιόδου. Με βάση τον ορισµό της άµεσης κοστολόγησης, 
το αρχικό απόθεµα , το οποίο τροφοδότησε τις πωλήσεις της συγκεκριµένης περιόδου 

δεν ενέχει κάποιο ποσό σταθερών εξόδων της αρχικής περιόδου, κάτι που είχε ως 
αποτέλεσµα οι πωλήσεις να επηρεαστούν από το άθροισµα των εξόδων. Από την 

άλλη µεριά, µε βάση τη θεωρία της πλήρους κοστολόγησης το κόστος των αγαθών θα 

εµπεριέχει τα σταθερά έξοδα δύο διαφορετικών περιόδων και άρα το κόστος των 

αγαθών περιέχει: Το άθροισµα των σταθερών εξόδων της περιόδου και ένα µέρος των 

σταθερών εξόδων της πρώην περιόδου.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση της δεύτερης εικασίας βλέπουµε πως στην πλήρη 

κοστολόγηση τα σταθερέ έξοδα, τα οποία βγαίνουν από τα έσοδα χρήσης είναι πιο 

µεγάλα από το άθροισµα των σταθερών εξόδων, επειδή στο κόστος των αγαθών 

εµπεριέχει κοµµάτι σταθερών εξόδων της πρώην χρήσης. Εποµένως, αφού το τµήµα 

των σταθερών εξόδων, το οποίο αυξάνει τη χρήση µέσω της πλήρους κοστολόγησης 
είναι πιο µεγάλο από το τµήµα των σταθερών εξόδων, καταλαβαίνουµε πως το 

λογιστικό αποτέλεσµα είναι πιο µικρό στην πλήρη κοστολόγηση.    

3.6.3.5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα πλήρους κοστολόγησης   

Κύριο στοιχείο της πλήρους κοστολόγησης αποτελεί η ανάµειξη στο κόστος των 

προϊόντων των σταθερών και µεταβλητών εξόδων της παραγωγικής διαδικασίας. 
Ακόµα, η πλήρης κοστολόγηση εναρµονίζεται µε την ροή κόστους µιας εταιρείας και 
εµπεριέχει τα βήµατα λογισµός, µερισµός καταλογισµός. Επίσης το πλήρες κόστος 
είναι δυνατόν να εφαρµοστεί µε στόχο τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων, πχ. για τον 

υπολογισµό τιµών πώλησης των αγαθών. 
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Επιπλέον, το πλήρες κόστος είναι καθοριστικό στις εταιρείες για τον καθορισµό των 

βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων. Ένα µειονέκτηµα της πλήρους κοστολόγησης 
αποτελεί πως το κόστος παραγωγής µεταβάλλεται από τις µεταβολές του όγκου 

παραγωγής, κάτι το οποίο έχει επίδραση στα διάφορα αποτελέσµατα. Η πλήρης 
κοστολόγηση δεν συνίσταται στον υπολογισµό της αποδοτικότητας για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε µια έκτακτη παραγγελία.  

3.6.3.6 Πλήρης κοστολόγηση έναντι οριακής κοστολόγησης   

Η πλήρης κοστολόγηση αποτελεί εκείνο το κοστολογικό σύστηµα, το οποίο 

ασχολείται µε την ανάµειξη στο κόστος των αγαθών των σταθερών εξόδων της 
παραγωγής, δίνοντας έµφαση στο σταθερό κοµµάτι γενικών εξόδων. Το κόστος ενός 
αγαθού στην πλήρη κοστολόγηση υπολογίζεται από την άµεση εργασία και τα υλικά. 

Η οριακή κοστολόγηση έχει να κάνει µε τον υπολογισµό του κόστους παραγωγής 
επιπρόσθετων παραγωγικών µονάδων. 

Η ουσιαστική διαφορά πλήρους και οριακής κοστολόγησης αποτελεί η συµµετοχή 

στο κόστος παραγωγής αγαθών των διαφόρων σταθερών εξόδων για την παραγωγή. 

Στην οριακή κοστολόγηση ισχύει πως το σταθερό κόστος είναι έξοδο και 
καταχωρείται µέσα στα µικτά αποτελέσµατα. Στην πλήρη κοστολόγηση ισχύει ότι το 

σταθερό κόστος εµπεριέχεται µέσα στο κόστος των αγαθών. Αυτό µεταβάλλεται σε 
έξοδο κατά τη διάρκεια της διάθεσης των προϊόντων. Σε περίπτωση που τα αγαθά 

µένουν απούλητα, ένα τµήµα του σταθερού κόστους µένει µέσα στα αποθέµατα 

απογραφής.  

Η έννοια επιλογής ανάµεσα στην πλήρη και µεταβλητή κοστολόγηση έχει να κάνει µε 
τη δυνατότητα να οδηγήσει σε έναν άλλο τρόπο προσδιορισµού του κόστους κερδών 

των διαφόρων οικονοµικών µονάδων. Οι οπαδοί της πλήρους κοστολόγησης 
υποστηρίζουν ότι το συγκεκριµένο σύστηµα προσφέρει λύσεις στα παρακάτω 

ζητήµατα:  

 Η πλήρης κοστολόγηση βοηθά στην ενίσχυση της κερδοφορίας των 

εταιρειών που την προτιµούν. Η παραπάνω άποψη αποτελεί λόγο 

σκεπτικισµού για διαφόρους επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν την άποψη πως 
η πλήρης κοστολόγηση συντελεί στην ενίσχυση του αριθµού των µετοχών 

των εταιρειών αυτών.  

 Το προϊόν αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο µε την αντιστοίχιση κόστους – 

εσόδου. Το σταθερό και µεταβλητό κόστος παίζουν ρόλο στην παραγωγική 

λειτουργία.  

 Το κόστος παραγωγής δίνει αξία στην εταιρεία, καθώς µετέχει στην 

εµφάνιση stock asset. 

 Η πλήρης κοστολόγηση υποστηρίζει την πολιτική µιας οικονοµικής µονάδας.  

Οι οπαδοί της πλήρους κοστολόγησης υποστηρίζουν την παραγωγή σαν 

δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει την κερδοφορία. Η πλήρης κοστολόγηση είναι 
ενδεδειγµένη για τον υπολογισµό φόρου. Οι οπαδοί της οριακής κοστολόγησης 
υποστηρίζουν ότι το συγκεκριµένο σύστηµα παρέχει λύσεις στα ακόλουθα ζητήµατα:  

- Η αντιστοίχιση του κόστους και του κέρδους πρέπει να προσδιοριστεί στο 

µεταβλητό κόστος.  
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 - Τα κέρδη µιας µετοχής εταιρείας, η οποία χρησιµοποιεί την οριακή κοστολόγηση, 

δείχνουν το κόστος που θα µειωθεί από την παρούσα κατοχή τους. 

 - Το σταθερό κόστος είναι στην ουσία το κόστος περιόδου και πρέπει να 

υπολογίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 Η οριακή κοστολόγηση είναι µια µέθοδος προσδιορισµού των εξόδων, αφού 

προσδιορίζει τη σχέση ανάµεσα σε κόστος  και αποτέλεσµα. 

3.6.4 Πρότυπο κόστος                                                                                        

3.6.4.1 Έννοια του πρότυπου κόστους  

Το πρότυπο κόστος βασίζεται πάνω σε διάφορα δεδοµένα όχι µόνο µε βάση τα γενικά 

έξοδα, αλλά και µε άλλες µεταβλητές του κόστους. Κάτι τέτοιο δείχνει πως πριν 

αρχίσει η παραγωγή ενός αγαθού έχει καθοριστεί το κόστος παραγωγής. Το κόστος 
αυτό, το οποίο βασίζεται πάνω σε εκτιµήσεις λέγεται και προϋπολογιστικό κόστος. 
Καθώς οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις καθίστανται πιο ακριβείς, το προϋπολογιστικό 

κόστος κλίνει προς το πρότυπο. Σε περίπτωση που ξεκινήσει η παραγωγή ενός 
αγαθού είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν εκτιµήσεις µε βάση το κόστος 
παραγωγής και να προσδιοριστεί το προϋπολογιστικό κόστος. 

Οι διάφορες εκτιµήσεις έχουν το µειονέκτηµα πως σχετίζονται µε κάτι ακόµη 

ανύπαρκτο. Καθορίζουν λοιπόν το κόστος, το οποίο θα έχει το συγκεκριµένο αγαθό. 

Οι υποδείξεις θα σχετίζονται µε π.χ. την κατανάλωση µιας πρώτης ύλης για την 

παραγωγή ενός προϊόντος. Η παρατήρηση είναι πως το πρότυπο κόστος αποτελεί ένα 

σωστά καθορισµένο προϋπολογιστικό κόστος. Εφόσον το πρότυπο κόστος µαρτυρά 

το κατά πόσο πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής, βοηθά στον τοµέα 

διοίκησης των επιχειρήσεων.  

Η παρατήρηση διαφορών ανάµεσα στο απολογιστικό και στο πρότυπου κόστος είναι 
το αρχικό σηµείο της έρευνας που πρέπει να οδηγήσει στον καθορισµό των λόγων 

των διακυµάνσεων. Έτσι λοιπόν η τεχνική πρότυπου κόστους είναι η βασικότερη 

συµβολή της λογιστικής πάνω στην διοίκηση των εταιρειών. Ο προσδιορισµός του 

πρότυπου κόστους γίνεται για να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία των 

προγραµµάτων των εταιρειών. Η κοστολόγηση, η οποία βασίζεται πάνω στο πρότυπο 

κόστος καλείται πρότυπη κοστολόγηση.  

3.6.4.2 Καθορισµός του πρότυπου κόστους    

Ο προσδιορισµός του πρότυπου κόστους έχει να κάνει µε τον προσδιορισµό 

προτύπων σχετικά µε τις πρώτες ύλες. Ο ορισµός προτύπων ποσοτήτων είναι 
αρµοδιότητα των µηχανικών µιας επιχείρησης. Οι µηχανικοί της εταιρείας θα 

βασιστούν στις προδιαγραφές του συγκεκριµένου αγαθού. Ο προσδιορισµός των 

τιµών των διαφόρων πρώτων υλών είναι αρµοδιότητα του τοµέα προµηθειών της 
εταιρείας. Ο συγκεκριµένος τοµέας ξέρει τις τιµές και τις συνθήκες στις διεθνείς 
αγορές.  

Το πρότυπο κόστος αποτελεί το γινόµενο της πρότυπης ποσότητας επί την πρότυπη 
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τιµή µιας πρώτης ύλης. Εάν υπάρχουν περισσότερες πρώτες ύλες το πρότυπο κόστος 
καθορίζεται για κάθε µια χώρια. Τα πρότυπα που σχετίζονται µε την άµεση εργασία 

έχουν να κάνουν µε:   

- Την απόδοση των υπαλλήλων   

- Το ωροµίσθιο των υπαλλήλων            

Ο προσδιορισµός της πρότυπης απόδοσης αφορά στον καθορισµό του χρόνου που 

οφείλει να δαπανηθεί για την παραγωγή ενός προϊόντος. Για τον συγκεκριµένο 

προσδιορισµό είναι αναγκαία η διασταύρωση των εργασιών από τους υπαλλήλους για 

την παραγωγή ενός προϊόντος. Ο προσδιορισµός της πρότυπης απόδοσης έχει να 

κάνει µε αναφορές του τρόπου της εργασίας. Η ανάλυση της εργασίας αποσκοπεί στο 

να δείξει ποιος υπάλληλος είναι ο πιο αποδοτικός. Οι πολλές χρονοµετρήσεις 
στοχεύουν στον καθορισµό του µέσου χρόνου πραγµατοποίησης της εκάστοτε 
εργασίας. 

