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Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η λογιστική είναι μια παγκόσμια γλώσσα των επιχειρήσεων και παρέχει απαραίτητη 

και χρήσιμη πληροφόρηση για την ομαλή λειτουργία τους. Αλλά ως εργαλείο ανταπόκρισης σε 

χρονικές απαιτήσεις, τα λογιστικά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα όπως 

αναξιοπιστία, ατέλειες, ανακρίβειες, ανακολουθίες για μακροπρόθεσμες  επιδράσεις και 

μέτρηση λανθασμένων μεταβλητών1.  

 Υποστηρίζεται από αρκετούς ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η υπάρχουσα 

λογιστική να παράσχει στους managers όλες εκείνες τις πληροφορίες προκειμένου να πάρουν 

έγκαιρες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, 

την αύξησης του ανταγωνισμό που καθώς και την εξάπλωση των πληροφοριών, τα 

παραδοσιακά συστήματα διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης δεν μπορούν να 

παράσχουν χρήσιμη πληροφόρηση προκειμένου να βοηθήσουν την διοίκηση στην εκπλήρωση 

των οργανωσιακών στόχων και στην λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο. 

Η νέα τεχνολογία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια αλλαγή στη δομή του κόστους 

και κατά συνέπεια αυξάνει το επίπεδο πολυπλοκότητας, την ανταγωνιστικότητα και επιταχύνει 

τις αλλαγές στο γενικότερο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Με την αύξηση του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, η καταλληλότητα των υπάρχουσων 

κοστολογικών συστημάτων τίθεται σε αμφισβήτηση σε σχέση με νέα εργαλεία τα οποία σκοπό 

έχουν να βοηθήσουν περισσότερο τις επιχειρήσεις. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει την έννοια του κόστους όπως αυτή 

έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και ανάλογα με τον σκοπό που καλούνταν και καλείται να 

υπηρετήσει. Επίσης, ερευνάται η ιστορική πορεία της επιστήμης της κοστολόγησης από τα 

πρώτα βήματα της μέχρι και σήμερα καθώς και οι κυριότερες μορφές της. Η προσοχή 

επικεντρώνεται στην κοστολόγηση στον τομέα των υπηρεσιών η οποία αποτελεί μια 

παράμετρο της κοστολόγησης η οποία, βιβλιογραφικά, δεν έχει εξεταστεί σε όλη της την 

έκταση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις πιο σύγχρονες μορφές της και κυρίως σε μια 

συγκεκριμένη μέθοδο, την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity-Based 

Costing).  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας δίνεται ένα πρακτικό παράδειγμα πάνω στην 

κοστολόγηση στις υπηρεσίες. Το παράδειγμα αφορά την κοστολόγηση σε έναν εκπαιδευτικό 

                                                 
1 Ηussain Mostaque, Gunasekaran A., Laitinen K. Erkki, (1998), “Management Accounting Systems in Finnish 
Service Firms”, Technovation, 18(1), pp. 57 
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οργανισμό. Μελετάται η συγκέντρωση, κατανομή και ο επιμερισμός του κόστους στους φορείς 

που το προκαλούν.  

 

1.2  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στη προβιομηχανική περίοδο οι σημαντικότεροι σκοποί της λογιστικής κόστους ήταν η 

τιμολόγηση και η αξιολόγηση των αποθεμάτων2. Η κοστολόγηση χρησιμοποιήθηκε για τον 

καθορισμό τιμών από τη στιγμή που ανταγωνισμός ουσιαστικά δεν υπήρχε ενώ και ο 

κυβερνητικός παρεμβατισμός εξασφάλιζε εύκολες αγορές. Οι επιχειρήσεις μπορούσαν πολύ 

εύκολα να μεταβιβάσουν οποιοδήποτε κόστος στους καταναλωτές διαμέσου των τιμών των 

προϊόντων. 

Την περίοδο εκείνη η κοστολόγηση δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων 

είτε αυτές είχαν βραχυπρόθεσμο είτε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, η ανάγκη για 

σωστή τιμολόγηση διαμέσου του υπολογισμού του κόστους οδήγησε σε σημαντικά 

επακόλουθα. Οι τιμές των προϊόντων προσδιορίζονταν με την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός 

περιθωρίου κέρδους πάνω στο πλήρες κόστος.  

 

1.3  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αν και οι περισσότερες μέθοδοι κοστολόγησης έχουν αναπτυχθεί για βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, πολλές από τις  σχετικές έννοιες βρίσκουν εφαρμογή και τομέα των υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα, και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να διακρίνουν το σταθερό 

από το μεταβλητό κόστος το οποίο προκύπτει από τις υπηρεσίες έτσι ώστε να υπολογισθεί η 

κερδοφορία τους, να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός.  

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνήθως έχουν, όπως ακριβώς και οι παραγωγικές 

επιχειρήσεις, σημαντικά συνολικά σταθερά κόστη. Για παράδειγμα, ένα πανεπιστήμιο πρέπει 

να πληρώσει το κόστος των αποσβέσεων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, την 

συντήρηση, τα βοηθητικά υλικά και την αρχειοθέτηση των φοιτητών. Τέτοια έμμεσα κόστη 

πρέπει να αντισταθμίζονται από ανάλογα έσοδα. 

Οι έννοιες περί σωστού επιμερισμού και προσεκτικής παρακολούθησης του συνολικού 

κόστους δεν ισχύουν μόνο σε παραγωγικές επιχειρήσεις αλλά και σε οργανισμούς παροχής 

υπηρεσιών. 

                                                 
2 Bhimani Alnoor, “Management Accounting: European Perspectives”, Oxford University press- Oxford, New 
York, 1996 pp. 145  
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1.3.1 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες προέκυψαν σημαντικές αλλαγές στον τομέα των 

υπηρεσιών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα δεδομένα στο χώρο. Η μεταβολές αυτές 

επηρέασαν τόσο την σύνθεση των ανταγωνιστών και των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και 

την ελευθερία στον καθορισμό των τιμών. Οι επιχειρήσεις που έχουν αποτελεσματική 

διοίκηση μπορούν να γίνουν κερδοφόρες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης επείδη αναπτύχθηκαν σε παλαιότερες χρονικές περιόδους και 

συγκεκριμένα για λογαριασμό των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων δεν ενδείκνυνται στο 

σύνολο τους για τις υπηρεσίες3. Το σημαντικότερο πρόβλημα στα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, αναφορικά με τις υπηρεσίες, είναι να εντοπίσουν μια λογική βάση μερισμού 

του έμμεσου κόστους πράγμα που σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν για την 

αναγνώριση οδηγών κόστους όπως συμβαίνει με το ABC. 

 

 

1.3.2 ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ακόμη πιο δύσκολο να υπολογίσουν το 

κόστος των υπηρεσιών σε σχέση με τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Επειδή δεν έχουν 

αποθέματα, η πίεση από εξωτερικές δυνάμεις, όπως είναι οι προμηθευτές, για την ανάπτυξη 

ενός συστήματος κοστολόγησης δεν ήταν τόσο σημαντική4. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης 

εξωτερικής πίεσης λίγοι επιχείρησαν να καθορίσουν ένα σύστημα κοστολόγησης των 

υπηρεσιών που παρέχουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να 

αντιληφθούν αν οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι κερδοφόρες ή όχι.  

Η έλλειψη συστήματος κοστολόγησης σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι 

ενοχλητική όταν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους είναι 

σταθερό και δεν μπορεί να χρεωθεί άμεσα σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Στις επιχειρήσεις 

παραγωγής προϊόντων υπάρχει το κόστος των α΄ υλών το οποίο σχετίζεται άμεσα με το 

κατάλληλο προϊόν. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να εφαρμοστεί αυτή η πρακτική στις 

υπηρεσίες, γίνεται αντιληπτό ότι τι κόστος που προκύπτει ουσιαστικά υποστηρίζει ταυτόχρονα 

όλες τις δραστηριότητες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διάκριση και ο μερισμός του 

κόστους σε κάθε μεμονωμένη υπηρεσία. Η έλλειψη άμεσου κόστους υποδηλώνει ότι κάθε 

                                                 
3 Ηussain Mystique, Gunasekaran A., Laitinen K. Erkki, (1998), “Management Accounting Systems in Finnish 
Service Firms”, Technovation, 18(1), pp. 59 
 
4 Baxendale J. Sidney, “Activity-Based Costing for the Small Business: A Primes”, Business Horizons, January – 
February 2001, pp.63 
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Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

σύστημα κοστολόγησης που σχεδιάζεται για να καθορίσει το κόστος της κάθε υπηρεσίας θα 

πρέπει να στηρίζεται σε μια μέθοδο επιμερισμού τέτοιου είδους κόστους.  

Στο σημείο αυτό εισέρχεται η κοστολόγησης κατά δραστηριότητες ή αλλιώς Activity 

Based Costing (ABC). Το ABC είναι μια μέθοδος επιμερισμού του κόστους σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Πρόκειται για μια εναλλακτική μέθοδος κοστολόγησης η οποία μπορεί αν 

λειτουργήσει και ως συμπληρωματική των παραδοσιακών μορφών κοστολόγησης για την 

ενημέρωση εξωτερικών συνεργατών όπως είναι οι κυβερνητικές αρχές και οι πιστωτές . είναι 

κατάλληλη ως βάση για την ετοιμασία λογιστικής πληροφόρησης η οποία προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων μιας νέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Το ABC είναι ένα σύστημα κοστολόγησης που χρησιμοποιεί την ίδια λογιστική βάση η 

οποία χρησιμοποιείται για την εξωτερική πληροφόρηση σχετικά με την κερδοφορία των 

προϊόντων / υπηρεσιών. Ενώ οι παραδοσιακές προσεγγίσεις κοστολόγησης επικεντρώνονται 

στο κόστος της άμεσης εργασίας και των άμεσων υλικών, το ABC εκτείνει την προσοχή του 

και σε άλλες μορφές κόστους όπως το κόστος marketing και προώθησης. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις όπου η προώθησης κοστίζει 

περισσότερο από ότι η ίδια η παραγωγή του προϊόντος / υπηρεσίας. Επιπλέον, τo ABC 

αποδίδει τα παραπάνω κόστη στα προϊόντα / υπηρεσίες βασισμένο στην έκταση που το καθένα 

από αυτά δεσμεύει πόρους των παραπάνω δραστηριοτήτων- προώθηση, marketing, κοκ-. 

Το ΑBC παρέχει την διοίκηση με πληροφορίες για το κόστος που σχετίζεται με την 

ανενεργή δυναμικότητα της επιχείρησης έτσι ώστε αυτή να λάβει διορθωτικές κινήσεις 

σχετικά με το μίγμα προϊόντος / υπηρεσιών. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του ABC είναι 

η καλύτερη πληροφόρηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων. Η χρήσης 

του μπορεί να αποκαλύψει ποια προϊόντα ή υπηρεσίες είναι κερδοφόρα και ποια όχι.  

Το ABC δεν είναι ένα τελείως ξεχωριστό σύστημα κοστολόγησης. Αντλεί πληροφορίες 

από την βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Άλλωστε η εφαρμογή του ABC είναι σχετικά εύκολη στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον από τη στιγμή που όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

μηχανογραφημένα λογιστικά συστήματα.  

 

1.4  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  
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Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

Όταν κανείς σκέφτεται καθαρά θεωρητικά τι μπορεί να αντιπροσωπεύει η έννοια του 

κόστους, θα μπορούσε να πει ότι είναι μια διαδικασία για την δημιουργία νέων αξιών μέσα 

από τη διαδικασία της παραγωγής και της προσφοράς5.  

Το κόστος ορίζεται ως το σύνολο των εξόδων που απαιτούνται υπό δεδομένες 

τεχνικοοικονομικές συνθήκες για να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και να προσλάβει 

ορισμένη μορφή ή ιδιότητες καθώς και θέση στον χώρο και στο χρόνο6. Χαρακτηριστικό του 

παραπάνω ορισμού είναι ότι στα έξοδα που απαιτούνται και όχι στα έξοδα στα οποία πράγματι 

υποβλήθηκε η οικονομική μονάδα.  

Ένας άλλος ορισμός που χρησιμοποιείται για την έννοια του κόστους είναι αυτός που 

αναφέρει ότι το κόστος είναι η σε χρηματικές μονάδες εκφραζόμενη θυσία που εσκεμμένα 

υφίσταται κανείς για την απόκτηση ή δημιουργία υλικών ή άϋλων οικονομικών αγαθών7.  

Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή είναι δυνατό το κόστος να έχει εκπνεύσει ή όχι. Το 

τμήμα του κόστους που δεν έχει εκπνεύσει αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο ενεργητικού δηλαδή 

πένα σύνολο στοιχείων που δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί ενώ το τμήμα που έχει εκπνεύσει 

αντιπροσωπεύει έξοδο.   

Έξοδα που δημιουργούνται από τις πωλήσεις ή την γενική διοίκηση δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν στο κόστος εκτός από εκείνα που αφορούν, κατά εξαίρεση, περιοχές 

δραστηριότητας όπως η μεταφορά και η αποθήκευση. 

Κάθε απόκτηση οικονομικού αγαθού από επαχθή αιτία συνεπάγεται για την επιχείρηση 

ένα κόστος8.  

Η έννοια του κόστους χρησιμοποιείται με ασάφεια ενώ πολλές φορές χρησιμοποιείται 

και λανθασμένα. Χρησιμοποιείται σε τόσες πολλές διαφορετικές περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατό να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός ο όποιος να ικανοποιεί όλους. Στην λογιστική, 

για παράδειγμα, τα κόστη προκύπτουν από δραστηριότητες που έχουν εκπληρωθεί. Από την 

άλλη, στην οικονομική θεωρεία το κόστος μπορεί να αφορά την αξία των ευκαιριών που έχουν 

προκαθοριστεί.  

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ζητήματος, το κόστος αντικατοπτρίζει την δαπάνη η 

οποία γίνεται για να διασφαλίσει το οικονομικό πλεονέκτημα ή, αλλιώς, να διασφαλίσει τους 

                                                 
5 Monden Yasuhiro, Sakurai Michiharu, “Japanese Management Accounting – A World Class approach to Profit 
Management”, Productivity Press, Cambridge Massachusetts, (1989) pp.324 
6 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ.32 
7 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ.33 
8 Σακκέλης Ι. Εμμανουήλ, “Κοστολόγηση Εσωλογιστική και Εξωλογιστική”, Εκδ. Βρύκους, Αθήνα 1992. 
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Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

πόρους που παράγουν εισόδημα9. Οι πόροι μπορεί είτε να έχουν υλική μορφή όπως τα 

μηχανήματα ή τα υλικά είτε να έχουν την μορφή υπηρεσιών όπως είναι η ενέργεια ή το 

ενοίκιο.  

Την στιγμή που προκύπτει, κάθε δαπάνη απεικονίζει μια θυσία που γίνεται για την 

διασφάλιση ενός οικονομικού πλεονεκτήματος το οποίο είτε έχει ήδη αποκτηθεί είτε 

αναμένεται να αποκτηθεί. Μέχρι την χρονική στιγμή που το πλεονέκτημα θα αποκτηθεί αυτό 

το κόστος αναφέρεται ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισμό. Όταν πια το πλεονέκτημα 

έχει αποκτηθεί τότε το κόστος λέμε ότι έχει εκπνεύσει οπότε στα αποτελέσματα χρήσης θα 

παρουσιαστεί ως δαπάνη στην περίπτωση που συνεισφέρει στην δημιουργία εσόδων και ως 

ζημία στην περίπτωση που δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα είτε σε παρούσα είτε σε 

μελλοντική χρονική περίοδο. 

 

1.4.1   ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ο όρος ΄΄κόστος΄΄ είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη λέξη η οποία αντανακλά ένα 

χρηματικό μέσο μέτρησης των πόρων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθούν 

κάποιοι στόχοι. Όμως, συνήθως η λέξη κόστος σπάνια χρησιμοποιείται χωρίς να προηγηθεί 

κάποιο αντικείμενο στο οποίο να αναφέρεται.  

Κόστος είναι η μέτρηση των οικονομικών πόρων που θυσιάστηκαν ή αυτών που θα 

θυσιαστούν στο μέλλον για να επιτευχθεί κάποιος αντικειμενικός σκοπός10. Στο παρελθόν η 

έννοια του κόστους περιλάμβανε μόνο την θυσία των οικονομικών που είχε πραγματοποιηθεί 

ήδη ενώ σήμερα στο κόστος υπολογίζεται και η μελλοντική θυσία. Στην εποχή μας θεωρείται 

σαν κόστος ακόμη και εκείνο που μπορεί να προεκτιμηθεί και να προγραμματισθεί. 

Ένας εναλλακτικός ορισμός του κόστους θα μπορούσε να είναι η τιμή που 

καταβλήθηκε για την απόκτηση, διατήρηση, παραγωγή ή χρήση υλικών ή προϊόντων ή 

υπηρεσιών.  

Στις επιχειρήσεις το κόστος αγοράς ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μετατρέπεται 

σε δαπάνη όταν το στοιχείο αυτό αποσβεσθεί. Δαπάνη είναι το εκπνευσθέν κόστος. Αντίθετα, 

όταν χρηματικοί πόροι χρησιμοποιούνται για μισθούς, ενοίκια, ασφάλιστρα κλπ, ενώ υπάρχει 

μείωση των ρευστών δεν υπάρχει ταυτόχρονη και άμεση αύξηση κάποιου άλλου περιουσιακού 

στοιχείου. Στην 2η περίπτωση ο υπολογισμός των εξόδων είναι πιο εύκολος αφού δεν 

χρειάζεται να υπολογισθεί η ωφέλιμη ζωή όπως συμβαίνει με τα πάγια. 
                                                 
9 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p. 14. 
10 Τσακλαγκανος Α. Άγγελος, (1998), “Θεωρία και Λογιστική Κόστους για την Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων”, Αφοι Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 7 
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Κόστος είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν 

για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την χρησιμοποίησή τους 

για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.   

 

1.4.2  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ο υπολογισμός του κόστους είναι απαραίτητος για τους εξής λόγους. 

1. Για την άσκηση σωστής τιμολογιακής πολιτικής.  

2. Για να προσδιορίζουμε την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης.  

3. Για την διαχείριση και αποτίμησης των αποθεμάτων. 

4. Για να προσδιοριστεί το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης καθώς και τα περιοδικά 

αποτελέσματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Προκειμένου να καταλάβει κανείς πως τα λογιστικά συστήματα υπολογίζουν τα κόστη 

και έπειτα μεταβιβάζουν τις πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους αποτελεσματικά απαιτείται 

πλήρης κατανόηση της ορολογίας που έχει σχέση με το κόστος. 

Ένα αντικείμενο κόστους είναι μια δραστηριότητα για την οποία απαιτείται ένα 

ξεχωριστό μέσο μέτρησης. Με άλλα λόγια, αν οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών 

επιθυμούν να γνωρίσουν το κόστος από κάτι, αυτό το κάτι ονομάζεται αντικείμενο κόστους. 

Αντικείμενο κόστος μπορεί να θεωρηθεί το κόστος μιας υπηρεσία που προσφέρεται στην 

τράπεζα ή σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το κόστος ενός οποιουδήποτε 

προϊόντος ή το κόστος λειτουργίας ενός τμήματος σε έναν οργανισμό.  

 

1.4.3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

1. Ανάλογα με τον χρόνο έλευσης τους. 

Α) ιστορικό κόστος 

Β) τρέχον κόστος αντικατάστασης 

Γ) προκαθορισμένο κόστος  

 Προϋπολογιστικό κόστος  

 Πρότυπο κόστος  

2. Ανάλογα με την αποθεματοποίησης του ή όχι 

Α) βιομηχανικό κόστος ή κόστος προϊόντος  

Β) μη βιομηχανικό κόστος ή κόστος περιόδου 

3. Ανάλογα με τη συμπεριφορά τους  
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Α) μεταβλητό κόστος. Πρόκειται για το κόστος το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την 

μεταβολή της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι αναλογική, 

δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής του κόστους είναι ανάλογος με τον ρυθμό μεταβολής της 

δραστηριότητας, αύξουσα, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής του κόστους είναι μεγαλύτερος από 

τον αντίστοιχο του βαθμού δραστηριότητας και φθίνουσα, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής του 

κόστους είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο του βαθμού δραστηριότητας. 

Β) σταθερό κόστος. Είναι το κόστος εκείνο το οποίο σε σύνολο δεν μεταβάλλεται ανάλογα με 

τις αυξομειώσεις του βαθμού δραστηριότητας της επιχείρησης. Το χαρακτηριστικό του 

σταθερού κόστους δεν είναι ότι παραμένει αμετάβλητο αλλά ότι η μεταβολή του οφείλεται σε 

άλλους παράγοντες πέρα του βαθμού δραστηριότητας. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο 

χρόνος. Συνεπώς, το σταθερό κόστος μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο και όχι σε σχέση με 

την δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Γ) ημιμεταβλητό κόστος. Είναι εκείνη η κατηγορία κόστους όπου χωρίζεται σε δύο τμήματα. 

Ένα μεταβλητό και ένα σταθερό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνήθως τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα. Τα κόστη αυτά μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή 

της δραστηριότητας της επιχείρησης αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό. Ο βαθμός ανταπόκρισης του 

ημιμεταβλητού κόστους στην αλλαγή του όγκου της δραστηριότητας εξαρτάται από τα 

ποσοστά των σταθερών και μεταβλητών στοιχείων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο 

ημιμεταβλητό κόστος. 

4. Ανάλογα με τη συνάφεια τους ή μη για λήψη αποφάσεων 

Α) σχετικό ή συναφές η διαφορικό κόστος  

Β) άσχετο ή κοινό ή διαφορικό κόστος  

5. Ανάλογα με τη δυνατότητα ελέγχου ή μη  

Α) ελεγχόμενο κόστος.   

 Β) μη ελεγχόμενο κόστος  

6. Ανάλογα με τον τρόπο ενσωμάτωσης τους  

Α) Άμεσο κόστος. Είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά για χάρη ενός μόνο είδους                

προϊόντος ή υπηρεσίας ή μιας διαδικασίας. Ο χειρισμός του κόστους αυτού είναι εύκολος γιατί 

εξ ορισμού γνωρίζει κανείς που θα χρεωθεί το εν λόγω κόστος.  

Β) Έμμεσο κόστος. Πρόκειται για το κόστος το οποίο γίνεται για την εξυπηρέτηση 

περισσότερων του ενός  προϊόντος ή υπηρεσίας ή λειτουργίας κ.λ.π. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 

να βρεθεί ένας τρόπος καταμερισμού του συγκεκριμένου κόστους στα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται. Η κατανομή αυτή είναι δύσκολο να γίνει αφού υπάρχουν 
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πολλά κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οπότε σε τελική ανάλυση είναι 

καθαρά θέμα υποκειμενικό ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν. 

 1.4.4  ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΌΣΤΟΥΣ  
1.4.4.1  ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Στην λήψη αποφάσεων το κόστος μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με το κατά πόσο 

είναι σχετικό με μια συγκεκριμένη απόφαση. Σχετικό θεωρείται το μελλοντικό κόστος ή/ και 

το εισόδημα το οποίο μεταβάλλεται όταν λαμβάνεται μια απόφαση μέσα στην επιχείρηση ενώ 

μη σχετικό θεωρείται εκείνο το οποίο δεν επηρεάζεται από μια οποιαδήποτε απόφαση.  
1.4.4.2  ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ 

Ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται οι εν λόγω όροι αντί για τους όρους σχετικό και μη 

σχετικό. Κόστη που μπορούν αν αποφευχθούν ονομάζονται εκείνα τα οποία η επιχείρηση 

μπορεί να γλιτώσει αν δεν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη εναλλακτική δραστηριότητα ενώ την 

άλλη κατηγορία κόστους δεν μπορεί να την αποφύγει. 
1.4.4.3  ΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΑ ΚΟΣΤΗ (SUNK COSTS) 

Αναφέρεται στο κόστος των πόρων που έχουν ήδη αποκτηθεί και όπου το συνολικό 

κόστος δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε εναλλακτική απόφαση για δράση και αν παρθεί. 

Πρόκειται για κόστη τα οποία έχουν προκύψει από παρελθούσες αποφάσεις και οι οποίες δεν 

μπορούν να μεταβληθούν από οποιαδήποτε απόφαση, παρούσα ή μελλοντική. 

Η συγκεκριμένη μορφή κόστους δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην λήψη 

αποφάσεων αλλά διαχωρίζεται από τα μη σχετικά κόστη. Για παράδειγμα, η σύγκριση μεταξύ 

δύο εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ίδια δαπάνη σε 

εργατοώρες οπότε το συγκεκριμένο μέσο μέτρησης θεωρείται μη σχετικό επειδή παραμένει το 

ίδιο ανεξάρτητα από την επιλεγόμενη μορφή δραστηριότητας αλλά δεν ανήκει στην κατηγορία 

των μη ανακτήσιμων κοστών από τη στιγμή που θα προκύψει σε κάποια μελλοντική χρονική 

στιγμή.  
1.4.4.4  ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (OPPORTUNITY COSTS) 

Ορισμένες μορφές κόστους που χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων συνήθως 

δεν εμφανίζονται στο λογιστικό σύστημα. Το κόστος που εμφανίζεται στις λογιστικές 

καταστάσεις βασίζεται σε πληρωμές και υποχρεώσεις παρελθουσών περιόδων που πρέπει από 

πληρωθούν σε κάποια συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή. Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο 

για την λήψη αποφάσεων να υπολογιστούν κάποια κόστη τα οποία δεν συνοδεύονται από 

εισροές ή εκροές μετρητών. Αυτά τα κόστη ονομάζονται κόστη ευκαιρίας. Το κόστος 

ευκαιρίας είναι εκείνο το κόστος το οποίο αξιολογεί σε χρηματικές  μονάδες τις 
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επιχειρηματικές ευκαιρίες που έχουν χαθεί ή έχουν θυσιαστεί όταν η επιλογή μιας μορφής 

δράσης αποκλείει την παράλληλη ανάληψη μιας εναλλακτικής μορφής δράσης.  

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η χρησιμότητα του υπολογισμού του παραπάνω 

κόστους έγκειται σε περιπτώσεις σημαντικής στενότητας παραγωγικών πόρων. Αν δεν υπάρχει 

εναλλακτική χρήση για κάποιους πόρους τότε το κόστος ευκαιρίας είναι μηδενικό αλλά αν 

υπάρχει εναλλακτική χρήση τότε κόστος ευκαιρίας υπάρχει. 
1.4.4.5  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

             (INCREMENTAL ΚΑΙ MARGINAL COST)  

Tο εσωτερικό ή διαφοροποιημένο κόστος και εισόδημα αποτελεί το επιπλέον κόστος ή 

εισόδημα, αντίστοιχα, από την προσθήκη ενός συνόλου μονάδων ενός αποτελέσματος. 

Εννοιολογικά, το οριακό κόστος δεν απέχει ιδιαίτερα από το εσωτερικό  κόστος. Η κύρια 

διαφορά είναι ότι το οριακό κόστος αναφέρεται στο επιπλέον κόστος ή εισόδημα μιας και 

μόνο μονάδας ενός αποτελέσματος ενώ όπως προαναφέρθηκε το εσωτερικό  κόστος 

αναφέρεται σε ένα σύνολο μονάδων. 
1.4.4.6  ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ 

Τα κόστη που ορίζονται στα διάφορα κόστη μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Τα άμεσα κόστη και τα έμμεσα κόστη. Το άμεσο κόστος είναι εκείνο που μπορεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί και να αναγνωριστεί ότι επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο ένα 

αντικείμενο κόστους. Αντίθετα, το έμμεσο κόστος δεν μπορεί να οριστεί ότι επιβαρύνει ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο κόστους. Κάποιες φορές το άμεσο κόστος αντιμετωπίζεται ως 

έμμεσο γιατί η ανίχνευση του κόστους και ο καταμερισμός του στα αντικείμενο κόστους δεν 

είναι αποτελεσματικό από την άποψη του κόστους. Το άμεσο κόστος μπορεί να ανιχνευθεί με 

ακρίβεια επειδή μπορεί εύκολα να κατανεμηθεί στο αντίστοιχο αντικείμενο κόστους. Αντίθετα 

για το έμμεσο κόστος αυτό που μπορεί να γίνει είναι υπολογιστεί κατά προσέγγιση το τμήμα 

εκείνο που θα χρεωθεί στα διάφορα αντικείμενο κόστους. Για αυτό το λόγο όσο μεγαλύτερο το 

τμήμα του κόστους που ορίζεται ως άμεσο τόσο πιο ακριβής είναι ο καταμερισμός του 

κόστους.  

Η διάκριση μεταξύ άμεσου και έμμεσου κόστους εξαρτάται και από το αντικείμενο 

κόστους. Ένα κόστος μπορεί να αντιμετωπιστεί ως άμεσο σε ένα αντικείμενο κόστους και ως 

έμμεσο σε ένα άλλο αντικείμενο κόστους. Για παράδειγμα ο μισθός ενός εργοδηγού σε ένα 

τμήμα συντήρησης. Αν το αντικείμενο κόστους είναι το ίδιο το τμήμα συντήρησης τότε ο 

μισθός κατατάσσεται στο άμεσο κόστος ενώ αν το αντικείμενο κόστους είναι το προϊόν τότε ο 

ίδιος μισθός κατατάσσεται στο έμμεσο κόστος επειδή το συγκεκριμένο κόστος δεν μπορεί να 

χρεωθεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. 
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1.4.4.7  ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Ένα θέμα το οποίο θεωρείται σημαντικό στην εξωτερική όχι όμως και στην εσωτερική 

πληροφόρηση είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε κόστος περιόδου και κόστος προϊόντος. 

 Κόστος προϊόντος ορίζεται ως εκείνο το κόστος το οποίο χρεώνεται σε προϊόντα τα 

οποία αγοράζονται ή πωλούνται ή αλλιώς αναφέρεται ως εκείνο το κόστος το οποίο 

προσκολλάται στο προϊόν και είναι ίσο με τα έσοδα κατά τη χρονική περίοδο που το προϊόν 

πωλείται. Είναι η συγκεκριμένη δαπάνη που αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν και είναι 

απαραίτητο για την παραγωγή αυτού του προϊόντος. Στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων 

υπάρχουν κόστη τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αποτίμηση των αποθεμάτων μέχρι αυτά 

να πωληθούν. Από τη στιγμή που θα πωληθούν καταγράφονται ως δαπάνες. Το κόστος 

προϊόντος περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες κόστους: α) τα άμεσα υλικά, β) την άμεση εργασία 

και γ) τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (overhead costs). Η τελευταία κατηγορία με τη σειρά της 

περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες: 1) έμμεσα υλικά, 2) έμμεση εργασία και 3) τα λοιπά 

γενικά βιομηχανικά έξοδα όπως π.χ. η θέρμανση, οι αποσβέσεις και γενικά ότι συνδέεται με τη 

λειτουργία παραγωγής και που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες. 

   Κόστος περιόδου ορίζονται οι δαπάνες εκείνες που δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο 

προϊόν ή υπηρεσία αλλά σχετίζονται με την χρονική περίοδο στην οποία έγιναν στα πλαίσια 

των γενικότερων σκοπών της επιχείρησης11. Από τη στιγμή που μελλοντικά πλεονεκτήματα 

από τη συγκεκριμένη μορφή κόστους δεν υπόκεινται σε αντικειμενική μέτρηση, κανένα τμήμά 

του δεν μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις. Αντίθετα, το συνολικό ποσό του κόστους περιόδου 

χρεώνεται ως κέρδος ή ζημία ανάλογα στην συγκεκριμένη χρήση που το κόστος προκύπτει. 