Αξίζει να τονιστεί πως όταν µεταβάλλεται ο τρόπος πραγµατοποίησης κάποιας 
εργασίας οφείλει να ορίζεται νέος χρόνος. Υπεύθυνοι προσδιορισµού της πρότυπης 
απόδοσης των υπαλλήλων είναι οι τεχνικοί της επιχείρησης. Ο προσδιορισµός του 

πρότυπου ηµεροµίσθιου είναι αρµοδιότητα του προσωπικού. Το πρότυπο κόστος για 

την άµεση εργασία αποτελεί το γινόµενο πρότυπης απόδοσης επί το ωροµ ίσθιο.  

Για τον καθορισµό των προτύπων εξόδων οφείλουµε να δεχτούµε πως είναι δύο 

ειδών: τα µεταβλητά έξοδα και τα σταθερά έξοδα. Κάθε είδος γενικού εξόδου 

περιγράφεται αναλυτικά προκειµένου να ορισθεί το ποσό που πρέπει να ανέλθει 
σχετικά µε το αν είναι µεταβλητό ή σταθερό. Ένα πρότυπο έξοδο είναι σίγουρα 

προϋπολογιστικό. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο προϋπολογισµός ενός γενικού 

εξόδου κάνουνε δύο προσεγγίσεις. 

Σχετικά µε την πρώτη, ο προϋπολογισµός µπορεί να αποτελεί χρονική διεύρυνση των 

παλιών δεδοµένων στο µέλλον. Σχετικά µε την άλλη, ο προϋπολογισµός µπορεί να 

συνταχτεί κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των συνθηκών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού. Αν για παράδειγµα προσδιορισθεί το γενικό έξοδο για τα έξοδα 

συντήρησης µηχανηµάτων, στην πρώτη περίπτωση θα εξεταστούν τα έξοδα της 
τρέχουσας περιόδου. Ο υπολογισµός αυτός θα είναι προϋπολογιστικός.  

Στη δεύτερη περίπτωση το ποσό εξόδων της τρέχουσας περιόδου δεν θα παίξει 
σηµαντικό ρόλο, καθώς δεν είναι σίγουρο πως τα δεδοµένα της περιόδου θα 

επαναληφθούν και την άλλη περίοδο. Είναι σαφές ότι η εκτίµηση κατά την δεύτερη 

προσέγγιση θα είναι προϋπολογιστική και πρότυπη, γιατί θα βασίζεται σε µια πιο 

λεπτοµερειακή ανάλυση. 

3.6.4.3 Ποιος χρησιµοποιεί το πρότυπο κόστους    

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαχειρίζονται τα πρότυπα ως πρότυπα κόστους 
ή ως πρότυπα ποσότητας. Για παράδειγµα, οι διάφορες επιχειρήσεις fast-food 

διατηρούν συγκεκριµένα πρότυπα για το κρέας που θέλει ένα σάντουιτς. Ακόµα τα 

νοσοκοµεία διατηρούν πρότυπα κόστους για την τροφή κάθε µέρα, όπως πρότυπα 

χρόνου για κάποιες συγκεκριµένες εργασίες ρουτίνας. Ο πιο συνηθισµένος 
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καθορισµός πρότυπου κόστους περιέχεται στις µεταποιητικές επιχειρήσεις, στις 
οποίες τα πρότυπα έχουν να κάνουν µε τα υλικά. 

3.6.4.4 Τα ιδανικά και εφαρµοσµένα πρότυπα    

Είναι βασικό τα πρότυπα να είναι προσιτά πάντα. Από την άλλη µεριά, τα πρότυπα 

τείνουν να τίθενται σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες, ιδανικά ή εφαρµοσµένα. Τα 

ιδανικό είναι αυτά, τα οποία είναι προσιτά σε κάποιες περιπτώσεις. ∆εν επιδέχονται 
παύση εργασίας και χρήζουν προσπάθειας σε βαθµό στον οποίο οι καλοί εργαζόµενοι 
µπορούν να ανταπεξέλθουν. Ορισµένοι θεωρούν πως τέτοια πρότυπα αναπτύσσουν 

κίνητρα. Ακόµη και στην περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος ξέρει πως ποτέ δεν θα 

φτάσει τα πρότυπα, γνωρίζει την αποτελεσµατικότητα τους..  

Μερικές επιχειρήσεις που προωθούσαν ιδανικά πρότυπα αποθάρρυναν τους 
υπαλλήλους τους. Τα ιδανικά πρότυπα στην ουσία δεν έχουν τεράστια σηµασία για 

την επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει επειδή περιλαµβάνουν δείγµατα ανεπάρκειας και όχι 
τις ουσιαστικές ελλείψεις, τις οποίες η διοίκηση της εταιρείας θα ήθελε να περιορίσει. 
Τα εφαρµοσµένα πρότυπα είναι αυτά τα πρότυπα, τα οποία είναι σφικτά, αλλά από 

την άλλη και εφικτά. Περιλαµβάνουν περιόδους ανάπαυσης των υπαλλήλων και 
µπορεί να τα φέρει σε πέρας µε λογική προσπάθεια ένας εργαζόµενος. Αποκλίσεις 
είναι γενικά χρήσιµες, αφού αποτελούν µεταβολές που προειδοποιούν την εταιρεία να 

επικεντρώσει την προσοχή της.  

Ακόµα τα εφαρµοσµένα πρότυπα είναι πολύ χρήσιµα όταν χρησιµοποιούνται, πχ. για 

την επισήµανση αλόγιστων µεταβολών στα κόστη, για την πρόβλεψη της 
ρευστότητας των αγαθών και των υπηρεσιών. Από την άλλη µεριά, τα ιδανικά 

πρότυπα δεν γίνεται να χρησιµοποιηθούν στην πρόβλεψη. Απαγορεύουν ελλείψεις 
και οδηγούν σε µη ορθό προγραµµατισµό των στοιχείων της εταιρείας.    

3.6.4.5 Προϋποθέσεις κατάρτισης πρότυπου κόστους παραγωγής    

Το βασικό χαρακτηριστικό του πρότυπου κόστους αποτελεί η ένδειξη του ύψους, στο 

οποίο πρέπει να φτάσει το αληθινό κόστος. Οι παράµετροι για τον καθορισµό του 

πρότυπου κόστους οφείλουν να είναι καθορισµένες. Αυτές προκύπτουν από 

απαντήσεις σε ορισµένες ερωτήσεις: Τί παράγουµε, Ποιές ποσοτικές αναλώσεις 
απαιτούνται στην παραγωγική διαδικασία. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα δίνει ο 

σωστός προγραµµατισµός.  

Το πρόγραµµα της παραγωγής έχει να κάνει µε την πληρότητα των πωλήσεων της 
εταιρείας και µε τα στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες της παραγωγής. Το πρόγραµµα 

παραγωγής περιέχει τον προσδιορισµό της παραγωγής και το πρόγραµµα χρήσης των 

εγκαταστάσεων. Τα πρότυπα κόστη, τα οποία περιέχονται µέσα στο κόστος ενός 
προϊόντος είναι οι πρώτες ύλες, η εργασία που απαιτείται και τα γενικά έξοδα. Η 

επιβάρυνση µε έξοδα γίνεται ώστε το ολικό κόστος να εµφανίζεται ως άθροισµα των 

επί µέρους εργασιών. Για τη δηµιουργία ενός πρότυπου κοστολογίου πρέπει να 

ξέρουµε τα ποσοτικά πρότυπα και το ωροµίσθιο.  
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3.6.4.6 Καθορισµός των φυσικών προτύπων    

Η κατάρτιση του πρότυπου κόστους βασίζεται στον ποσοτικό καθορισµό των 

δεδοµένων που µετέχουν στην παραγωγή. Εποµένως προϋποθέτει τον ορισµό των 

αναγκαίων πρώτων υλών, τον προσδιορισµό της άµεσης εργασίας και τον καθορισµό 

της λειτουργίας των εγκαταστάσεων για τη επίτευξη της παραγωγικής διαδικασίας. Ο 

προσδιορισµός των πρώτων υλών και της άµεσης εργασίας έχει να κάνει στην ουσία 

µε δύο παραµέτρους. Με τις πρότυπες αποδόσεις και µε τις πραγµατοποιηθείσες 
αποδόσεις. Στην πραγµατικότητα τα πρότυπα απόδοσης προσδιορίζονται περίπου στο 

µέσο. 

3.4.6.7 Είδη προτύπων 

Τα πρότυπα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στο βασικό πρότυπο, στο ιδανικό και 
στο τρέχον πρότυπο κόστος. 

Τα βασικά πρότυπα παραµένουν σταθερά και δεν αλλάζουν. Η λογική είναι πως την 

επιχείρηση την νοιάζει να ελέγξει την αποτελεσµατικότητα της εκµετάλλευσης. Με 
βάση το βασικό πρότυπο κόστος, σαν πρότυπο θεωρείται είτε το κόστος κάποιου 

έτους βάσης, το οποίο παραµένει σταθερό ή ένα µείγµα βασικών προτύπων και οι 
τιµές κάποιου έτους βάσης. Φυσικά ο προσδιορισµός αυτός του κόστους δεν 

χρησιµοποιείται συχνά αφού έχει ως δεδοµένο πως δεν υπάρχουν διακυµάνσεις στην 

τεχνολογία της παραγωγής.  

Τα ιδανικά πρότυπα είναι αυτά, τα οποία έχουν να κάνουν µε ιδανικές συνθήκες 
εκµετάλλευσης. Το ιδανικό πρότυπο εξετάζει ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή, 

ειδικότερα χρήση των εγκαταστάσεων κατά το µέγιστο. Για να γίνουν αντιληπτά 

οφείλουµε να ξέρουµε τις εσωτερικές συνθήκες και του γενικού περιβάλλοντος µιας 
εταιρειας, πράγµα το οποίο δεν είναι εύκολο. Έτσι τα ιδανικά πρότυπα δεν έχουν 

πολλούς οπαδούς για την εφαρµογή τους. 

Με τα τρέχοντα πρότυπα περιγράφεται το ποσό που πρέπει να φτάσει το πραγµατικό 

κόστος περιόδου για την οποία παρουσιάστηκε. Τα τρέχοντα πρότυπα γίνεται να 

επιτευχθούν µέσα σε κανονικές συνθήκες. Με τα τρέχοντα πρότυπα υπολογίζονται οι 
διαφορές ανάµεσα στα πραγµατικά και στα πρότυπα έξοδα.    

3.6.4.8 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα πρότυπου κόστους    

Πλεονεκτήµατα              

- Η χρήση του πρότυπου κόστους καθιστά εφικτή τη διαδικασία εµφάνισης των 

αδύνατων σηµείων µιας επιχείρησης στη διοίκηση. Εφόσον το πραγµατικό κόστος 
είναι µέσα στα πρότυπα τα οποία έχουν οριστεί, δε χρειάζεται ειδική προσοχή. Αν το 

κόστος δεν είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τα πρότυπα, η εταιρεία 

οφείλει να προσέξει στις ενδείξεις. 

- Το πρότυπο κόστος επιτρέπει τον προγραµµατισµό των αποθεµάτων της 
επιχείρησης 
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- Εφόσον τα πρότυπα προσδιορίζονται σε µια βάση, δηµιουργούνται οικονοµίες 
κλίµακας και µετράται η αποδοτικότητα των υπαλλήλων που επιβαρύνουν σε µεγάλο 

βαθµό τα κόστη.   

- Η διαδικασία πρότυπης κοστολόγησης είναι πιο εύκολη από την ιστορική 

κοστολόγηση.  

- Το πρότυπο κόστος καθιστά απλή την εµφάνιση συστηµάτων κόστους ανά τοµέα 

ευθύνης.    

Μειονεκτήµατα  

- Εµπόδια στον καθορισµό ποιες αποκλίσεις είναι βασικές ή όχι.  

- Επικέντρωση της επιχείρησης µόνο σε αποκλίσεις γύρω από ένα συγκεκριµένο 

επίπεδο, µε αποτέλεσµα βασικές πληροφορίες να µην είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν σε ένα αρχικό στάδιο.   

- Στην περίπτωση που η αξιολόγηση της παραγωγής από την εταιρεία ταυτίζεται µε 
την ‘’ αρχή της εξέλιξης ”, οι εργαζόµενοι µπορεί να θέλουν να συγκαλύψουν τις 
αποκαλύψεις των αδύνατων σηµείων της επιχείρησης. Επίσης οι εργαζόµενοι µπορεί 
να µην ενθαρρύνονται για κάτι θετικό που κατορθώνουν, αλλά να δέχονται 
παρατηρήσεις για τις φορές αυτές που ξεπερνούν τα πρότυπα κόστη. Αυτό οδηγεί οι 
εργαζόµενοι να νιώθουν πικρία από την µη αναγνώριση της αποδοτικής εργασίας 
τους.   

- Η εφαρµογή του management µε βάση την άποψη “∆ιοίκηση µε εξαιρέσεις ” µπορεί 
ακόµα να επηρεάσει αρνητικά και τους προϊστάµενους καθώς νιώθουν πως δεν έχουν 

µια πλήρη εικόνα των εργασιών της εταιρείας. Είναι ιδιαίτερα βασικό για το στέλεχος 
να επικεντρώνει την προσοχή του στα θετικά της δουλειάς και η αποδοτική εργασία 

πρέπει να επιβραβεύεται.    

3.6.4.9 Ανάλυση των αποκλίσεων    

Η προσέγγιση για τον υπολογισµό του πρότυπου κόστους µε τη βοήθεια του ορισµού 

προτύπων δεν µειώνει την πιθανότητα ύπαρξης αποκλίσεων ανάµεσα στα πρότυπα 

και στα αληθινά δεδοµένα. Η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε ένα πρότυπο 

µεγέθους και σε κάποιο πραγµατικού µεγέθους είναι δυνατόν να οφείλεται σε 
διακυµάνσεις των διαφόρων ποσοτήτων. Παραδείγµατος χάριν η απόκλιση ανάµεσα 

στο πρότυπο κόστος άµεσης εργασίας και στο πραγµατικό για την άµεση εργασία 

οφείλεται ή στο ότι οι αληθινές ώρες άµεσης εργασίας ήταν διαφορετικές από τις 
πρότυπες της άµεσης ή στο γεγονός πως το πραγµατικό ωροµίσθιο ήταν άλλο από το 

πρότυπο.  

Η τεχνική για τον καθορισµό των µεταβολών λέγεται ανάλυση αποκλίσεων. Η 

διερεύνηση των διακυµάνσεων αποτελεί χρήσιµο εργαλείο επειδή συντελεί στον 

καθορισµό των λόγων που προκαλούν τις διακυµάνσεις. Οι λόγοι αυτοί οφείλονται σε 
εξωτερικούς παράγοντες ή σε εσωτερικούς τους οποίους οφείλει να ελέγξει η 

εταιρεία. Ο προσδιορισµός των λόγων των διακυµάνσεων που έχουν να κάνουν µε 
εσωτερικούς παράγοντες θα επιφέρει αποφάσεις της επιχείρησης για την 
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αντιµετώπισή τους και αναζήτηση των αρµοδίων για να δικαιολογηθούν οι λόγοι που 

συνέβαλαν στην εµφάνιση των αποκλίσεων.  

Η εταιρεία ελέγχει αν κάθε µέλος της έχει πράξει µε βάση τα πρότυπα τα οποία είχαν 

τεθεί. Γι αυτό τα στελέχη της εταιρείας οφείλουν να µετέχουν στον ορισµό 

προτύπων. Σε περίπτωση που ένα πρότυπο µέγεθος είναι πιο µεγάλο από ένα 

πραγµατικό η διακύµανση που εµφανίζεται καλείται ευµενής. Αν γίνεται το ανάποδο 

ονοµάζεται δυσµενής. Οι διακυµάνσεις που προσδιορίζονται µε βάση τις πρώτες ύλες 
είναι οι εξής: Η απόκλιση των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών και αυτή της τιµής 
των αγοραζοµένων πρώτων υλών. Η πρώτη είναι ίση µε το γινόµενο της διαφοράς 
ανάµεσα στην αληθινή ποσότητα πρώτων υλών κατά τη διάρκεια της παραγωγής και 
στην πρότυπη ποσότητα, η οποία έπρεπε να είχε χρησιµοποιηθεί.  

Η πρότυπη ποσότητα πρώτων υλών αποτελεί το γινόµενο της ποσότητας η οποία 

επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή κάποιας µονάδας προϊόντος επί τον 

αριθµό µονάδων των προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε ορισµένο χρόνο. Με τη 

χρήση της πρότυπης τιµής περιορίζεται η επίδραση των τιµών και εποµένως η 

διακύµανση έχει να κάνει µε τις ποσότητες. Οι λόγοι που δηµιουργούν τη 

διακύµανση στην τιµή των πρώτων υλών έχει να κάνει µε παράγοντες τους οποίους 
δεν ελέγχει µια εταιρεία, πχ η άνοδος του γενικού επιπέδου µιας τιµής. Οι 
διακυµάνσεις που καθορίζονται µε βάση την άµεση εργασία είναι η απόκλιση 

απόδοσης άµεσης εργασίας  και εκείνη του ωροµίσθιου.            

Λόγοι που µπορεί να συντελούν στην απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 
αποτελούν η µεταβολή στον τρόπο εργασίας. Οι λόγοι αυτοί οφείλουν να ελέγχονται 
από την εταιρεία. Η διακύµανση αµοιβής της άµεσης εργασίας είναι ίση µε το 

γινόµενο της διαφοράς ανάµεσα στο πραγµατικό µισθό και στην αµοιβή επί τις 
πραγµατικές ώρες άµεσης εργασίας. Οι λόγοι, οι οποίοι δηµιουργούν την µεταβολή 

ωροµισθίου είναι πιθανό να µην ελέγχονται από µια επιχείρηση. 

Από την άλλη µεριά µπορεί κάποιοι λόγοι να ελέγχονται από µια εταιρεία, για 

παράδειγµα η χρήση υπαλλήλων διαφορετικής εξειδίκευσης. Για τον υπολογισµό του 

ανά µονάδα προτύπου κόστους των εξόδων είπαµε πως τα γενικά έξοδα διακρίνονται 
σε µεταβλητά και σε σταθερά. Η αιτία του διαχωρισµού αυτού είναι η διαφοροποίηση 

του µεταβλητού από το σταθερό ανά µονάδα πρότυπου κόστους. Το πρώτο κόστος 
διατηρείται σταθερό όταν αλλάζει ο βαθµός απασχόλησης σε µια εταιρεία.  

Το σταθερό πρότυπο κόστος αλλάζει αντιστρόφως ανάλογα µε το βαθµό 

απασχόλησης, αν και το σταθερό πρότυπο κόστος δεν µεταβάλλεται µε το επίπεδο 

απασχόλησης. Ο υπολογισµός του πρότυπου κόστους οφείλει να πραγµατοποιείται 
ανεξάρτητα από το επίπεδο απασχόλησης µιας εταιρείας. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως ο 

συντελεστής επιβάρυνσης σταθερών εξόδων οφείλει να προσδιοριστεί ανεξάρτητα 

από τις αλλαγές στο επίπεδο απασχόλησης. Τέσσερα επίπεδα απασχόλησης είναι 
δυνατόν να συντελέσουν στον καθορισµό του συντελεστή επιβάρυνσης σταθερών 

εξόδων. Αυτά είναι:  

- Η θεωρητική απασχόληση που είναι η µέγιστη απασχόληση, την οποία γίνεται να 

έχει µια εταιρεία.  

- Η αναµενόµενη απασχόληση, η οποία προέρχεται από την θεωρητική αφού γίνουν 
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οι αναγκαίες προσαρµογές για καθυστερήσεις.  

- Η κανονική απασχόληση, η οποία σχετίζεται µε το µέσο επίπεδο απασχόλησης ανά 

περίοδο.  

- Η αναµενόµενη απασχόληση µιας ορισµένης περιόδου, όπου χρησιµοποιείται η 

απασχόληση σε µια ορισµένη χρονική περίοδο.  

Η διαφορά ανάµεσα στο βαθµό κανονικής απασχόλησης και σε αυτόν που στην 

πραγµατικότητα αποδίδει µια εταιρεία συνιστά το λόγο εµφάνισης αποκλίσεων, οι 
οποίες οφείλονται στον όγκο της ποσότητας ενός αγαθού. Οι διακυµάνσεις που 

υπολογίζονται µε βάση τα γενικά έξοδα είναι:   

- Η απόκλιση µιας δαπάνης   

- Η απόκλιση σχετικά µε την υποαπασχόληση   

- Η απόκλιση µεταβλητών γενικών εξόδων   

- Η απόκλιση σταθερών γενικών εξόδων  

Η αρµοδιότητα για την απόκλιση µιας δαπάνης αναλογεί στον υπεύθυνο της 
εταιρείας, ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος για να υλοποιεί τις δαπάνες. Η 

διακύµανση αυτή εµφανίζεται αν σπαταλώνται περισσότερα ή λιγότερα ποσά σε 
σχέση µε τις εκτιµήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί. Ο πρότυπος συντελεστής 
επιβάρυνσης των γενικών εξόδων αποτελεί το άθροισµα των δύο προτύπων 

συντελεστών, αυτού για τα µεταβλητά και αυτού σχετικά µε τα σταθερά. Το κενό 

αυτό εµφανίζεται αν το πραγµατικό επίπεδο απασχόλησης είναι άλλο από αυτό της 
κανονικής απασχόλησης 
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4. Κοστολόγηση βασισµένη στις δραστηριότητες (ABC)     

4.1 Εισαγωγή    

Ως επί το πλείστον µια µεγάλη ποσότητα επιχειρησιακών δαπανών ξοδεύεται µε 
στόχο την πληροφόρηση της διοίκησης µιας εταιρείας. Η ουσία όµως είναι πόσα 

στελέχη µπορούν να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήµατα.  

- Ποιοί πελάτες στην αγορά δηµιουργούν κέρδος? 

- Ποιά κανάλια πωλήσεων δηµιουργούν µεγαλύτερο κέρδος?  

- Ποιο τµήµα της εργασίας δεν προσθέτει κάποιο κέρδο?  

- Ποιές εργασίες γίνεται να παραµεριστούν χωρίς αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία 

της εταιρείας? 

Στα θέµατα αυτά απαντά η µέθοδος Activity Based Costing. Η παραπάνω µέθοδος 
υπολογισµού απόδοσης µιας εταιρείας έχει να κάνει µε τις ενέργειες που κάνει η 

επιχείρηση για να παράγει τις υπηρεσίες της. Η µεθοδολογία ABC διαφέρει από τις 
άλλες µεθόδους που χρησιµοποιεί η λογιστική επειδή υπολογίζει τα πάγια και άµεσα 

έξοδα ως µεταβλητά και στην πραγµατικότητα χωρίζει τα έξοδα µε βάση τον όγκο 

της παραγγελίας του πελάτη, τον χρόνο παραγωγής κα.  