Κατηγορίες του κόστους περιόδου είναι το κόστος πώλησης ή διάθεσης, το κόστος διοίκησης, 

τα χρηματοπιστωτικά έξοδα, και αποσβέσεις. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα έξοδα πώλησης και διοίκησης είναι καλύτερο να 

αντιμετωπίζονται ως κόστος περιόδου. Μόνο το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή 

πρέπει να υπολογίζεται ως κόστος προϊόντος. Αυτό το κόστος προϊόντος αναγνωρίζεται ως 

δαπάνη την χρονική περίοδο που τα προϊόντα πωλούνται. Πάντως, πολλές φορές, ο παραπάνω 

διαχωρισμός δεν τηρείται. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τις δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στο 

κόστος πωλήσεων και διοίκησης όπως είναι τα έξοδα διαφήμισης. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση τα έξοδα διαφήμισης παράγουν και μελλοντικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν 

περιορίζονται στα πλαίσια της τρέχουσας χρονικής περιόδου αλλά επηρεάζουν περισσότερες 

                                                 
11 Τσακλαγκανος Α. Άγγελος, (1998), “Θεωρία και Λογιστική Κόστους για την Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων”, Αφοι Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 18 
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από μια χρήσεις. Παρόλα αυτά, όμως, οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν παρουσιάζονται στον 

ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία.   
1.4.4.8  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Το ιστορικό κόστος εξυπηρετεί ένα χρήσιμο σκοπό. Όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν 

και είναι απαραίτητο να διατηρούν αρχεία δεδομένων παρελθουσών περιόδων. Παρόλα αυτά, 

όμως, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα ως εργαλείο για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και 

την λήψη αποφάσεων. Τα πιο σημαντικά είναι τα εξής. 

1. Αν και παρέχουν επαρκή στοιχεία για την λογιστική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, τα  

ιστορικά δεδομένα δημιουργούν μια αμφιλεγόμενη βάση για την αξιολόγηση της επίδοσης. 

Μόνο η χρήση του ιστορικού κόστους αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα ιδιαίτερα σε 

θέματα που αφορούν την μείωση του κόστους και τον έλεγχο. 

2. Το ιστορικό κόστος είναι αναποτελεσματικό στον έλεγχο του κόστους επειδή δεν είναι 

διαθέσιμα εγκαίρως ώστε να βοηθήσουν στην διόρθωση των ανεπαρκειών που προκαλούν 

την υπέρμετρη αύξηση του κόστους. Τυπικά, από τη στιγμή που το πραγματικό κόστος 

συλλέγεται και αναφέρεται, η ζημιά έχει ήδη γίνει επειδή οι διορθωτικές ενέργειες δεν 

γίνονται την κατάλληλη στιγμή.  

3. Το ιστορικό κόστος δεν παρέχει κίνητρα για μείωση του κόστους από τη στιγμή που η 

διοίκηση αδυνατεί να θέσει προκαθορισμένους στόχους για τους εργαζομένους. 

4. Καθώς το ιστορικό κόστος καθορίζεται σε κάποια περίοδο στο παρελθόν δεν έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει αξιόπιστες κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική δράση. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνθήκες των προηγούμενων περιόδων που διαμόρφωσαν τα 

συγκεκριμένα ιστορικά στοιχεία δεν είναι σίγουρο ότι θα επαναληφθούν και στο μέλλον. 

Πως μπορούν να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του ιστορικού κόστους; Οι σχεδιαστές 

των συστημάτων κοστολόγησης προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα μειονεκτήματα του 

ιστορικού κόστους εισάγοντας στα παραπάνω συστήματα κάποια μορφή προκαθορισμένου 

κόστους. Ο πιο απλός υπολογισμός προκαθορισμένου κόστους γίνεται με απλές εκτιμήσεις οι 

οποίες προκύπτουν από την ανάλυση στοιχείων προηγούμενων περιόδων. Με άλλα λόγια το 

αναμενόμενο κόστος για την επόμενη περίοδο υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία 

των προηγούμενων περιόδων. Πάντως με την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων τεχνικών διαχείρισης 

ο υπολογισμός του αναμενόμενου κόστους βασίζεται πια σε πρότυπα στοιχεία τα οποία 

αποτελούν προϊόν διεξοδικών αναλύσεων και όχι σε απλές εκτιμήσεις. Συνεπώς το πρότυπο 

κόστος αντικατέστησε τις  απλές εκτιμήσεις.  

Πάντως πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρότυπο κόστος δεν προορίζεται να 

αντικαταστήσει το ιστορικό κόστος. Αντίθετα, οι παραπάνω μορφές κόστους λειτουργούν 
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συμπληρωματικά. Όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο κόστος μπορούμε να διαιρέσουμε το 

πραγματικό κόστος σε δύο μέρη: α) το ποσοστό εκείνο που αναπαριστά την τυπική ποσότητα 

και β) το ποσοστό εκείνο που αναπαριστά την απόκλιση από τυπική ποσότητα.  
1.4.4.9  ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΑ ΚΟΣΤΗ 

Τα κοινά κόστη προκύπτουν δεν μπορούν να ανιχνευθούν και να αποδοθούν σε 

συγκεκριμένα προϊόντα από τη στιγμή που τα παραπάνω κόστη λαμβάνουν χώρα πριν από τον 

διαχωρισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών οπότε είναι δύσκολο να αποφασισθεί ποιο τμήμα 

του κόστους αντιστοιχεί σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Οπότε για την σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα κοινά κόστη θα πρέπει να επιμεριστούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε να φαίνεται ότι η κατανομή είναι λογική και δίκαιη. Πάντως μια αντικειμενικά 

αποδεκτή βάση μερισμού δεν υπάρχει οπότε και κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί κριτήρια που 

βασίζονται σε υποκειμενικές γνώμες και συμπεράσματα. 

Δαπάνες οι οποίες προκύπτουν μετά τον διαχωρισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών, που 

ονομάζονται διαχωρίσιμα κόστη, δεν προκαλούν ασυνήθιστα προβλήματα στη κοστολόγηση. 

Από τη στιγμή που γίνεται ο διαχωρισμός, το μετέπειτα κόστος που προκύπτει είναι 

ανιχνεύσιμο στο κάθε προϊόν στο οποίο πραγματικά αντιστοιχεί. Οι χρεώσεις υλικού και 

εργασίας οδηγούν σε άμεση καταχώρηση τους στο προϊόν για το οποίο προορίζονται. Για την 

διοίκηση που ασχολείται με την λήψη αποφάσεων για το ποια προϊόντα ή ποιες υπηρεσίες και 

σε ποιες ποσότητες θα προσφερθούν, το παραπάνω κόστος είναι το μόνο που θα έπρεπε να 

ληφθεί υπόψη. 

1.5  Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Οι διακυμάνσεις του κόστους δεν αποτελεί τόσο σημαντικό στοιχείο στην εξωτερική 

πληροφόρηση αλλά για την εσωτερική πληροφόρηση αποτελεί στοιχείο υψίστης σημασίας. 

Κατά την συλλογή πληροφοριών για την διοίκηση το ερώτημα δεν είναι για το πώς θα γίνει η 

ταξινόμηση του κόστους αλλά το πώς το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του 

αποτελέσματος. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί που αφορά την διοίκηση μπορεί να  

αντιμετωπιστεί μόνο εφόσον αναλυθεί  και γίνει κατανοητή η συμπεριφορά του κόστους.  

1.5.1  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ένα υπόδειγμα κόστους μπορεί να περιγραφεί ως μια λεκτική, γραφική ή μαθηματική 

παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται το κόστος ως αντίδραση στις αλλαγές 

ενός μέσου μέτρησης της δραστηριότητας12. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα κόστη δεν 

                                                 
12 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p.515 
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επηρεάζονται από τις αλλαγές στην κύρια δραστηριότητα ενώ άλλα επηρεάζονται είτε με 

αναλογικό τρόπο είτε με μη αναλογικό τρόπο.  

Όταν το κόστος μελετάται σε σχέση με την αποτέλεσμα της δραστηριότητας, τρία 

βασικά υποδείγματα συμπεριφοράς προκύπτουν 

1. Σταθερό κόστος. Είναι εκείνο το κόστος το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να 

ξεκινήσει την κύρια δραστηριότητα μια επιχείρηση, δηλαδή το κόστος του “να είσαι 

στην δουλειά”13. Αυτό το κόστος τείνει να παραμένει σταθερό ακόμη και όταν το 

αποτέλεσμα της δραστηριότητας μεταβάλλεται. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 

κατηγορίας κόστους είναι ότι συσσωρεύεται με το πέρασμα του χρόνου και όχι με την 

μεταβολή του αποτελέσματος της δραστηριότητας. Στην κατηγορία του σταθερού 

κόστους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αποσβέσεις με την σταθερή μέθοδο, 

ενοίκια τα οποία καταβάλλονται με σταθερό ρυθμό καθώς και κάποιες κατηγορίες 

μισθών οι οποίες είναι σταθερές για συγκεκριμένες περιόδους όπως π.χ. είναι ο μισθός 

των προϊστάμενων σε ένα εργοστάσιο ή μια υπηρεσία. 

2. Μεταβλητό κόστος. Προκύπτει από τη χρήση της διαθέσιμης δυναμικότητας και 

αναπαριστά το κόστος του “να κάνεις δουλειά” σε αντίθεση με το κόστος του “να είσαι 

στην δουλειά”. Οι μορφές κόστους της κατηγορίας αυτής τείνουν να ποικίλλουν  

ανάλογα και προς την ίδια κατεύθυνση με τις αλλαγές του αποτελέσματος της 

δραστηριότητας. Για παράδειγμα αν αυξηθεί η παραγωγή κατά ένα ποσοστό x τότε θα 

αυξηθεί και το μεταβλητό κόστος κατά x. Στην κατηγορία του μεταβλητού κόστους 

περιλαμβάνεται το κόστος των πρώτων υλών, της άμεσης εργασίας, της κατανάλωσης 

ενέργειας, της απόσβεσης των μηχανημάτων όταν η απόσβεση υπολογίζεται με βάση 

τον χρόνο συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της επιχείρησης κοκ.  

3. Ημιμεταβλητό ή Ημισταθερό κόστος. Το συγκεκριμένο κόστος αυξάνεται και 

μειώνεται ανάλογα με τις αλλαγές στην δραστηριότητα της επιχείρησης. Το 

ημιμεταβλητό κόστος σε αντίθεση με το μεταβλητό κόστος δεν μεταβάλλεται συνολικά 

σε άμεση αναλογία με τις αλλαγές στην δραστηριότητα. Μορφές ημιμεταβλητού 

κόστους είναι η ενέργεια που καταναλώνεται όταν αυτή αποτελείται από ένα σταθερό 

μέρος ανά περίοδο  συν ένα μεταβλητό μέρος ανάλογα με τον βαθμό δραστηριότητας 

καθώς και οι μισθοί οι οποίοι κατά ένα μέρος αποτελούνται από ένα σταθερό ποσό και 

κατά ένα μέρος από ένα μεταβλητό ποσό ανάλογα με την απόδοση του εργαζομένου. 

                                                 
13 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p. 18. 
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Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο παραπάνω διαχωρισμός του κόστους βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η επιχείρηση λειτουργεί μέσα στα σχετικά όρια της κύριας δραστηριότητάς της. 

Τα όρια αυτά αντανακλούν τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με το που θα κινηθεί η 

επιχείρηση σε κάθε περίοδο.  

Για την λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως το κόστος και το 

εισόδημα μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες 

μετρούνται σε όρους μονάδων παραγωγής ή σε ώρες εργασία ή στον αριθμό των μαθητών που 

εγγράφονται ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μέτρησης ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας 

της επιχείρησης.  

Οι όροι ΄΄μεταβλητό΄΄, ΄΄σταθερό΄΄ και ΄΄ημιμεταβλητό΄΄  έχουν χρησιμοποιηθεί από 

την παραδοσιακές μορφές κοστολόγησης για να περιγράψουν πως το κόστος αντιδρά στις 

αλλαγές στο επίπεδο της δραστηριότητας.  

Ο τρόπος με τον οποίο το κόστος αντιδρά σε μια αλλαγή στην δραστηριότητα είναι 

γνωστός ως συμπεριφορά του κόστους. Προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον 

οποίο το κόστος συμπεριφέρεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες χρειάζεται να εντοπιστεί 

ο υποκείμενος οδηγός κόστους για τις μεταβολές του κόστους. Οδηγός κόστους ονομάζεται 

μια δραστηριότητα ή ένα συμβάν το οποίο έχει άμεση σχέση αιτίου-αιτιατού με το 

συγκεκριμένο κόστος. Σε πολλές περιπτώσεις, πάντως, η προαναφερθέν σχέση είναι λιγότερο 

ξεκάθαρη γιατί το κόστος επηρεάζεται από περισσότερους από ένα παράγοντες. Όλα τα κόστη 

μπορούν να περιγραφούν τοποθετώντας τα σε 3 άξονες14: περιοχή εφαρμογής, περιεχόμενο και 

χρόνος υπολογισμού. Οπότε τα κόστη μπορεί να είναι σχετικά με το προϊόν, την διαδικασία ή 

την υπηρεσία αναφορικά με το 1ο άξονα, πλήρη ή μερικά κόστη αναφορικά με το 2ο  άξονα και 

ιστορικά ή προβλεπόμενα αναφορικά με το 3ο άξονα.  

Η λογιστική παίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την λήψη 

αποφάσεων όχι μόνο προμηθεύοντας απλά δεδομένα αλλά προσφέροντας προτάσεις και 

προβλέψεις. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην θέση τιμών, την ανάλυση αποκλίσεων και την 

παροχή πληροφοριών στην μείωση και τον έλεγχο του κόστους καθώς και στην ανάλυση των 

σχέσεων κόστους- ποσότητας- κέρδους. 

Η ενασχόληση με ένα από τα παραπάνω θέματα απαιτεί την κατανόηση της 

συμπεριφοράς του κόστους και την γνώση του πως το κόστος συμπεριφέρεται κάτω από ένα 

συγκεκριμένο σύνολο περιστάσεων. Στην πραγματικότητα, η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του 
                                                 
14 Bhimani Alnoor, (1996), “Management Accounting: European Perspectives”, Oxford University Press-Oxford, 
New York, pp. 79 
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κόστους αποτελεί σημείο- κλειδί στην διοικητική λογιστική ως βοηθητικό εργαλείο για τον 

σχεδιασμό, τον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων τόσο για τις επιχειρήσεις παραγωγής 

προϊόντων όσο και για εκείνες που  παρέχουν υπηρεσίες.  

Η συμπεριφορά του κόστους αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κόστος αλλάζει 

ανάλογα με τις μεταβολές σε κάποιο μέσο μέτρηση των δραστηριοτήτων όπως είναι ο όγκος 

παραγωγής ή ο όγκος των πωλήσεων. Είναι δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε γενίκευση που 

αφορά την συμπεριφορά του κόστους. Κανείς δεν είναι σε θέση να περιγράψει πως θα 

κυμανθεί το κόστος σχέση σε με την παραγωγή ή τις πωλήσεις.  

Αν και είναι απίθανο να διαπιστωθεί πως συγκεκριμένα κόστη συμπεριφέρονται, είναι 

πιθανό να εξεταστούν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του κόστους. Ο 

τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται το κόστος είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

πολλών δυνάμεων. Οι πιο σημαντικές δυνάμεις είναι οι παρακάτω: α) η ποσότητα της 

δραστηριότητας, β) ο εσωτερικός χαρακτήρας του κόστους, γ) η εξασφάλιση της παραγωγικής 

δυνατότητας, δ) διοικητικές τακτικές και αποφάσεις, ε) η άσκηση αποτελεσματικού ή όχι 

αποτελεσματικού ελέγχου, στ) οι τιμές των εισερχόμενων πόρων και ζ) τυχαίες δυνάμεις όπως 

απεργίες φυσικές καταστροφές και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες. 

Φυσικά, όλοι οι παραπάνω παράγοντες δεν είναι παρόντες σε κάθε περίπτωση ούτε 

κάθε ένας από αυτούς έχει τον ίδιο βαθμό βαρύτητας. Πολλές από αυτές τις δυνάμεις 

αλληλεξαρτούνται. Για παράδειγμα οι γενικές οικονομικές συνθήκες επιδρούν στην ποσότητα 

και το είδος της παραγωγικής δυναμικότητας, στον βαθμό του ελέγχου που διενεργείται και 

στις τιμές των εισερχόμενων πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Με τη σειρά τους, 

οι τιμές των εισερχόμενων πόρων όπως τα υλικά και η εργασία μπορεί να επηρεάσουν την 

διοικητική πολιτική ή να μεταβάλλουν τον βαθμό ελέγχου που διενεργείται. 
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2.1  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

Είναι θεμιτό να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο σημαντικών κλάδων της λογιστικής που 

αντανακλούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες των λογιστικών πληροφοριών. Η 

διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή πληροφοριών σε εκείνους που εργάζονται 

μέσα στην επιχείρηση προκειμένου να τους βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων και να βελτιώσει 

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπάρχουσων διαδικασιών ενώ η 

χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται με την παροχή πληροφοριών σε ομάδες 

ενδιαφέροντος εκτός της επιχείρησης. 

Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων της λογιστικής είναι15: 

1. Νομικές προαπαιτήσεις. Υπάρχουν κάποιες δεδομένες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις 

προκειμένου να παρουσιάσουν τα ετήσια χρηματοοικονομικά στοιχεία ανεξάρτητα από το 

αν η διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί τα συγκεκριμένα στοιχεία χρήσιμα ή όχι. Η 

διοικητική λογιστική, αντίθετα, είναι καθαρά προαιρετική και οι πληροφορίες παράγονται 

μόνο στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι τα κέρδη από την χρήση τους είναι μεγαλύτερα 

από το κόστος που απαιτήθηκε για την συλλογή τους.  

2. Εστίαση σε συγκεκριμένα σημεία ή τμήματα της επιχείρησης. Οι χρηματοοικονομικές 

λογιστικές αναφορές περιγράφουν ολόκληρη την επιχείρηση ενώ η διοικητική λογιστική 

εστιάζει σε κάποια τμήματα της επιχείρησης όπως την κοστολόγηση και την κερδοφορία 

των προϊόντων, των υπηρεσιών, των πελατών και των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η 

διοικητική λογιστική μετράει την οικονομική απόδοση των αποκεντρωμένων λειτουργικών 

μονάδων. 

3. Γενικώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Οι εγγραφές στην χρηματοοικονομική λογιστική 

είναι απαραίτητο να είναι σύμφωνες με κάποιες νομικές προδιαγραφές και με τα γενικώς 

αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Αυτέ οι απαιτήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομοιογένεια και η συνέχεια η οποία είναι απαραίτητη για την σωστή 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, κατά συνέπεια, την ενημέρωση 

των εξωτερικών χρηστών ώστε να είναι σε θέση να προβούν στις απαραίτητες συγκρίσεις 

μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή μεταξύ δύο περιόδων που αναφέρονται στην ίδια 

επιχείρηση. Αντίθετα, στην διοικητική λογιστική δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούνται 

κάποιοι κανονισμοί αφού οι πληροφορίες αφορούν μόνο τους εσωτερικούς χρήστες. 

Άλλωστε σκοπός της διοικητικής λογιστικής είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

με εκείνο τον τρόπο ώστε να είναι χρήσιμες για την διοίκηση. 
                                                 
15 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.5 
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4. Ορίζοντας χρόνου. Οι καταστάσεις που συντάσσονται με βάση την χρηματοοικονομική 

λογιστική αναφέρονται στο τι έχει συμβεί στο παρελθόν ενώ η διοικητική λογιστική τόσο 

με μελλοντικές όσο και με παρελθούσες πληροφορίες. Οι αποφάσεις αφορούν μελλοντικά 

γεγονότα και για αυτό το λόγο η διοίκηση στηρίζεται περισσότερο στην διοικητική 

λογιστική για να τις παράσχει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για τον 

υπολογισμό του αναμενόμενου κόστους και της κερδοφορίας. 

5. Συχνότητα αναφοράς. Η διαφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι αναφορές που 

αφορούν χρηματοοικονομικά στοιχεία δημοσιεύονται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση και πιο 

σπάνια σε τριμηνιαία ή μηνιαία βάση. Αντίθετα, στην διοικητικά λογιστική είναι 

απαραίτητο οι αναφορές να συντάσσονται ακόμη και σε καθημερινή βάση γατί με βάση τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές η διοίκηση λαμβάνει τις αποφάσεις οι οποίες 

αποφάσεις παίρνονται σε καθημερινή βάση.   

 

2.2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη λογιστική αλλά εκείνη που φαίνεται να περικλείει 

καλύτερα την έννοια της είναι αυτή που δίδεται από την Αμερικάνικη Ένωση Λογιστικής16. 

Περιγράφει τη λογιστική ως ΄΄την διαδικασία αναγνώρισης, μέτρησης και επικοινωνίας των 

οικονομικών πληροφοριών που επιτρέπουν κρίσεις και αποφάσεις από τους χρήστες των εν 

λόγω πληροφοριών.΄΄ 

Με άλλα λόγια, η λογιστική αφορά την παροχή οικονομικών και μη οικονομικών 

πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στην σωστή λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, η κατανόηση 

της λογιστικής απαιτεί κατανόησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  

Κατά τη δεκαετία του ΄90, πολλές επιχειρήσεις τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο 

και στον τομέα των υπηρεσιών αντιμετώπισαν δραματικές αλλαγές στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Η κατάργηση των εμπορικών περιορισμών σε συνδυασμό με την εκτεταμένη 

ανταγωνιστικότητα έχει ως αποτέλεσμα την λειτουργία της πλειονότητας των επιχειρήσεων 

υπό καθεστώς υψηλά ανταγωνιστικού παγκόσμιου περιβάλλοντος. Παράλληλα , υπάρχει μια 

σημαντική μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων εξαιτίας των τεχνολογικών καινοτομιών 

και της συνεχούς απαίτησης των καταναλωτών για νέα προϊόντα. Για επιτυχημένη 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις έχουν αναγάγει την ικανοποίηση των 

πελατών ως άμεση προτεραιότητα υιοθετώντας νέες προσεγγίσεις διοίκησης και νέα 

                                                 
16 American Accounting Association 
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συστήματα παραγωγής και  επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες. Αυτές οι αλλαγές έχουν 

σημαντική επίδραση στα συστήματα διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης. 

Το κυριότερο αντικείμενο της διοικητικής λογιστικής είναι να παρέχει πληροφορίες 

στην διοίκηση για την λήψη αποφάσεων  διαμέσου των λογιστικών αναφορών σε 

συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες μέσα στα όρια της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί χρήστες 

συμπεριλαμβάνουν όλους τα άτομα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή λειτουργία της 

επιχείρησης. Οι κυριότεροι εσωτερικοί χρήστες που χρησιμοποιούν τα παραπάνω στοιχεία 

είναι το management της επιχείρησης. Ένας ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί είναι:              

“Διοικητική λογιστική είναι η διαδικασία της αναγνώρισης, μέτρησης συλλογής, ανάλυσης, 

προετοιμασίας, ερμηνείας και επικοινωνίας των οικονομικών πληροφοριών που 

χρησιμοποιούνται από το management για τον σχεδιασμό, αξιολόγηση και έλεγχο μέσα στην 

επιχείρηση και για την διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Επίσης, ασχολείται με 

την ετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για ομάδες προσώπων που 

ενδιαφέρονται για την πορεία της επιχείρησης όπως οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι 

κυβερνητικές και φορολογικές αρχές”17. Η διοικητική λογιστική, στα πλαίσια μιας 

επιχειρηματικής οντότητας, αποτελείται από τρία κύρια συστατικά στοιχεία. Την λογιστική 

κόστους, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την μελέτη του συστήματος.   

 Η λογιστική κόστους είναι ένα ειδικό τμήμα της διοικητικής λογιστικής το οποίο 

ασχολείται  τόσο με την εσωτερική όσο και με την εξωτερική πληροφόρηση. Στην εξωτερική 

πληροφόρηση υπολογίζονται εκείνοι οι τύποι κόστους που είναι απαραίτητοι για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και για την ειδική ενημέρωση των 

φορολογικών αρχών. Στην εσωτερική πληροφόρηση συλλέγονται πληροφορίες οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων που αφορούν, κυρίως, 

την διοίκηση της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

κοστολόγησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που ποικίλλει από την συλλογή στοιχείων για την 

συμπλήρωση απλών χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι την ανάπτυξη ειδικών 

λειτουργιών κόστους για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Στις δραστηριότητες ρουτίνας ο 

κοστολόγος συλλέγει τα δεδομένα και τα επιμερίζει στις διάφορες δραστηριότητες ή τμήματα. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, ο κοστολόγος συλλέγει στοιχεία τα οποία είναι σχετικά με το 

συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, τα τροποποιεί ώστε να ταιριάζουν με την 

ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατάστασης και, τέλος, συντάσσει μια φόρμα με τα 

                                                 
17 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p.7. 
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απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορούν να ερμηνευθούν από συγκεκριμένα άτομα για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά με το εκάστοτε πρόβλημα που ανακύπτει.   

2.2.1  Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Τα συστήματα ελέγχου διοικητικής λογιστικής έχουν δύο κεντρικά σημεία. Το πρώτο 

είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού όπως είναι ο προϋπολογισμό και ο μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός. Το δεύτερο είναι η λογιστική ευθύνης (responsibility accounting) η οποία είναι 

υπεύθυνη για την δημιουργία των κέντρων ευθύνης. Τα κέντρα ευθύνης επιτρέπουν τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα να επιμεριστούν στους φορείς εκείνους της επιχείρησης 

που ευθύνονται για την δημιουργία τους. Ο σκοπός της λογιστικής ευθύνης είναι να 

συσσωρεύσει το κόστος και τα έσοδα για κάθε μεμονωμένο κέντρο ευθύνης έτσι ώστε οι 

αποκλίσεις από τους στόχους επίδοσης που έχουν τεθεί να χρεωθούν σε εκείνο ή εκείνους που 

είναι υπεύθυνοι για το αντίστοιχο κέντρο ευθύνης. Για κάθε κέντρο ευθύνης η διαδικασία 

περιλαμβάνει την θέση στόχων επίδοσης, την μέτρηση της επίδοση, την σύγκριση της 

πραγματικής με την προϋπολογιζόμενη απόδοση, την ανάλυση των αποκλίσεων και την 

ανάληψη δράσης στις περιπτώσεις όπου οι αποκλίσεις είναι σημαντικές.  

Η εφαρμογή της λογιστικής ευθύνης περιλαμβάνει την κατάρτιση αναφορών επίδοσης 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε οι managers των κέντρων ευθύνης να ενημερώνονται 

εγκαίρως για τις τυχόν αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.  

2.2.2  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι βασικές ιδέες που διέπουν την διοικητική λογιστική εφαρμόσθηκαν αρχικά στον 

παραγωγικό τομέα δηλαδή στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Δηλαδή, μια παραγωγική 

επιχείρηση μετατρέπει τις πρώτες ύλες που αγοράζει σε έτοιμα προϊόντα τα οποία ικανοποιούν 

τους καταναλωτές διαμέσου της χρήσης εργασίας  και μηχανημάτων. Παρόλα αυτά, οι έννοιες 

της διοικητικής λογιστικής έχουν εξελιχθεί από την αρχική μορφή τους ώστε να εφαρμόζονται 

σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου και των οργανισμών παροχής 

υπηρεσιών. 

Ο όρος “οργανισμοί παροχής υπηρεσιών” περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία 

επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στους πελάτες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τράπεζες, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και κάθε είδους εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί, ξενοδοχεία, εστιατόρια και αθλητικές επαγγελματικές ομάδες.  
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Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των περισσότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

είναι18  

1. Είναι εντάσεως εργασίας. Για παράδειγμα, το υψηλότερο κόστος που παρατηρείται π.χ. 

σε ένα δικηγορικό γραφείο ή σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι οι μισθοί και ότι έχει 

σχέση με την μισθοδοσία καθώς και με την  χρήση των μηχανημάτων και του 

εξοπλισμού. 

2. Το αποτέλεσμα ( δηλαδή το αγαθό που προσφέρεται) είναι δύσκολο να καθορισθεί 

πλήρως. Για παράδειγμα το προϊόν ενός πανεπιστήμιου μπορεί να καθορισθεί ως ο 

αριθμός των πτυχιούχων που παράγει. Κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ορίσουν ως 

αποτέλεσμα την γνώση που παρέχουν στους φοιτητές. Από το παραπάνω παράδειγμα 

φαίνεται ότι συνήθως υπάρχει ασυμφωνία αναφορικά με το τι ακριβώς προσφέρει μια 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. 

3. Δεν μπορεί να υπάρξει αποθήκευση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων σε μεγάλες 

ποσότητες. Για παράδειγμα μια αυτοκινητοβιομηχανία έχει την δυνατότητα να 

αποθηκεύσει τις ποσότητες των υλικών που δεν χρειάζεται άμεσα και τις οποίες μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την επόμενη ημέρα ή την επόμενη βδομάδα. Όμως, ένα ξενοδοχείο 

δεν μπορεί να αποθηκεύσει τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιεί άμεσα ούτε φυσικά την 

ανενεργή εργατική δυναμικότητα.  

Ιστορικά, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν επενδύσει πολύ λίγη προσπάθεια 

στην δημιουργία συστημάτων κοστολόγησης19. Τα περισσότερα βιβλία λογιστικής αγνοούν 

πλήρως τις επιχειρήσεις αυτές. Από την άλλη οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις οι οποίες είχαν αναπτυχθεί για τον υπολογισμό του 

βιομηχανικού κόστους. Επίσης, μέχρι πρόσφατα υπηρεσίες όπως τράπεζες, αερογραμμές και 

νοσοκομεία υπάκουαν σε κυβερνητικούς κανονισμούς που είχαν ως στόχο τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού τιμών και κατά συνέπεια την ύπαρξη ανταγωνισμού στο κόστος. Φυσικά το 

επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά και οι υπηρεσίες βρίσκονται πια υπό 

σημαντική πίεση αναφορικά με την προσπάθεια τους για μείωση του κόστους.  

Δυστυχώς, οι περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν έχουν και πολύ καλή 

αντίληψη σχετικά με το κόστος προϊόντος. για παράδειγμα, οι τράπεζες δεν  γνωρίζουν πόσο 

κοστίζει η διαδικασία της ανάληψης ή κατάθεσης μετρητών στο ταμείο σε σχέση με την 

αντίστοιχη συναλλαγή του πελάτη διαμέσου του ATM.  

                                                 
18 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p. 8-9. 
19 O’ Quin L. Michael, (1991), “The Complete Guide to Activity- Based Costing” pp. 49-51  
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Οι υπηρεσίες είναι εντάσεως συναλλαγών. Το κλειδί της επιτυχίας αυτών των 

επιχειρήσεων είναι η ΄΄τοποθέτηση΄΄. Αν η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών τοποθετηθεί 

σωστά, μπορεί να έχει μεγάλες οικονομίες κλίμακας καθώς μεγιστοποιεί την αξία των 

πελατών. Το κλειδί για τη σωστή τοποθέτηση είναι η αναγνώριση μιας ομάδας καταναλωτών 

των οποίων οι ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν σε μια λογική τιμή και με ένα αποδεκτό 

κόστος. Για αυτό το λόγο τα κέρδη μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών πηγάζουν από την 

ικανοποίηση και την κερδοφορία του πελάτη. Αυτή ταυτοποιεί το κόστος των υπηρεσιών για 

κάθε ομάδα καταναλωτών καθώς και εκείνους τους παράγοντες που προκαλούν το κόστος 

(cost drivers). 