Κατά συνέπεια η µέθοδος ABC παρουσιάζεται στα στελέχη της επιχείρησης ως µια 

ποσοτική περιγραφή της πραγµατικότητας όπου βρίσκεται η εταιρεία και τους 
παρέχει ένα χρήσιµο εφόδιο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  Η µέθοδος ABC 

είναι η βάση για την άµεση λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και είναι ένας 
καθοριστικός παράγοντας για µια σωστή πορεία της εταιρείας. Βοηθά στην 

αποτελεσµατικότερη κοστολόγηση και συντελεί στη δηµιουργία εναλλακτικών 

λύσεων για αποδοτικές αποφάσεις.  

Είναι ακόµα βασικό πως τα συστήµατα ABC διαθέτουν τις πληροφορίες, οι οποίες 
συντελούν στην σωστή διαχείριση των εταιρικών µεθόδων, αφού στην ουσία µια 

επιχείρηση µπορεί καλύτερα να ελέγξει τις µεθόδους σε σχέση µε τα ίδια της τα 

έξοδα. 

4.1.1 Πλεονεκτήµατα του ABC    

Παρόλο που είναι σαφές πως ο βασικός ρόλος της µεθοδολογίας ABC είναι να δίνει 
πληροφορίες σχετικά µε το κόστος της παραγωγής, ουσιαστικά αποφέρει πολύ 

περισσότερα σε κάποια εταιρεία. Η µέθοδος ABC είναι πολύ σηµαντική, καθώς 
βοηθά τη διοίκηση να φέρει σε πέρας βασικές λειτουργίες όπως: 

- Να εστιάσει στις υψηλές δαπάνες και να σκεφτεί τρόπους ώστε να µειωθούν   

- Να υπολογίσει µε περισσότερη ακρίβεια την οικονοµική πορεία της επιχείρησης σε 
σύγκριση µε τις γνωστές µεθόδους λογιστικής   
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- Να αποφασίσει αν µια υπηρεσία χρησιµεύει να έχει λόγο να υφίσταται ή αν οφείλει 
να αντικατασταθεί µε κάποια νέα υπηρεσία   

- Να πει εάν είναι σωστή η παροχή υπηρεσιών ή αν είναι καλύτερο να δοθεί σε 
εξωτερικούς συνεργάτες. Εποµένως η µέθοδος ABC καθορίζει τρεις βασικούς 
παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν µε την λήψη καθοριστικών αποφάσεων στην 

επιχείρηση 

- Την κοστολόγηση διαφόρων υπηρεσιών   

- Τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών µιας επιχείρησης µέσω της προώθησης 
προϊόντων ή µέσω της παύσης παραγωγής τους   

- Την ανάπτυξη καινούριων υπηρεσιών    

Η µέθοδος ABC όµως δεν αντικαθιστά τη µεθοδολογία, η οποία µέχρι σήµερα 

χρησιµοποιείται σε κάποια εταιρεία. Από την άλλη µεριά, χρησιµοποιείται κυρίως 
σαν δικλείδα ελέγχου πως το αναµενόµενο αποτέλεσµα, το οποίο υπολογίστηκε µε 
τον παραδοσιακό τρόπο ευσταθεί. Είναι αναγκαίο να πούµε πως η παραδοσιακή 

λογιστική δεν εστιάζει ιδιαίτερα στις αιτίες σχετικά µε το κόστος, όµως εστιάζει πιο 

πολύ στο συγκεντρωτικό αποτέλεσµα. Έτσι λοιπόν η µέθοδος ABC λειτουργεί 
συµπληρωµατικά παρέχοντας στα στελέχη της εταιρείας το επιθυµητό λογιστικό 

βάθος ανάλυσης, το οποίο θα τους οδηγήσει σε µια σωστή λήψη αποφάσεων.    

4.1.2 Αρχές    

Η µέθοδος ABC πολλές φορές θεωρείται περίπλοκη επειδή πολλοί πιστεύουν πως 
εµπεριέχει δύσκολους επιµερισµούς σχετικά µε το κόστος. Στην ουσία η µέθοδος 
αυτή έχει να κάνει µε αρκετά απλές παραδοχές. Κάθε δραστηριότητα χρειάζεται 
επιχειρησιακούς οικονοµικούς πόρους. Όσο πιο συχνά λαµβάνει χώρα κάποια 

δραστηριότητα, άσχετα µε το αν χρειάζεται, καταναλώνει πόρους.   

Κάθε δραστηριότητα λαµβάνει χώρα επίσης για κάποιο λόγο. Στις άριστα 

οργανωµένες εταιρείες µία δραστηριότητα ταυτίζεται µε τα διάφορα αντικείµενα 

κόστους όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχει. Πολλές φορές κάποιο µεγάλο ποσοστό 

των δραστηριοτήτων της εταιρείας δε γίνεται να ταυτιστεί άµεσα µε τα αντικείµενα 

κόστους όµως ταυτίζεται µε ένα κέντρο κόστους, µε κάποιο τµήµα µιας εταιρείας.   

Οι πιο γνωστές µεθοδολογίες κοστολόγησης, για παράδειγµα η απορροφητική και η 

οριακή, χωρίζουν τα έξοδα µε τη βοήθεια βάσεων επιµερισµού, για παράδειγµα µε 
βάση την αξία πωλήσεων. Κατ αυτόν τον τρόπο δεν υπολογίζεται ο λόγος που 

δηµιούργησε ένα κόστος. Η µέθοδος ABC εµπεριέχει τους λόγους για ένα κόστος 
διαχωρίζοντας τα έξοδα σε αντικείµενα κόστους λαµβάνοντας υπ όψιν την 

πραγµατική κατανάλωση. 

Τα κεντρικά κουτιά δείχνουν το κόστος για τους διάφορους πόρους που απαιτήθηκαν. 

Ο καθορισµός του κόστους στην αρχή διαχωρίζεται σε δραστηριότητες προκειµένου 

να κάνουµε την ανάλυση του κόστους. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες έπειτα 

διαχωρίζονται σχετικά µε τον όγκο οδηγού του κόστους. Κάποιες δραστηριότητες δεν 

σχετίζονται άµεσα µε τα διάφορα αντικείµενα του κόστους. Πχ. ορισµένες 
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δραστηριότητες αντιστοιχούν σε ένα µη απορροφούµενο κόστος. Η µέθοδος ABC 

δεν είναι κάτι νέο. Είναι γνωστή στις ΗΠΑ εδώ και αρκετές δεκαετίες. Όµως 
πρόσφατα έγινε γνωστή αφού, όπως συνήθως γίνεται, χρησιµοποιήθηκε για την 

εύρεση του βέλτιστού τρόπου διαχωρισµού των εξόδων µιας επιχείρησης. 

Από το ξεκίνηµα της Βιοµηχανικής Επανάστασης έως και το πρόσφατο παρελθόν, το 

κόστος για τις πρώτες ύλες ήταν ένα τεράστιο ποσοστό κόστους λειτουργίας κάποιας 
εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια, σηµειώθηκε µεγάλη πτώση για τα άµεσα κόστη και 
µεγάλη άνοδος για τα έµµεσα, και ειδικότερα γύρω από επενδύσεις σε τεχνολογία. 

Ακόµα η παραγωγή είναι πλέον πολύ πολύπλοκη και µια γραµµή παράγει πλέον 

διαφορετικά προϊόντα.   

Εµφανίστηκε λοιπόν µια µεγάλη άνοδος στον προσδιορισµό εκείνου του κόστους που 

έχει να κάνει µε παρεχόµενες στον πελάτη υπηρεσίες αφού οι εταιρείες ψάχνουν για 

κάποιο πλεονέκτηµα από τη διαφοροποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η 

παλιά κοστολόγηση είναι χρήσιµη όταν έχουµε να κάνουµε µε επιµερισµό ενός 
εύκολα καθοριζόµενου κόστους, ενός κόστους το οποίο ταυτίζεται άµεσα µε ένα 

προϊόν. Στις µέρες µας που τα γενικά έξοδα είναι ένα βασικό τµήµα του κόστους η 

µέθοδος ABC αποτελεί ένα βασικό εργαλείο επιµερισµού των γενικών εξόδων.   

∆εν πρέπει να πούµε πως η µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατική µόνο για γενικά 

έξοδα µέσα στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα για την εκµετάλλευση ». Εφόσον η 

παραγωγική διαδικασία είναι πλέον περισσότερο πολύπλοκη, µεγάλο ποσοστό πόρων 

δαπανώνται σε ενέργειες όπως έλεγχοι ποιότητας. Οι συγκεκριµένες ενέργειες ίσως 
πρέπει να διαχωριστούν σύµφωνα µε άλλους οδηγούς κόστους και όχι µε βάση 

παραγόµενες µονάδες.  

4.1.3 Προϋποθέσεις αποτελεσµατικής εφαρµογής µεθοδολογίας ABC  

Αν και η µέθοδος ABC, όπως πολλές από τις µεθοδολογίες management οι οποίες 
αντέχουν εδώ και πολλά χρόνια είναι στην ουσία απλή, υπάρχουν πολλά σηµεία, τα 

οποία πρέπει να προσέχουµε όταν εφαρµόζουµε τη συγκεκριµένη µέθοδο. Όµοια µε 
πολλές πρωτοποριακές εφαρµογές, η µέθοδος ABC χρειάζεται λεπτοµερειακό 

σχεδιασµό ούτως ώστε να µην εµφανιστούν κόστη στη συνέχεια. Η επόµενη ενότητα 

αναλύει σηµαντικά ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή της ΑΒC.  

4.1.4 Αριθµός δραστηριοτήτων  

Σε περίπτωση που το πλήθος δραστηριοτήτων µέσα στη µεθοδολογία είναι τεράστιο, 

υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστεί µια ανάλυση που:  

- Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, οι πιο πολλές από τις οποίες έχουν αµελητέο 

κόστος   

- ∆εν υπολογίζει το κόστος σχετικά µε τη χαµένη δραστηριότητα  

- ∆εν υπολογίζει κάποια δραστηριότητα, η οποία έχει να κάνει µε τα προϊόντα   

- Χρειάζεται πολύ χρόνο για τους υπολογισµούς  
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- Είναι περισσότερο λεπτοµερής από ότι χρειάζεται 

Είναι βασικό να αποσαφηνιστεί ο τρόπος που πρέπει χειριστούµε µια πληροφορία 

προτού ξεκινήσει ο σχεδιασµός. Σε περίπτωση που απαιτείται από τη µεριά της 
εταιρείας ένας βασικός υπολογισµός κόστους, η κοστολόγηση στον τοµέα των 

δραστηριοτήτων φτάνει. Μια εταιρεία έχει τις περισσότερες φορές δέκα µε είκοσι 
διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες οφείλουν να καθορισθούν και στη συνέχεια να 

κοστολογηθούν. Πχ. το κόστος της εκπλήρωσης παραγγελιών µιας επιχείρησης 
υπολογίζεται αθροίζοντας το επιµέρους κόστος των τµηµάτων.  

Η διαίρεση του κόστους διαδικασίας µε το πλήθος παραγγελιών δηλώνει κάποιο 

µέτρο ως µέσο σύγκρισης µε άλλες επιχειρήσεις. Ο υπολογισµός των διαδικασιών 

από πενήντα µέχρι εβδοµήντα πέντε απαιτεί µια πολύ µεγάλη ανάλυση, όµως δίνει τη 

δυνατότητα για τη δηµιουργία κάποιου µοντέλου για κρίσιµες αποφάσεις, για 

παράδειγµα αποφάσεις διάθεσης  

4.1.5 Πρακτικές εφαρµογές της µεθοδολογίας ABC  

Κερδοφορία προϊόντων και υπηρεσιών. Οι γνωστές µέθοδοι υπολογισµού κόστους 
υπολογίζουν τα έξοδα ως προς τη διάθεση των πόρων της εταιρείας. Οι µέθοδοι ABC 

υπολογίζουν το κόστος µε βάση την δραστηριότητα και τον πελάτη, ο οποίος έχει 
σχέση µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Και αν ακόµα ο υπολογισµός µε βάση τη 

µεθοδολογία ABC λαµβάνει χώρα σε στρατηγικό επίπεδο και δεν είναι ιδιαίτερα 

ουσιαστικός, µπορεί να είναι αποτελεσµατικός για την επιχείρηση. 

∆ηµιουργία ορθών προβλέψεων και προϋπολογισµών. Η ουσία του µεγαλύτερου 

µέρους των προϋπολογισµών είναι µικρή, γιατί αποσκοπούν στο να υπολογίσουν την 

κατανάλωση των πόρων µιας επιχείρησης χωρίς να λάβουν υπ όψιν τους συντελεστές 
που επηρεάζουν την κατανάλωση. Από την άλλη µεριά, οι προβλέψεις που έχουν 

γίνει µε τη βοήθεια του ABC εµπεριέχουν ορισµένους δείκτες προκειµένου να 

προσδιορίσουν τους πόρους εκείνους που χρειάζονται για να υλοποιηθούν οι στόχοι 
της επιχείρησης. Έτσι η εταιρεία µπορεί να προσδιορίσει ποιες δραστηριότητες είναι 
αποτελεσµατικές. 

Μέτρηση αποδοτικότητας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις βάζουν στόχους που 

συνήθως δεν έχουν ουσία, καθώς αδυνατούν να καθορίσουν τους λόγους αλλαγής της 
αποδοτικότητας. Ο απολογισµός των κερδών και η αύξηση πωλήσεων ναι µεν δίνουν 

εικόνα για το που βρίσκεται µια επιχείρηση, αλλά δε τη βοηθούν να σχηµατίσει µια 

σαφή εικόνα για τον πως επιτεύχθηκαν τα νούµερα αυτά. Η µεθοδολογία ABC 

προσφέρει σαφή εικόνα και δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εστιάσει στους 
παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτήν τη µεταβολή. 

Βελτίωση διαδικασιών.  Η προσπάθεια διαφόρων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο για 

την επίτευξη καλύτερων τιµών βασίζεται τις περισσότερες φορές σε µειώσεις εξόδων 

στους τοµείς της έρευνας και του marketing. Τα συγκεκριµένα τµήµατα από την άλλη 

µεριά προσδίδουν αξία σε µια επιχείρηση και οι περικοπές φέρνουν τα αντίθετα 

αποτελέσµατα. Η περισσότερο ορθή λύση σε µια επιχείρηση αποτελεί η βελτίωση 

των διαφόρων διαδικασιών της. Η µεθοδολογία ABC δίνει στις εταιρείες τη 

δυνατότητα να εξετάσουν εκείνες τις διαδικασίες που εµφανίζουν το µεγαλύτερο  

κόστος.  
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4.2 Το σύστηµα ABC  

4.2.1 Γενικά   

Εδώ και πολλά χρόνια η εφαρµογή κοστολογικών συστηµάτων έχει να κάνει κυρίως 
µε τον τοµέα της βιοµηχανίας. Τον τελευταίο καιρό η εξάπλωση των υπηρεσιών 

κατέστησε αναγκαία την προσαρµογή των συστηµάτων αυτών στις απαιτήσεις του 

συγκεκριµένου τοµέα. Είναι εµφανές πως το τµήµα παροχής υπηρεσιών εµφανίζει 
µεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Επίσης, πρέπει να πούµε πως η συµµέτοχή των 

υπηρεσιών µεγαλώνει ραγδαία και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας.    

Αποτέλεσµα της γιγάντωσης της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η ανάγκη διαρκούς 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας, κάτι που έχει να κάνει µε την εφαρµογή 

καινούριων συστηµάτων διοίκησης ως τρόπου υπολογισµού του κόστους για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες.   

4.2.2  Το σύστηµα ABC και οι ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών 

Κύρια χαρακτηριστικά των εταιρειών παροχής υπηρεσιών αποτελούν τα παρακάτω:  

- Η εµφάνιση στο κόστος των υπηρεσιών, των εξόδων και του προσωπικού της 
εταιρείας. 

- Το κόστος παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνει την απουσία υλικών µέσων για τον 

προσδιορισµό του.  Το συγκεκριµένο κόστος αποτελείται από κόστη, για παράδειγµα 

από αµοιβές προσωπικού, φόρους και αποσβέσεις παγίων.  

- Η λειτουργία κατά την παραγωγή διαφόρων υποστηρικτικών τοµέων, των οποίων το 

κόστος απορροφάται από τα βασικά τµήµατα της παραγωγής.  

- Η διαφορετικότητα των αγαθών των υποτοµέων, για παράδειγµα τα προϊόντα 

λογισµικού. 

- Η ανοµοιογένεια στη δοµή κόστους και την οργάνωση κόστους των εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών ως προς τις βιοµηχανίες. 

Η παραδοσιακή κοστολόγηση που εµπεριέχει το ιστορικό κόστος δεν προσφέρει στον 

κλάδο παροχής υπηρεσιών τα ανάλογα αποτελέσµατα σχετικά µε τον καθορισµό του 

κόστους. Έτσι στο πρόσφατο χρονικό διάστηµα ο κλάδος έχει επικεντρωθεί στον 

προσδιορισµό νέων συστηµάτων κοστολόγησης, για παράδειγµα στην άµεση 

κοστολόγηση. Ο έλεγχος της απασχόλησης στο εύρος της κοστολόγησης ανά 

δραστηριότητα είναι πολύ σηµαντικός για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς η 

δαπάνη άµεσης εργασίας καθιστά το µόνο άµεσο στοιχείο κόστους. Από την άλλη 

µεριά η εγκυρότητα των συγκεκριµένων συστηµάτων έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση και 
έτσι δεν έχει προωθηθεί η εφαρµογή τους.  

Ωστόσο, ένα µεγάλο τµήµα της έρευνας στο συγκεκριµένο θέµα φανερώνει σαφώς τα 

υπέρ του συστήµατος, ειδικότερα για τον τµήµα παροχής υπηρεσιών, όπου οι 
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διάφορες εταιρείες διαφοροποιούνται ως προς τη διάρθρωση της παραγωγής και τη 

µορφολογία του κόστους. 

4.2.3 Έρευνες σχετικά µε την υιοθέτηση της κοστολόγησης ανά 

δραστηριότητα (ABC) στην Ελλάδα  

Σχετικά µε την Ελλάδα, µια έρευνα που έλαβε χώρα το 1996 αναφέρει πως οι 
περισσότερες ελληνικές εταιρείες δεν χρησιµοποιούν τη µεθοδολογία ABC 

ικανοποιητικά. Συγκεκριµένα στις βιοµηχανίες το 12.7% των εταιρειών κάνουν 

χρήση του ABC. Μια πιο πρόσφατη έρευνα όµως διαπιστώνει ότι το 65% των 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό τη µέθοδο  ABC.  

Σε σχέση µε τις παλαιότερες αναλύσεις στην Ελλάδα, τα ποσοστά χρήσης της 
µεθόδου ABC έχουν µεγαλώσει αρκετά. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα είναι 
ιδιαίτερα αξιόπιστα αφού δόθηκαν από οικονοµικούς διευθυντές και άλλα σηµαντικά 

στελέχη των εταιρειών. Η άνοδος στα ποσοστά χρήσης της µεθόδου ABC τα 

τελευταία χρόνια έχει να κάνει κυρίως µε το ότι έγιναν πριν το έτος 1999 και 
σχετίζονταν σε µεγάλο βαθµό µε τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Από τις διάφορες έρευνες προκύπτουν τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα από την χρήση 

κοστολόγησης ανά δραστηριότητα σε µια εταιρεία: 

- ∆ιευκόλυνση του καθορισµού του αληθινού κόστους  

- ∆ιευκόλυνση λήψης αποφάσεων ως προς το εκάστοτε κόστος  

- Καθορισµός του κόστους για κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα  

- Προσδιορισµός των λόγων εµφάνισης του κόστους  

- Ελάττωση του κόστους  

- Αύξηση του ελέγχου της κερδοφορίας για κάθε αγαθό ή υπηρεσία  

Από την άλλη µεριά, οι λόγοι που δεν επηρεάζουν µια εταιρεία θετικά σε σχέση µε 
την χρήση της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι: 

- Η µεταβολή του product mix για την ανάγκη του value for money. 

- Ο προσδιορισµός των « κακών » προµηθευτών 

- Η ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων  

- Ο καθορισµός synergies µε την παραγωγή Just-in-time  

- Η διάθεση των εργαζοµένων που δουλεύουν πάνω στην κοστολόγηση. 
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4.3  Μετεξέλιξη της κοστολογικής µεθόδου ABC (ABCD)   

Η µεθοδολογία ορισµού του κόστους στο σύστηµα κοστολόγησης ABC µέσω των 

διαφόρων ερευνών είναι κάτι το εξαιρετικά χρονοβόρο για µια εταιρεία. Τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται έχουν να κάνουν κυρίως µε τη συλλογή των 

απαραίτητων στοιχείων, αλλά και µε την παρουσίασή τους. Ακόµα οι ραγδαίες 
µεταβολές στην τεχνολογία κάνουν απαραίτητο τον διαρκή εκσυγχρονισµό των 

υποστηρικτικών συστηµάτων, έτσι ώστε τα ποικίλα κοστολογικά δεδοµένα να είναι 
αξιόπιστα, κάτι το οποίο δηµιουργεί επιπλέον κόστος. Με στόχο την αντιµετώπιση 

των δυσκολιών που µόλις αναφέραµε, προτείνεται η µεθοδολογία Time Driven 

Activity Based Costing, η οποία όπως πολλοί αναφέρουν είναι :  

• Πιο εύκολη 

• Λιγότερο δαπανηρή.  

• Περισσότερο αποτελεσµατική στην εγκατάσταση.  

• Πιο συγκεκριµένη 

Το µειονέκτηµα στο Time Driven Activity Based Costing αποτελεί η ετερογένεια στις 
συναλλαγές, κάτι που συντελεί στη ζήτηση για µεγάλο αριθµό από cost drivers. Στη 

µεθοδολογία ABC η διαφορετικότητα αντιµετωπίζεται µε τη βοήθεια της χρήσης πιο 

πολλών δραστηριοτήτων. Το κόστος των παραγγελιών οφείλει να αποδοθεί στις 
µορφές παραγγελιών και επίσης σε τρεις cost drivers.  

Επίσης στη µέθοδο ABC γίνεται χρήση drivers διάρκειας για τον καθορισµό του 

απαιτούµενου χρόνου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης µιας ορισµένης 
δραστηριότητας. Τα duration drivers όµως είναι πιο δαπανηρά και έτσι δεν 

χρησιµοποιούνται τόσο συχνά από τις διάφορες εταιρείες. Εποµένως στα πιο πολλά 

κοστολογικά συστήµατα χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός από transaction drivers. 