 

2.3  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Η λογιστική κόστους είναι ένα όργανο της διοίκησης για την μέτρηση, την ανάλυση, 

τον υπολογισμό και την παρουσίαση του κόστους των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας 

επιχείρησης καθώς και της αποδοτικότητας και της καλής λειτουργίας της20.  

 Θα μπορούσε να οριστεί ως ο κλάδος της λογιστικής που ασχολείται με τον 

προσδιορισμό του κόστους και την συνεπακόλουθη ενημέρωση της διοίκηση για την λήψη 

αποφάσεων. 

Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του κόστους 

ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας21. Η κοστολόγηση, ως 

διαδικασία προσδιορισμού του κόστους, αναφέρεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που 

αγοράζονται, παράγονται και πωλούνται, στις επιχειρηματικές ή μη δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται και, γενικά, στη λειτουργία οποιασδήποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης της 

οικονομικής μονάδας.  

 Ένας εναλλακτικός ορισμός την χαρακτηρίζει ως εκείνη τη συστηματική εργασία, με 

την οποία επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος ή της 

προσφοράς μιας υπηρεσίας22.  

 Η κοστολόγηση χρησιμεύει:  

♦ Για να προσδιορίζεται η τιμή πώλησης των παραγόμενων προϊόντων ή των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

                                                 
20 Τσακλαγκανος Α. Άγγελος, (1998), “Θεωρία και Λογιστική Κόστους για την Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων”, Αφοι Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 4 
21 Καραγιώργος Θεοφάνης, Πετρίδης Ανδρέας, “Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική-Κοστολόγηση Θεωρία 
και Πράξη” Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 200-, σελ. 19-20 
36 Σφακιανός Κ. Γρηγόριος, Σφακιανός Γ. Κωνσταντίνος, “Βιομηχανική Λογιστική – Λογιστική Κόστους” 
Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1998, σελ. 13-15. 
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♦ Για να επιταχύνεται η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την διενέργεια των 

απογραφών. 

♦ Για να διευκολύνονται οι διάφοροι έλεγχοι πολλών στοιχείων του κόστους. 

 Ένας άλλος ορισμός για την κοστολόγηση αναφέρει ότι πρόκειται για την 

δραστηριότητα εκείνη που ασχολείται με τις εσωτερικές λειτουργίες διαδικασίες της 

επιχείρησης23. Ενδιαφέρεται, κυρίως, για τις ροές του εισοδήματος και των δαπανών και 

λιγότερο για τη σχέση της με τη διοίκηση των χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης. 

Έχει δύο βασικές αρμοδιότητες: α) να σχεδιάσει ένα σύστημα καταγραφής κόστους και να 

επιβλέπει τη λειτουργία του και β) να παρέχει πληροφορίες για διοικητικούς σκοπούς.  

Παλιότερα η λογιστική κόστους ονομαζόταν βιομηχανική λογιστική επειδή ακριβώς 

χρησιμοποιούνταν μόνο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Φυσικά, στην σύγχρονη 

επιχειρηματική πραγματικότητα η χρήση της έχει επεκταθεί και σε επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών.  

Η λογιστική κόστους ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες. 

1. Την μέτρηση του κόστους για τα προϊόντα που παράγονται ή τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται. Καθορίζει το πρότυπο κόστος το οποίο είναι απαραίτητο για την λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 

2. Την ανάλυση του κόστους και τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ του κόστους και 

των διάφορων παραγόντων που επιδρούν σε αυτό.  

3. Την ταξινόμηση και την κατανομή του κόστους στα διάφορα κέντρα κόστους.  

4. Την παρουσίαση των στοιχείων του κόστους αφενός στην διοίκηση ώστε η τελευταία 

να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και 

αφετέρου στις ομάδες ενδιαφέροντος εκτός επιχείρησης ώστε να είναι σε θέση να 

ρυθμίσουν τη σχέση τους με την συγκεκριμένη επιχείρηση κατά το συμφέρον τους.  

Οι βασικοί στόχοι της λογιστικής κόστους είναι: 

1. Καθορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων και η αποτίμηση των αποθεμάτων. 

2. Η υποβοήθηση της διοίκησης μιας επιχείρησης στον τομέα του προγραμματισμού 

3. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. 

Η λογιστική κόστους είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της παροχής στοιχείων στην 

διοίκησης προκείμενου η τελευταία να είναι σε θέση να εκτιμήσει και να αναλύσει τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και να κάνει τις σωστές κινήσεις βασισμένη σε ορθολογικά 

                                                 
23 Kotas Richard, “Management Accounting For Hospitality And Tourism”,  
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στοιχεία. Τις παραπάνω πληροφορίες μόνο η λογιστική κόστους μπορεί να τις παράσχει. Ο 

σκοπός της είναι η εσωτερική αναδιάρθρωση, η χρησιμοποίηση των στοιχείων μέσα στην 

επιχείρηση από τους managers και άλλους υπεύθυνους, με απώτερο σκοπό την καλύτερη 

οργάνωση, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της επιχείρησης καθώς και τον 

απολογιστικό έλεγχο των διάφορων δραστηριοτήτων. 

Οι απόψεις σχετικά με την θέση της λογιστικής κόστους διίστανται αφού πολλοί 

υποστηρίζουν ότι είναι απλά μια προέκταση της Γενικής Λογιστικής αφού μοιράζεται με αυτή 

βασικές λειτουργίες. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η λογιστική κόστους βρίσκεται πιο κοντά στον 

2ο κλάδο της λογιστικής, την Διοικητική Λογιστική. Θεωρούν ότι, ουσιαστικά δεν υπάρχει 

διαχωρισμός μεταξύ της λογιστικής κόστους και της διοικητικής λογιστικής. Υπάρχει και μια 

τρίτη άποψη η οποία πρεσβεύει ότι η λογιστική κόστους βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα των δύο 

κλάδων της λογιστικής από τη στιγμή που περιέχει στοιχεία και των δύο. Η λειτουργία της 

διοικητικής λογιστικής που ενσωματώνεται στην κοστολόγηση είναι η ενημέρωση των 

διοικητικών στελεχών με στοιχεία κόστους για την λήψη αποφάσεων ενώ η λειτουργία της 

γενικής λογιστικής που ενυπάρχει στην κοστολόγηση είναι ο καθορισμός του κόστους για τον 

προσδιορισμό του αποτελέσματος24.  

 Oι βασικές λειτουργίες της λογιστικής κόστους είναι οι ακόλουθες25. 

1. Τον σχεδιασμό και την λειτουργία του συστήματος και των διαδικασιών 

κοστολόγησης ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

2. Τον έλεγχο του κόστους δηλαδή κατά πόσο το κόστος που έχει πραγματοποιηθεί 

συμφωνεί με το κόστος το οποίο είχε τεθεί ως στόχος από την επιχείρηση πριν την 

έναρξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  

3. Την ανάλυση του κόστους δηλαδή την αποδόμηση των στοιχείων του κόστους ώστε 

να αποκαλυφθούν τα βασικά στοιχεία που το συνθέτουν και τα οποία να γίνουν 

αντικείμενο μελέτης από την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση θα 

μπορέσει να εντοπίσει ποια προϊόντα ή διαδικασίες δημιουργούν το κόστος και ποια 

ευθύνονται για τυχόν αποκλίσεις από το κόστος-στόχος.  

4. Την σύγκριση του κόστους δηλαδή την σύγκριση με το κόστος εναλλακτικών 

προϊόντων, δραστηριοτήτων κ.ο.κ. 

Η λογιστική κόστους δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Παρόλα αυτά, οι 

βασικότεροι τομείς είναι τρεις26.  

                                                 
24 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ. 14-15 
25 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ. 16-17 

 31



Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 Καθορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων. Η γνώση του κόστους ανά προϊόν ή υπηρεσία 

είναι απαραίτητη προκειμένου να καθοριστούν τα αναλυτικά αποτελέσματα. Μια 

τέτοια διαδικασία είναι απαραίτητη γιατί ο υπολογισμός μόνο ενός συγκεντρωτικού 

αποτελέσματος που να περιλαμβάνει απλά το άθροισμα των αποτελεσμάτων των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών χωρίς να είναι γνωστά και διακριτά τα επιμέρους 

αποτελέσματα δίνει ανεπαρκείς πληροφορίες γιατί η επιχείρηση δεν μπορεί να γνωρίζει 

ποια από τα παραπάνω είναι κερδοφόρα και ποια όχι. Έτσι, η επιχείρηση εφόσον 

γνωρίζει τα επιμέρους αποτελέσματα μπορεί να επικεντρωθεί σε εκείνα τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες όπου έχει το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 

 Βοήθεια στον προγραμματισμό της επιχείρησης. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι 

στόχοι του προγραμματισμού είναι φανερό ότι πρέπει να καθοριστεί το κόστος των 

μέσων που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Στο σημείο αυτό 

εισέρχεται η λογιστική κόστους η οποία είναι επιφορτισμένη για την παροχή των 

στοιχείων κόστους που είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος 

σκοπός. 

 Ο έλεγχος της λειτουργίας της επιχείρησης. Η λογιστική κόστους παρέχει εκείνα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. Συνήθως, η αποτελεσματικότητα ελέγχεται χρησιμοποιώντας κάποιους 

δείκτες για τον υπολογισμό των οποίων χρησιμοποιούνται δεδομένα κόστους. Η τιμές 

των δεικτών  συγκρίνονται με τις πρότυπες τιμές των αντίστοιχων δεικτών έτσι ώστε 

να υπολογιστούν οι τυχόν αποκλίσεις. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να 

καθορίσει ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που ευθύνονται για τις αποκλίσεις ώστε να 

μπορέσει να τα ελέγξει. 

2.3.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Η πορεία της κοστολόγησης έχει σε γενικές γραμμές ως εξής. 

1. Συγκέντρωση των κοστολογήσιμων μεγεθών δηλαδή των αναλωμένων υλικών και των 

εξόδων  

2. Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης και 

ανάλυση αυτού κατά κέντρα – θέσεις κόστους. Τα κοστολογήσιμα μεγέθη πρέπει να 

συγκεντρωθούν κατά προορισμό ώστε να σχηματισθεί το κόστος των βασικών λειτουργιών 

της επιχείρησης που είναι:  

♦ Η λειτουργία της παραγωγής  

                                                                                                                                                           
26 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ.18-22 
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♦ Η διοικητική λειτουργία  

♦ Η λειτουργία  ερευνών και ανάπτυξης 

♦ Η λειτουργία διάθεσης  

♦ Η χρηματοοικονομική λειτουργία 

3. Εξεύρεση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων. Το συνολικό κόστος  κάθε 

δραστηριότητας της επιχείρησης, που αποτελούσε ένα κέντρο κόστος καταλογίζεται στα 

προϊόντα που παράχθηκαν από αυτή. Ο καταλογισμός του κόστους στα παραγόμενα 

προϊόντα γίνεται με την βοήθεια ΄΄φύλλων καταλογισμού΄΄. 

4. Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως με το κόστος των λειτουργιών: Διοίκησης, 

Διάθεσης και Χρηματοοικονομικής.  

2.3.2  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ  

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγηση τείνουν να βασίζονται στην ιδέα της 

διατήρησης του status quo ενώ οι υπάρχουσες δραστηριότητες δεν αμφισβητούνται ή 

αναθεωρούνται. Η έμφαση επικεντρώνεται στην διατήρηση του υπάρχοντος επιπέδου του 

κόστους και όχι στην μείωση του. Αντίθετα, η προσέγγιση της διαχείρισης κόστους εστιάζει 

στην μείωση του κόστους και όχι στην συγκράτηση του. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 δημοσιεύτηκαν κριτικές κατά των παραδοσιακών 

συστημάτων  κοστολόγησης και ενισχύθηκαν οι υποστηρικτές των νέων μεθόδων οι οποίες 

συμβάδιζαν με το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον της εποχής. 

Όπως αναφέρθηκε η διαχείριση του κόστους εστιάζει στην μείωση του κόστους και όχι 

στην ανάσχεση του. Πράγματι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο όρος ΄΄μείωση κόστους΄΄ και 

όχι ΄΄διαχείριση κόστους΄΄ αλλά ο δεύτερος όρος είναι πιο υποβλητικός27. Για αυτό το λόγο 

επιλέγεται ο όρος  διαχείριση κόστους. Ενώ τα παραδοσιακά συστήματα ελέγχου του κόστους 

εφαρμόζονται μηχανικά σε μια συνεχή βάση, τα  σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κόστους 

εφαρμόζονται σε μια ειδικά βάση όποτε παρουσιάζεται ευκαιρία για μείωση του κόστους. 

Επίσης, πολλές από τις προσεγγίσεις διαχείρισης κόστους δεν βασίζονται σε λογιστικές 

τεχνικές ενώ, αντίθετα, όλες οι προσεγγίσεις του ελέγχου του κόστους στηρίζονται σε 

λογιστικές τεχνικές. 

                                                 
27 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp. 
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Υπάρχουν 5 βασικοί λόγοι για τους οποίους η κοστολόγηση κρίνεται χρήσιμη για την 

ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης28. 

1. Καθορισμός τιμών και της τιμολογιακής πολιτικής. 

2. Προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3. Εγκατάσταση πρακτικών διαχείρισης του κόστους συμπεριλαμβανομένου τόσο εκείνων 

που αφορούν την μείωση του κόστους όσο και εκείνων που αφορούν τον έλεγχό του. 

4. Βοήθεια στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

5. Βοήθεια στην σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων. 

Οι παραδοσιακές διαδικασίες ελέγχου του κόστους στοχεύουν βασικά στο στάδιο 

παραγωγής του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το κόστος που προκύπτει πριν το 

στάδιο της παραγωγής όπως είναι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αντιμετωπίζονται ως 

κόστη περιόδου. Για αυτό το λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπολογισμούς για το κόστος 

προϊόντος αλλά ούτε και υπόκεινται στις συμβατικές διαδικασίες για τον έλεγχο του κόστους. 

Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής (Life-cycle costing) υπολογίζει και συσσωρεύει το 

κόστος κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος με σκοπό να καθορίσει αν τα κέρδη που 

αποκομίζονται κατά τη διάρκεια της φάσης παραγωγής καλύπτουν το κόστος των προ και μετά 

το στάδιο της παραγωγής φάσεις. Η αναγνώριση του κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια 

των διάφορων σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος  παρέχει την δυνατότητα για καλύτερη 

κατανόηση και διαχείριση του συνολικού κόστους που προκύπτει σε όλο το κύκλο ζωής του 

προϊόντος. Συγκεκριμένα, η κοστολόγηση του κύκλου ζωής βοηθά την διοίκηση να αντιληφθεί 

καλύτερα τι συνέπειες θα έχει στο κόστος η ανάπτυξη ενός προϊόντος καθώς και εκείνες να 

αναγνωρίσει εκείνες τις περιοχές όπου η μείωση του κόστους είναι πιθανό να είναι 

αποτελεσματική.  

Τα περισσότερα λογιστικά συστήματα δίνουν αναφορά σε περιοδική βάση ενώ  

αναφορικά με τα κέρδη αυτά δεν παρακολουθούνται καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 

προϊόντος. Η αποτυχία για ανίχνευση του συνολικού κόστους στα προϊόντα καθόλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής αποκρύπτει σημαντικά στοιχεία από τη διοίκηση σχετικά την 

κερδοφορία του προϊόντος γιατί σε αυτή τη περίπτωση το πραγματικό κέρδος ανά φάση ζωής 

του προϊόντος είναι άγνωστο. Συνεπώς, υπάρχει ανεπαρκή επανατροφοδότηση ώστε να 

αποφασιστεί κατά πόσο ένα προϊόν είναι κερδοφόρο ή όχι. 

                                                 
28 Monden Yasuhiro, Sakurai Michiharu, “Japanese Management Accounting – A World Class approach to Profit 
Management”, Productivity Press, Cambridge Massachusetts, (1989) pp.283 
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Ο κύκλος ζωής του προϊόντος περιλαμβάνει τρεις βασικές φάσεις: α) το στάδιο 

σχεδιασμού και ανάπτυξης του προϊόντος, β) το στάδιο παραγωγής και γ) το στάδιο 

εγκατάλειψης του προϊόντος.  

Δεσμευμένα ή ΄΄κλειδωμένα΄΄ κόστη (Committed or locked-in costs) θεωρούνται 

εκείνα τα οποία αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον με βάση τις αποφάσεις που έχουν 

παρθεί στην παρούσα φάση. Όπως είναι γνωστό το κόστος θεωρείται ότι προκύπτει όταν οι 

αντίστοιχοι πόροι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Τα συστήματα κοστολόγηση καταγράφουν το 

κόστος μόνο όταν αυτά προκύπτουν επίσημα. Όταν το κόστος δεσμεύεται είναι πολύ δύσκολο 

να μεταβληθεί. Για παράδειγμα όταν καθορίζονται οι εισερχόμενοι πόροι για την παραγωγή 

ενός προϊόντος αυτοί καθορίζουν παράλληλα και τα μελλοντικά κόστη.  

Γίνεται αντιληπτό και εύκολα κατανοητό ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους του 

προϊόντος διατίθεται στην φάση του σχεδιασμού και ανάπτυξης του προϊόντος. Αντίθετα, η 

πλειοψηφία του κόστους προκαλείται κατά το στάδιο της παραγωγής το οποίο, όμως, είχε ήδη 

δεσμευθεί από το προηγούμενο στάδιο και κατά συνέπεια δεν μπορούν να μεταβληθούν 

εύκολα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η διοίκηση και διαχείριση του 

κόστους είναι πιο αποτελεσματική κατά το στάδιο του σχεδιασμού και ανάπτυξης του 

προϊόντος και όχι κατά το στάδιο της παραγωγής όπου οι διαδικασίες έχουν ήδη καθορισθεί 

και τα κόστη έχουν δεσμευθεί. Στο στάδιο της παραγωγής κύριος στόχος είναι περισσότερο η 

συγκράτηση του κόστους και όχι η  διαχείριση του κόστους. Η κατανόηση του κόστους του 

κύκλου ζωής και πως αυτό δημιουργείται και δεσμεύεται στα διάφορα στάδια οδήγησαν στην 

ανάπτυξη του κοστολόγηση με βάση τη στοχοθεσεία(target costing) μια τεχνική η οποία 

εστιάζει στην διοίκηση του κόστους κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια τεχνική η οποία επινοήθηκε, αρχικά, για τις επιχειρήσεις 

υψηλής τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, η χρήση της επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις κυρίως 

σε εκείνες που είναι προσανατολισμένες στις διαδικασίες29. Ο κύριος σκοπός του 

συγκεκριμένου εργαλείου είναι, φυσικά, η μείωση του κόστους -όπως συμβαίνει με όλα τα 

εργαλεία αυτής της κατηγορίας- αλλά η βαρύτητα δίνεται όχι τόσο στο στάδιο παραγωγής όσο 

στο στάδιο του σχεδιασμού. Στόχος του είναι να εξηγήσει πλήρως το κόστος του προϊόντος 

στα αρχικά στάδια σχεδιασμού και έπειτα να θέσει σε εφαρμογή εργαλεία που μειώνουν την 

συχνότητα εμφάνισης τους διαμέσου της συγκεκριμενοποίησης του σχεδιασμού. Για αυτό το 

λόγο, το κόστος-στόχος απομακρύνεται πρακτικά από το πρότυπο κόστος.   
                                                 
29 Smith Malcolm, “New Tools for Management Accounting – Putting ABC and Non Financial Indicators to 
Work”, Pitman Publishing, Great Britain, 1995 pp. 15-16 
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Το κόστος-στόχος ενέχει τα παρακάτω στάδια: 

Στάδιο 1ο:  Καθορισμός της τιμής-στόχου την οποία οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν. 

Στάδιο 2ο: Αφαίρεση ενός περιθωρίου κέρδους από την τιμή ώστε να καθορισθεί το 

κόστος-στόχος. 

Στάδιο 3ο: Υπολογισμός του πραγματικού κόστους του προϊόντος 

Στάδιο 4ο: Αν το υπολογιζόμενο πραγματικό κόστος υπερβαίνει το κόστος-στόχος τότε 

πρέπει να διερευνηθούν τρόπο ώστε το πραγματικό κόστος να μειωθεί μέχρι να φθάσει το 

επίπεδο του κόστους-στόχου. 

Η κοστολόγηση με βάση τη στοχοθεσεία είναι μια τεχνική προσανατολισμένη στον 

πελάτη η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις ιαπωνικές επιχειρήσεις και η οποία μόλις την 

τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ευρώπη και τις 

Η.Π.Α. Το πρώτο στάδιο απαιτεί έρευνα της αγοράς προκειμένου να καθορισθεί η αξία που 

δίνει ο καταναλωτής στο προϊόν με βάση τις λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και την 

διαφοροποίηση του από τα άλλα ομοειδή προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η τιμή 

του. Το περιθώριο κέρδους-στόχος εξαρτάται από την απόδοση που αναμένει η επιχείρηση να 

έχει από τα επενδυτικά της προγράμματα. Έπειτα αυτό το περιθώριο κέρδους επιμερίζεται στα 

διάφορα προϊόντα και αφαιρείται από την τιμή-στόχος για να δώσει το κόστος-στόχος. Το 

κόστος-στόχος συγκρίνεται με το προβλεπόμενο πραγματικό κόστος και αν διαπιστωθεί ότι το 

πρώτο υπερβαίνει το δεύτερο τότε αναλαμβάνονται εντατικές προσπάθειες προκειμένου να 

κλείσει το κενό που δημιουργείται. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του κόστους-στόχου είναι ότι απαιτείται ομαδική 

προσέγγιση για την επίτευξη του κόστους-στόχου. Μια τέτοια ομάδα ενδεχομένως να 

περιλαμβάνει σχεδιαστές, μηχανικούς, λογιστές και προσωπικό από τα τμήματα της 

παραγωγής, των πωλήσεων και του marketing. Σε μερικές επιχειρήσεις μπορεί να παίρνουν 

μέρος και εκπρόσωποι των προμηθευτών προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο 

ποιότητας.  

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της υιοθεσίας της κοστολόγησης με βάση τη 

στοχοθεσεία είναι ότι αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και  της 

ανάπτυξης του προϊόντος έτσι ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στο καθορισμό 

του επιπέδου των κλειδωμένων κοστών. Είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία έχει 

ως σκοπό μετά από διαδοχικά πειράματα να φθάσει σε ένα αποτέλεσμα όπου το πραγματικό 

κόστος να είναι ίσο ή μικρότερο από το κόστος-στόχος. Αν το κόστος-στόχος δεν μπορεί να 

επιτευχθεί τότε το προϊόν ή υπηρεσία δεν πρέπει να προωθηθεί στη φάση της παραγωγής. Η 
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ομάδα σχεδιασμού δεν επιτρέπεται να επιτύχει το επιθυμητό κόστος αφαιρώντας επιθυμητές 

λειτουργίες του προϊόντος. Οπότε σκοπός είναι να σχεδιαστεί ένα προϊόν το οποίο να έχει 

αναμενόμενο κόστος που δεν υπερβαίνει το κόστος-στόχος και να ανταποκρίνεται στο επίπεδο 

λειτουργικότητας που θέτει η επιχείρηση.  

2.3.3  Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Είναι σημαντικό η κοστολόγηση με βάση τη στοχοθεσεία υποστηρίζεται από ένα 

ακριβή σύστημα κοστολόγησης. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί κόστους είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν και να καθορισθούν με ακρίβεια γιατί αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

του κόστους των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να καθίσταται  δυνατός ο επιμερισμός του 

κόστους. Αν ο μερισμός γίνεται αυθαίρετα τότε η βάση μερισμού, που επιλέγεται με αυθαίρετο 

τρόπο, δεν θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του κόστους30. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγεται 

αυθαίρετα η άμεση εργασία ως βάση μερισμού. Για να μειωθεί το αναμενόμενο κόστος σε 

σχέση μα το κόστος-στόχος θα πρέπει η ομάδα σχεδιασμού να επικεντρώσει την προσοχή της 

στην μείωση της άμεσης εργασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί θα οδηγήσει στην ανάθεση 

χαμηλότερων ποσοστών έμμεσου κόστους στο προϊόν. Όμως, το έμμεσο κόστος που 

δημιουργείται στην επιχείρηση δεν πρόκειται να μειωθεί επειδή δεν υπάρχει σχέση αιτίου- 

αιτιατού μεταξύ της άμεσης εργασίας και του κόστους που προκύπτει. Για αυτό το λόγο η 

χρήση της κοστολόγησης με βάση τη στοχοθεσεία θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους που 

επιμερίζεται στο προϊόν αλλά όχι και στη μείωση του κόστους διοίκησης. Αντίθετα, αν 

υπάρχει μια βάση μερισμού αιτίου-αιτιατού (π.χ. οδηγοί κόστους) τότε η μείωση στη χρήση 

του οδηγού κόστους θα οδηγήσει και στην μείωση του έμμεσου κόστους διοίκησης.  

Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο τα συστήματα κοστολόγησης να χρησιμοποιούν 

οδηγούς κόστους οι οποίοι είναι καθοριστικοί έτσι ώστε να κινητοποιούν τους σχεδιαστές για 

την ανάληψη αποφάσεων που στην μείωση του διοικητικού κόστους.  
2.3.3.1  KAIZEN ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συγκεκριμένη μορφή κοστολόγηση χρησιμοποιείται ευρέως στην Ιαπωνία ως 

μηχανισμός μείωσης και διαχείρισης του κόστους. Kaizen είναι ο ιαπωνικός όρος για την 

διαδικασία βελτίωσης διαμέσου μικρών αλλά σημαντικών βημάτων σε αντίθεση με την 

βελτίωση διαμέσου ξαφνικών και μεγάλων αλλαγών. Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ της 

κοστολόγησης με βάση τη στοχοθεσεία και της kaizen κοστολόγησης είναι η πρώτη 

εφαρμόζεται κατά τη φάση του σχεδιασμού ενώ η δεύτερη εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 

φάσης της παραγωγής. Στην κοστολόγηση με βάση τη στοχοθεσεία, η έμφαση δίνεται στο 

                                                 
30 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.893 
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προϊόν ενώ και οι μειώσεις του κόστους επιτυγχάνονται διαμέσου του σχεδιασμού του 

προϊόντος. Αντίθετα, η κοστολόγηση kaizen επικεντρώνεται στην διαδικασία παραγωγής και 

οι μειώσεις του κόστους επιτυγχάνονται διαμέσου της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

της διαδικασίας της παραγωγής. Για αυτό το λόγο οι δυνητικές μειώσεις του κόστους είναι 

μικρότερες στην κοστολόγηση kaizen ακριβώς επειδή τα προϊόντα βρίσκονται στο στάδιο 

παραγωγής και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους είναι ήδη ΄΄κλειδωμένο΄΄ από το στάδιο 

του σχεδιασμού. 

Ο στόχος της κοστολόγησης kaizen είναι η μείωση του κόστους των υλικών και των 

προϊόντων σε μια βάση που έχει προαποφασιστεί. Η κοστολόγηση kaizen βασίζεται σημαντικά 

στην εξουσιοδότηση και στις αρμοδιότητες που παρέχονται στους εργαζομένους. Επειδή 

υποτίθεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν εμπειρία και άμεση γνώση του τι συμβαίνει στην 

παραγωγή είναι οι πλέον αρμόδιοι για την βελτίωση των διαδικασιών. Συνεπώς, ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό της κοστολόγησης kaizen είναι η μεταβίβαση εξουσιών στους 

εργαζόμενους για την ανάληψη δράσης αναφορικά με την βελτίωση των διαδικασιών και την 

μείωση του κόστους. Σε αντίθεση με την κοστολόγηση με βάση τη στοχοθεσεία, δεν 

χρησιμοποιούνται τεχνικές ή διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα για την μείωση 

του κόστους. 
2.3.3.2  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

(ACTIVITY-BASED MANAGEMENT)  

Οι πρώτοι χρήστες του Activity-Based Costing χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη 

τεχνική για να υπολογίσουν με πιο ακριβή τρόπο το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

Σύντομα, όμως, έγινε αντιληπτό ότι θα μπορούσε να επεκταθεί η χρήση του από την απλή 

κοστολόγηση προϊόντων σε μια ποικιλία εφαρμογών διαχείρισης του κόστους. Ο όρος 

Activity-Based Management(ΑΒΜ) ή Activity-Based Cost Management χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει τις εφαρμογές διαχείρισης του κόστους που έχουν σχέση με την κοστολόγηση 

ανά κέντρα δραστηριότητας (ABC). Η εφαρμογή του ΑΒΜ απαιτεί τα εξής τρία στάδια: 

1. Αναγνώριση των κύριων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρηση. 

2. Ανάθεση του κόστους στις δεξαμενές συλλογής κόστους / κέντρα κόστους για κάθε 

δραστηριότητα.  

3. Καθορισμός των οδηγών κόστους για κάθε κύρια δραστηριότητα. 

Είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι τα παραπάνω στάδια αποτελούν τα τρία πρώτα 

βήματα του ABC. Στην τελευταία όμως περίπτωση προστίθεται και ένα τέταρτο στάδιο που 

αφορά την ανάθεση του κόστους των δραστηριοτήτων στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.  
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Το ΑΒΜ βλέπει την επιχείρηση ως ένα σύνολο από συνδεόμενες δραστηριότητες οι 

οποίες προσθέτουν αξία στον καταναλωτή. Το ΑΒΜ βασίζεται στην αρχή ότι οι 

δραστηριότητες καταναλώνουν πόρους και κατά συνέπεια δημιουργούν κόστος. Ο στόχος του 

είναι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του καταναλωτή με όσο το δυνατό λιγότερους πόρους.  

Οι παραδοσιακές αναφορές προϋπολογισμού και ελέγχου αναλύουν το κόστος ανά 

τύπο δαπάνης για κάθε κέντρο ευθύνης. Αντίθετα, το ΑΒΜ αναλύει το κόστος ανά 

δραστηριότητα και συνεπώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες πρόκλησης του 

κόστους και του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι σημαντικότερες 

διαφορές είναι οι εξής31. 

1. Το ΑΒΜ προσεγγίζει τις αναφορές ανά δραστηριότητα ενώ η παραδοσιακή ανάλυση ανά 

τμήματα. 

2. Το ΑΒΜ αναφέρει ανά υπό-δραστηριότητες ενώ η παραδοσιακή προσέγγιση ανάφερε ανά 

κατηγορία δαπάνης. 

3. Η ανάλυση ΑΒΜ πολλές φορές ξεπερνά τα στενά όρια ενός συγκεκριμένου τμήματος και 

ασχολείται με πληροφορίες που ενδεχομένως να αφορούν και την δραστηριότητα άλλων 

τμημάτων. Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής μπορεί να συνεργαστεί με το τμήμα 

διανομής προκειμένου να προωθήσουν δραστηριότητα που αφορά έναν πελάτη π.χ. την 

ημερομηνία παράδοσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Επίσης μπορεί να εμπλακεί και 

το χρηματοοικονομικό τμήμα προκειμένου να καθορίσει την πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη καθώς και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το οποίο να αναλάβει τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες μέχρι το προϊόν ή υπηρεσία να φθάσει στον τελικό καταναλωτή. Για αυτό 

το λόγο το συνολικό κόστος της παραπάνω διαδικασίας είναι πολύ πιθανό να υπερβαίνει το 

κόστος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Έστω ότι το κόστος της διαδικασίας για την 

προώθησης μιας παραγγελίας είναι τριπλάσιο από το κόστος του τμήματος εξυπηρέτησης 

πελατών. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με 

τον οποίο η διοίκηση βλέπει την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα μπορούσε για 

παράδειγμα η διοίκηση να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη μείωση του κόστους της 

δραστηριότητας προώθησης των πελατών.  