Για τον καθορισµό του κόστους µε τη βοήθεια του Time Driven ABC είναι αναγκαίος 
ο προσδιορισµός της διάρκειας εκτέλεσης για κάθε συναλλαγή.  

Αυτό το γεγονός υποκαθιστά τη διαρκή διαδικασία συνεντεύξεων των υπαλλήλων για 

το χρόνο που σπαταλούν οι εργαζόµενοι σε διάφορες δραστηριότητες. Το ABC σε 
κάθε περίπτωση υπερεκτιµά το κόστος για κάθε δραστηριότητα, από την άλλη µεριά 

όµως το σύστηµα Time Driven ABC αποδίδει ορθά κοστολογικά δεδοµένα, καθώς 
βασίζεται στην αληθινή δυναµικότητα των εκάστοτε πόρων σε µια εταιρεία. Κατ 
αυτόν τον τρόπο η εταιρεία δέχεται σηµαντικές πληροφορίες για την κάθε 
δραστηριότητα.  

Οι αχρησιµοποίητοι πόροι αποτελούν πολύ βασικό δεδοµένο για τις εταιρείες για την 

επικείµενη αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Επίσης η παραγωγή νέων αγαθών, η 

αύξηση της ζήτησης νέων αγαθών και πελατών πρέπει να αντιµετωπιστούν µε την 

αξιοποίηση των υφιστάµενων πόρων και µε την παραγωγή νέων µετά από τον 

προγραµµατισµό των υποχρεώσεων που εµφανίζονται µέσα από την εισροή 

καινοτοµιών σε µια εταιρεία. 

    



 51 

4.4 Υπολογισµός κόστους δραστηριοτήτων 

Η αρχική υπόθεση όπου βασίζονται τα κοστολογικά συστήµατα ως προς τις 
δραστηριότητες είναι πως οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπου το κόστος 
παρουσιάζεται τις περισσότερες φορές ως γενικό έξοδο, παρέχουν ευκαιρίες για την 

εφαρµογή διαφόρων δραστηριοτήτων και άρα δεν είναι απλά έξοδα για επιµερισµό. 

∆ηλαδή οι δραστηριότητες χρειάζονται πόρους και δηµιουργούν όλο το κόστος 
σχετικά µε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Πρέπει επίσης να αναφέρουµε πως η µεθοδολογία ABC δεν έχει κάποια διαφορά από 

τα υπόλοιπα συστήµατα κοστολόγησης σχετικά µε τα ζητήµατα του άµεσου κόστους 
της παραγωγής. Το κόστος εργασίας και εκείνο των άµεσων εξόδων για την 

παραγωγή των αγαθών καθορίζονται µε τον ίδιο τρόπο και σε όλες τις κοστολογικές 
αναλύσεις. Υπάρχουν όµως σηµαντικές αποκλίσεις ως προς τον προσδιορισµό του 

έµµεσου κόστους και των διαφόρων γενικών εξόδων, δηλαδή αυτών που σχετίζονται 
µε την παραγωγή και αυτών που έχουν να κάνουν τους υπόλοιπους τοµείς της 
εταιρείας. 

4.4.1.Έννοια δραστηριότητας 

Τι ονοµάζουµε στην πραγµατικότητα δραστηριότητα; Η έννοια δραστηριότητα 

γίνεται να χαρακτηριστεί µε ποικίλους τρόπους. Για τη µεθοδολογία ABC 

δραστηριότητα χαρακτηρίζεται µία κίνηση ή ένα πλήθος κινήσεων που 

πραγµατοποιούνται για ένα συγκεκριµένο στόχο στο πλαίσιο της εταιρείας. 
Εποµένως, δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ο έλεγχος αγαθών που έχουν 

παραγγελθεί, η µεταφορά πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής, η εκπόνηση 

κάποιας παραγγελίας, ο έλεγχος των µηχανών, η συζήτηση µε έναν πελάτη, ο 

συντονισµός της παραγωγικής διαδικασίας, η προετοιµασία της εισόδου στην αγορά 

κάποιου νέου προϊόντος, κτλ. 

Παραδείγµατος χάριν, ο επιµερισµός των πρώτων υλών και η διευθέτησή τους µέσα 

στην αποθήκη διαχωρίζονται σε µικρότερες εργασίες, όπως είναι πχ. η µεταφορά των 

δεµάτων από τα οχήµατα µέσα στην αποθήκη, ο έλεγχος των κιβωτίων, η 

αντιστοίχηση των κιβωτίων µε την παραλαβή, η τακτοποίηση των αγαθών στις 
αντίστοιχες θέσεις, κα. Οι παραπάνω εργασίες ως σύνολο απαρτίζουν τις 
δραστηριότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διάφορες δραστηριότητες γίνεται να 

περιλαµβάνουν πιο πολλά από ένα κέντρα κόστους (σύµφωνα µε την µέχρι τώρα 

κοστολογική οργάνωση) είτε να συναντώνται σε άλλα κέντρα κόστους, πχ. στη 

σύνταξη κάποιων αναφορών. 

Άρα µε λίγα λόγια, η αρχική θεµελιώδης υπόθεση σε κάποιο κοστολογικό σύστηµα 

σύµφωνα µε τη µεθοδολογία ABC είναι πως οι διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
οι οποίες προσφέρονται από κάποια βοηθητικά προγράµµατα δίνουν δυνατότητες µε 
στόχο την εκτέλεση κάποιων δραστηριοτήτων. Εποµένως το κόστος αυτών των 

υπηρεσιών υποστήριξης χαρακτηρίζει και το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες προκειµένου να αναδειχθούν και να εφαρµοστούν, 

καταναλώνουν πόρους. Οι συγκεκριµένοι πόροι ενέχουν πέρα από αµοιβές και άλλα 

διαφορετικά κόστη. Κατά συνέπεια το κόστος των διαφόρων δραστηριοτήτων 

αποτελείται από τα παραπάνω κόστη, κάτι που φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. 
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4.4.2. Ζήτηση δραστηριοτήτων 

Η δεύτερη θεµελιώδης υπόθεση της µεθοδολογίας ABC είναι πως τα διάφορα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι οι λόγοι, οι οποίοι καθορίζουν και τη ζήτηση για τις 
δραστηριότητες. Άρα, αφού έχει καθοριστεί το κόστος των παραπάνω 

δραστηριοτήτων, τα εκάστοτε προϊόντα επιβαρύνονται ως προς τη χρήση είτε τη 

ζήτηση σχετικά µε τις δραστηριότητες. 

Με βάση αυτήν τη θεωρία το κόστος των αγαθών περιέχει από τη µια µεριά το 

έµµεσο κόστος των διαφόρων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες ως προς 
την ολοκλήρωση τους (όπως είναι η παραγωγή, πώληση, προώθηση, έλεγχος κα.) και 
από την άλλη µεριά το άµεσο κόστος για την παραγωγής τους. 

Η επιβάρυνση των διαφόρων αγαθών (ή κάποιου αντικειµένου κόστους) µε εκείνο το 

κόστος των δραστηριοτήτων γίνεται µε συγκεκριµένο στόχο. Για το λόγο αυτόν, είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν οι µηχανισµοί αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να βοηθήσουν 

για την ενσωµάτωση του συγκεκριµένου κόστους δραστηριοτήτων µέσα στα 

προϊόντα. Για την ανάγκη αυτήν έχουµε τους οδηγούς κόστους. 

4.4.3.Οδηγοί κόστους 

Οι οδηγοί κόστους είναι ο τρόπος σύνδεσης των διαφόρων δραστηριοτήτων µε τα 

αντικείµενα του κόστους. Αντιπροσωπεύουν το λόγο, ο οποίος κάνει απαραίτητη την 

εφαρµογή της δραστηριότητας και χαρακτηρίζουν κάποιο µέγεθος που σχετίζεται µε 
την κατανάλωση µιας δραστηριότητας, η οποία χρησιµεύει στην επιβάρυνση του 

αγαθού (είτε κάποιου διαφορετικού κοστολογικού αντικειµένου) µε το κόστος µιας 
δραστηριότητας. 

Παραδείγµατος χάριν, ο οδηγός κόστους για τη διαδικασία της δειγµατοληψίας, ως 
προς τον έλεγχο της ποιότητας, αποτελεί τον αριθµό των ολοκληρωµένων παρτίδων 

(πραγµατοποιείται η εικασία πως γίνεται µια επιθεώρηση για κάθε ολοκληρωµένη 

παρτίδα). Εποµένως, το κόστος για τη δειγµατοληψία µεταβάλλεται µε βάση πόσο 

συχνά πρέπει να πραγµατοποιηθούν επιθεωρήσεις στη διαδικασία της παραγωγής. 
Άρα, όποτε θα πραγµατοποιείται δειγµατοληψία, η παρτίδα των συγκεκριµένων 

προϊόντων που ελέγχεται, πρέπει να επιβαρύνεται µε το αντίστοιχο κόστος 
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δραστηριότητας µιας δειγµατοληψίας. 

Οδηγοί κόστους συναλλαγών H συγκεκριµένη οµάδα οδηγών κόστους υπολογίζει 
τη συχνότητα που πραγµατοποιείται µία δραστηριότητα. Παραδείγµατα αυτών των 

οδηγών κόστους είναι ο αριθµός των τιµολογίων, τα οποία εκδίδονται ή των αγαθών, 

τα οποία παράγονται. Οι διάφοροι οδηγοί κόστους συναλλαγών είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν εφόσον το σύνολο των αντικειµένων, τα οποία απορροφούν το 

κόστος δραστηριότητας χρειάζονται σχεδόν το ίδιο µέγεθος της ορισµένης 
δραστηριότητας. Ο προγραµµατισµός και η επεξεργασία κάποιας παραγγελίας 
χρειάζονται ίδιο χρόνο ανεξάρτητα µε το προϊόν που προγραµµατίζεται και το 

εκάστοτε υλικό που αγοράζει µια εταιρεία. 

Οι οδηγοί του κόστους των συναλλαγών είναι οι πιο φτηνοί (σχετικά µε τον 

υπολογισµό τους) οδηγοί, όµως µπορεί να είναι επίσης οι πιο αναξιόπιστοι οδηγοί, 
αφού υποθέτουµε πως όταν λαµβάνει χώρα µία δραστηριότητα, γίνεται χρήση του 

ίδιου µεγέθους πόρων, κάτι που σηµαίνει πως η δραστηριότητα παρουσιάζει 
οµοιογένεια σχετικά µε τα προϊόντα της. Παραδείγµατος χάριν, η εφαρµογή κάποιου 

οδηγού συναλλαγής, που µπορεί να είναι ο αριθµός επανεκκινήσεων, έχει σαν 

δεδοµένο πως οι επανεκκινήσεις χρειάζονται έναν συγκεκριµένο χρόνο εκτέλεσης. Σε 
ένα µεγάλο µέρος δραστηριοτήτων η διαφορά χρήσης κάποιας δραστηριότητας ως 
προς τα κοστολογικά αντικείµενα είναι µηδαµινή, παρουσιάζοντας ως πραγµατική τη 

χρησιµοποίηση κάποιου οδηγού συναλλαγών. Σε διαφορετικά παραδείγµατα, στα 

οποία η διαφορά χρησιµοποίησης στις δραστηριότητες χαρακτηρίζεται ως µεγάλη, 

είναι αναγκαίοι οι οδηγοί κόστους, οι οποίοι παρουσιάζουν εντούτοις αρκετά 

µεγαλύτερη ακρίβεια. 

Οδηγοί κόστους διάρκειας Ο συγκεκριµένος τύπος οδηγών κόστους χαρακτηρίζει 
το χρονικό πλαίσιο εκείνο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή κάποιας δρα-

στηριότητας και εκτελείται σε περίπτωση που το ποσοστό χρήσης κάποιας 
δραστηριότητας παρουσιάζει αισθητές διαφορές. Παραδείγµατος χάριν, τα εύκολα 

προϊόντα είναι δυνατόν να χρειάζονται δέκα µε δεκαπέντε λεπτά για την 

επανεκκίνηση των µονάδων παραγωγής, από την άλλη µεριά µερικά πιο σύνθετα έως 
και έξι ώρες. Με τη βοήθεια ενός οδηγού κόστους συναλλαγής, που µπορεί να είναι ο 

αριθµός επανεκκινήσεων, υπερκοστολογούµε εκείνα τα εύκολα προϊόντα, τα οποία 

χρειάζονται λίγο και υποκοστολογούµε εκείνα τα περισσότερο πολύπλοκα που 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Προκειµένου να µην γίνει κάποιος λάθος 
υπολογισµός κόστους οφείλει να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της διάρκειας 
επανεκκίνησης ως οδηγός για την κατανοµή κόστους των επανεκκινήσεων στα 

διάφορα κοστολογικά αντικείµενα. 

Κάποιοι ακόµα οδηγοί κόστους διάρκειας είναι οι ώρες της άµεσης εργασίας. Για το 

σκοπό της µεταφοράς υλικών γίνεται να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός του κόστους 
διάρκειας ο χρόνος, ο οποίος είναι αναγκαίος για τη µεταφορά τους. Συνήθως οι 
οδηγοί του κόστους διάρκειας είναι περισσότερο συγκεκριµένοι σε σχέση µε τους 
οδηγούς κόστους συναλλαγών, όµως είναι περισσότερο δαπανηροί, αφού πρέπει να 

µαζεύονται δεδοµένα ως προς το χρόνο εφαρµογής κάποιας δραστηριότητας. 
Εξαιτίας του κόστους που χρειάζεται αυτή η ακριβής πληροφόρηση, πολλές εταιρείες 
υπολογίζουν τη χρονική διαφορά που χρειάζεται για ένα περισσότερο σύνθετο 

προϊόν. Ο καθορισµός ανάµεσα στους οδηγούς κόστους συναλλαγών και στους 
οδηγών κόστους διάρκειας οφείλει να πραγµατοποιείται σε µία ανάλυση µεταξύ 
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κόστους και κέρδους ανάµεσα στην πληροφόρηση και στα έξοδα που αυτή 

δηµιουργεί. 

Οδηγοί κόστους έντασης. Ο συγκεκριµένος τοµέας οδηγών κόστους χρειάζεται όταν 

οι οδηγοί κόστους διάρκειας αδυνατούν να δώσουν σαφή ενηµέρωση αφού οι οδηγοί 
κόστους έντασης υπολογίζουν το κόστος για τους πόρους όταν λαµβάνει χώρα 

κάποια δραστηριότητα. Με βάση την περίπτωση των επανεκκινήσεων, ένα δύσκολο 

προϊόν είναι δυνατόν να χρειάζεται ειδικευµένους υπαλλήλους για τη διαδικασία 

επανεκκίνησης της παραγωγής και τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων για τον έλεγχο της 
επανεκκίνησης. Ένας οδηγός κόστους διάρκειας έχει ως δεδοµένο πως όλες οι ώρες 
έχουν όµοιο κόστος, ενώ από την άλλη µεριά ο οδηγός κόστους έντασης απαιτεί τη 

χρησιµοποίηση περισσότερο εξειδικευµένων εργαζοµένων είτε ειδικά µηχανήµατα 

για τις επανεκκινήσεις. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση οδηγών κόστους έντασης, 
τότε τα κόστη οφείλουν να χρεώνονται αµέσως στο κοστολογικό αντικείµενο, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα οποία αθροίζουν τα κόστη της δραστηριότητας. 

Οι οδηγοί κόστους έντασης αποτελούν ειδικούς οδηγούς κόστους, είναι όµως οι πιο 

δαπανηροί όσον αφορά στην εφαρµογή. Η χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης 
κατηγορίας οδηγών οφείλει να εφαρµόζεται σε συνθήκες όπου οι πόροι είναι πολύ 

ακριβοί και υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση όταν εφαρµόζεται η δραστηριότητα. 

Για τον καθορισµό των σηµαντικότερων οδηγών κόστους εφαρµόζονται ορισµένες 
µέθοδοι, όπως: 

• Συνεντεύξεις: Όσοι βρίσκονται αναµεµιγµένοι µέσα σε κάποια δραστηριότητα 

µπορούν να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά µε διάφορους παράγοντες. Οι 
ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων γίνεται να οργανωθούν ούτως 
ώστε να καθοριστεί πότε χρειάζονται πιο πολλοί ή πιο λίγοι πόροι για την 

εφαρµογή κάποιας δραστηριότητας ή για να καθοριστούν οι αιτίες που 

δηµιουργούν  υπέρ ή υποαπασχόληση. 

 

• Ερωτηµατολόγια: Αυτές οι πληροφορίες γίνεται να προσδιοριστούν και µέσα 

από ερωτηµατολόγια. Η συγκέντρωση πληροφοριών κατά αυτόν τον τρόπο δίνει 
τη δυνατότητα για γρηγορότερη συγκέντρωση δεδοµένων από µεγάλο πλήθος 
ατόµων, όµως δεν επιτρέπει την εις βάθος άντληση στοιχείων σχετικά µε τις 
δραστηριότητες. 

 

• Παρατήρηση: Η παρατήρηση είναι πολλές φορές αναγκαία για να υπάρχει 
ευρεία κατανόηση των δεδοµένων κάποιας δραστηριότητας και των συντελεστών 

που γίνεται να διαµορφώσουν τη δοµή του κόστους. 
 

• Ανάλυση λογιστικών στοιχείων: Μέσω της ανάλυσης τρεχουσών λογιστικών 

πληροφοριών γίνεται να προσδιοριστούν πολλές φορές βασικά δεδοµένα για 

παράγοντες, οι οποίοι µεταβάλλουν το κόστος των δραστηριοτήτων. Όµως 
προκειµένου να είναι απλή η επεξεργασία των λογιστικών στοιχείων αυτών 

οφείλει να υπάρχει µέσα στα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Η διαδροµή 

από τους πόρους στις διάφορες δραστηριότητες και έπειτα στα κοστολογικά 

αντικείµενα φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα.  
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Ο προσδιορισµός του κόστους ανά µονάδα οδηγού κόστους ταυτίζεται µε τη µέθοδο 

χωρισµού του γενικού κόστους µε βάση την παραδοσιακή κοστολόγηση. 

Παρουσιάζεται εντούτοις η παρακάτω βασική διαφοροποίηση ανάµεσα στις βάσεις 
επιµερισµού και των οδηγών κόστους: οι δεύτεροι φανερώνουν θεµελιώδεις σχέσεις 
ανάµεσα στις δραστηριοτήτες και στα διάφορα αντικείµενα κοστολόγησης, και από 

την άλλη µεριά οι βάσεις επιµερισµού δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν λογική 

σχέση, ως προς τα έξοδα που επιµερίζονται µέσα από αυτές ή ως προς τα κοστο-

λογικά αντικείµενα.  

Όµοια ανακολουθία ίσως υπάρχει ακόµα και κατά τη διάρκεια του επανεπιµερισµού 

σχετικά µε το κόστος των διαφόρων βοηθητικών τµηµάτων στα κύρια. Τέτοιου 

είδους ανακολουθίες απορρίπτονται µέσα στις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες σε 
µια επιχείρηση. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η µέθοδος µέσω της συσχέτισης 
των γενικών εξόδων µε τα κοστολογικά αντικείµενα κατά την παραδοσιακή 

κοστολόγησης και της προσέγγισης της µεθοδολογίας ABC. 
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4.4.4. ∆ιαδικασία προσδιορισµού δραστηριοτήτων και οδηγών 

κόστους 

Η διαδικασία προσδιορισµού δραστηριοτήτων και οδηγών κόστους είναι µία 

ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα µέθοδος. Ως γνωστόν το πλήθος οδηγών κόστους 
έχει να κάνει µε την ακρίβεια, η οποία είναι αναγκαία στην κοστολόγηση και 
διαµορφώνεται από την σύνθεση της διαδικασίας παραγωγής και το πλήθος των 

διαφόρων παραγοµένων προϊόντων. 

Όµως η  µεθοδολογία ABC δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ αναλυτική, έτσι ώστε να 

παρέχει σωστές κοστολογικές πληροφορίες. Με βάση τους Kaplan και Cooper, µια 

κανονική µέθοδος ABC που εµπεριέχει τριάντα ως πενήντα δραστηριότητες, έχει 
θεµελιωθεί πάνω σε αξιόπιστες παραδοχές και ενέχει όσο γίνεται περισσότερους 
οδηγούς κόστους, είναι σε θέση να αποδώσει τιµές σχετικά µε το κόστος των 

διαφόρων αντικειµένων. Οι τιµές αυτές µπορεί είναι πολύ αξιόπιστες, µέσα σε ένα 

διάστηµα εµπιστοσύνης πέντε ως δέκα τις εκατό, ως προς µε το πραγµατικό κόστος 
που θα καθοριζόταν µε ένα ιδιαίτερα σαφές  κοστολογικό σύστηµα.  

Ακόµα η επιλογή των σωστών οδηγών κόστους έχει να κάνει µε το κόστος της 
µέτρησης τους και τις συνέπειες που είναι δυνατόν να εµφανιστούν στην 

συµπεριφορά των υπαλλήλων. Συνήθως η επιλογή οδηγών κόστους είναι µία 

εξισορρόπηση ανάµεσα στην ακρίβεια, η οποία ενδείκνυται στην κοστολόγηση και 
του κόστους που διαµορφώνει η ανάλυση των διαφόρων στατιστικών δεδοµένων. 

4.4.5. ∆εξαµενές κόστους 

Για να αποσαφηνιστεί η φάση της συσχέτισης των δραστηριοτήτων µε διάφορα 

κοστολογικά δεδοµένα, να καλυτερεύσει και να απλοποιηθεί ταυτόχρονα η ανάλυση 

ενός κοστολογικού συστήµατος, οι δραστηριότητες µε όµοια χαρακτηριστικά και 
παρόµοια σκοπιµότητα οµαδοποιούνται µέσα στις λεγόµενες δεξαµενές κόστους. Με 
αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριµένες δραστηριότητες έχοντας σχεδόν ίδια κοστολογική 

συµπεριφορά γίνεται να αντιµετωπισθούν µε βάση κοινούς οδηγούς κόστους. 

4.5. Κατηγοριοποίηση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων µιας 

επιχείρησης 

Προηγουµένως παρουσιάστηκε η γενική αναφορά ως προς τις δραστηριότητες που 

παρέχονται από υποστηρικτικές υπηρεσίες µιας εταιρείας. Ειδικότερα το άθροισµα 

των δραστηριοτήτων της εταιρείας γίνεται να επιµεριστεί σε πέντε κατηγορίες: α) σε 
αυτές που σχετίζονται µε τη µονάδα του προϊόντος, β) σε αυτές που έχουν να κάνουν 

µε τις παρτίδες των προϊόντων, γ) σε αυτές, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τις 
γραµµές παραγωγής, άσχετα µε το µέγεθος της κάθε παρτίδας ή τον όγκο της 
παραγωγής, δ) σε αυτές που σχετίζονται µε τη γενική λειτουργία της επιχείρησης 

και που δεν επηρεάζονται από τον όγκο παραγωγής και ε) σε µια κατηγορία 

δραστηριοτήτων, η οποία αφορά τους πελάτες µιας εταιρείας. 