Πριν την ευρεία υιοθέτηση του ΑΒΜ, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση 

να γνωρίζουν το κόστος των δραστηριοτήτων που διεξάγονταν στα πλαίσια της επιχείρησης. 

Γνωρίζοντας το κόστος των δραστηριοτήτων, η επιχείρηση μπορεί να εστιάσει την προσοχή 

της στις πιο δαπανηρές δραστηριότητες προκειμένου να τις μελετήσει και να αποφασίσει αν 
                                                 
31 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.897 
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μπορούν να εξαλειφθούν ή αν μπορούν να εκτελεστούν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Η 

προτεραιότητα της μείωσης του κόστους έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην απόφαση να 

διαχωρίσουν τις δραστηριότητες σε αυτές που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση (value added 

activities) και σε αυτές που δεν προσθέτουν αξία (non-value added activities). Ένας κοινός 

ορισμός για την πρώτη κατηγορία δραστηριοτήτων είναι ότι πρόκειται για δραστηριότητες που 

οι καταναλωτές πιστεύουν ότι προσθέτουν αξία σε μια επιχείρηση. Ένας άλλος ορισμός 

αναφέρει ότι πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν τον πρωταρχικό σκοπό της 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αντίθετα, οι δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία ορίζονται 

ως εκείνες οπού υπάρχει δυνατότητα περιορισμού του κόστους χωρίς να μειωθεί η 

προσφερόμενη ποιότητα στον καταναλωτή ή εναλλακτικά ως οι δραστηριότητες για τις οποίες 

ο καταναλωτής δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων 

είναι η επιθεώρηση της παραγωγής, η αποθήκευση και η μετακίνηση υλικών μέσα στο χώρο 

παραγωγής. Η ανίχνευση και αναφορά του κόστους των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 

εστιάζει την προσοχή της διοίκησης στις απώλειες της επιχείρηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή 

τις ανεχόταν επειδή πολύ απλά δεν γνώριζε άτι υπήρχαν. Η ανάληψη δράσης για την εξάλειψη 

ή βελτίωση των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση είναι υψίστης 

σημασίας επειδή με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση μειώνει μόνιμα το κόστος κατά ένα ποσοστό 

χωρίς την παράλληλη μείωση της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας στη συνείδηση του 

καταναλωτή. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων επικρίθηκε από τους Kaplan και 

Cooper(1990) ως υπερβολικά απλουστευμένη. Υποστηρίζουν ότι εκτός από κάποια ακραία 

παραδείγματα δεν είναι δυνατό η διοίκηση ή οι εργαζόμενοι συνεχώς να ορίζουν τι 

στοιχειοθετεί μια δραστηριότητα που προσθέτει ή όχι αξία. Μάλιστα για να ενισχύσουν την 

άποψη τους αναφέρουν το απλό παράδειγμα ότι η διαδικασία του επαναπρογραμματισμού των 

μηχανημάτων δεν εκλαμβάνεται από τους καταναλωτές ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία 

σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Η ένσταση βρίσκεται στο γεγονός ότι αν δεν γίνει το παραπάνω 

έργο τότε η επιχείρηση δεν θα μπορεί να προσφέρει παρά να προσφέρει μόνο ένα είδος 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι Kaplan και Cooper προκειμένου να ξεπεραστούν τα παραπάνω 

προβλήματα προτείνουν οι δραστηριότητες να χωρίζονται ανάλογα με το κατά πόσο 

επιδέχονται (αν επιδέχονται) βελτίωση.  

Η παραπάνω συζήτηση αφορούσε την εφαρμογή το ΑΒΜ κατά την φάση της 

παραγωγής του προϊόντος ή της προσφοράς της υπηρεσίας. Όμως, μερικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση προκειμένου να επηρεάσουν μελλοντικά κόστη 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού στα πλαίσια της κοστολόγησης με βάση τη στοχοθεσεία. 
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Συγκεκριμένα έχουν επιλέξει συμπεριφορικά συστήματα κοστολόγησης τα οποία είναι 

λιγότερο ακριβή από όσο επιτρέπει η τεχνολογία διαχείρισης κόστους  προκειμένου να 

επιφέρει τα επιθυμητά συμπεριφορικά αποτελέσματα (Merchant και Shields, 1993). Πάντως, η 

συγκεκριμένη προοπτική της προσέγγισης του ΑΒΜ αναλογικά δεν χρησιμοποιείται ευρέως. 
 2.3.3.3 ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ                   

(BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING) 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αφορά την εξέταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

και την διενέργεια αλλαγών σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία της. Ουσιαστικά αφορά τον 

επανασχεδιασμό της εργασίας διαμέσου των δραστηριοτήτων. Ο επανασχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων αφορά ένα σύνολο δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους 

ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος σκοπός. Για παράδειγμα η διαχείριση υλικού αποτελεί 

μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους 

δραστηριοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός παραγωγής, η αποθηκεύσει υλικού, η προώθηση 

παραγγελιών, η επιθεώρηση των υλικών και η αποπληρωμή των προμηθευτών32.  

Ο σκοπός της παραπάνω προσέγγισης είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες-κλειδιά 

εστιάζοντας στην απλοποίηση, την μείωση του κόστους, την βελτιωμένη ποιότητα και την 

ικανοποίηση του πελάτη. Έχοντας υπόψη το προηγούμενο παράδειγμα, είναι δυνατό η 

διαχείριση υλικού να επανασχεδιαστεί ενημερώνοντας άμεσα τους προμηθευτές σχετικά με το 

πρόγραμμα παραγωγής και κάνοντας συμφωνία μαζί τους για άμεση παράδοση των υλικών, 

αφού πρώτα έχουν περάσει από ποιοτικό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα 

παραγωγής. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι η εξάλειψη ή η μείωση του χρόνου των 

δραστηριοτήτων της αποθήκευσης, της αγοράς και της επίβλεψης. Άλλωστε οι παραπάνω 

διαδικασίες θεωρείται ότι δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία από τη στιγμή που 

υπάρχει η δυνατότητα για μείωση του κόστους τους χωρίς την παράλληλη μείωση της αξίας 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας στη συνείδηση του καταναλωτή.  

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραπάνω προσέγγισης είναι ότι ενέχει δραστικές 

και σημαντικές μεταβολές στις διάφορες δραστηριότητες εγκαταλείποντας τις τρέχουσες 

πρακτικές και εφευρίσκοντας τελείως νέες μεθόδους εκτέλεσης των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεγάλες παρά στις οριακές μεταβολές. Για 

παράδειγμα το σύστημα Just-In-Time αν και δεν αποτελεί προσέγγιση διαχείρισης ή μέτρησης 

του κόστους ουσιαστικά απεικονίζει μια τελείως νέα μέθοδο εκτέλεσης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

                                                 
32 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.900 
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2.3.3.4  ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταγωνιστεί επιτυχημένα στην σημερινή 

οικονομική πραγματικότητα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ικανοποίηση του 

πελάτη. Οι πελάτες συνεχώς αναζητούν υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης αναφορικά με το 

κόστος, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την παράδοση και την καινοτομία. Η ποιότητα έχει γίνει 

μια σημαντική ανταγωνιστική μεταβλητή και αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει την ανάγκη η 

διοικητική λογιστική, και κατά συνέπεια η κοστολόγηση ως τμήμα της τελευταίας,  να 

εμπλακεί στην διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων 

και των υπηρεσιών καθώς και των δραστηριοτήτων που τις παράγουν. 

Τα διοικητικά λογιστικά συστήματα μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να 

επιτύχουν τους στόχους ποιότητας παρέχοντας μια ποικιλία από αναφορές και μέτρα που 

κινητοποιούν και αξιολογούν τις επιχειρηματικές προσπάθειες για την βελτίωση της 

ποιότητας. Αυτά περιλαμβάνουν οικονομικά και μη-οικονομικά μέσα μέτρησης.  

Πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν το ποσό που δαπανούν για την διασφάλιση  

ποιότητας είτε στα προϊόντα είτε στις διαδικασίες τους. Μια αναφορά για το κόστος της 

ποιότητας θα πρέπει να ετοιμάζεται η οποία να υποδεικνύει το συνολικό κόστος που 

προκαλείται από την παραγωγή προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών που δεν 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές. Τέσσερις κατηγορίες κόστους θα πρέπει να 

αναφέρονται33.  

1. Το κόστος πρόληψης το οποίο έχει ως στόχο να προλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων 

που δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει το κόστος της 

προληπτικής συντήρησης, του σχεδιασμού της ποιότητας και εκπαίδευσης καθώς και το 

επιπλέον κόστος για την απόκτηση καλύτερης ποιότητας πρώτων υλών.  

2. Το κόστος αποτίμησης / αξιολόγησης είναι το κόστος που διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στα καθορισμένα ποιοτικά επίπεδα. Περιλαμβάνει το 

κόστος επιθεώρησης των υλικών που αγοράζονται, την διαδικασία παραγωγής και τον 

έλεγχο της ποιότητας που γίνεται στο τμήμα της παραγωγής. 

3. Το κόστος της εσωτερικής αποτυχίας αφορά το κόστος από την αποτυχία των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών να ικανοποιήσουν τα ποιοτικά δεδομένα. Περιλαμβάνει το κόστος με το 

οποίο επιβαρύνεται το προϊόν πριν φθάσει στον τελικό καταναλωτή όπως είναι το κόστος 

απόρριψης λόγω ελαττωμάτων, το κόστος επισκευής και εκείνο που προκαλείται από τις 

διακοπές εργασίες λόγω ελαττωμάτων ή ανεπαρκειών. 

                                                 
33 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.901 
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4. Το κόστος της εξωτερικής αποτυχίας αφορά το κόστος που προκαλείται από κατώτερα 

προϊόντα τα οποία παραδίδονται στους πελάτες. Περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης 

παραπόνων των πελατών, την επισκευή προϊόντων που επιστρέφονται καθώς και το κόστος 

δυσφήμησης της επιχείρησης εξαιτίας των ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Η αναφορά για το κόστος ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την διοίκηση ως 

ένα εργαλείο ενημέρωσης προκειμένου να γνωρίζει την ποσότητα των πόρων που διατίθενται 

για κόστη σχετικά με την ποιότητα. Η παραπάνω αναφορά μπορεί επίσης να υποδείξει στην 

διοίκηση την πιθανότητα για μείωση του κόστους ποιότητας με καλύτερη κατανομή του 

κόστους στις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες κόστους. Για παράδειγμα, η αύξηση της δαπάνης 

για προληπτικά κόστη μπορεί να προκαλέσει την μείωση δαπανών για τα κόστη εσωτερικής 

και εξωτερικής αποτυχίας οπότε ενδέχεται και το συνολικό κόστος να μειωθεί. 
2.3.3.5  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ (VALUE CHAIN 

ANALYSIS) 

Αυξημένη προσοχή δίνεται τα τελευταία χρόνια στην ανάλυση της αλυσίδας της αξίας  

ως μέσο για αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση 

του κόστους. Η αλυσίδα αξίας είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες που δημιουργούν αξία 

από το στάδιο της εισαγωγής των πρώτων υλών μέχρι και την εξυπηρέτηση των πελατών μετά 

την πώληση του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας. Ένας από τους πιο σημαντικούς 

υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής ήταν ο Porter ο οποίος την χρησιμοποίησε στην θεωρία 

του πει ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Σκοπός της ανάλυσης της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι να εντοπίσει σχέσεις 

μεταξύ δραστηριοτήτων που προκαλούν αξία και που οδηγούν στη μείωση του κόστους και 

στην ενισχυμένη διαφοροποίηση. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι μέσα στην ίδια επιχείρηση 

ή μπορεί να είναι μεταξύ της επιχείρηση, των προμηθευτών και των πελατών. Το κόστος και 

τα περιουσιακά στοιχεία ανατίθενται στις διάφορες δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας. Το 

πρότυπο με το οποίο συμπεριφέρεται το κόστος εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων τους 

οποίους ο Porter ονομάζει οδηγούς κόστους34. Αυτοί οι οδηγοί κόστους λειτουργούν 

αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και εξαρτάται από την διοίκηση το πώς θα τους αντιμετωπίσει 

ώστε να καθορίσει, στη συνέχεια την δομή του κόστους. Ο συντονισμός των επιμέρους 

τμημάτων της αλυσίδας αξίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες για την αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη αναφορικά με το κόστος, την ποιότητα και την παράδοση. Η 

επιχείρηση που καταφέρνει να εκτελεί τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα 

αξίας αποτελεσματικότερα και με μικρότερο κόστος από τους ανταγωνιστές της θα κερδίσει 
                                                 
34 Porter M., “Competitive Advantage”, Free Press, New York, (1985)  
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ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να αντιληφθεί 

κανείς πως εκτελούνται οι δραστηριότητες αλυσίδας αξίας και πως αλληλεπιδρούν η μία με 

την άλλη. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν είναι ένα σύνολο από ανεξάρτητες επιμέρους 

δραστηριότητες αλλά ένα σύστημα συσχετιζόμενων διαδικασιών όπου η επίδοση μιας από 

αυτές επηρεάζει και το κόστος των υπολοίπων.  

Οι Shank και Govindarajan (1992) υποστηρίζουν ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να 

αξιολογεί την αλυσίδα αξίας της σε σχέση με τις αλυσίδες αξίας των ανταγωνιστών της. Για 

αυτό το σκοπό προτείνουν την παρακάτω μεθοδολογία.  

1ο βήμα: Αναγνώριση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης και ανάθεση του κόστους, 

των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων στις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία.  

2ο βήμα: Καθορισμός των οδηγών κόστους που κατευθύνουν κάθε δραστηριότητα που 

προσθέτει αξία. 

3ο βήμα: Ανάπτυξη ενός σταθερού πλεονεκτήματος με βάση το κόστος είτε διαμέσου 

του καλύτερου ελέγχου των οδηγών κόστους είτε διαμέσου της αναδιαμόρφωσης της αλυσίδας 

αξίας. Με την συστηματική ανάλυση του κόστους, των εσόδων και των περιουσιακών 

στοιχείων κάθε δραστηριότητας η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει χαμηλότερο κόστος. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την σύγκριση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης με τις αλυσίδες αξίας των 

κυριότερων ανταγωνιστών και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων εκείνων που μπορούν να 

βελτιώσουν την αλυσίδα αξίας της επιχείρησης.  

Η εστίαση στην προσέγγιση της ανάλυσης της αλυσίδας αξίας έχει ως αποτέλεσμα την 

υιοθέτηση μιας ευρύτερης στρατηγικής στο θέμα της διαχείρισης κόστους. Υποστηρίζεται ότι 

η παραδοσιακή διοικητική λογιστική υιοθετεί μια εσωτερική προσέγγιση των πραγμάτων η 

οποία δεν εκτείνει την δραστηριότητα της στην έκταση που θα έπρεπε δηλαδή αυτή η 

προσέγγιση ξεκινάει πολύ αργά και τελειώνει πολύ νωρίς. Η έναρξη της ανάλυσης του 

κόστους στο στάδιο της αγοράς των υλικών αποτυγχάνει να παράσχει όλες τις πιθανές 

δυνατότητες για την εκμετάλλευση των συνδέσεων με τους προμηθευτές ενώ η διακοπή της 

ανάλυσης στη φάση της πώλησης του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας εξαλείφει όλες 

τις δυνατότητες για πιθανές συνδέσεις με τους καταναλωτές. Η επιχείρηση εξετάζοντας τις 

πιθανές συνδέσεις με τους προμηθευτές και αντιλαμβάνοντας το κόστος προμήθειας είναι σε 

θέση να αλλάξει τις δραστηριότητες της με σκοπό να μειώσει τις δαπάνες προς τους 

προμηθευτές. Για παράδειγμα οι δραστηριότητες που δημιουργούν κόστος σε μια επιχείρηση 

συχνά προκαλούνται από παραμέτρους όπως το μέγεθος της παρτίδας, το πρόγραμμα 

παράδοσης, ο αριθμός των παραδόσεων, οι αλλαγές στο σχεδιασμό και το επίπεδο της 

υποστήριξης της παράδοσης από έγγραφο υλικό. Παρόλα αυτά, μια επιχείρηση είναι δυνατό 
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να είναι ευαίσθητη σε τέτοια θέματα μόνο όταν γνωρίζει πως τα παραπάνω κόστη 

προκαλούνται. Παρομοίως, αναπτύσσοντας δεσμούς με τους καταναλωτές μπορούν να 

εγκαθιδρυθούν κερδοφόρες συναλλαγές. 
2.3.3.6  BENCHMARKING 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τον καλύτερο τρόπο για την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών, στρέφουν την προσοχή τους στο benchmarking το 

οποίο ενέχει δραστηριότητες – κλειδιά. Η επιχείρηση που υιοθετεί την προσέγγιση του 

benchmarking επιχειρεί να αναγνωρίσει μια δραστηριότητα π.χ. την διαδικασία επεξεργασία 

παραγγελιών, η οποία πρέπει να βελτιωθεί και στη συνέχεια αφού εντοπιστεί μια μη 

ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία θεωρείται ως η κορυφαία στην εκτέλεση της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας μελετά το πώς η εν λόγω δραστηριότητα εκτελείται.  Σκοπός 

είναι  να βρεθεί πως μια δραστηριότητα μπορεί να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί ότι οι 

βελτιώσεις, τελικά, θα εφαρμοστούν. 

Το benchmarking είναι ωφέλιμο για μια επιχείρηση από την άποψη του ελέγχου του 

κόστους όταν η επιχείρηση που το υιοθετεί καταφέρνει να αποφύγει τα λάθη των άλλων 

επιχειρήσεων και όταν είναι σε θέση να απλοποιεί τις διαδικασίες. Ο τελικός στόχος είναι να 

βρεθεί και να εκτελεστεί η καλύτερη πρακτική.  
2.3.3.7 JUST-IN-TIME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Το Just-In-Time είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μειώνει το κόστος των διαδικασιών 

που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση καθώς και του μακροχρόνιου συνολικού κόστους. Η 

επιτυχία των ιαπωνικών επιχειρήσεων οι οποίες πρώτες εφάρμοσαν το συγκεκριμένο 

μηχανισμό ώθησε επιχειρήσεις από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. να τις μιμηθούν. Η εφαρμογή 

των Just-In-Time συστημάτων παραγωγής περιλαμβάνει την συνεχή δέσμευση της επιχείρησης 

στην προσπάθεια για την επίτευξη της τελειότητας σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού των 

διαδικασιών. Οι στόχοι του Just-In-Time είναι να παραχθούν οι απαιτούμενες ποσότητες στην 

απαιτούμενη ποιότητα και στον κατάλληλο χρόνο. Συγκεκριμένα το Just-In-Time αναζητά να 

επιτύχει τους εξής στόχους35: 

1. Εξάλειψη των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. 

2. Μηδενικά αποθέματα. 

3. Μηδενικά ελαττώματα. 

4. Παρτίδες σε μέγεθος μιας μονάδας. 

5. Μηδενικές διακοπές εργασίας. 

                                                 
35 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.908 
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6. Παράδοση των προϊόντων εγκαίρως. 

Οι παραπάνω στόχοι αντικατοπτρίζουν την τελειότητα και είναι πολύ δύσκολο να 

επιτευχθούν στην πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, όμως, προσφέρουν στόχους και 

καλλιεργούν το κατάλληλο κλίμα για συνεχή βελτίωση.  

Οι λογιστές που ασχολούνται με την κοστολόγηση και με την διοικητική λογιστική 

έχουν δεχθεί σημαντική κριτική σχετικά με την αποτυχία τους να αλλάξουν το σύστημα 

διοικητικής λογιστικής ώστε να αντικατοπτρίζει την αλλαγή από τα παραδοσιακά συστήματα 

παραγωγής στα Just-In-Time συστήματα. Τα συμβατικά συστήματα διοικητικής λογιστικής 

ενθαρρύνουν συμπεριφορές οι οποίες είναι αντιφατικές με την φιλοσοφία του Just-In-Time. Η 

διοικητική λογιστική πρέπει να υποστηρίξει το παραπάνω σύστημα  διαμέσου του ελέγχου, της 

καταγραφής και της ενημέρωσης προς τους υπεύθυνους για τυχόν παραλήψεις, λάθη και 

απώλειες του συστήματος. Τα σύγχρονα συστήματα διοικητικής λογιστικής δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αξιοπιστία του προμηθευτή, 

τον χρόνο επαναπρογραμματισμού της παραγωγής, τα ποσοστά των παραδόσεων που γίνονται 

στην ώρα τους καθώς και το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων. Όλα τα παραπάνω μέσα 

μέτρησης είναι σημαντικά για την υποστήριξη της φιλοσοφίας του Just-In-Time. 
2.3.3.8  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΄΄ΑΜΟΙΒΑΔΑ΄΄36

Ένα σύστημα ελέγχου του κόστους είναι και το σύστημα ΄΄αμοιβάδας΄΄ (amoeba 

system) το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία από την Kyocera Corporation 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980.  

Ο όρος ΄΄αμοιβάδα΄΄ χρησιμοποιείται προκείμενου να περιγράψει τις μικρότερες 

μονάδες του συστήματος όπου κάθε μια από αυτές λειτουργεί παρόμοια με τον ομώνυμο 

μικροοργανισμό. Μια αμοιβάδα είναι ένα μοναδικό κύτταρο, ευέλικτο στη μορφή το οποίο 

πολλαπλασιάζεται με διαδοχικές διαιρέσεις του αρχικού κυττάρου. Από την άλλη, η 

΄΄αμοιβάδα΄΄ του συστήματος ελέγχου του κόστους είναι μια ευέλικτη μορφή αναφορικά με 

την ποσότητα της εργασίας. Όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας ή δραστηριότητες 

διαφορετικές μεταξύ τους τότε διαιρείται σε μικρότερες μονάδες37.  

Μια ΄΄αμοιβάδα΄΄ είναι μια μονάδα η οποία αποτελεί ανεξάρτητο κέντρο ευθύνης. Η 

΄΄αμοιβάδα΄΄ χρησιμοποιεί δική της κρίση όταν αντιμετωπίζει προβλήματα μείωσης του 

                                                 
36 Monden Yasuhiro, Sakurai Michiharu, “Japanese Management Accounting – A World Class approach to Profit 
Management”, Productivity Press, Cambridge Massachusetts, (1989) pp. 197 
37 Όσο πιο μικρή είναι μια τέτοια μονάδα τόσο πιο εύκολο είναι να ανακαλύψει ακόμη και την μικρότερη 
απώλεια με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποδοτικότητα του συστήματος αρκεί φυσικά και οι άλλες μονάδες να 
δουλεύουν αποτελεσματικά και αποδοτικά. 
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κόστους. Αυτές οι ανεξάρτητες δραστηριότητες μείωσης του κόστους θεωρείται ότι αποτελούν 

το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου συστήματος.  

Η χρησιμότητα του εν λόγω συστήματος βρίσκει μεγαλύτερη εφαρμογή στην 

παραγωγική διαδικασία όπου οι ΄΄αμοιβάδες΄΄ χωρίζονται ανάλογα με την κάθε διαδικασία της 

γραμμής παραγωγής καθώς και στις πωλήσεις όπου χωρίζονται ανά περιοχή και τμήμα.  

Κάθε αμοιβάδα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αναπτύσσει διαφορετικές 

δραστηριότητες αλλά όλες έχουν ένα κοινό σκοπό – την μείωση του κόστους. 

  

2.4  ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ) ΚΑΙ  

ΑΜΕΣΗ (ΟΡΙΑΚΗ Ή ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ Ή ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πλήρης και η άμεση κοστολόγηση διαφέρουν σε δύο σημαντικούς παράγοντες: 

1. Το κόστος παραγωγής που συμπεριλαμβάνεται ως κόστος παραγωγής στην αξιολόγηση 

των αποθεμάτων και τον καθορισμό των εσόδων 

2. Την κατηγοριοποίηση της παρουσίασης του κόστους στον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων. 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν περισσότερα κοινά στοιχεία παρά 

διαφορές μεταξύ των δύο μορφών κοστολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις τα έξοδα 

διοίκησης και προώθησης θεωρείται ότι ανήκουν στο κόστος περιόδου είτε αυτά είναι 

μεταβλητά είτε είναι σταθερά οπότε αναγνωρίζονται ως δαπάνες περιόδου. Επίσης υπάρχει η 

συμφωνία ότι τα μεταβλητό κόστος παραγωγής ανήκει στο κόστος προϊόντος. Το κύριο σημείο 

στο οποίο διαφωνούν είναι ο χειρισμός του σταθερού κόστους παραγωγής.  

Η πλήρης κοστολόγηση βασίζεται στον συλλογισμό ότι όλα τα κόστη παραγωγής είτε 

είναι μεταβλητά είτε είναι σταθερά θα πρέπει να χρεωθούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

παρέχονται και δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το εισόδημα αν δεν έχουν πωληθεί τα 

προϊόντα. Είναι λογικό ένα μέρος του κόστους παραγωγής να μεταφέρεται από περίοδο σε 

περίοδο εφόσον υπάρχουν αποθέματα των προϊόντων που παράγονται. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της πλήρους κοστολόγησης είναι τα ακόλουθα38. 

1. Λειτουργικός διαχωρισμός των εξόδων ή, αλλιώς, διαχωρισμός κατά κέντρα κόστους. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση δίνεται έμφαση στον διαχωρισμό του κόστους ανά 

λειτουργίες ή κέντρα κόστους και όχι σε ποια κατηγορία ανήκει το κάθε κόστος.  

                                                 
38 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ. 125-128 

 

 47



Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

2. Το κόστος παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας επιβαρύνεται και με σταθερά 

γενικά βιομηχανικά έξοδα. Στο κόστος παραγωγής πέρα από το κόστος των υλών και 

της εργασίας περιλαμβάνεται το σύνολο των γενικών βιομηχανικών εξόδων σε 

αντίθεση με την άμεση κοστολόγηση όπου περιλαμβάνονται μόνο τα μεταβλητά γενικά 

βιομηχανικά έξοδα.    

Αντίθετα, η άμεση κοστολόγηση αποδίδει στα προϊόντα μόνο εκείνο το κόστος το 

οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή του προϊόντος ή την προσφορά των 

υπηρεσιών και το οποίο τείνει να μεταβάλλεται ανάλογα με την παραγωγή. Οι υποστηρικτές 

της άμεσης κοστολόγησης υποστηρίζουν ότι το μοναδικό κόστος παραγωγής το οποίο πρέπει 

να μεταφέρεται από περίοδο σε περίοδο διαμέσου των αποθεμάτων είναι εκείνο το κόστος το 

οποίο επηρεάζεται από το επίπεδο της παραγωγής δηλαδή το κόστος της άμεσης εργασίας, των 

άμεσων υλικών και του μεταβλητού κόστους παραγωγής. 

Ο όρος άμεση κοστολόγηση δεν πρέπει να ερμηνεύεται επιγραμματικά. Καθώς 

πρόκειται για μια μέθοδο κοστολόγησης, ο όρος είναι παραπλανητικός γιατί δείχνει να υπονοεί 

ότι  το διαχωρίζει το άμεσο από το έμμεσο κόστος και ποιο από αυτά χρησιμοποιείται 

προκειμένου να καθορισθεί το κόστος προϊόντος. Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει. Η άμεση 

κοστολόγηση διαχωρίζει το κόστος παραγωγής με βάση την μεταβλητότητα τους και όχι την 

ανίχνευση τους.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της άμεσης κοστολόγησης είναι τα ακόλουθα39. 

1. Διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό. Αυτό το χαρακτηριστικό 

αποτελεί το πλέον βασικό αφού καθορίζει ουσιαστικά και την φιλοσοφία της 

συγκεκριμένης μορφής κοστολόγησης. Ο διαχωρισμός αυτός εξυπηρετεί σημαντικά και 

τους σκοπούς της διοίκησης γιατί την διευκολύνει στην λήψη αποφάσεων. 

2. Τα σταθερά έξοδα επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσεως. Σύμφωνα με το 

προηγούμενο χαρακτηριστικό ότι μόνο τα μεταβλητά έξοδα επιβαρύνουν το προϊόν 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σταθερό κόστος αφαιρείται από το αποτέλεσμα της 

χρήσης στην οποία δημιουργήθηκε. 

3. Το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας επιβαρύνεται μόνο με το μεταβλητά έξοδα. 

Στο κόστος παραγωγής του προϊόντος περιλαμβάνονται μόνο το κόστος το κόστος των 

υλών και της εργασίας καθώς και το μεταβλητό τμήμα των γενικών βιομηχανικών 

εξόδων. Επίσης το προϊόν επιβαρύνεται και με τα μεταβλητά έξοδα πωλήσεων. 

                                                 
39 Ιγνατιάδης Αριστοκλής, (1978), “Λογιστική Κόστους, Τεύχος 1”, Θεσσαλονίκη, σελ. 123 
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Αναφορικά με το χαρακτηριστικό που αφορά την ενσωμάτωση του συνόλου ή μη των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων στο κόστος, πρέπει να τονιστεί ότι αφορά αποκλειστικά τις 

επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και όχι εκείνες που προσφέρουν προϊόντα γιατί η επίδραση 

της ενσωμάτωσης τους ή όχι αφορά μόνο το κόστος των αποθεμάτων και όπως είναι γνωστό οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν διατηρούν αποθέματα ή αν διατηρούν, για οποιοδήποτε 

λόγο, η ποσότητα τους είναι αμελητέα.  

Πάντως, το πρότυπο κόστος μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και στα δύο συστήματα 

κοστολόγησης. 

 

2.5  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (RESPONSIBILITY ACCOUNTING) 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκει εφαρμογή τόσο στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών όσο και στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί 

για να τονίσει την σημασία του σχεδιασμού και του έλεγχου του κόστους με την δημιουργία 

μιας σχέσης μεταξύ των δαπανών και των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για την 

πραγματοποίηση τους. Οι βασικές λογιστικές έννοιες δεν μεταβάλλονται όταν μια επιχείρηση 

χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη τεχνική. Αλλάζει, όμως, η προσέγγιση του τρόπου 

συσσώρευσης του κόστους δίνοντας έμφαση περισσότερο στην λογιστική ευθύνης παρά στην 

κοστολόγηση των προϊόντων. 

 

2.6  ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (RELEVANT COSTING) 

Τα σχετικά κόστη είναι εκείνα τα οποία σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή 

γεγονός και διαφέρει ανάλογα με τις εναλλακτικές προτάσεις. Τα κόστη παρέχουν 

πληροφορίες και διαφορετικά κόστη χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Κανένα 

κόστος δεν είναι σχετικό με όλες τις αποφάσεις που παίρνονται. Ο γενικός κανόνας που 

υπάρχει και αφορά  ιδιαίτερα τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις είναι ότι τα περισσότερα 

μεταβλητά κόστη θεωρούνται σχετικά κόστη κάτι το οποίο δεν ισχύει για την πλειοψηφία των 

σταθερών κοστών 

 

2.7  ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Η διοίκηση και διαχείριση μιας επιχείρησης έρχεται συνέχεια αντιμέτωπη με το 

πρόβλημα της επιλογής μεταξύ εναλλακτικών επιλογών δράσης σε διάφορους τομείς όπως 

είναι η παραγωγή, το marketing κοκ. Πολλοί παράγοντες τόσο υλικοί όσο και άϋλοι πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν παρθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση. Λογιστικά στοιχεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καθορισθεί η επίδραση ενός υλικού στοιχείου στην 
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επιχείρηση. Κάτι ανάλογο, όμως δεν μπορεί να γίνει εύκολα με τα άϋλα στοιχεία γιατί δεν 

υπάρχουν ανάλογα στοιχεία.  

Πριν χρησιμοποιηθούν τα λογιστικά στοιχεία στην λήψη αποφάσεων, τα λογιστικά 

στοιχεία πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση. Τα κόστη για την λήψη αποφάσεων είναι λογιστικά κόστη τα οποία έχουν υποστεί 

μετατροπή ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Τα κόστη για την λήψη αποφάσεων διαφέρουν από τα λογιστικά κόστη από πολλές 

πλευρές. Τα λογιστικά κόστη είναι ιστορικά κόστη τα οποία δείχνουν τι έχει γίνει στο 

παρελθόν υπό συγκεκριμένες συνθήκες ενώ τα κόστη για την λήψη αποφάσεων είναι 

μελλοντικά κόστη τα οποία αντανακλούν τι αναμένεται να συμβεί υπό την επίδραση ενός  

υποθετικού συνόλου δραστηριοτήτων στο μέλλον. Ορισμένοι τύποι κόστους για την λήψη 

αποφάσεων είναι: α) το σχετικό και μη σχετικό κόστος, β) το κόστος ευκαιρίας  

 

2.8  Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Μια βάση δεδομένων θα πρέπει να διατηρείται, με τις διάφορα δεδομένα κόστους 

κατάλληλα κωδικοποιημένα και ταξινομημένα έτσι ώστε οι σχετικές πληροφορίες κόστους να 

μπορούν εξαχθούν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός συστήματος κοστολόγησης. 

Ένα κατάλληλο σύστημα κωδικοποίησης κόστους επιτρέπει τα κόστη να 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα αντικείμενο κόστους (όπως είναι τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες, τα τμήματα μιας επιχείρησης, τα κέντρα ευθύνης, τα κανάλια διανομής κοκ.) και να 

ταξινομούνται στις κατάλληλες κατηγορίες. Μια τυπική κατηγοριοποίηση του κόστους είναι 

ανάλογα με τις κατηγορίες δαπανών ( π.χ. άμεσα υλικά, άμεση εργασία και έμμεσα κόστη) ή 

ανάλογα με την συμπεριφορά του κόστους ( σταθερά, μεταβλητά ή ημιμεταβλητά).  

Ο επιμερισμός του κόστους των προϊόντων είναι ακατάλληλος για έλεγχο του κόστους 

και για την μέτρηση της απόδοσης καθώς η παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας  

μπορεί να περιλαμβάνει πολλές και διάφορες λειτουργίες καθεμία από τις οποίες ενδεχομένως 

να είναι αντικείμενο ευθύνης διαφορετικών ατόμων. Προκειμένου να ξεπεραστεί το παραπάνω 

πρόβλημα, το κόστος και το εισόδημα πρέπει να ανιχνευθεί και να χρεωθεί σε εκείνους τους 

εργαζομένους που τα προκαλούν. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό ως λογιστική ευθύνης.  

Η λογιστική ευθύνης βασίζεται στην αναγνώριση των μεμονωμένων περιοχών ευθύνης  

όπως αυτές ορίζονται από την οργανωτική δομή της επιχείρησης. Αυτές οι περιοχές ευθύνες 

ονομάζονται κέντρα ευθύνης. Ένα κέντρο ευθύνης μπορεί να οριστεί ως μια οργανωσιακή 

μονάδα η οποία διευθύνεται από έναν manager ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την 

απόδοση του.  
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Για τον έλεγχο του κόστους και την μέτρηση της απόδοσης η λογιστική παράγει 

αναφορές απόδοσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε κέντρο ευθύνης. Η σύνταξη των 

αναφορών ξεκινάει από την εξαγωγή δεδομένων κόστους τα οποία αναλύονται από τα κέντρα 

ευθύνης. Τα πραγματικά κόστη για κάθε κατηγορία κόστους πρέπει να συγκριθούν με τα 

αντίστοιχα προϋπολογισμένα κόστη έτσι ώστε τα κόστη που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό 

να τίθενται υπό καθεστώς επίβλεψης. 

Τα μελλοντικά κόστη, περισσότερο από τα ιστορικά, χρησιμοποιούνται για την λήψη 

αποφάσεων. Για αυτό το λόγο τα κόστη που προκύπτουν από τις βάσεις δεδομένων πρέπει να 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις συνθήκες τις οποίες η διοίκηση αναμένει ότι θα ισχύουν στο 

μέλλον. Η ταξινόμηση του κόστους με βάση την συμπεριφορά του, δηλαδή αν είναι σταθερό ή 

μεταβλητό, είναι σημαντική για την αξιολόγηση σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων 

όπως την επέκταση ή την συρρίκνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Τα κόστη, όμως, δεν ταξινομούνται ως σχετικά ή μη σχετικά επειδή η σχετικότητα ή μη 

εξαρτάται από τις περιστάσεις. Το κόστος μπορεί να ταξινομηθεί ως σχετικό ή μη σχετικό 

όταν οι περιστάσεις που επικρατούν έχουν σχέση με την συγκεκριμένη απόφαση.  

Τέλος, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι όταν οι δραστηριότητες ενός οργανισμού 

αποτελούνται από μια σειρά κοινών ή επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, τα κόστη-στόχοι 

πρότυπα κόστη και όχι τα πραγματικά κόστη είναι αυτά που καταχωρούνται στις βάσεις 

δεδομένων. Τα πρότυπα κόστη είναι προκαθορισμένα κόστη: είναι κόστη-στόχοι τα οποία 

λογικά προκύπτουν υπό συνθήκες λειτουργικής αποτελεσματικότητας. θα πρέπει να 

ελέγχονται και να αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν χρησιμοποιούνται 

τα πρότυπα κόστη στις βάσεις δεδομένων τότε δεν υπάρχει η συνεχής ανάγκη για εντοπισμό 

και καταγραφή του κόστους για τα διάφορα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οπότε με αυτό τον τρόπο 

δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Παρόλα αυτά, 

όμως, τα πραγματικά κόστη είναι απαραίτητο να υπολογίζονται και να χρεώνονται στα 

διάφορα κέντρα ευθύνης προκειμένου να γίνεται σωστά ο έλεγχος του κόστους και η μέτρηση 

της απόδοσης.   

 

2.9  ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το πολύπλοκο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν 

κάνει ουσιαστικά αδύνατο τον κεντρικό έλεγχο. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι δυνατό για την 

κεντρική διοίκηση μιας επιχείρησης να συγκεντρώνει τις πληροφορίες για όλες τις 

δραστηριότητες και να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα. Για αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητος κάποιος βαθμός αποκέντρωσης της εξουσίας. Αυτή η αποκέντρωση γίνεται με 
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την δημιουργία κέντρων ευθύνης. Ένα κέντρο ευθύνης ορίζεται ως μια μονάδα της 

επιχείρησης όπου ένας manager έχει την ευθύνη για την απόδοση της. Υπάρχουν τέσσερις 

τύποι κέντρων ευθύνης40. 

1. Κέντρα κόστους ή δαπανών 

2. Κέντρα εσόδων 

3. Κέντρα κέρδους 

4. Κέντρα επενδύσεων 

Η δημιουργία κέντρων ευθύνης είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των συστημάτων 

διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης. Για αυτό το λόγο είναι σημαντική η διαφοροποίηση 

των παραπάνω τύπων κέντρων ευθύνης. 

2.9.1  ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (Η ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Τα κέντρα κόστους είναι εκείνα τα κέντρα ευθύνης των οποίων οι managers είναι υπόλογοι 

μόνο για το κόστος των κέντρων που είναι υπεύθυνοι. Πρόκειται για κέντρα ευθύνης στα 

οποία οι εισερχόμενοι πόροι μετρούνται σε χρηματικές μονάδες. Τα κέντρα κόστους πρέπει 

πρωτίστως να ανταποκρίνονται στη λειτουργική διάρθρωση της επιχείρησης για αυτό και 

πρέπει να αποσαφηνίσουμε ορισμένους όρους που χρησιμοποιούνται στις υποδιαιρέσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Ο επιμερισμός των κατ’ είδος εξόδων και η συγκέντρωση τους σε κέντρα κόστους 

υπαγορεύεται από τους ακόλουθους κυρίως λόγους. 

1. Για την ακρίβεια της κοστολόγησης. Τα έμμεσα έξοδα δεν είναι δυνατό από τη φύση 

τους να συσχετιστούν απ’ ευθείας με τους φορείς κόστους. Ο συσχετισμός αυτών μόνο 

έμμεσα μπορεί να γίνει δια των επιμέρους τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας 

δηλαδή δια μέσου των κέντρων κόστους. Επιβάλλεται συνεπώς η υποδιαίρεση της 

επιχείρησης σε λειτουργικά τμήματα, στα οποία εκτελείται ομοιογενές έργο, το οποίο 

μπορεί να μετρηθεί με την ίδια μονάδα μέτρησης και να κατανεμηθεί στις ομοειδείς 

μονάδες που παράγονται από το τμήμα. Το κατ’ είδος κόστος πρέπει να 

συγκεντρώνεται κατά λειτουργικό τμήμα και να κατανέμεται στις μονάδες έργου που 

το παράγουν. Έτσι για κάθε λειτουργικό τμήμα δημιουργείται και ένα κέντρο κόστους. 

Δηλαδή, οι λειτουργικές υποδιαιρέσεις της επιχείρησης αποτελούν τα πρωταρχικά 

κέντρα κόστους στα οποία κατανέμεται το σύνολο των οργανικών εξόδων κατ’ είδος 

για να σχηματιστεί το λειτουργικό κόστος του τμήματος. 

                                                 
40 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.603 
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2. Για τον έλεγχο των υπεύθυνων φορέων της επιχείρησης. Είναι όμως δυνατό η 

διοικητική διαίρεση της επιχείρησης να μην εναρμονίζεται πλήρως με την λειτουργική 

της διάρθρωση και οι διευθύνοντες την επιχείρηση να επιθυμούν να παρακολουθούν το 

κόστος των φορέων διοικητικής ευθύνης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

αυτών. Έτσι λοιπόν για κάθε τμήμα της επιχείρησης που η επιχείρηση επιθυμεί να 

ελέγχει πρέπει να δημιουργηθεί και ένα κέντρο κόστους. Στις περιπτώσεις αυτές 

δημιουργούνται κέντρα ή θέσεις κόστους κατά περιοχή ευθύνης. 

3. Για να γνωρίζει η επιχείρηση το κόστος ορισμένων λειτουργιών εκμετάλλευσης. Είναι 

όμως ενδεχόμενο η διοίκηση της επιχείρησης να επιδιώκει τη μέτρηση ή τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας ενός κέντρου επενδύσεων ή ενός κέντρου κέρδους ή ενός 

κέντρου εκμετάλλευσης οπότε δημιουργούνται αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες 

καθώς και ανάλογα κέντρα ή θέσεις κόστους. Είναι δυνατό τα κέντρα κέρδους να 

περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα κέντρα κόστους όπως π.χ. όταν το έργο που 

παράγεται στα επιμέρους κέντρα κόστους είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ή η αποτίμηση 

του κρίνεται ασύμφορη.  

Προκειμένου να καθοριστεί ένα κέντρο κόστους είναι απαραίτητο41: 

 Τα κόστη να μπορούν να διαχωριστούν. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα και να 

αναφέρονται στο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου κέντρου κόστους. 

 Το αποτέλεσμα που παράγεται πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενο 

 Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι αντικείμενο ευθύνης ενός συγκεκριμένου manager. Ένα 

κέντρο κόστους είναι απαραίτητο να έχει ένα μόνο manager αλλά ένας manager μπορεί 

να διαχειρίζεται περισσότερα από ένα κέντρα κόστους.  

 Το μέγεθος του κέντρου κόστους πρέπει να είναι εύκολο στη διαχείριση του. 

 Τα κόστη, η τεχνολογία, ο τύπος των πόρων και η εργασία πρέπει να είναι παρόμοια 

μέσα στο ίδιο κέντρο κόστους. 

 Οι οδηγούν που αναθέτουν το κόστος πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένοι και εύκολοι 

στον σχεδιασμό. 

 Το κέντρο μπορεί να είναι κύριο ή βοηθητικό. Το βοηθητικό κέντρο υποστηρίζει 

απαραίτητα ένα κύριο κέντρο κόστους και είναι εκείνο το οποίο διενεργεί μια εργασία 

που άμεσα συνεισφέρει στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην εκτέλεση μιας 

υπηρεσίας. 

                                                 
41 Sharman A. Paul, “German Cost accounting”, Strategic Finance, December 2003, pp. 32 
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 Η συγκεκριμένη κατηγορία  μπορεί να διαχωριστεί σε δύο τύπους κέντρων κόστους τα 

κέντρα πρότυπου κόστους και τα διακριτά κέντρα κόστους. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

πρώτου τύπου είναι ότι το αποτέλεσμα μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά και ότι οι πόροι που 

εισάγονται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούν, επίσης, να 

συγκεκριμενοποιηθούν. Ο έλεγχος που ασκείται έχει να κάνει με την σύγκριση του πρότυπου 

κόστους με το κόστος που πραγματικά προκύπτει. Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων 

χαρακτηρίζεται ως απόκλιση.  

Τα κέντρα πρότυπου κόστους ταιριάζουν καλύτερα σε μονάδες μέσα σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπου το 

αποτέλεσμα μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά και όπου υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των 

εισερχόμενων πόρων και του αποτελέσματος. Αν και οι managers των κέντρων κόστους είναι 

υπεύθυνοι μόνο για τον έλεγχο του κόστους και όχι για τα έσοδα που αυτό αποφέρει, είναι 

δυνατό να επηρεαστεί η ποσότητα των πωλήσεων αν δεν επαληθεύονται τα πρότυπα ποιότητας  

και εφόσον η παραγωγή δεν ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα που έχει θέσει η επιχείρηση. Για 

αυτό το λόγο πέρα από τα οικονομικά μέσα μέτρησης απαιτούνται και μέσα μέτρησης της 

ποιότητας και της απόδοσης μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.  

Τα διακριτά κέντρα κόστους είναι εκείνα τα κέντρα κόστους όπου το αποτέλεσμα δεν 

μπορεί να μετρηθεί σε οικονομικούς όρους και δεν υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των 

εισερχόμενων πόρων και του εξαγόμενου αποτελέσματος. Ο έλεγχος στην συγκεκριμένη 

περίπτωση παίρνει συνήθως την μορφή της διασφάλισης ότι οι πραγματικές δαπάνες δεν 

αποκλίνουν από τις προϋπολογισμένες δαπάνες για κάθε κατηγορία εξόδων και ότι τα έργα 

που ανατίθενται σε κάθε κέντρο κόστους έχουν διεκπεραιωθεί επιτυχημένα. Παραδείγματα 

τέτοιας μορφής κέντρων κόστους είναι τα τμήματα διαφήμισης ή έρευνας και ανάπτυξης. Στα            

διακριτά κέντρα κόστους η δαπάνη λιγότερων πόρων από εκείνους που είναι απαραίτητοι δεν 

είναι απαραίτητα επιθυμητή γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας των 

προσφερομένων υπηρεσιών. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν στα 

διακριτά κέντρα κόστους είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών. Για 

παράδειγμα, ένα τμήμα μπορεί να μην έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό του αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι δαπάνες έχουν επιφέρει το αποτέλεσμα που αναμενόταν στην αρχή. Για αυτό 

το λόγο θεωρείται ότι ένα από τα πιο δύσκολες αλλά και πιο σημαντικές περιοχές της 

διοικητικής λογιστικής είναι ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

των διακριτά κέντρα κόστους.  

Στην πρώτη περίπτωση, ο προϋπολογιστικός σχεδιασμός και έλεγχος βασίζονται σε ένα 

σύστημα κοστολόγησης που έχει ως βάση το πρότυπο κόστος. Χρησιμοποιώντας 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα πρότυπα κόστη καθορίζονται εκ των προτέρων δηλαδή πριν 

από πριν ξεκινήσει τις δραστηριότητες του το κέντρο κόστους. Αυτά τα πρότυπα 

αναπαριστούν την κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται το κέντρο κόστους σε 

συνθήκες λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Εφόσον έχει καθορισθεί ο προϋπολογισμός για 

το πρότυπο κόστος  κάθε κέντρου, διενεργείται προϋπολογιστικός έλεγχος σε κάθε κέντρο 

συγκεντρώνοντας τα πραγματικά κόστη.  Παρόλα αυτά, όμως, προκαθορισμένα πρότυπα  

αποτελεσματικότητας δεν μπορούν να τεθούν για τα διακριτά κέντρα κόστους. Εξ’ ορισμού τα 

διακριτά κόστη ενέχουν την υποκειμενική αντίληψη περί διοίκησης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να καθοριστεί η αποτελεσματική ποσότητα κόστους για κάθε κέντρο ευθύνης. Για αυτό το 

λόγο, μια σύγκριση μεταξύ των πραγματικών και των  προϋπολογισμένων κοστών, που αφορά 

ένα διακριτό κέντρο κόστους δεν παρέχει μέσο μέτρησης της αποτελεσματικότητας.  

Ένα καλό παράδειγμα διακριτού κέντρο κόστους είναι το τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κάποιος σίγουρος τρόπος για 

τον καθορισμό ενός πρότυπου και αποτελεσματικού χρηματικού ποσού ως προϋπολογισμό για 

οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα. Επειδή η φύση τέτοιων προγραμμάτων είναι 

μακροπρόθεσμη, είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί να διαπιστωθεί η κερδοφορία ή όχι 

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του προϋπολογιστικού κόστους.  

Το κόστος είναι μια λειτουργία των πόρων που καταναλώνονται προκειμένου να 

παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα όπου το κόστος ανά μονάδα αποτελέσματος και το 

συνολικό αποτέλεσμα αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του ετήσιου 

προϋπολογισμού. Κάθε νέα χρονική περίοδο, οι managers των κέντρων κόστους 

χρησιμοποιούν τα πραγματικά στοιχεία των προηγούμενων περιόδων τροποποιημένα ανάλογα 

με τις προσδοκώμενες μεταβολές στα στοιχεία του κόστους ως βάση για τον υπολογισμό του 

προϋπολογισμού. 

Επίσης, είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται το κόστος και αποφασίζεται αν θα 

καταλογιστεί ως μεταβλητό ή σταθερό. Οι managers των κέντρων κόστους έχουν ως καθήκον 

την διαχείριση του κόστους ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανάλωση των πόρων είναι ίση με 

το σύνολο του κόστους-στόχου συν το προϋπολογισμένο σταθερό κόστος. Με αυτό το τρόπο 

ενθαρρύνεται η κατανάλωση των πόρων να γίνεται σε μια πιο ρεαλιστική βάση. 
  ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ: 

 Τα κέντρα κόστους με βάση το ρόλο τους μέσα στην επιχείρηση και τον προορισμό του 

κόστους τους διακρίνονται σε κύρια και βοηθητικά.  

Κύρια κέντρα κόστους είναι εκείνα που βασικό λειτουργικό σκοπό έχουν την 

παραγωγή των ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Το κόστος αυτών, συνεπώς, επιβαρύνει κατά 
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κανόνα τους ενδιάμεσους και τελικούς φορείς κόστους, δηλαδή τα παραγόμενα προϊόντα. 

Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό τα κέντρα αυτά να παρέχουν έργο μεταξύ τους ή προς τα 

βοηθητικά κέντρα. 

Βοηθητικά κέντρα κόστους είναι τα κέντρα εκείνα που κύριο σκοπό-προορισμό  έχουν 

την εξυπηρέτηση των κύριων κέντρων κόστους. Το κόστος αυτών συνεπώς απορροφάται  ή 

επιβαρύνει τα κύρια κέντρα κόστους. Η ατμοπαραγωγή π.χ. είναι βοηθητικό κέντρο επειδή ο 

ατμός που παράγει καλύπτει τις ανάγκες άλλων κέντρων. Για τον ίδιο λόγο βοηθητικά κέντρα 

είναι και η ηλεκτροπαραγωγή, το συνεργείο επισκευών και συντηρήσεων και το σχεδιαστήριο 

στις επιχειρήσεις που δεν έχουν κύριο αντικείμενο εκμετάλλευσης τις δραστηριότητες αυτές.  

2.9.2  ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΟΔΩΝ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Τα κέντρα εσόδων είναι εκείνα τα κέντρα ευθύνης στα οποία οι αντίστοιχοι managers 

είναι υπεύθυνοι μόνο για το οικονομικό αποτέλεσμα και πιο συγκεκριμένα μόνο για την 

δημιουργία ενός επιπέδου εσόδων. Τυπικά παραδείγματα τέτοιας μορφής κέντρων ευθύνης 

είναι τα διάφορα τμήματα πωλήσεων όπου ο υπεύθυνος ενός τέτοιου τμήματος δίνει λόγο μόνο 

για το ύψος των πωλήσεων που έχει επιτύχει. Πάντως, όπου οι managers αξιολογούνται μόνο 

με βάση το ύψος των εσόδων υπάρχει ο κίνδυνος να επικεντρωθούν στην μεγιστοποίηση των 

εσόδων σε βάρος της κερδοφορίας. Αυτό μπορεί να προκύψει όταν όλες οι πωλήσεις δεν είναι 

το ίδιο κερδοφόρες και οι managers μπορούν να επιτύχουν υψηλότερες πωλήσεις 

προκρίνοντας προϊόντα με μικρό περιθώριο κέρδους.  

Οι υπεύθυνοι των παραπάνω κέντρων εσόδων μπορεί να καταστούν υπεύθυνοι και για 

τις δαπάνες των πωλήσεων. Αντίθετα, δεν είναι υπόλογοι για το κόστος των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που πωλούν.  

Τα κέντρα εσόδων για προϋπολογιστικό σχεδιασμό και έλεγχο χρησιμοποιούνται 

κυρίως στο τμήμα marketing των επιχειρήσεων για τον καθορισμό των πωλήσεων. Πρόκειται 

για κέντρα ευθύνης στα οποία υπολογίζονται οι εξερχόμενοι πόροι σε χρηματικές μονάδες. 

Παρόλα αυτά, όμως, δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία για τον χρηματικό υπολογισμό των 

εισερχόμενων πόρων δηλαδή του κόστους.  

Η χρησιμότητα των κέντρων εσόδων θεωρείται διφορούμενη αναφορικά με την χρήση 

τους ως εργαλείο για την αξιολόγηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Αυτό συμβαίνει 

γιατί συνήθως οι managers που τίθενται υπεύθυνοι τέτοιων κέντρων δεν έχουν την πλήρη 

ευθύνη τους αφού ο συγκεκριμένος χώρος (marketing) υπόκειται σε  μεταβλητές που δεν 

μπορούν να ελεγχθούν. Οπότε είναι δύσκολος ο καθορισμός ενός πρότυπου προϋπολογισμού ο 

οποίος να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
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2.9.3  ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Οι υπεύθυνοι τόσο των κέντρων κόστους όσο και των κέντρων εσόδων έχουν 

περιορισμένη εξουσία λήψης αποφάσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι πρώτοι είναι υπεύθυνοι 

μόνο για τον έλεγχο του κόστους και οι δεύτεροι μόνο για την επίτευξη ενός επιπέδου 

πωλήσεων που συνεπάγεται ένα αντίστοιχο επίπεδο εσόδων. Προκειμένου να δοθεί 

μεγαλύτερη αυτονομία στους managers των μεμονωμένων μονάδων έτσι ώστε η επιχείρηση να 

γίνει πιο ευέλικτη έχουν δημιουργηθεί τα κέντρα κέρδους. Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι 

των συγκεκριμένων κέντρων έχουν την δικαιοδοσία να θέτουν τις τιμές των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, να επιλέξουν τις αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθούν, να καθορίζουν το 

μίγμα προϊόντων ή υπηρεσιών και να επιλέγουν τους προμηθευτές των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.  

Στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κέντρα κέρδους τα οποία, όμως, δεν 

ανταποκρίνονται στις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτά τα κέντρα ονομάζονται κέντρα 

ψευδοκέρδους (pseudo-profit centers)42. Για παράδειγμα, τα τμήματα πώλησης μπορούν να 

γίνουν κέντρα κέρδους με την χρέωση σε αυτά του πρότυπου κόστους των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που πωλούνται οπότε οι υπεύθυνοι των παραπάνω τμημάτων καθίστανται 

υπεύθυνοι για μεικτό περιθώριο κέρδους των νέων κέντρων κέρδους. Η μεταβολή κάποιων 

μονάδων σε κέντρα ψευδοκέρδους ξεπερνά ένα σημαντικό μειονέκτημα των κέντρων εσόδων 

στα οποία οι managers κινητοποιούνται για μεγιστοποίηση των πωλήσεων και όχι για 

μεγιστοποίηση των κερδών. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του κέντρου κέρδους, κάθε κέντρο ευθύνεται τόσο για 

τους εισερχόμενους πόρους δηλαδή το κόστος όσο και για τους εξερχόμενους πόρους δηλαδή 

τα έσοδα. Η χρήση των συγκεκριμένων κέντρων για προϋπολογιστικό σχεδιασμό και έλεγχο 

έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κέντρα κόστους και εσόδων. Κανένα από τα 

παραπάνω δεν μετράει την συνολική επίδοση των τμημάτων της επιχείρησης κάτι που φυσικά 

κάνουν τα κέντρα κέρδους.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η πλήρη ευθύνη της επίδοσης ενός κέντρου 

κέρδους ανατίθεται σε ένα πρόσωπο που είναι o manager του κάθε τμήματος. Επειδή η 

μέτρηση της επίδοσης διευρύνεται για να συμπεριλάβει τόσο το κόστος όσο και τα έσοδα ο 

αντίστοιχος manager έχει πιο διευρυμένες ευθύνες από ότι οι managers των παραπάνω 

κέντρων. Για αυτό το λόγο τα κέντρα κέρδους εφαρμόζονται κυρίως σε επιχειρήσεις που 

διαχωρίζουν τις δραστηριότητες σε μεγάλα λειτουργικά τμήματα. 
                                                 
42 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.604 
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2.9.4  ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Πρόκειται για κέντρα ευθύνης στα οποία οι managers είναι υπεύθυνοι τόσο για τον 

όγκο των πωλήσεων και το κόστος αυτών όσο και επενδυτικές αποφάσεις σε εργασία και 

κεφάλαιο που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα. Τα μέσα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για 

να αξιολογήσουν την απόδοση των εν λόγω κέντρων είναι απόδοση επί του κεφαλαίου (return 

on investment) και η προστιθέμενη οικονομική αξία (economic value added). Τα συγκεκριμένα 

μέσα μέτρησης επηρεάζονται από τα έσοδα, το κόστος και τα περιουσιακά στοιχεία και 

αντανακλούν την ευθύνη με την οποία επωμίζονται οι managers για την δημιουργίας κέρδους 

και την διαχείριση των επενδύσεων.  

Τα κέντρα επενδύσεων αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο διοικητικής αυτονομίας. Ο 

όρος περιλαμβάνει πολλές φόρες ολόκληρες επιχειρήσεις, λειτουργικά τμήματα, λειτουργικές 

ομάδες και θυγατρικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που είναι 

ανακριβείς με την σχετική ορολογία αφού ονομάζουν τα κέντρα επενδύσεων, κέντρα κέρδους. 

Στις επιχειρήσεις όπου οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία είναι σημαντική προκειμένου 

να παραχθεί εισόδημα, η προσέγγιση του κέντρου επένδυσης θεωρείται σημαντική. Σύμφωνα 

με την δομή του κέντρου επένδυσης, το περιθώριο προσφοράς συνδέεται άμεσα με τα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Επειδή το κεφάλαιο επένδυσης θεωρείται 

σπάνιος πόρος, η αποτελεσματική χρήση του είναι πολύ σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις. 

Η αποτυχία σύνδεσης του εισοδήματος ενός κέντρου ευθύνης με τα αντίστοιχα περιουσιακά 

στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη αξιολόγηση της λειτουργικής επίδοσης ενός 

κέντρου. 

2.9.5  ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ. 

 Η συγκέντρωση του κόστους κατά προορισμό δηλαδή η συγκέντρωση του κόστους 

στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και περαιτέρω σε κέντρα κόστους υπαγορεύεται από 

τους ακόλουθους λόγους. 

♦ Την ακρίβεια της κοστολόγησης. Πράγματι, λόγω του έμμεσου κόστους δηλαδή του 

κόστους που δεν συνδέεται άμεσα και κατά τρόπο εμφανή με τα παραγόμενα προϊόντα, 

επιβάλλεται να προσδιορίζεται αρχικά το κόστος των λειτουργιών που προκαλούν  το 

κόστος και στη συνέχεια το κόστος αυτό να κατανέμεται στα παραγόμενα από κάθε 

λειτουργία προϊόντα. 

♦ Τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η μέτρηση της 

αποδοτικότητας προκύπτει από τη σύγκριση του κόστους της δραστηριότητας με το 

παραγόμενο από αυτή έργο. 
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♦ Τον έλεγχο του μεγέθους του κόστους των επιμέρους δραστηριοτήτων της επιχείρησης και 

των στελεχών που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες. 

 

2.10  ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα συστήματα κοστολόγησης ποικίλουν αναφορικά με το είδος του κόστους που 

ανατίθεται στα διάφορα αντικείμενα κόστους και το επίπεδο πολυπλοκότητας του. Τυπικά, τα 

συστήματα κοστολόγησης ταξινομούνται ως εξής:  

1. Συστήματα άμεσης κοστολόγησης 

2. Παραδοσιακά συστήματα απορρόφησης του κόστους (πλήρη κοστολόγηση) 

3. Συστήματα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες. 

Τα συστήματα άμεσης κοστολόγησης απλά αναθέτουν το άμεσο κόστος στα 

αντικείμενα κόστους. Είναι κατάλληλα για την λήψη αποφάσεων όπου το κόστος των κοινών 

πόρων που μεταβάλλεται ανάλογα με την ζήτηση τους είναι ασήμαντο. Το μειονέκτημα των 

συστημάτων άμεσης κοστολόγησης είναι ότι αυτά τα συστήματα δεν είναι σε θέση να 

μετρήσουν και να αναθέσουν τα έμμεση κόστη στα αντικείμενα κόστους. Συνεπώς, κάθε 

προσπάθεια για την εισαγωγή έμμεσου κόστους στην ανάλυση βασίζεται σε υποκειμενικές 

κρίσεις και αυθαίρετους υπολογισμούς.  

2.10.1  ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή  κοστολόγησης είναι η πλήρης κοστολόγηση. Η 

προσέγγιση αυτή χειρίζεται όλο το κόστος παραγωγής δηλαδή την άμεση εργασία, τα άμεσα 

υλικά και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ως κόστος προϊόντος. Η πλήρης κοστολόγηση θεωρεί 

το κόστος που δεν συμμετέχει στην παραγωγή ως κόστος περιόδου. Αν και ένα μέρος των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων δεν συμμετέχει άμεσα στην παραγωγή    

Η άμεση κοστολόγηση θεωρείται ως ένα εργαλείο συμπληρωματικό της πλήρους 

κοστολόγησης43 για ειδικές περιπτώσεις, κυρίως, για ανάλυση κερδοφορίας των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών, των αγορών και των καταναλωτών. Το κυριότερο επιχείρημα για την χρήσης 

της άμεσης κοστολόγησης είναι ότι θεωρείται πιο κατανοητή και ευκολότερη στη χρήσης της 

από ότι η πλήρης κοστολόγηση. Αντίθετα, το κυριότερο επιχείρημα για τη χρήση της πλήρης 

κοστολόγηση είναι ότι παρέχει μια σταθερή βάση για τιμολόγηση και για άλλες αποφάσεις που 

αφορούν το προϊόν.  