Αυτή η πραγµατικότητα, ότι κάποιες δραστηριότητες έχουν να κάνουν µε τις µονάδες 
προϊόντων, ενώ άλλες µε γραµµές παραγωγής, είναι από τη µια µεριά ένα γεγονός 
που εµφανίζεται στις εταιρείες και από την άλλη ένα ζήτηµα που δεν λύνεται 
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κοστολογικά µε βάση τις κλασσικές µεθόδους κοστολόγησης. 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων που σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τη µονάδα ενός 
προϊόντος, αποτελούν η εργασία για την κατασκευή του, η κατανάλωση υλικών, η 

κατανάλωση ενέργειας, κα. Επίσης κάποια παραδείγµατα δραστηριοτήτων, τα οποία 

τοποθετούνται µέσα στη δεύτερη οµάδα, δηλαδή δραστηριοτήτων σχετικές µε τις 
παρτίδες των προϊόντων, αποτελούν οι επιθεωρήσεις παρτίδων κάποιων προϊόντων, η 

υποβολή παραγγελιών κτλ.  

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων, οι οποίες ταξινοµούνται στην τρίτη οµάδα, δηλαδή 

δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν µε τις γραµµές των προϊόντων, αποτελούν ο 

σχεδιασµός των προϊόντων και τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα. Οι 
δραστηριότητες της τέταρτης κατηγορίας συνθέτουν τις περισσότερες φορές άλλο 

χαρακτήρα και το κόστος τους διαµορφώνεται από αµοιβές και από κάποια γενικά 

έξοδα. Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα και άρα το 

κόστος τους οφείλει να θεωρείται κοινό για όλα τα προϊόντα της εταιρείας.  

Τέτοιου είδους δραστηριότητες αποτελούν η διοίκηση µιας εταιρείας κτλ. Το κόστος 
των δραστηριοτήτων αυτών κατά τη µεθοδολογία ABC σε σχέση µε την κλασσική 

κοστολόγηση υπολογίζεται ως κόστος περιόδου και τις περισσότερες φορές δεν 

επηρεάζει τα προϊόντα. Οι δραστηριότητες της πέµπτης κατηγορίας έχουν να κάνουν 

µε εκείνες τις δραστηριότητες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 

Παραδείγµατα αυτών των δραστηριοτήτων αποτελούν οι δραστηριότητες 
ενηµέρωσης των καταναλωτών κτλ. 

Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. 
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5. Η Περίπτωση της Αγροτικής Ασφαλιστικής για το έτος 2012 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κοστολογικά δεδοµένα της Αγροτικής 
Ασφαλιστικής για το έτος 2012.  

  

Πίνακας 5.1: Κατανοµή πρωτοβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.2: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.3: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.4: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 



 62 

 Πίνακας 5.5: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.6: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.7: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.8: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.9: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.10: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.11: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.12: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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 Πίνακας 5.13: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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Πίνακας 5.14: Κατανοµή δευτεροβάθµιου κόστους στην Αγροτική Ασφαλιστική 
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Η Αγροτική Ασφαλιστική εφαρµόζει το κοστολογικό σύστηµα ABC.  

Η µεθοδολογία αυτή έχει να κάνει µε τις διάφορες δραστηριότητες που λαµβάνουν 

χώρα στην Αγροτική Ασφαλιστική και τους λόγους που εµφανίζονται τα κόστη αυτά. 

Τα βασικά βήµατα  για την υλοποίηση της µεθόδου ABC είναι αρχικά ο καθορισµός 
των κύριων ενεργειών που πραγµατοποιούνται εντός της εταιρείας. Συγκεκριµένα 

προκειµένου το σύστηµα να είναι ευέλικτο και προσβάσιµο, είναι απαραίτητο να 

καθοριστούν οι δραστηριότητες που είναι από τη µία µεριά βασικές για τη λειτουργία 

της εταιρείας και από την άλλη δηµιουργούν σηµαντικό κόστος. 

Έπειτα έγινε ο επιµερισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Στη 

συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός του κόστους δραστηριοτήτων, το 

οποίο διαµορφώνεται από τις αµοιβές και από τα υπόλοιπα έξοδα, τα οποία έχουν να 

κάνουν µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων. Ακολούθησε η ταξινόµηση των 

διαφόρων δραστηριοτήτων σε δεξαµενές κόστους. Μετά έγινε ο καθορισµός των 

οδηγών κόστους. Ειδικότερα ως οδηγούς κόστους εννοούµε τις σχέσεις που 

συντελούν στην απορρόφηση του κόστους κάθε δραστηριότητας, από τα διάφορα 

αντικείµενα του κόστους. Τέλος έγινε ο επιµερισµός του κόστους σε µονάδες. Όπως 
είπαµε προηγουµένως, η εφαρµογή κάθε βήµατος εµπεριέχει ορισµένες 
ιδιαιτερότητες και χρήζει ιδιαίτερης προσπάθειας. 
 

Συγκεκριµένα, µε βάση τις παραπάνω καταστάσεις µε τα κοστολογικά δεδοµένα  

προκύπτει πως η κοστολόγηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής περιλαµβάνει τρία (3) 

επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά Αθήνα, Θεσ/νίκη και περιφερειακές µονάδες. Το 

δεύτερο επίπεδο αφορά τις ∆ιευθύνσεις. Το τρίτο επίπεδο  αφορά τα προϊόντα. 

Ουσιαστικά το πρώτο στάδιο κοστολόγησης είναι το αρχικό στάδιο καταγραφής των 

εξόδων στην εταιρεία και στο λογιστικό της σύστηµα. Άρα το έξοδο υπάρχει σαν 

Αθήνα, Θεσ/νίκη, Π/∆, Περιφερειακές µονάδες και Γραφεία Συντονισµού. 

 

Στο επόµενο στάδιο κοστολόγησης τα έµµεσα έξοδα που είναι καταγεγραµµένα σαν 

Αθήνα, Θεσ/νίκη και Π/∆ επιµερίζονται  σε διευθύνσεις µε  κλειδιά- οδηγούς τα 

τετραγωνικά µέτρα επιφανείας των γραφείων, τον αριθµό του προσωπικού που 

απασχολείται, τα σταθερά ποσοστά που έχουν προκύψει βάσει υπολογισµών τα 

περασµένα χρόνια. Έτσι τα τετραγωνικά είναι το κλειδί για τον επιµερισµό των 

εξόδων ηλεκτρισµού, ο αριθµός του προσωπικού για τα τηλεφωνικά έξοδα, τα 

σταθερά ποσοστά των διευθύνσεων είναι ο οδηγός για τον επιµερισµό των εξόδων 

ενηµέρωσης έντυπου τύπου κλπ. 

 

Οι παραγωγικές διευθύνσεις και τµήµατα συνιστούν και τα προϊόντα της εταιρείας.  
   

Επιλέχθηκε για µελέτη η περίπτωση της Αγροτικής Ασφαλιστικής αφενός λόγω της 
εξασφάλισης των απαραίτητων δεδοµένων  και αφετέρου για το γεγονός ότι 
πρόκειται για µια µεγάλη και µοντέρνα ασφαλιστική εταιρία δεκτική στις προκλήσεις 
και εξελίξεις του ευρύτερου οικονοµικού περιβάλλοντος της. 
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6. Συµπεράσµατα. 

 
Η ΑΤΕ Ασφαλιστική υιοθέτησε και εφαρµόζει επιτυχώς το κοστολογικό σύστηµα 

ABC τους παρακάτω λόγους 
 

- ∆ραστηριοποιείται σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον(69 ασφαλιστικές 
εταιρίες εκ των οποίων οι 38 αλλοδαπών συµφερόντων). 

-  Έχει έντονο προσανατολισµό στον πελάτη. 

- Πολλά προϊόντα  µε όχι οµοιόµορφη παραγωγική διαδικασία(ασφάλειες κατά 

κινδύνων, ασφάλειες ζωής-υγείας-εισοδήµατος κλπ). 

-   Υψηλή συµµετοχή των ΓΒΕ στα έτοιµα προϊόντα και υπηρεσίες. 
-  Οι γραµµές παραγωγής των προϊόντων είναι πολλές, διαφορετικές και απαιτούν 

υπηρεσίες διαφορετικού βαθµού στήριξης. Η παραγωγή πραγµατοποιείται από 6 Π/∆, 

39 Γραφεία Συντονιστών, 645 Πρακτορεία, 500 Τραπεζικά Κατ/τα κλπ που 

χρειάζονται διαφορετική τεχνική υποστήριξη. 

-  Οι γραµµές παραγωγής των προϊόντων διαφέρουν πολύ στον όγκο και στην 

πολυπλοκότητα παραγωγής Οι Π/∆, τα Γραφεία Συντονιστών, τα Πρακτορεία κλπ 

διαφέρουν πολύ στον όγκο και στην πολυπλοκότητα της παραγωγής(πλήθος 
ασφαλίσεων, και είδος ασφαλιστηρίων).  

-  Τα γενικά έξοδα αποτελούν µία σηµαντική µερίδα του συνολικού κόστους. 
Συγκεκριµένα, για τη χρήση 2012 η λειτουργία διοίκησης ανέρχονται σε 12,4 εκατ. € 

και η λειτουργία διάθεσης σε 6,8 εκατ. €, όταν το σύνολο των λειτουργικών εξόδων 

της εταιρίας ανέρχεται σε 31,4 εκατ. €. 

-  Η διαδικασία παραγωγής έχει αλλάξει σηµαντικά και από εντάσεως εργασίας 
µετατράπηκε σε εντάσεως σύγχρονης τεχνολογίας. Η εν γένει διαδικασία σύναψης 
και έκδοσης ασφαλιστηρίων έχει µηχανογραφηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό και σε 
ορισµένες περιπτώσεις οι σχετικές πράξεις είναι on-line    

 

Η εταιρία µε την εφαρµογή του κοστολογικού συστήµατος ABC έχει αποκτήσει τις 
ακόλουθες ενδεικτικές επιχειρησιακές δυνατότητες. 
 

-  Σωστή µέτρηση της απόδοσης του προϊόντος  στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 

σύγκριση των εσόδων-εξόδων είναι ευχερής και ασφαλής για καθένα από τα 

προϊόντα της. πχ ∆/νση Ατοµικών Ασφαλίσεων Ζωής, ∆/νση Πυρός, ∆/νση 

Αυτοκινήτων κλπ. 

-  Καλύτερες διοικητικές αποφάσεις και ασφαλέστερο καθορισµό της τιµής πώλησης 
των προϊόντων της. 
-  Οι προϋπολογισµοί και οι προβλέψεις γίνονται µε καλύτερες βάσεις δεδοµένων.  

-  ∆υνατότητα συγκέντρωσης του κόστους αναφορικά µε πολλά και διαφορετικά 

κοστολογικά αντικείµενα, όπως πχ τοµείς ευθύνης παραγωγής, σηµαντικοί πελάτες 
κλπ. 

-  Τέλος, ο έλεγχος του κόστους, χωρίς να µειώνεται η ποιότητα του service προς τους 
πελάτες. 
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