                                                 
43 Bahmani Alnoor, “Management Accounting: European Perspectives”, Oxford University Press-Oxford, New 

York, 1996 pp. 206-208 
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Κατά τη δεκαετία του 1990 υπήρξε μια σαφή τάση των επιχειρήσεων προς την χρήση 

της πλήρης κοστολόγησης σε βάρος της άμεσης. Οι λόγοι που οδήγησαν στην παραπάνω 

κατάσταση ήταν το αυξημένο σταθερό κόστος ως ποσοστό του συνολικού, η αδυναμία της 

άμεσης κοστολόγησης να ανταποκριθεί στον ολοένα αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας στην 

λήψη των αποφάσεων ιδιαίτερα σε εκείνες τις αποφάσεις που αφορούσαν μακροπρόθεσμες 

καταστάσεις.  

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρούν τον επιμερισμό του κόστους ως ένα θέμα 

υψηλής προτεραιότητας. Είναι μια περιοχή όπου πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει αλλαγές στο 

σύστημα κοστολόγησης που χρησιμοποιούν. Οι αλλαγές, εκτός των άλλων, αφορούν την 

δημιουργίας πιο ομοιογενών δεξαμενών κόστους και την ανάπτυξη εναλλακτικών βάσεων 

επιμερισμού δηλαδή ουσιαστικά αφορούν την μετατόπιση από τις εργατοώρες ή τις 

μηχανοώρες ως βάση μερισμού στις  δεξαμενές κόστους.  

Οι βασικοί λόγοι της παραπάνω αλλαγής ήταν η επιθυμία για την εγκαθίδρυση μιας 

σχέσης που να είναι σε θέση να αιτιολογεί επαρκώς τη σύνδεση κατανάλωσης πόρων και των 

αντίστοιχων προϊόντων / υπηρεσιών, το ολοένα αυξανόμενο ποσό των σταθερών εξόδων ως 

ποσοστό του σταθερού κόστους και η αντίστοιχη μείωση του μεταβλητού κόστους όπως είναι 

η άμεση εργασία. 

Συνήθως, τα μεγαλύτερα εμπόδια που προκύπτουν στην προσπάθεια για αλλαγή του 

συστήματος κοστολόγησης είναι : 

 Η πολιτική της επιχείρησης 

 Η συνήθεια 

 Η έλλειψη κατανόησης άλλων προοπτικών 

 Η έλλειψη σχετικών δεδομένων. 

2.10.2  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  

(VARIABLE COSTING, DIRECT COSTING, MARGINAL COSTING) 

1. Η άμεση κοστολόγηση παρέχει πιο χρήσιμες πληροφορίες για την λήψη 

αποφάσεων από ότι η πλήρης κοστολόγηση. Ο διαχωρισμός των σταθερών από τα 

μεταβλητά έξοδα βοηθάει στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κόστος για την 

λήψη αποφάσεων. Τα σχετικά κόστη είναι εκείνα τα οποία απαιτούνται για μια σειρά 

αποφάσεων που αφορά βραχυχρόνια θέματα. Επιπλέον, ο υπολογισμός του κόστους για 

διαφορετικά επίπεδα δραστηριοτήτων προαπαιτεί το κόστος να διαχωρίζεται σε 

σταθερό και μεταβλητό. Η υπόθεση είναι ότι η παραπάνω ανάλυση του κόστους μπορεί 

να γίνει μόνο με την άμεση κοστολόγηση. Για αυτό το λόγο γίνεται αποδεκτό ότι ο 

υπολογισμός του μελλοντικού κόστους και του εισοδήματος καθώς και η χρήση 
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τεχνικών λήψης αποφάσεων που στηρίζονται στα σχετικά κόστη είναι πιθανές μόνο 

όταν χρησιμοποιείται σύστημα άμεσης κοστολόγησης. Πάντως, δεν υπάρχει λόγος για 

την μη χρησιμοποίηση της πλήρης κοστολόγησης στην μέτρηση του κέρδους και στην 

αποτίμηση των αποθεμάτων. Το πλεονέκτημα της άμεσης κοστολόγησης είναι ότι 

δίνεται βαρύτητα στον διαχωρισμό του σταθερού από το μεταβλητό κόστος.  

2. Η άμεση κοστολόγηση εξαλείφει την επίδραση των μεταβολών των αποθεμάτων 

από το κέρδος. Φυσικά, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αφορά μόνο τις επιχειρήσεις 

παραγωγής προϊόντων και όχι εκείνες που προσφέρουν υπηρεσίες αφού οι τελευταίες 

δεν διατηρούν αποθέματα ή αν διατηρούν ο όγκος τους είναι τέτοιος ώστε να μην 

επηρεάζει την απόδοση της επιχείρησης. Γίνεται αντιληπτό ότι το κέρδος σύμφωνα με 

άμεση κοστολόγηση αποτελεί μια λειτουργία του όγκου των πωλήσεων ενώ σύμφωνα 

με την πλήρη κοστολόγηση αποτελεί λειτουργία τόσο των πωλήσεων όσο και της 

παραγωγής. Επίσης, είναι γνωστό ότι χρησιμοποιώντας την πλήρη κοστολόγηση είναι 

πολύ πιθανό το κέρδος να μειωθεί ακόμη και αν οι πωλήσεις αυξάνονται44. Όταν τα 

επίπεδα των αποθεμάτων είναι πιθανό να αυξομειώνονται σημαντικά, τα κέρδη μπορεί 

να παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα όταν υπολογίζονται με βάση την πλήρη 

κοστολόγηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταβολές στα αποθέματα 

επηρεάζουν σημαντικά την ποσότητα των σταθερών γενικών εξόδων σε μια λογιστική 

περίοδο. Για αυτό το λόγο, προκρίνεται η χρήση της άμεσης κοστολόγησης για τον 

υπολογισμό του κόστους σε συχνά διαστήματα. Επειδή ο συχνός υπολογισμός του 

κέρδους εξυπηρετεί την ανάγκη για εσωτερική πληροφόρηση της επιχείρησης, η άμεση 

κοστολόγηση φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στην διοικητική λογιστική. Αντίθετα, 

στην χρηματοοικονομική λογιστική δεν είναι τόσο σημαντική η συμβολή της άμεσης 

κοστολόγησης γιατί οι αλλαγές στα αποθέματα είναι πιο μικρές και λιγότερο απότομες 

σε διάστημα έξι μηνών ή ενός χρόνου45.  

2.10.3  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ABSORPTION COSTING, FULL COSTING) 

1. Η πλήρης κοστολόγηση δεν υποτιμά την σημασία των σταθερών εξόδων. Κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι η λήψη αποφάσεων που στηρίζεται μόνο στον όγκο των πωλήσεων 

και των μεταβλητών εξόδων και αγνοεί τα σταθερά έξοδα δεν μπορεί να δώσει 
                                                 
44 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp. 206 
45 Η χρηματοοικονομική λογιστική αφορά την εξωτερική πληροφόρηση και για αυτό το λόγο οι καταστάσεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με αυτή είναι εξαμηνιαίες ή ετήσιες. Αντίθετα, η διοικητική λογιστική επειδή αφορά την 
εσωτερική πληροφόρηση οι καταστάσεις που εκδίδονται μπορεί να αφορούν ακόμη και εβδομαδιαία στοιχεία. Για 
αυτό το λόγο υπάρχει η διαφορά στην παρουσίαση των μεταβολών των αποθεμάτων. 
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αξιόπιστες λύσεις σε μακροχρόνιο διάστημα. Για παράδειγμα, αν οι η απόφαση για την 

τιμολόγηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βασίζεται μόνο στα μεταβλητά κόστη 

τότε ενδεχομένως  οι πωλήσεις δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το συνολικό κόστος. 

Επίσης, υποστηρίζεται ότι η χρήση ενός συστήματος πλήρης κοστολόγησης, που 

επιμερίζει το σταθερό κόστος στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, διασφαλίζει ότι τα 

σταθερά κόστη θα καλυφθούν από τις πωλήσεις. Η αντίθετη πλευρά υποστηρίζει ότι η 

χρήση της άμεση κοστολόγησης δεν ωθεί στην αγνόηση των σταθερών εξόδων. Η 

αποτυχία να συμπεριληφθούν και τα σταθερά κόστη οφείλεται στη λανθασμένη 

διοίκηση και όχι σε ένα λανθασμένο λογιστικό σύστημα. 

2. Τα σταθερά γενικά έξοδα είναι απαραίτητα για την παραγωγή. Οι υποστηρικτές της 

πλήρης κοστολόγησης υποστηρίζουν ότι η παραγωγή προϊόντων ή η προσφορά 

υπηρεσιών δεν θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχαν τα σταθερά έξοδα παραγωγής. Κατά 

συνέπεια, τα σταθερά έξοδα παραγωγής είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στο 

αποτέλεσμα της παραγωγής.  

3. Συνέπεια με την εξωτερική πληροφόρηση. Η διοίκηση της επιχειρήσεις μπορεί να 

επιθυμεί το εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης να είναι σύμφωνο με το σύστημα 

εξωτερικής πληροφόρησης έτσι ώστε να είναι δυνατό η επιχείρηση να συγκρίνει τα 

δικά της αποτελέσματα με τα αντίστοιχα των άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Αν, 

επίσης, οι managers πιστεύουν ότι τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής λογιστικής 

επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών τότε είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν τους 

ίδιους κανόνες τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική πληροφόρηση έτσι 

ώστε να επικεντρωθούν στα ίδια μέσα μέτρησης που χρησιμοποιεί και η αγορά. 

Επίσης, το γεγονός ότι οι managers αμείβονται ανάλογα και με χρηματοοικονομική 

επίδοση της επιχείρησης προσφέρει ένα ακόμη κίνητρο για την διασφάλιση ότι το 

εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης δεν έρχεται σε σύγκρουση με το εξωτερικό 

σύστημα πληροφόρησης. 

2.10.4  ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (RELEVANT COSTING) 

Η σχετική κοστολόγηση είναι μια μορφή κοστολόγησης η οποία χρησιμοποιείται μόνο 

στην αποτίμηση των αποθεμάτων και η οποία διαφοροποιείται τόσο από την πλήρη όσο και 

από την άμεση κοστολόγηση46.  

 

 
                                                 
46 Η ανάλυση αυτής της  μορφής κοστολόγησης ξεφεύγει από τα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας οπότε 
γίνεται παραπομπή σε αντίστοιχα βιβλία. 
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2.11  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.11.1  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

(JOB COSTING AND PROCESS COSTING SYSTEMS) 

Δύο είναι τα συστήματα κοστολόγησης. Η κοστολόγηση κατά προϊόν και η 

κοστολόγηση κατά φάση. 

1) Η κοστολόγηση κατά προϊόν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες παράγουν 

προϊόντα τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. αυτό σημαίνει ενδεχομένως, ότι για την 

κατασκευή κάθε προϊόντος θα χρειαστούν διαφορετικές πρώτες ύλες, διάφορη άμεση 

εργασία  και διάφορες έμμεσες δαπάνες. Από την διαφορά αυτή, όπως είναι επόμενο, 

επιβάλλεται και ιδιαίτερη κοστολόγηση για κάθε προϊόν. 

Η κοστολόγηση έργου σχετίζεται με εκείνο το σύστημα κοστολόγησης το οποίο 

απαιτείται σε μια επιχείρηση όπου κάθε μεμονωμένη μονάδα ή ομοιογενή ομάδα προϊόντος 

ή υπηρεσιών είναι μοναδική. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη κάθε μονάδα να 

κοστολογείται ξεχωριστά. Ο όρος ΄΄έργο΄΄, συνεπώς, σχετίζεται με κάθε μεμονωμένη 

μονάδα ή ομοιογενή ομάδα αποτελέσματος. Τα συστήματα κόστους που βασίζονται στα 

έργα χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά 

παραγγελία. Για παράδειγμα, οι λογιστικές φίρμες παρέχουν υπηρεσίες κατά παραγγελία 

όπου κάθε πελάτης απαιτεί υπηρεσίες οι οποίες απασχολούν διαφορετικούς πόρους κάθε 

φορά. Το κόστος σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά για 

κάθε μεμονωμένη παραγγελία.  

2) Η κοστολόγηση κατά φάση εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις εκείνες των οποίων τα προϊόντα 

για να παραχθούν στην τελική τους μορφή διέρχονται από πολλές φάσεις (στάδια 

παραγωγής) που αποτελούν συνέχεια μεταξύ τους. το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται 

χωριστά για κάθε φάση αφού διαιρεθούν οι δαπάνες παραγωγής με την ποσότητα 

παραγωγής. 

     Η κοστολόγηση με βάση τις διαδικασίες σχετίζεται με εκείνες τις περιπτώσεις 

όπου σύνολα ομοειδών προϊόντων ή υπηρεσιών παράγονται ή προσφέρονται, οπότε δεν 

είναι απαραίτητο να ανατεθούν συγκεκριμένα κόστη σε μεμονωμένα προϊόντα. Τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες παράγονται με τον ίδιο τρόπο και καταναλώνουν την ίδια 

ποσότητα πόρων. Η παραγωγή κινείται από τη μία διαδικασία στην άλλη μέχρι το τελικό 

προϊόν ή υπηρεσία προκύψει. Κάθε τμήμα του οργανισμού εκτελεί ένα τμήμα της 

συνολικής λειτουργίας και μεταβιβάζει το σύνολο του έργου του στο επόμενο τμήμα. Ένα 

σύστημα κοστολόγησης με βάση τις διαδικασίες είναι πιο εύκολο να λειτουργήσει σε 

σχέση με ένα σύστημα κοστολόγησης που βασίζεται στο έργο επειδή η λεπτομερής 
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εργασία του επιμερισμού του κόστους για κάθε μεμονωμένη μονάδα αποτελέσματος δεν 

είναι απαραίτητη. Επίσης κάποια κόστη που θεωρούνται έμμεσα στο σύστημα 

κοστολόγησης με βάση το έργο μπορούν να θεωρηθούν άμεσα στο σύστημα 

κοστολόγησης με βάση τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, τα κόστη επιθεώρησης και 

συντήρησης ενός τμήματος εκλαμβάνονται ως άμεσα κόστη  σύστημα κοστολόγησης με 

βάση τις διαδικασίες γιατί έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο κόστους που στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το τμήμα ή η διαδικασία. Αντίθετα, στο σύστημα 

κοστολόγησης με βάση το έργο τα παραπάνω κόστη θεωρούνται έμμεσα γιατί δεν μπορούν 

να χρεωθούν σε ένα συγκεκριμένο έργο. 

 Βασικός παράγοντας που προδικάζει και καθορίζει το σύστημα κοστολόγησης σε μια 

επιχείρηση είναι η φύση της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή τόσος ο τρόπος διεξαγωγής της 

παραγωγής όσο και τα στάδια κατεργασίας που συντελούνται στην επιχείρηση. 

Τα βασικά συστήματα κοστολόγησης είναι τα εξής δύο 

♦ Το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής ή της κατά προϊόν ή έργο κοστολογήσεως. 

♦ Το σύστημα της μαζικής παραγωγής ή της κατά φάση κοστολόγησης. 

  Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος κοστολόγησης της εξατομικευμένης 

παραγωγής είναι ότι  

1. Το κόστος εξευρίσκεται ύστερα  από συγκέντρωση όλων των εντολών παραγωγής ή των 

φύλλων κόστους. 

2. Το κόστος εξευρίσκεται στο τέλος με την αποπεράτωση της παραγωγής και όχι σε τακτική 

χρονική περίοδο 

3. Απαιτεί ασυγκρίτως πληρέστερη, σε σχέση με το άλλο σύστημα, λογιστικό-διοικητική 

οργάνωση.  

  Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος κοστολόγησης της μαζικής παραγωγής 

(κοστολόγηση κατά φάσεις) είναι ότι το κόστος  

1. Καθορίζεται κατά χρονικές περιόδους 

2. Προσδιορίζεται για κάποια ποσότητα παραγωγής που λαμβάνεται ως μονάδα 

3. Προσδιορίζεται κατά στάδια παραγωγής. 

Στην πράξη, τα δύο παραπάνω συστήματα κοστολόγησης αναπαριστούν δύο εκ 

διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις. Για αυτό το λόγο το αποτέλεσμα της παραγωγής των 

επιχειρήσεων απαιτεί ένα συνδυασμό στοιχείων των δύο παραπάνω συστημάτων. 
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2.11.2  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τόσο τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης όσο και εκείνα που έχουν ως βάση τις 

δραστηριότητες (ABC) χρησιμοποιούν διαδικασία επιμερισμού αποτελούμενη από δύο φάσεις. 

Στην 1η φάση το παραδοσιακό σύστημα επιμερίζει το έμμεσο κόστος στα τμήματα παραγωγής 

και υπηρεσιών και έπειτα τα επιμερίζει εκ νέου το κόστος του τμήματος υπηρεσιών στα 

τμήματα παραγωγής. Ένα σύστημα ABC αναθέτει το έμμεσο κόστος σε κάθε κύρια 

δραστηριότητα και όχι σε τμήματα της επιχείρησης. Με το συγκεκριμένο σύστημα πολλά 

κέντρα κόστους που βασίζονται σε δραστηριότητες γνωστά ως δεξαμενές κόστους 

δημιουργούνται ενώ στα παραδοσιακά συστήματα το έμμεσο κόστος τείνει να συγκεντρώνεται 

σε τμήματα της επιχείρησης που δεν περιγράφονται ως κέντρα κόστους.  

Ο όρος δραστηριότητα περιγράφει ένα σύνολο από διαφορετικά έργα ή καθήκοντα. 

Κατά τη φάση της παραγωγικής διαδικασίας τα κέντρα κόστους ανά δραστηριότητα συχνά 

συμπίπτουν με τα κέντρα κόστους που χρησιμοποιούνται από τα παραδοσιακά συστήματα. Οι 

βοηθητικές δραστηριότητες, μερικές φορές, είναι ίδιες με τα κέντρα κόστους των 

παραδοσιακών συστημάτων. Συνήθως, ένα ABC σύστημα έχει μεγαλύτερο αριθμό κέντρων 

κόστους από τα παραδοσιακά συστήματα.  

Στο 2ο στάδιο επιμερίζονται τα κόστη από τα κέντρα κόστους ή δεξαμενές κόστους στα 

διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες ή στα άλλα αντικείμενα κόστους που τυχόν έχουν επιλεγεί. Τα 

παραδοσιακά συστήματα ανιχνεύουν τα έμμεσα κόστη στα προϊόντα χρησιμοποιώντας ένα 

μικρό αριθμό οδηγών κόστους 2ης φάσης ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με την παραγωγή. Αντί 

για τη χρήση του όρου ΄΄οδηγός κόστους΄΄ τείνουν να χρησιμοποιούνται οι όροι ΄΄βάσεις 

μερισμού΄΄ και ΄΄ρυθμός επιμερισμού του έμμεσου κόστους΄΄47. Οι ώρες άμεσης εργασίας και 

οι μηχανοώρες αποτελούν τις ποσοτικές βάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως από τα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Σε αντίθεση, τα συστήματα ABC τείνουν να 

εγκαθιστούν διαφορετικές αναλογίες κέντρων κόστους για τα βοηθητικά κέντρα και, επίσης, 

τείνουν να αναθέτουν το κόστος των βοηθητικών δραστηριοτήτων άμεσα στα αντικείμενα 

κόστους χωρίς περαιτέρω επιμερισμό στα κέντρα παραγωγής. 

Για αυτό το λόγο, το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ABC είναι ότι βασίζεται σε 

μεγαλύτερο αριθμό οδηγών κόστους τόσο στην 1η όσο και στη 2η φάση επιμερισμού σε σχέση 

πάντα με τα παραδοσιακά συστήματα. Η χρήση μεγάλου αριθμού κέντρων και οδηγών 

κόστους και η ανάθεση του κόστους των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους με βάση 

τη χρήση του οδηγού κόστους είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος ABC που 
                                                 
47 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.338 
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κάνουν πιο ακριβή την μέτρηση των πόρων που καταναλώνονται από τα διάφορα αντικείμενα 

κόστους. Τα παραδοσιακά συστήματα αναφέρουν λιγότερο ακριβείς μετρήσεις κόστους επειδή 

χρησιμοποιούν οδηγούς κόστους όπου δεν υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού στην ανάθεση του 

βοηθητικού κόστους στα αντικείμενα κόστους. 

 

2.12  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

2.12.1  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΟΣΤΩΝ 

 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Σύμφωνα  με 

τις συγκεκριμένες μεθόδους, ο επιμερισμός του κοινού κόστους περιλαμβάνει την κατανομή 

του κόστους σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία αναλογικά με το αποτέλεσμα που δίνει μια φυσική 

μονάδα μέτρησης η οποία είναι φυσικά κοινή για όλα τα προϊόντα. Η βάση για τον μερισμό 

είναι η ποσότητα παραγωγής. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό ενός προϊόντος στην συνολική 

παραγωγή τόσο μεγαλύτερό το ποσοστό του συνολικού κόστους που χρεώνεται σε αυτό.  

Μια άλλη ποσοτική μέθοδος μερισμού είναι η αξία των πωλήσεων. Στην περίπτωση 

αυτή το κοινό κόστος επιμερίζεται ανάμεσα στα κύρια προϊόντα αναλογικά με βάση το ποσό 

των πωλήσεων. Η παραπάνω υπόθεση βασίζεται στο σκεπτικό ότι τα προϊόντα που έχουν 

υψηλή τιμή πώλησης και κατά συνέπεια έχουν υψηλές πωλήσεις τείνουν να απορροφούν 

μεγάλες ποσότητες κοινού κόστους. Η συνήθης πρακτική είναι να χρεώνονται τα προϊόντα με 

υψηλές αναμενόμενες πωλήσεις με μεγάλο ποσοστό κοινού κόστους προκειμένου να 

διασφαλιστούν παρόμοια ποσοστά κερδοφορίας για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες48. Με 

λίγα λόγια κάθε προϊόν χρεώνεται με ποσοστό κοινού κόστους ίσο με εκείνο που μπορεί να 

απορροφήσει η τιμή πώλησης του. Η παραπάνω τακτική φυσικά περιλαμβάνει σημαντικά 

μειονεκτήματα. Η αναμενόμενη τιμή ενός προϊόντος δεν είναι πάντοτε διαθέσιμη για να γίνουν 

οι σχετικοί υπολογισμοί.  

2.12.2  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τα κόστη τα οποία ανατίθενται στα διάφορα αντικείμενα κόστους μπορούν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες – τα έμμεσα και τα άμεσα κόστη. Ορισμένες φορές 

χρησιμοποιείται ο όρος ΄΄γενικά΄΄ αντί για τον όρο ΄΄έμμεσα΄΄. Τα άμεσα κόστη μπορούν να 

χρεωθούν με ακρίβεια σε συγκεκριμένα αντικείμενα κόστους ενώ για τα έμμεσα δεν υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα.  

Επιμερισμός κόστος είναι η διαδικασία της ανάθεσης του κόστους όταν δεν υπάρχει 

ένα μέσο μέτρησης που να χρεώνει άμεσα τους πόρους σε συγκεκριμένα αντικείμενο κόστους. 
                                                 
48 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p.154 
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Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την χρήση τεχνητών μέσων μέτρησης. Η βάση η οποία 

χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους ονομάζεται βάση επιμερισμού ή οδηγός 

κόστους.  

Εκεί όπου οι βάσεις επιμερισμού επιδρούν σημαντικά στο κόστος τότε μιλάμε για 

επιμερισμό που βασίζεται στην σχέση αίτιου - αιτιατού. Όταν η βάση επιμερισμού του 

κόστους που χρησιμοποιείται δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού του κόστους 

τότε γίνεται λόγος για αυθαίρετο επιμερισμό. Ο αυθαίρετος επιμερισμός έχει το σημαντικό 

μειονέκτημα ότι, συνήθως, τα αποτελέσματα επιμερισμού του έμμεσου κόστους είναι 

ανακριβή.  

Δύο τύποι συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση του κόστους 

στα αντικείμενο κόστους. Πρόκειται για τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης και τα 

συστήματα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity-Based Costing ή ABC). 

Τα παραδοσιακά συστήματα έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές του 20ου αιώνα και 

παραμένουν δημοφιλή μέχρι και τις ημέρες μας. Τα συστήματα ABC εμφανίστηκαν μόλις στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 και κύριος στόχος τους ήταν η υιοθέτηση από τους οργανισμούς 

ο επιμερισμός του κόστους με βάση τη σχέση αιτίου – αιτιατού. Και οι δύο τύποι συστημάτων 

υιοθετούν παρόμοιες προσεγγίσεις στην ανάθεση του κόστους στα διάφορα αντικείμενα 

κόστους.  

2.12.3  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Ο επιμερισμός του κοινού κόστους για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες είναι κατά κάποιο 

τρόπο ένα αυθαίρετο θέμα. Ο συνήθεις μέθοδοι συνήθως αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα ήθελαν οι επιχειρήσεις να επιμερίσουν το κοινό κόστος και όχι τόσος τον τρόπο με 

τον οποίο το κάνουν στην πραγματικότητα. Επειδή έχουν σχεδιασθεί για κυρίως για την 

αξιολόγηση των αποθεμάτων και τον καθορισμό των εσόδων, σύμφωνα με τις κοινά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής, είναι κατάλληλα μόνο για εξωτερική πληροφόρηση49. Από 

την στιγμή που ο επιμερισμός του κοινού κόστους δεν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στην 

διοίκηση για σχεδιασμό, λήψη αποφάσεων και έλεγχο δεν μπορούν να χρησιμεύσουν για την 

εσωτερική πληροφόρηση. Οι μέθοδοι επιμερισμού του κοινού κόστους εκτός από ανίκανοι να 

παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αποδειχθούν και επικίνδυνες γιατί αν 

χρησιμοποιηθούν χωρίς την απαραίτητη προσοχή μπορεί να οδηγήσουν τους managers 

λανθασμένες ενέργειες. 

                                                 
49 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p.166 
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Ο βασικός σκοπός των managers είναι να επιτυγχάνουν αποδεκτά κέρδη για τις 

επιχειρήσεις τους. Προκειμένου να εκπληρωθεί ο συγκεκριμένος στόχος πρέπει να βρεθούν οι 

κατάλληλοι συνδυασμοί προϊόντων ή υπηρεσιών. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να 

αξιολογείται στη βάση της συνεισφοράς του στην επανάκτηση του κοινού κόστους και όχι 

στην βάση της ικανότητας τους να επιβαρύνονται με ένα μέρος του εν λόγω κόστους.  

Σε πολλές επιχειρήσεις αρκετά προϊόντα κατασκευάζονται από τις ίδια άμεσα υλικά 

και από τις ίδιες διαδικασίες. Αυτό δημιουργεί την δυσκολία του επιμερισμού του κοινού 

κόστους σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο εφόσον 

κάποιες αποφάσεις έχουν παρθεί.  

Πριν το καθορισμό του ανά μονάδα κόστους, τα προϊόντα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθούν σε ουσιώδη και μη ουσιώδη ή υποπροϊόντα ανάλογα με την συνεισφορά 

τους στα συνολικά έσοδα. Κανόνες που να διαχωρίζουν ποια προϊόντα πρέπει να θεωρούνται 

σημαντικά και ποια όχι δεν υπάρχουν. Ο διαχωρισμός σχεδόν πάντα απαιτεί απλά καλή κρίση. 

Τα κοινό κόστος που προκύπτει στην παραγωγή πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των κύριων 

προϊόντων αφήνοντας τα υποπροϊόντα εκτός του επιμερισμού. Η πιο συχνή χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος επιμερισμού είναι αυτή που βασίζεται στον όγκο των πωλήσεων. 

Ένα υποπροϊόν δεν συμμετέχει στην διαδικασία του επιμερισμού πριν το πλήρη 

διαχωρισμό του από ένα βασικό προϊόν. Αν προκύψει κάποιο κόστος που αφορά το υποπροϊόν 

μετά το διαχωρισμό θα το επιβαρύνει.  

 

2.13  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ο όρος ΄΄παραδοσιακός΄΄ χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει εκείνα τα συστήματα τα 

οποία σχεδιάσθηκαν με πρωταρχικό σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επενδυτών, 

των πιστωτών και των κυβερνητικών αρχών50. Τέτοια συστήματα χαρακτηρίζονται από την 

απορρόφηση κόστους (absorption costing). Ο παραπάνω χαρακτηρισμός οφείλεται στο 

γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει να κάνει με την απορρόφηση του κόστους από το 

κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Βασίζεται στην υπόθεση ότι το καθώς ένα προϊόν παρασκευάζεται     

(ή μια υπηρεσία προσφέρεται), απορροφά το κόστος των άμεσων πόρων τα οποία 

περικλείονται σε αυτό όπως είναι το κόστος των α΄ υλών, της άμεσης εργασίας, των 

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται κοκ. Η υπόθεση πίσω από το παραπάνω σύστημα 

κοστολόγησης είναι ότι αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την παραγωγή του εν λόγω 

προϊόντος ή υπηρεσίας οπότε είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν στο κόστος του. 

                                                 
50 Baxendale J. Sidney, ‘’Activity-Based Costing For The Small Business: A Primer” 
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Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του κόστους απορρόφησης, το κόστος της υπηρεσίας ή του 

προϊόντος συμπεριλαμβάνει μόνο το κόστος παραγωγής και όχι τα έξοδα διαφήμιση και 

διανομής του. Η παραδοσιακή λογιστική θεωρεί ότι τα παραπάνω κόστη έχουν δαπανηθεί 

κατά την λογιστική περίοδο που αυτά προκύπτουν. Η παράλειψη τους στον υπολογισμό του 

κόστους θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα ειδικά αν αποδειχθεί ότι τα 

εν λόγω κόστη είναι σχετικά υψηλά. Κάποιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το παραπάνω 

πρόβλημα κατανέμοντας τα έξοδα διαφήμισης και διανομής ανάλογα με το περιθώριο 

συνεισφοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μέθοδος υποθέτει 

ότι τα έξοδα διαφήμισης και διανομής είναι ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων, μια υπόθεση 

η οποία, συχνά, δεν ισχύει. 

Τα περισσότερα από τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τη διοικητική 

λογιστική χαρακτηρίζονται ως μέθοδοι που βοηθούν στην βελτίωση των βάσεων δεδομένων 

του κόστους και στην ανάπτυξη στρατηγικών που είναι συνεπείς με την κεντρική στρατηγική 

της επιχείρησης. Τα πιο σημαντικά από αυτά τα εργαλεία είναι: 

 Κοστολόγηση κατά δραστηριότητες (Activity Based Costing)51. Συνοπτικά πρόκειται 

για την προσέγγιση εκείνη που ασχολείται με την αναγνώριση των δραστηριοτήτων και 

των ενεργειών που προκαλούν το κόστος. Το ABC ήρθε στο προσκήνιο ως ένα 

εναλλακτικό εργαλείο σε μια στιγμή όπου υπήρχε έντονη ανησυχία σχετικά με την 

διαπίστωση ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι μερισμού του κόστους ενδεχομένως να 

οδηγούσαν σα λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το κόστος ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας. Η ανησυχία ξεκίνησε από το γεγονός ότι οι τεχνολογικές βελτιώσεις έχουν 

καταστήσει κάποια από τα παραδοσιακά συστήματα περιττά ειδικά σε θέματα που 

αφορούν τον χειρισμό εκείνων των κατηγοριών κόστους που δεν σχετίζονται με 

ποσοτικά μεγέθη. Το ΑBC αναγνωρίζει ότι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού 

κόστους σχετίζεται με δραστηριότητες που είναι ανεξάρτητες από ποσοτικά κριτήρια 

και αναζητά να θέσει οδηγούς κόστους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κατανάλωση 

των πόρων, πριν το καθορισμό των διαδικασιών που έχουν σχέση με την παραγωγή 

προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών. 

 Total Quality Management. Μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που σκοπό έχει την 

αναγνώριση και την διόρθωση τις όποιες αναποτελεσματικότητες στην παραγωγική 

λειτουργία. Πολύ συχνά παρουσιάζεται ως μια τεχνική της οποίας η χρησιμότητα 

περιορίζεται στις παραγωγικές διαδικασίες. Αντίθετα, τελευταία, έχει αρχίσει να 
                                                 
51 Smith Malcolm, “New Tools for Management Accounting – Putting ABC and Non Financial Indicators to 
Work”, Pitman Publishing, Great Britain, 1995 pp. 76 
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υποστηρίζεται η άποψη ότι η χρησιμότητα της είναι μεγαλύτερη στο τομές των 

υπηρεσιών52. 

 Value-Added Management. Επικεντρώνεται στον μηδενισμό των λαθών με σκοπό να 

εξαλείψει τις απώλειες καθώς και τις διαδικασίες που δεν προσθέτουν αξία στις 

λειτουργίες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ασχολείται με τις ακόλουθες καταστάσεις,   

α) υπερπαραγωγή. Αυτή οδηγεί στην δημιουργίας περιττών αποθεμάτων γεγονός που 

συμβαίνει λόγω λανθασμένου παραγωγικού σχεδιασμού, β) αναμονή. Έχει να κάνει με 

τις ουρές αναμονής και την υπέρμετρη εργασία-σε-εξέλιξη, γ) μεταφορά. Ο χρόνος που 

απαιτείται για την μεταφορά υλικών και προϊόντων, δ) αποθέματα, ε) ελαττωματική 

παραγωγή και στ) μετακίνηση των προϊόντων που δεν προσθέτει αξία στο προϊόν53. Η 

συγκεκριμένη τεχνική ασχολείται με την μεγιστοποίησης του χρόνου διαδικασίας που 

αφιερώνεται στην πρόσθεση αξίας στο προϊόν και την ελαχιστοποίηση των επιρροών 

των παραπάνω παραγόντων. Όπως γίνεται κατανοητό, αν και ορισμένα στοιχεία της 

τεχνικής αυτής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, στην πράξη αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο έχει αποκλειστική, σχεδόν 

εφαρμογή στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων. 

 Non Financial Indicators. Αναγνωρίζει την σημασία των μη χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων (που δεν παράγουν χρηματική εισροή) και την αναγκαιότητα μίξης του 

με παραδοσιακά χρηματοοικονομικά δεδομένα. 

2.13.1  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες για τους οποίους οι λογιστικές διαδικασίες δεν 

συμβαδίζουν με τις συνεχείς αλλαγές στην παραγωγή και την διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα κοστολόγησης τα οποία δεν έχουν 

μεταβληθεί εδώ και δεκαετίες πράγμα που σημαίνει ότι δεν αντανακλούν τις μεταβολές που 

έχουν γίνει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα συμβατικά 

συστήματα κοστολόγησης να δίνουν λίγη σημασία στην εσωτερική πληροφόρηση και στον 

έλεγχο του κόστους. Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την 

προσφορά μεγάλης ποικιλίας προϊόντων ή υπηρεσιών και τον αυξημένο βαθμό χρήσης 

αυτοματισμών, στοιχεία τα οποία δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης.  

                                                 
52 Smith Malcolm, “New Tools for Management Accounting – Putting ABC and Non Financial Indicators to 
Work”, Pitman Publishing, Great Britain, 1995 pp. 135 
 
53 Smith Malcolm, “New Tools for Management Accounting – Putting ABC and Non Financial Indicators to 
Work”, Pitman Publishing, Great Britain, 1995 pp. 164 
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Τα παραδοσιακά συστήματα αξιολογούν την επίδοση της επιχείρησης στην βάση του 

επιμερισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων χρησιμοποιώντας κυρίως τις ώρες εργασίας 

ως βάση επιμερισμού καθώς και την κοστολόγησης που βασίζεται στο πρότυπο κόστος. Οι 

μέθοδοι επιμερισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων συνήθως συσσωρεύουν τα κόστη 

αυτά στα διάφορα κέντρα κόστους και έπειτα τα χρεώνουν στα αντίστοιχα προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Όταν τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι σχετικά λίγα ή όμοια μεταξύ τους τότε η 

παραπάνω διαδικασία μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε διαφορετική 

περίπτωση, όμως, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά. Διαφορετικά προϊόντα ή 

υπηρεσίες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε πόρους και κατά συνέπεια διαφορετικούς 

ρυθμούς κατανάλωσης των γενικών βιομηχανικών εξόδων.  

Τα παραδοσιακές διαδικασίες επιμερισμού εστιάζουν σε λάθος σκοπούς54. Εστιάζουν 

στην απορρόφηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων ενώ θα έπρεπε να εστιάζουν στην 

ελαχιστοποίηση τους.  

Η πρότυπη κοστολόγηση και η ανάλυση αποκλίσεων είναι ανεπαρκείς τεχνικές για την 

σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Όταν χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες της 

πρότυπης κοστολόγησης, πραγματικές και αναμενόμενες τιμές κόστους των εισερχόμενων 

πόρων – υλικά, εργασία και γενικά βιομηχανικά έξοδα- συγκρίνονται. Ο αντικειμενικός 

σκοπός της πρότυπης κοστολόγησης είναι να κατευθύνει την προσοχή της διοίκησης σε 

περιοχές όπου οι πραγματικές συνθήκες διαφέρουν από τις αναμενόμενες. Θεωρητικά, αυτή 

είναι μια λογική προσέγγιση. Όμως, με τη χρήση με την χρήσης ενός συστήματος ελέγχου της 

ποιότητας και του αυτοματισμού οι διαδικασίες γίνονται αξιόπιστες. Οπότε οι αποκλίσεις, 

ουσιαστικά παύουν να υπάρχουν. 

  

2.14  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 

2.14.1  Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερώνει όλα τα επίπεδα 

της επιχείρησης σχετικά με την πολιτική της διοίκησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

συγκεκριμενοποίηση των χαρακτηριστικών που επιθυμεί η  διοίκηση και την ανάδειξη της 

απόδοσης του κάθε τμήματος στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων. Ο σκοπός του 

συστήματος είναι να ελέγχει το κόστος. Επίσης, ανιχνεύει και ελέγχει τις δραστηριότητες που 

                                                 
54 Gagne L. Margaret, Discenza Richard, “Accurate Product Costing In A JIT Environment”, International Journal 
Of Purchasing And Materials Management, Fall 1992, pp.29 
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προκαλούν την δημιουργία του κόστους σε κάθε λειτουργία ή ακόμη και σε κάθε επιμέρους 

τμήμα των λειτουργιών55.  

Ο προϋπολογισμός ως μέσο ελέγχου του κόστους αποτελείται από δύο στοιχεία. Τον 

προϋπολογισμό ανά τμήμα και το πρότυπο κόστος. Ο προϋπολογισμός αποτελεί την 

χρηματική έκφραση των περιοδικών πλάνων δραστηριότητας του κάθε τμήματος. Ο 

προϋπολογισμός κάθε τμήματος χωρίζεται με βάση το επίπεδο δραστηριότητας ανά περίοδο 

προκειμένου να υπολογισθεί ο ρυθμός του εργατικού κόστους ή το κόστος των μηχανών και 

να ενσωματωθεί το πρότυπο κόστος ανά μονάδα προϊόντος.  

Πρακτικά, το προκαθορισμένο κόστος είναι εκείνη η μορφή του κόστους που 

χρησιμοποιείται περισσότερο από άλλες μορφές όχι μόνο στον υπολογισμό των συνολικού 

έμμεσου αλλά και της άμεσης εργασίας και των άμεσων υλικών επίσης. Το προκαθορισμένο 

κόστος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων. 

Αυτό σημαίνει ότι το ιστορικό κόστος έχει πολύ μικρή σημασία για τους managers. Μόνο στην 

περίπτωση όπου τα ιστορικά στοιχεία συγκρίνονται με κάποια μορφή προκαθορισμένων 

δεδομένων μπορούμε να πούμε ότι έχουν αξία για την διοίκηση ιδιαίτερα όσον αφορά την 

εσωτερική πληροφόρηση. Το κόστος αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον έλεγχο και την 

διαχείριση μόνο όταν το πραγματικό κόστος συγκρίνεται με το προκαθορισμένο κόστος και οι 

αποκλίσεις που προκύπτουν από την παραπάνω σύγκριση γίνονται αντικείμενο διεξοδικού 

ελέγχου. 

Η μορφή του προκαθορισμένου κόστους που χρησιμοποιείται ευρέως είναι το λεγόμενο 

πρότυπο κόστος (standard cost).  

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το πρότυπο 

κόστος είναι οι εξής:  

1. Έλεγχος του κόστους και αξιολόγηση της επίδοσης. 

2. Αποτίμησης αποθεμάτων 

3. Υπολογισμός του κόστους των προϊόντων / υπηρεσιών για λήψη αποφάσεων. 

4. Βοήθεια στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

2.14.2  ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το πρότυπο κόστος ορίζεται ως ένα μέσο σύγκρισης των ποσοτικών ή ποιοτικών αξιών 

ή αλλιώς ως ένα καθιερωμένο μέτρο εξυπηρέτησης για τον υπολογισμό των αποκλίσεων από 

                                                 
55 Monden Yasuhiro, Sakurai Michiharu, “Japanese Management Accounting – A World Class approach to Profit 
Management”, Productivity Press, Cambridge Massachusetts, (1989) pp. 157 
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τις φυσιολογικές τιμές56. Στο πεδίο της λογιστικής πρότυπο λέγεται εκείνο το κόστος το οποίο 

θα πρέπει να επιτευχθεί στα πλαίσια ενός υποθετικού σετ συνθηκών.  

Ο όρος πρότυπο κόστος έχει διάφορες συνέπειες οι οποίες εξαρτώνται από το κατά 

πόσο κάποιος μένει προσκολλημένος στην αυστηρότητα των στοιχείων που αυτό θέτει. Ένα 

πρότυπο κόστος μπορεί να ποικίλλει από την απόλυτη τελειότητα, αναφορικά με τις 

προβλέψεις, ως μια πρόβλεψη η οποία δεν περιλαμβάνει παρά μόνο την εμπειρία 

προηγούμενων περιόδων. 

Το ιδανικό πρότυπο κόστος είναι ένα αυστηρό πρότυπο. Απαιτεί τελειότητα και δεν 

ανέχεται την απώλεια ή την αναποτελεσματικότητα με οποιαδήποτε μορφή. Το κόστος 

υπολογίζεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Το ιδανικό πρότυπο αναπαριστά τον υπέρτατο 

στόχο μιας επιχείρησης αλλά για να λειτουργήσει απαιτεί ένα επίπεδο απόδοσης το οποίο είναι 

δύσκολο ως αδύνατο να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί για εύλογο χρονικό διάστημα.  

Το πρότυπο που βασίζεται στην παρελθούσα απόδοση προέρχεται από ιστορικά 

στοιχεία κόστους και είναι μια πολύ χαλαρή μεταβλητή καθώς η τυχόν αναποτελεσματικότητα 

που υπήρχε σε προηγούμενες περιόδους μπορούν να ενσωματωθούν και στο τρέχον 

υπολογισμό του πρότυπου κόστους. Συνεπώς θα ήταν πιο σωστά ο συγκεκριμένος τύπος 

πρότυπου κόστους να μην θεωρείται ως πρότυπο κόστος αλλά ως εκτίμηση.  

Το πρότυπο επίτευξης μιας καλής απόδοσης δεν στηρίζεται μόνο σε παρελθοντικά 

στοιχεία όπως συμβαίνει στον δεύτερο τύπο του πρότυπου κόστους αλλά ούτε και θέτει 

φιλόδοξους στόχους όπως συμβαίνει στο ιδανικό πρότυπο κόστος. Οι απώλειες γίνονται 

ανεκτές αλλά μέσα σε κάποια προκαθορισμένα όρια. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα 

αυστηρότητας που ορίζουν το παραπάνω πρότυπο. Φυσικά η έννοια της καλής απόδοσης 

υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες. 

Τα πρότυπα κόστη είναι χρήσιμα στην διοίκηση στην προσπάθεια της να πετύχει την 

μείωση του κόστους και στον έλεγχο της παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. 

Παρέχουν επίσης τα μέσα για επικοινωνία μεταξύ της ανώτερης διοίκηση και των 

προϊστάμενων γραμμής. Τα πρότυπα χρησιμοποιούνται προκειμένου να τίθενται στόχοι και να 

αφυπνίζουν την συνείδηση των εργαζόμενων για την σημασία του ελέγχου του κόστους. Αν τα 

πρότυπα είναι εφικτά τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων αναφορικά 

με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο. Ένα σύστημα κοστολόγησης που βασίζεται στο πρότυπο 

κόστος μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε συστήματα κοστολόγησης κατά έργο είτε σε συστήματα 

κοστολόγησης κατά διαδικασίες. Ειδικά στην τελευταία κατηγορία εξαιτίας της 
                                                 
56 Moscove A. Stephen, Wright Arnold, (1990), “Cost Management With Managerial Applications”, 6th edition, 
Houghton Mifflin, London, p.365 
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επαναλαμβανόμενης φύσης των δραστηριοτήτων, το πρότυπο κόστος αποτελεί την κατάλληλη 

μορφή κόστους για εφαρμογή στο συγκεκριμένο σύστημα. Τα πρότυπα αντανακλούν το πώς 

θα έπρεπε να είναι τα πραγματικά κόστη αν υπήρχε ο σωστός έλεγχος.  

Παρόλα που τα πρότυπα κόστη δεν αναπτύχθηκαν για καθαρά λογιστικούς σκοπούς, 

απλοποιούν πολύ την καταγραφή των λογιστικών εγγραφών. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις σε 

άμεσα υλικά μπορούν να προετοιμαστούν και να τιμολογηθούν πιο γρήγορα όταν 

χρησιμοποιείται το πρότυπο παρά το πραγματικό κόστος.  

Αν μια επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί πρότυπο κόστος στο σύστημα κοστολόγησης της, 

θα πρέπει να διεξαχθεί μια μελέτη του συστήματος προκειμένου να αποφασιστούν τα πρότυπα 

που θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο σύστημα. Μια σημαντική φάση της παραπάνω μελέτης 

είναι η ανάλυση κόστους / κέδρους, ως τμήμα της φάσης του σχεδιασμού, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν η εφαρμογή των προτύπων είναι οικονομικά συμφέρουσα ή όχι. Η ανάλυση 

κόστους / κέρδους έχει ως σκοπό να παράσχει στην διοίκηση τα απαραίτητα στοιχεία 

προκειμένου η τελευταία να συγκρίνει τα κέρδη από την εφαρμογή των πρότυπων κοστών στο 

σύστημα κοστολόγησης της. Αν τελικά παρθεί η απόφαση να εφαρμοστούν το πρότυπο 

κόστος, ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα θα είναι η εισαγωγή των πρότυπων στοιχείων 

στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων της επιχείρησης. Αυτή η διαδικασία 

επιτρέπει τον υπολογισμό των αποκλίσεων και την παροχή πληροφοριών στη διοίκηση με 

συνεχείς αναφορές ώστε να ενήμερη για τις τυχόν αποκλίσεις στο κόστος που απαιτούν έρευνα 

και πιθανότητα διορθωτικές κινήσεις. 

Φυσικά, όταν μιλάμε για πρότυπα κόστη δεν εννοούμε πως αναμένεται να είναι το 

κόστος σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά πως θα μπορούσε να είναι αν γίνουν 

κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. 

Εξαιτίας των πλεονεκτημάτων τους τα συστήματα που βασίζονται στο πρότυπο κόστος 

χρησιμοποιούνται ευρέως από τις βιομηχανικές παραγωγικές επιχειρήσεις. Πάντως, οι βασικές 

έννοιες είναι, επίσης, εφαρμόσιμες και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η πιο σημαντική 

δυσκολία που προκύπτει είναι ότι δεν μπορούν να τεθούν ακριβή πρότυπα κόστη επειδή 

συνήθως στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι δραστηριότητες είναι ποικίλες και μη 

επαναλαμβανόμενες. Επιπρόσθετα δεν υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των εισερχόμενων 

πόρων και του αποτελέσματος. Για παράδειγμα ας λάβουμε υπόψη την έρευνα και ανάπτυξη 

μιας επιχείρησης που κατασκευάζει hardware υπολογιστών. Κάθε μελέτη είναι μοναδική και 

δεν υπάρχει κάποια σχέση που να υποδηλώνει πόσος χρόνος χρειάζεται προκειμένου να 

συλληφθεί μια ιδέα. Συνεπώς, το πρότυπο κόστος δεν είναι εφαρμόσιμο σε αυτή τη περίπτωση.  
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Παρόλα αυτά, πολλές υπηρεσίες ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο οπότε το 

πρότυπο κόστος βρίσκει εφαρμογή σε αυτή τη περίπτωση. Για παράδειγμα τα νοσοκομεία 

προσπαθούν να τυποποιήσουν τις υπηρεσίες τους με βάση στοιχεία προηγούμενων περιόδων 

ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του πρότυπου κόστους. Το τελικό αποτέλεσμα σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι ότι το σύστημα κοστολόγησης με βάση το πρότυπο κόστος που 

δημιουργείται μοιάζει με αυτό των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων. Οι αποκλίσεις στο 

κόστος υπολογίζονται γενικά από όλες τις επιχειρήσει είτε παράγουν προϊόντα είτε 

προσφέρουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φύση των λειτουργιών.  

2.14.3   ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Η ανάλυση των αποκλίσεων του πρότυπου κόστους από το πραγματικό μπορεί να 

υποδείξει την ανάγκη για λήψη διορθωτικών ενεργειών μέσα στην επιχείρηση. Η αναγνώριση 

των αιτιών που οδηγούν στις αποκλίσεις αποτελεί τη βάση για την αποφυγή του υπέρμετρου 

κόστους στο μέλλον. Οι αποκλίσεις χωρίζονται σε αποκλίσεις στον όγκο της παραγωγής, στην 

τιμή και στην ποσότητα των εισερχόμενων πόρων57.  

Η απόκλιση στην τιμή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του πραγματικού πρότυπου 

κόστους και του προϋπολογιζόμενου πρότυπου κόστους ενώ ανάλογα ορίζονται και οι 

υπόλοιπες δύο αποκλίσεις.  

2.14.4  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τα συστήματα πρότυπης κοστολόγησης χρησιμοποιούνται ευρέως επειδή παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με το κόστος για διάφορους σκοπούς ορισμένοι εκ των οποίων είναι οι 

εξής. 

1. Παρέχει προβλέψεις για τα μελλοντικά κόστη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

λήψη αποφάσεων. Τα πρότυπα κόστη να υπολογισθούν τόσο με τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης όσο και με εκείνα που βασίζονται στο ABC. Επειδή τα πρότυπα 

κόστη ουσιαστικά αναπαριστούν μελλοντικά κόστη-στόχοι είναι προτιμότερο ο 

υπολογισμός τους να γίνεται με βάση τα αναθεωρημένα ιστορικά στοιχεία κόστους ακόμη 

και αν αυτά περιέχουν κάποιες ατέλειες. 

2. Θέτει ανταγωνιστικούς στόχους και κινητοποιεί τους εργαζομένους για την επίτευξη του. 

Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ενός ποσοτικά καθορισμένου στόχου 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης από ότι αν ένας τέτοιος στόχος 

δεν υπήρχε. 

                                                 
57 Bahmani Alnoor, “Management Accounting: European Perspectives”, Oxford University Press-Oxford, New 
York, 1996 pp. 105-106 
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3. Βοηθά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και στην αξιολόγηση της επίδοσης. Τα 

πρότυπα κόστη είναι χρήσιμα για τον προϋπολογισμό γιατί παρέχει αποτελεί μια σχετικά 

αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για την μετατροπή της προϋπολογιζόμενης παραγωγής 

χρηματικές και φυσικές μονάδες πόρων. Επίσης, μειώνει και το χρόνο κατάρτισης του 

προϋπολογισμού γιατί τα πρότυπα κόστη των διαδικασιών και των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών μπορούν άμεσα να δώσουν το συνολικό κόστος για οποιοδήποτε επίπεδο 

ποσότητας ή μίγματος προϊόντων.  

4. Ενεργεί ως μηχανισμός ελέγχου υποδηλώνοντας εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες δεν 

ταιριάζουν ή δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο γενικό πλάνο της διοίκησης και με αυτό 

τον τρόπο προειδοποιούν τους managers ώστε να είναι σε ετοιμότητα να κάνουν 

διορθωτικές κινήσεις όποτε κριθεί απαραίτητο. Το σύστημα πρότυπης κοστολόγησης 

περιλαμβάνει και την ανάλυση των αποκλίσεων ανά στοιχείο κόστους, τιμής και 

ποσότητας οπότε παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση τονίζοντας τις περιοχές όπου οι 

αποκλίσεις έχουν ξεφύγει από τον προγραμματισμό. 

2.14.5  ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Η χρησιμότητα της ανάλυσης των αποκλίσεων του πρότυπου κόστους έχει τεθεί υπό 

αμφισβήτηση στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον εξαιτίας των παρακάτω δεδομένων. 

Η επίδραση της συνεχόμενης μεταβολής της επιχειρηματικής δομής: Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι τα γενικά έξοδα παραγωγής έχουν γίνει το πιο σημαντικό τμήμα του συνολικού 

κόστους των επιχειρήσεων. Με δεδομένο το γεγονός ότι το πρότυπο κόστος είναι ένα 

μηχανισμός ο οποίος ταιριάζει περισσότερο στον έλεγχο των άμεσων και μεταβλητών κοστών 

αλλά όχι και τον έλεγχο των σταθερών και των έμμεσων κοστών, η χρησιμότητα του φαίνεται 

να είναι περιορισμένη. Η χρησιμότητα του τίθεται σε ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση από το 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους  παραγωγής στην σύγχρονη επιχειρηματική 

πραγματικότητα είναι σταθερό. Οπότε, εφόσον τα άμεσα και μεταβλητά κόστη αποτελούν ένα 

σχετικά μικρό τμήμα του συνολικού κόστους, το πρότυπο κόστος αποδεικνύεται ανεπαρκή για 

την κάλυψη των αναγκών της διοίκησης αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους. 

Ασυνέπεια με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην διοίκηση: Τα τελευταία χρόνια 

πολλές  επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει νέες διοικητικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στα 

μηδενικά αποθέματα, την μηδενική ελαττωματική παραγωγή, την προσφορά υψηλής 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης. Οι επικριτές 

του πρότυπου κόστους υποστηρίζουν ότι η ανάλυση των αποκλίσεων δεν μπορεί να 

υποστηρίξει την σημερινή φιλοσοφία των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να 

εστιάσουν σε μέσα μέτρησης της απόδοσης που δίνουν έμφαση στους παράγοντες που είναι οι 
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πιο σημαντικοί στην διαδικασία της αγοράς όπως είναι η ποιότητα και η αξιοπιστία των 

προμηθευτών και όχι τόσο στην τιμή που προσφέρουν οι προμηθευτές. Επίσης προσοχή 

δίνεται στο γεγονός ότι οι αποκλίσεις στον όγκο παραγωγής είναι ακατάλληλες για τον 

βραχυχρόνιο έλεγχο του κόστους και την μέτρηση της απόδοσης. Αν οι αποκλίσεις 

χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς τότε μπορεί να ανακύψουν προβλήματα 

περισσότερο εξαιτίας της λανθασμένης χρήσης και όχι τόσο εξαιτίας των έμφυτων 

ανεπαρκειών του πρότυπου κόστους. Επίσης, υποστηρίζεται γενικά ότι όταν τα πρότυπα 

καθορίζονται, δημιουργείται ένα κλίμα όπου τα πρότυπα αποτελούν στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν και να διατηρηθούν και όχι μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης. Η πρότυπη 

κοστολόγηση μπορεί γίνει σύμφωνη με την φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης όταν οι 

αποκλίσεις χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ροπής της απόδοσης. Επιπλέον, τα 

πρότυπα είναι απαραίτητο να αναθεωρούνται καθώς γίνονται βελτιώσεις στην επιχείρηση. 

Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από αυτή που χρειάζεται στην άμεση εργασία: 

Ορισμένοι έχουν επικρίνει την ανάλυση των αποκλίσεων με το σκεπτικό ότι ενθαρρύνει την 

υπερβολική προσοχή στην άμεση εργασία από τη στιγμή που η σημασία της τελευταίας 

συνεχώς μειώνεται εξαιτίας του ολοένα και μικρότερου ποσοστού της στο συνολικό κόστος 

των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι η άμεση εργασία αποτελεί 

την πιο δημοφιλή βάση μερισμού των γενικών εξόδων. Οι managers, προκειμένου να 

μειώσουν το κόστος που πρέπει να επιμεριστεί, κινητοποιούνται να μειώσουν τις ώρες άμεσης 

εργασίας από τη στιγμή που αυτές αποτελούν τη βάση για τον επιμερισμό του κοινού κόστους 

στα κέντρα κόστους. Η διαδικασία αυτή υπερεκτιμά την άμεση εργασία και αποσπά την 

προσοχή από τον έλεγχο του σταθερού κόστους παραγωγής ή των γενικών εξόδων. Για αυτό 

το λόγο υποστηρίζεται ότι οι αποκλίσεις του όγκου παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για επίτευξη συγκεκριμένων απαιτήσεων της χρηματοοικονομικής λογιστικής και όχι για τον 

έλεγχο του κόστους.   

Καθυστερημένη αναπληροφόρηση58: Μια άλλη κριτική της ανάλυσης των 

αποκλίσεων έχει να κάνει με τις αναφορές για την επίδοση οι οποίες, συνήθως, φθάνουν 

καθυστερημένα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των λειτουργιών της 

παραγωγής. Οι αναφορές αυτές συνήθως είναι εβδομαδιαίες ή μηνιαίες. Αυτό το διάστημα, 

όμως, θεωρείται σχετικά μεγάλο με αποτέλεσμα οι αναφορές να είναι άχρηστες για τον 

καθημερινό έλεγχο των λειτουργιών. Στην περίπτωση αυτή οι αποκλίσεις στην ποσότητα 

εργασία ή υλικών πρέπει να αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, οι 
                                                 
58 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp. 765 
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περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δίκτυο “on line” προκειμένου να συλλέγουν 

πληροφορίες και να τις αναφέρουν αμέσως στα ενδιαφερόμενα τμήματα της επιχείρησης. 

Φυσικά οι αναφορές για τις αποκλίσεις δεν είναι τελείως άχρηστες αφού μπορούν να 

χρησιμεύσουν στην παρακολούθηση των αποκλίσεων και την εξέταση της τάσης τους. 

Είναι δύσκολος ο συντονισμός των αποκλίσεων του πρότυπου κόστους με τις 

λειτουργίες που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν59. Η παραπάνω διαπίστωση έχει να κάνει με 

την αδυναμία σύνδεσης της εξειδικευμένης γνώσης που παρέχουν οι αποκλίσεις του πρότυπου 

κόστους ανάμεσα στο προϊόν ή την υπηρεσία και την τιμολόγηση τους καθώς και την 

ανεπαρκή εξήγηση σχετικά με λειτουργίες όπως είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου 

προϊόντος/ υπηρεσίας.  

2.14.6  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ABC) 

Ακόμη και για τις επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει το ABC, το πρότυπο κόστος 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του κόστους ιδιαίτερα σε 

δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας (unit-level activities)60. Οι δραστηριότητες αυτές 

καταναλώνουν πόρους αναλογικά με την ποσότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Οι δαπάνες σε αυτή τη περίπτωση περιλαμβάνουν την άμεση εργασία, τα άμεσα 

υλικά και το κόστος των μηχανοώρων. Για αυτό το λόγο η παραδοσιακή ανάλυση των 

αποκλίσεων μπορεί να εφαρμοσθεί όπου εμφανίζονται οι παραπάνω κατηγορίες δαπανών.  

Η ανάλυση των αποκλίσεων ταιριάζει περισσότερο στον έλεγχο του κόστους των 

δραστηριοτήτων σε επίπεδο μονάδας αλλά μπορούν να παράσχουν και χρήσιμες πληροφορίες 

για την διαχείριση εκείνων των κοστών που είναι σταθερά σε βραχυπρόθεσμο διάστημα αλλά 

μεταβλητά σε μακροπρόθεσμο εφόσον οι  παραδοσιακοί οδηγοί κόστους που βασίζονται στην 

ποσότητα αντικατασταθούν από αντίστοιχους που βασίζονται στις δραστηριότητες οι οποίοι 

αντανακλούν καλύτερα την κατανάλωση πόρων. Η ανάλυση των αποκλίσεων, όμως, δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση όλων των γενικών εξόδων της επιχείρησης. Είναι 

ακατάλληλη για τον έλεγχο του κόστους σε επίπεδο εγκατάστασης ή επιχείρησης επείδη το 

κόστος των συγκεκριμένων πόρων δεν αυξομειώνεται μακροπρόθεσμα σε σχέση με την 

μεταβολή της ζήτησης.  

 

 
                                                 
59 Lee Y. John, Monden Yasuhiro, (1996), “An International Comparison of Manufacturing- Friendly Cost 
Management Systems”, The International Journal of Accounting, Vol. 31, No. 2, pp. 199 
60 Πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται κάθε φορά που ένα μεμονωμένο προϊόν ή υπηρεσία 
παράγεται  
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2.14.7  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Μια παραλλαγή της πρότυπης κοστολόγησης είναι η ευέλικτη πρότυπη 

κοστολόγηση61. Αυτή η μορφή κοστολόγησης πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1940 και 

σύντομα έγινε γνωστή ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη. Πρόσφατα η παραπάνω προσέγγιση 

εμπλουτίστηκε με την μεθοδολογία του ABC.  

Η ευέλικτη πρότυπη κοστολόγηση παρουσιάζει κάποιες σημαντικές διαφορές σε σχέση 

με την απλή πρότυπη κοστολόγηση. Η τελευταία βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην παραγωγική 

διαδικασία και περιλαμβάνει τις άμεσες α΄ ύλες και την άμεση εργασία  στην οποία 

προστίθεται το αποτέλεσμα του μερισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων που με τη σειρά 

τους περιλαμβάνουν το κόστος των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την έμμεση εργασία 

και τις αποσβέσεις. Στην περίπτωση αυτή σκοπός των επιχειρήσεων είναι η πλήρη επανάκτηση 

του κόστους.  

Αντίθετα στην ευέλικτη πρότυπη κοστολόγηση δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άλλωστε 

σχετίζεται περισσότερο με την οριακή κοστολόγηση και το ABC καθώς δεν ασχολείται μόνο 

με την παραγωγική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή είναι αποδοτική τόσο στη κοστολόγηση 

των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών. Ένα σημείο κλειδί είναι ο τρόπος με τον οποίο 

καθορίζονται τα κέντρα κόστους. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ευέλικτη 

κοστολόγηση έχουν συνήθως περισσότερα κέντρα κόστους από εκείνες που χρησιμοποιούν 

την απλή πρότυπη κοστολόγηση. αυτό γίνεται προκειμένου να καθορίσουν μια πιο ξεκάθαρη 

σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ των πόρων που χρησιμοποιούνται και του αντίστοιχου κέντρου 

κόστους. 

Στην ευέλικτη πρότυπη κοστολόγηση τα κέντρα κόστους σχεδιάζονται έτσι ώστε κάθε 

κέντρο να λειτουργεί γύρω από μια δραστηριότητα όπου κάθε τμήμα να έχει ένα μόνο οδηγό 

κόστους. Ουσιαστικά τα κέντρα κόστους που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα επιτυγχάνουν τον ίδιο ακριβώς σκοπό όπως συμβαίνει στο ABC το οποίο 

προσπαθεί να δημιουργήσει κέντρα κόστους τα οποία να καθορίζονται από γκρουπ  

οργάνωσης ή ευθύνης. Αυτό το οποίο επιτυγχάνεται με την ευέλικτη κοστολόγηση, αλλά όχι 

και με το ABC, είναι ότι δημιουργεί κέντρα κόστους μέσα στο σύστημα κοστολόγησης και 

κατά συνέπεια μέσα στα συστήματα προϋπολογισμού και ελέγχου. 

 

 

 

                                                 
61 Sharman A. Paul, “German Cost accounting”, Strategic Finance, December 2003, pp. 31 
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2.14.8  Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Οι επικριτές του πρότυπου κόστους αμφισβητούν την σχετικότητα της παραδοσιακής 

ανάλυσης των αποκλίσεων με τον έλεγχο του κόστους και την αξιολόγηση της επίδοσης στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, το πρότυπο κόστος 

χρησιμοποιείται ευρέως. Αυτό συμβαίνει γιατί τα συστήματα πρότυπης κοστολόγησης 

παρέχουν πληροφορίες για πολλές και διάφορες περιπτώσεις όπως την μέτρηση του κόστους 

και την λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, η λεπτομερής ανίχνευση του κόστους δεν είναι 

απαραίτητη στην λήψη αποφάσεων. Για αυτό το λόγο είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης 

να διατηρεί βάσεις δεδομένων με πρότυπες τιμές για προϊόντα ή υπηρεσίες και τις οποίες να 

αναθεωρεί περιοδικά για παράδειγμα μία ή δύο φορές το χρόνο. Ο έλεγχος του περιοδικού 

κόστους θα πρέπει να γίνεται με σκοπό η επιχείρηση αν έχει μια στρατηγική άποψη για το 

πρότυπο κόστος και την κερδοφορία των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Μια τέτοια άποψη 

παρέχει στην επιχείρηση πληροφορίες σχετικά με το αν είναι απαραίτητο να γίνουν 

συγκεκριμένες μελέτες για την μείωση του κόστους και τον επανασχεδιασμό ή την 

εγκατάλειψη αποφάσεων ή λειτουργιών.  

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μια στροφή στην αντίληψη που υπάρχει ότι η 

χρησιμοποίηση των αποκλίσεων αποτελεί την βάση για τον βραχυπρόθεσμο έλεγχο του 

κόστους και την μέτρηση της επίδοσης. Πολλοί αντιλαμβάνονται τον υπολογισμό των 

αποκλίσεων απλά ως ένα από τα μέσα μέτρησης της απόδοσης. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται 

στη χρήση των μη - χρηματοοικονομικών μέσων μέτρησης. Αυτά τα μέσα μέτρησης εστιάζουν 

σε παράγοντες όπως η ποιότητα, η αξιοπιστία, η ευελιξία και η ικανοποίηση του πελάτη. 

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στο γεγονός ότι η αναφορά αποκλίσεων για τα 

μακροπρόθεσμα μεταβλητά κόστη θα πρέπει να γίνεται πιο σπάνια.  

Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι η πρότυπη κοστολόγηση είναι ανεπαρκής για τον έλεγχο 

του κόστους όταν δεν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα μέσα μέτρησης και ελέγχου του 

κόστους. Πλέον, για την διαχείριση των μελλοντικών κοστών χρησιμοποιούνται ειδικές 

διαδικασίες για την μείωση του κόστους όπως είναι η κοστολόγηση kaizen, η κοστολόγηση με 

βάση τη στοχοθεσεία για τα μελλοντικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες και η διοίκηση με βάση τις 

δραστηριότητες62. Αν και τα μειονεκτήματα της πρότυπης κοστολόγησης είναι γνωστά 

εντούτοις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν συστήματα κοστολόγησης, 

έχει υιοθετήσει την πρότυπη κοστολόγηση. Αυτό που απομένει είναι διαπιστωθεί αν τελικά το 

                                                 
62 Activity- Based Management: 

 80



Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

πρότυπο κόστος, εν μέσω αντιδράσεων και αμφιβολιών, θα μπορέσει να διατηρήσει το 

σημαντικό ρόλο το ως μηχανισμό έλεγχου του κόστους και μέτρησης της απόδοσης.    

2.14.9  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το πρότυπο κόστος πέρα από τα πολλά πλεονεκτήματα του παρουσιάζει και 

συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Το γεγονός ότι τα πρότυπα έχουν φέρει βελτιώσεις στην 

εσωτερική πληροφόρηση και έχουν καταστήσει τα δεδομένα του κόστους χρήσιμα για την 

διοίκηση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Πάντως η υπόθεση ότι το πρότυπο κόστος δεν 

παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα είναι τελείως αβάσιμη.  

Ένας σημαντικός περιορισμός του πρότυπου κόστους, ο οποίος είναι έμφυτος, είναι ότι 

επειδή αποτελεί μια μορφή προκαθορισμένου κόστους η ακρίβεια του εξαρτάται από τις 

γνώσεις και τις ικανότητες των ανθρώπων που το δημιούργησαν και, κατά συνέπεια, 

περιλαμβάνει τις προσωπικές εκτιμήσεις τους. Καθώς είναι κατασκευασμένο να καλύπτει ένα 

συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών, η εφαρμογή τους περιορίζεται απλά στην σύγκριση του με το 

πραγματικό αποτέλεσμα ενός σχεδίου. Αν το σχέδιο είναι αδύναμο ή πολύ συντηρητικό τότε η 

σύγκριση δεν έχει μεγάλη σημασία. Αν τα πρότυπα είναι σχετικά χαλαρά ή ασταθή τότε η 

σύγκριση απλά δείχνει ότι η μετριότητα ταιριάζει με την μετριότητα.  

Πολύ συχνά ένα και μοναδικό σύνολο πρότυπων κοστών δημιουργείται για να 

εξυπηρετήσει πολλές ανόμοιες καταστάσεις με αποτέλεσμα πολλές εφαρμογές να είναι 

λανθασμένες ή άχρηστες. Τα πρότυπα που καθιερώνονται σε χαμηλότερα από το κανονικό 

επίπεδα μπορεί να οδηγήσουν την λειτουργική αποτελεσματικότητα σε σημείο χαμηλότερο 

από αυτό τα οποίο προέβλεπε η διοίκηση. Αν τα πρότυπα τεθούν σε υψηλότερα από το 

κανονικό επίπεδα είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα στο προσωπικό το οποίο 

προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει τα πολύ υψηλά πρότυπα μπορεί να προβεί σε 

διάφορες ενέργειες προκειμένου να τα ικανοποιήσει όπως παραποίηση των στοιχείων προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση.  

Ένα αποτελεσματικό λειτουργικό σύστημα κοστολόγησης που βασίζεται στο πρότυπο 

κόστος υποτίθεται ότι πρέπει να βοηθάει τους εργαζομένους να βελτιώνουν την απόδοση τους. 

Δεν προορίζεται ούτε για να λειτουργεί ως μέσο αναφοράς για το ποιοι εργαζόμενοι 

αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τα πρότυπα και ποιο όχι ούτε για να πιέζει τους 

εργαζόμενους να δουλεύουν πέρα από τις δυνατότητες τους αν και η αλήθεια είναι ότι κατά το 

παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως τέτοια πρακτική. 
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3.1  Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι περιορισμοί των παραδοσιακών μεθόδων 

κοστολόγησης άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστά. Τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν 

αρκετές δεκαετίες πριν όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις προσέφεραν περιορισμένο εύρος 

προϊόντων ή υπηρεσιών και η άμεση εργασία όπως και οι άμεσες α΄ ύλες ήταν τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά του συνολικού κόστους. Τα γενικά έξοδα της επιχείρησης βρίσκονταν σχετικά 

σε χαμηλά επίπεδα και οι οποιεσδήποτε λανθασμένες επιλογές κατά τον επιμερισμό του 

κόστους ήταν σχετικά ασήμαντες. 

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων και / ή  υπηρεσιών, το άμεσο κόστος αντιπροσωπεύει ολοένα και μικρότερο τμήμα 

του συνολικού κόστους ένα η διαχείριση των γενικών εξόδων θεωρείται υψίστης σημασίας για 

την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Η χρήση απλοποιημένων μεθόδων επιμερισμού των 

γενικών εξόδων χρησιμοποιώντας ως βάση την άμεση εργασία ή τις άμεσες α΄ ύλες με το 

αιτιολογικό ότι το κόστος για την απόκτηση των κατάλληλων πληροφοριών είναι 

απαγορευτικό ή ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη επιχειρηματική δομή για την εισαγωγή νέων 

προσεγγίσεων δεν μπορεί πια να δικαιολογηθεί όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Επιπλέον, ο έντονος επιχειρηματικός ανταγωνισμός από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έχει 

καταστήσει τα διοικητικά λάθη, που προκαλούνται εξαιτίας της κακής ή λανθασμένης 

πληροφόρησης, καταστροφικά ή τουλάχιστο πολύ δαπανηρά για τις επιχειρήσεις. Το ολοένα 

αυξανόμενο κόστος που προκαλείται στην επιχείρηση από τις ελλιπείς πληροφορίες καθώς και 

το ολοένα συρρικνωμένο κόστος της εισαγωγής εξελιγμένων συστημάτων κοστολόγησης έχει 

οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για ακριβέστερα συστήματα μέτρησης του κόστους. 

Σύμφωνα με την παραπάνω επιθυμία για εξελιγμένα συστήματα κοστολόγησης αναπτύχθηκε 

και το ABC. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το ABC είναι μια ανακάλυψη της δεκαετίας του 

1980 αφού οι βασικές αρχές του εν λόγω συστήματος τέθηκαν την δεκαετία του 1950 από τον 

Goetz63. Συγκεκριμένα είχε αναφέρει ότι ΄΄κάθε κύρια κατηγορία γενικών εξόδων θα πρέπει να 

είναι ομοιογενή αναφορικά με κάθε σημαντική πτυχή των διοικητικών προβλημάτων του 

σχεδιασμού και του ελέγχου του κόστους. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές πτυχές είναι το 

αποτέλεσμα της παραγωγής, ο αριθμός των παραγγελιών, η ποικιλία των προϊόντων που 

προσφέρονται κοκ΄΄.  
                                                 
63 Goetz B. (1949), “Management Planning And Control: A Managerial Approach To Industrial Accounting”, 
McGraw-Hill, pp.142 
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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η παρατεταμένη ύφεση έχει επηρεάσει όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες ανά την υφήλιο. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος για πολλά 

χρόνια παρουσίαζε συνέχεια άνοδο, έχει περιέλθει σε παρακμή. Για την διαχείριση τέτοιων 

επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητη η πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με το κόστος των 

δραστηριοτήτων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν τo 

Activity-Based Costing ή ABC64έχουν αποδειχθεί χρήσιμα εργαλεία στην προσπάθεια για να 

ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με το κόστος των παραγόμενων προϊόντων. Εφόσον το ABC 

έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία στον παραγωγικό τομέα , έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα 

μπορούσε να είναι αποτελεσματικό και στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  για την ανίχνευση 

του κόστους στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Επίσης, το ABC αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο όταν εφαρμόζονται συστήματα ολικής ποιότητας σε μια επιχείρηση καθώς 

ενθαρρύνει την διοίκηση να αναλύει τις δραστηριότητες και να καθορίζει την αξία για τους 

καταναλωτές. Επίσης, είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για την λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις 

ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά και σε περιπτώσεις βελτίωσης υπαρχόντων προϊόντων65. Οι 

Cooper και Kaplan66 καθορίζουν το ABC ως ένα σύστημα σχεδιασμένο να ενημερώνει την 

διοίκηση της επιχείρησης σχετικά με τα οικονομικά των παρελθουσών, των παροντικών και 

των μελλοντικών δραστηριοτήτων και να μετρά το κόστος της χρήσης των πόρων με 

κατανοητό τρόπο. Παρέχει λειτουργικά δεδομένα κόστους και επιπλέον μια πιο ρεαλιστική 

βάση για λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένου την μεταβολή των χρήσεων ενός προϊόντος, 

την κερδοφορία και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές που οδηγούν σε ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Επιπλέον έμφαση δίνεται και στην αναφορά της απόδοσης χρησιμοποιώντας 

οδηγούς κόστους, πιο έγκυρους προϋπολογισμούς και επιτρέποντας μια πιο λογική σύγκριση 

μεταξύ του πραγματικού και του προϋπολογισμένου κόστους. Εν τούτοις, το  ABC δεν είναι 

αποτελεσματικός μηχανισμός επανατροφοδότησης πληροφοριών σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. 

Η επανατροφοδότηση αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ύπαρξη ενός ξεχωριστού 

συστήματος το οποίο να συλλέγει δεδομένα συνεχώς και να τα αναφέρει στους αρμοδίους σε 

συνεχή βάση. 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικά διαφέρουν στην βάση ότι τα σταθερά 

κόστη ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των κοινών (common) παρά των άμεσων π.χ. 

κόστος άμεσης εργασίας το οποίο, συνήθως, δεν αποτελεί μεγάλο μέρος του κόστους μιας 

                                                 
64 Cooper R., Kaplan R.S., “The Design Of Management Systems” Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991 
65 Kjell Berts and Soren Kock (1995),’’Implementation Considerations For Activity-Based Cost Systems In 
Service Firms: the unavoidable challenge’’, Management Decisions, Vol.33 No.6 pp.57-63  
66 Cooper Robin, Kaplan S. Robert, “Activity Based Costing: Measuring The Costs of Resource Usage”, 
Accounting Horizons, September 1992, pp.1-13  
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επιχείρησης παροχής υπηρεσιών σε αντίθεση με μια παραγωγική μονάδα όπου εκεί αποτελούν 

το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.  

Σύμφωνα με τους Whitt και Whitt67 τα συστήματα διοικητικής λογιστικής καθώς και 

της λογιστικής κόστους είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για δύο 

λόγους. Κατά πρώτο λόγο ο αυξημένος ανταγωνισμός που παρατηρείται σε όλους τους 

κλάδους δραστηριοτήτων απαιτεί αυξημένη προσοχή στον σχεδιασμό και τον έλεγχο. Επίσης, 

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο 

των δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να χρειάζονται συστήματα κοστολόγησης εφάμιλλα 

εκείνων που χρησιμοποιούν οι μεγάλες βιομηχανίες. 

Το ABC είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με την 

οικονομική ανάλυση της ανάπτυξης νέων προϊόντων-υπηρεσιών ή της συνέχισης των ήδη 

υπαρχόντων προϊόντων-υπηρεσιών. Ακόμη παρέχει στοιχεία για το λειτουργικό κόστος καθώς 

και μια πιο ρεαλιστική βάση για την λήψη αποφάσεων. Επίσης, δίνεται έμφαση στην αναφορά 

της επίδοσης χρησιμοποιώντας πολλαπλούς οδηγούς κόστους και πιο ακριβής 

προϋπολογισμούς καθώς και επιτρέποντας μια πιο ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των 

πραγματικού και των προϋπολογισμένου κόστους.  

Τα συστήματα ABC ξεκινούν με την υπόθεση ότι οι έμμεσες πηγές πόρων παρέχουν 

κάποιες επιπλέον δυνατότητες για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων καθώς και ότι δεν 

δημιουργούν κόστος το οποίο πρέπει να μερισθεί. Οι Kaplan και Cooper68 υποστηρίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση του ABC 

καθώς, σε γενικές γραμμές, αντιμετωπίζουν παρόμοια  θέματα με αυτά των επιχειρήσεων 

παραγωγής προϊόντων π.χ. ανάλυση των λειτουργικών δαπανών, καθορισμός των πόρων που 

θα διατεθούν σε κάθε προϊόν-υπηρεσία κλπ.  

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή του ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα καθώς το παραπάνω σύστημα προτείνει ότι το μέσο κόστος θα πρέπει 

να καθορίζεται για κάθε διαφορετική δραστηριότητα μέσα στην επιχείρηση. Έπειτα το κόστος 

ανά προϊόν-υπηρεσία θα προκύπτει από τους διάφορους συνδυασμούς  των δραστηριοτήτων 

που απαιτούνται προκειμένου να παραχθεί. Με άλλα λόγια  υποτίθεται ότι οι διαδικασίες είναι 

σχετικά παρόμοιες ώστε να θεωρείται ότι αποδίδουν κάποιο ουσιαστικό μέσο κόστος. Οι 

                                                 
67 Whitt S.Y., Whitt J.D., “What Professional Firms Can Learn From Manufacturing’’, Management Accounting, 
November 1988.   
68 King A.M., “The Current Status Of Activity-Based Costing: An Interview With Robin Cooper And Robert S. 
Kaplan- Where Is ABC On The Path To Total Implementation?”, Management Accounting, September 1991, 
pp.22-26 
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Crane και Meyer69 υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή του ABC σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών όπου κάθε εργαζόμενος απασχολείται σε πολλά πόστα ταυτόχρονα. Η 

παραπάνω διαπίστωση είναι σωστή γιατί είναι κατά κανόνα δύσκολο να απομονωθεί ο χρόνος 

που αφιερώνει ο εργαζόμενος για κάθε μεμονωμένη δραστηριότητα. Επιπλέον, η κάθε 

δραστηριότητα διαφέρει ανάλογα με την γραμμή παραγωγής ή τον πελάτη οπότε η χρήση του 

μέσου κόστους δραστηριότητας όταν αποτιμάται ένα προϊόν-υπηρεσία μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένα αποτελέσματα.  

3.2  Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABC 

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος ABC περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. 

1. Αναγνώριση των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού  

2. Ανάθεση του κόστους σε δεξαμενές κόστους / κέντρα κόστους για κάθε δραστηριότητα 

3. Καθορισμός των οδηγών κόστους για κάθε κύρια δραστηριότητα 

4. Ανάθεση του κόστους των δραστηριοτήτων στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. 

1ο βήμα: Οι δραστηριότητες, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν ένα σύνολο από 

μεμονωμένα έργα ή καθήκοντα. Προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση των δραστηριοτήτων 

είναι απαραίτητο να γίνει ανάλυση τους. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα είναι να γίνει ένα φυσικό 

σχέδιο που να αναπαριστά τον χώρο εργασίας καθώς και μια λίστα εργαζομένων ώστε να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό του νέου 

συστήματος. Η παραπάνω εργασία συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά από συνεντεύξεις με το 

προσωπικό καθώς και την συμπλήρωση χρονοδιαγραμμάτων ώστε να γίνει κατανοητό πόσο 

χρόνο αφιερώνει ο κάθε εργαζόμενος τόσο σε μια φυσική θέση όσο και σε μια δραστηριότητα. 

Οι δραστηριότητες που επιλέγονται τελικά για να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό του 

ABC είναι απαραίτητο να ελεγχθούν με κριτήρια ανάλυση και κέρδους και κόστους. Για 

παράδειγμα, αντί να ταξινομηθεί η αγορά των α΄ υλικών ως μια δραστηριότητα θα μπορούσε 

να χωρισθεί η παραπάνω διαδικασία σε επιμέρους καθήκοντα και κάθε ένα από αυτά τα 

καθήκοντα να θεωρηθούν ως ξεχωριστές δραστηριότητες. Πάντως, το παραπάνω μοντέλο 

απορύθμισης περιλαμβάνει τη συλλογή μεγάλου όγκου πληροφοριών και είναι πολύ πιθανό το 

κόστος επεξεργασίας τους να είναι απαγορευτικό σε σχέση με τα οφέλη που θα αποκόμιζε η 

επιχείρηση αν υιοθετούσε τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Από την άλλη η δραστηριότητα της 

αγοράς α΄ υλών θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλες φαινομενικά ξεχωριστές 

δραστηριότητες όπως την παραλαβή των υλικών, την αποθήκευση καθώς και την διαχείριση 
                                                 
69 Crane M., Meyer J., “Focusing On True Costs In A Service Organization”, Management Accounting, February 
1993, pp. 41-45 
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των υλικών αυτών. Η παραπάνω άποψη, φυσικά, αποτελεί το άλλο άκρο της προηγούμενης 

περίπτωσης. Εδώ παρατηρείται υψηλό επίπεδου συγκεντρωτισμού με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολος ο καθορισμός ενός οδηγού κόστους που να καθορίζει ικανοποιητικά το κόστος των 

εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η επιλογή της ποσότητας παραγγελιών ως 

οδηγό κόστους μπορεί να παράσχει μια καλή εξήγηση για το κόστος αγοράς αλλά να είναι 

ακατάλληλη για την εξήγηση του κόστους που σχετίζεται με την παραλαβή και την διευθέτηση 

των υλικών.  

Στις πρώτες προσπάθειες εφαρμογής του ABC, ο αριθμός των κέντρων κόστους που 

καθορίζονταν έφθανε τις αρκετές εκατοντάδες αλλά πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ο 

κατάλληλος αριθμός κυμαίνεται μεταξύ είκοσι με τριάντα κέντρα κόστους ανάλογα με το 

μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης70. Η επιλογή των δραστηριοτήτων που θα 

συμπεριληφθούν στο ABC αποτελεί θέμα υποκειμενικής κρίσης της διοίκησης αλλά είναι 

πολύ πιθανό να επηρεαστεί και από παράγοντες όπως είναι το συνολικό κόστος του κάθε 

κέντρου δραστηριότητας καθώς και από ικανότητα του κάθε μεμονωμένου οδηγού κόστους να 

παράσχει μια ικανοποιητική εξήγηση για το κόστος της κάθε δραστηριότητας.  

2ο βήμα: Εφόσον οι δραστηριότητες έχουν καθοριστεί, σειρά έχει η ανάθεση του 

κόστους των πόρων που καταναλώνονται στις αντίστοιχες διαδικασίες. Ο στόχος είναι να 

καθοριστεί το πόσο που ξοδεύει η επιχείρηση σε κάθε  μια δραστηριότητα. Κάποιοι από τους 

πόρους καθορίζουν άμεσα συγκεκριμένα κέντρα δραστηριότητας ενώ άλλοι μπορεί να είναι 

έμμεσοι και κοινοί από πολλές δραστηριότητες. Αυτά τα τελευταία κόστη θα πρέπει να 

ανατεθούν στις δραστηριότητες με βάση τους κατάλληλους οδηγούς κόστους που να 

εκφράζουν την απαιτούμενη σχέση αιτίου και αιτιατού ή συνεντεύξεις με το προσωπικό που 

μπορούν να παράσχουν λογικές εκτιμήσεις της ποσότητας των πόρων που καταναλώνονται 

από τις διάφορες δραστηριότητες. Αυθαίρετος επιμερισμός του έμμεσου ή / και του κοινού 

κόστους δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του κόστους που 

ανιχνεύεται στα κέντρα δραστηριότητας τόσο πιο αυθαίρετη και αναξιόπιστη θα είναι οι 

πληροφορίες για το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα ABC. Οι 

οδηγοί κόστους που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο στάδιο προκειμένου να επιμερίσουν 

τους κοινούς πόρους στις δραστηριότητες ονομάζονται οδηγοί κόστους των πόρων. 

3ο βήμα: Προκειμένου να ανατεθούν τα κόστη του κάθε κέντρου δραστηριότητας στα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες πρέπει να επιλεγεί ένας οδηγός κόστους για κάθε κέντρο 

δραστηριότητας. Οι οδηγοί κόστους που χρησιμοποιούνται στο στάδιο αυτό ονομάζονται 
                                                 
70 Drury Colin, “Management And Cost Accounting”, 5th edition (2000), Business Press Thomson Learning, 
London, pp.343 
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οδηγοί κόστους δραστηριοτήτων. Πολλοί παράγοντες είναι απαραίτητο αν ληφθούν υπόψη 

πριν την επιλογή του κατάλληλου οδηγού κόστους. Αρχικά, πρέπει ο επιλεγμένος οδηγός 

κόστους να παρέχει μια καλή εξήγηση για το πώς προκύπτει το κόστος σε κάθε συγκεκριμένη 

δεξαμενή κόστους. Επίσης, θα πρέπει να είναι μετρήσιμος, τα δεδομένα του κόστους να είναι 

προσβάσιμα και να χαρακτηρίζουν άμεσα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Υπάρχουν 

τρεις τύποι οδηγών κόστους δραστηριοτήτων. 

1. οδηγοί συναλλαγών (transaction drivers): Είναι ο λιγότερο δαπανηρός τύπος αλλά και ο 

λιγότερο ακριβής επειδή υποθέτουν ότι η ίδια ποσότητα πόρων απαιτείται κάθε φορά που 

εκτελείται μια δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, αν η απόκλιση στην ποσότητα των πόρων 

δεν είναι σημαντική τότε ο συγκεκριμένος τύπος οδηγών κόστους μπορεί να παράσχει μια 

σχετικά ακριβή μέτρηση των πόρων που καταναλώνονται σε κάθε δραστηριότητα. 

2. οδηγοί διάρκειας (duration drivers): Οι οδηγοί κόστους αυτής της ομάδας 

αντιπροσωπεύουν το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να εκτελεστεί μια δραστηριότητα. 

Παραδείγματα τέτοιας μορφής οδηγών κόστους είναι ο χρόνος επιθεώρησης και ο χρόνος 

επαναπρογραμματισμού της παραγωγής. Σε περιπτώσεις όπου μια επιχείρησης προσφέρει 

προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η παραγωγή διαφέρει αναφορικά με το χρονικό 

διάστημα είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος τύπος οδηγού κόστους και 

όχι τον προηγούμενο τύπο που υποθέτει ότι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες απαιτούν την 

ίδια ποσότητα πόρων.  

3. οδηγοί ακριβείας (intensity drivers): Αυτοί οι οδηγοί χρεώνουν απευθείας τους πόρους που 

χρησιμοποιούνται κάθε φορά που μια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα. Ενώ οι οδηγοί 

διάρκειας καθιερώνουν ένα μέσο χρονικό ρυθμό εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, οι οδηγοί 

ακριβείας ενέχουν άμεση χρέωση που βασίζεται στην πραγματική ποσότητα πόρων που 

δεσμεύεται για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.  

Φυσικά η χρήση του ενός τύπου δεν αποκλείει την χρήση των άλλων τύπων. Αυτό που 

μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθεί ένας σταθμισμένος δείκτης. Οι Kaplan και Cooper 

(1998) προωθούν την παραπάνω προσέγγιση για τους οδηγούς διάρκειας και ακριβείας. Η 

συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους εργαζομένους προκειμένου να 

διαπιστωθεί η σχετική δυσκολία της εκτέλεσης ενός έργου για διαφορετικούς πελατών ή 

προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 4ο βήμα: Το τελευταίο στάδιο αφορά την εφαρμογή των οδηγών κόστους στα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο ο οδηγός κόστους πρέπει να είναι μετρήσιμος με 

τρόπο που να του επιτρέπει να είναι αναγνωρίσιμος για κάθε μεμονωμένο προϊόν ή υπηρεσία. 

Η ευκολία και το κόστος απόκτησης πληροφοριών σχετικά κατανάλωση του οδηγού κόστους 
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ανά προϊόν είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια του 3ου 

βήματος όταν επιλέγονται οι κατάλληλοι οδηγοί κόστους. 

3.3  ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Τα πρώτα συστήματα ABC έγιναν αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης κυρίως λόγω 

της έλλειψης θεωρητικού υπόβαθρου. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 άρχιζαν να 

εμφανίζονται τα πρώτα θεωρητικά πλαίσια το πρώτο εκ των οποίων αναπτύχθηκε από τον 

Cooper71 με το οποίο κατάταξε τις δραστηριότητες ανάλογα με μια ιεραρχία κόστους. 

1. Δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας (unit-level activities) 

Οι δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας εκτελούνται κάθε φορά που μια μονάδα 

προϊόντος ή υπηρεσίας προσφέρεται. Οι δαπάνες σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνουν την 

άμεση εργασία, τα άμεσα υλικά και το κόστος των μηχανημάτων που ενδεχομένως να 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Οι δραστηριότητες αυτές καταναλώνουν πόρους αναλογικά 

με τον όγκο της παραγωγής προϊόντων ή της προσφοράς των υπηρεσιών. Οι οδηγοί κόστους 

που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι οι εργατοώρες, οι μηχανοώρες και η ποσότητα των υλικών 

που χρησιμοποιούνται. Αυτοί οι οδηγοί κόστους χρησιμοποιούνται και από τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης. Για αυτό το λόγο, άλλωστε, τα παραδοσιακά συστήματα είναι, 

επίσης, κατάλληλα για την ανάθεση του κόστους των δραστηριοτήτων σε επίπεδο μονάδας στα 

κατάλληλα αντικείμενα κόστους.   

2. Δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch-level activities) 

Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται κάθε φορά που χρειάζεται να παραχθεί μια 

παρτίδα προϊόντων. Τέτοιες δραστηριότητες είναι ο επαναπρογραμματισμός ενός μηχανήματος 

ή η προώθηση μιας παραγγελίας. Το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων ποικίλλει ανάλογα με 

την ποσότητα των μονάδων που περιλαμβάνει μια παρτίδα και θεωρείται ότι είναι σταθερό ή 

κοινό για όλες τις μονάδες. Για παράδειγμα, πόροι καταναλώνονται κάθε φορά προκειμένου να 

προωθηθεί μια παραγγελία αλλά οι πόροι αυτοί είναι ανεξάρτητοι από τον αριθμό των 

παραγγελιών που θα προωθηθούν. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης μεταχειρίζονται 

το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων ως σταθερό. Όμως, όσο περισσότερες είναι αυτές οι 

δραστηριότητες μέσα σε μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερη ποσότητα πόρων πρέπει να 

αφιερωθεί για την πραγματοποίηση τους. Για αυτό το λόγο, τα ABC συστήματα παρέχουν 

μηχανισμούς για να αναθέσουν ένα μέρος από το κόστος πολυπλοκότητας στα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που προκαλούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

                                                 
71 Cooper R., “Cost Classification in Unit-Based and Activity-Based Manufacturing Cost Systems”, Journal of 
Cost Management, Vol. 4, No.3, pp. 4 
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3. Δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος ή υπηρεσίας (product-sustaining 

activities ή service-sustaining activities) 

Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται προκειμένου να επιτρέψουν την παραγωγή και 

την πώληση μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων 

είναι η τεχνική υποστήριξη για την παραγωγή των μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, ο 

σχεδιασμός διαδικασιών και ελέγχων για τα μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι βελτιώσεις 

και οι καινοτομίες σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία κ.ο.κ. Το κόστος των δραστηριοτήτων αυτών 

είναι άσχετο με τον αριθμό των μονάδων που παράγονται ή με τον αριθμό των παρτίδων και οι 

δαπάνες τους τείνουν να αυξάνονται καθώς η ποσότητα αυξάνεται.  

4. Δραστηριότητες σε επίπεδο εγκατάστασης (facility-sustaining activities) 

Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται για να υποστηρίξουν την γενική διαδικασία 

παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών που ακολουθεί μια εγκατάσταση ή μια 

επιχείρηση και περιλαμβάνουν το προσωπικό διοίκησης καθώς και όλες τις δραστηριότητες 

που αφορούν την διαχείριση της εγκατάστασης. Έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την 

επιχείρηση ως σύνολο και το κόστος τους είναι κοινό για όλα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

παράγονται στην επιχείρηση. Προκειμένου το κόστος των παραπάνω δραστηριοτήτων να 

μεταβληθεί πρέπει να συμβούν δραματικές αλλαγές οι οποίες να προκαλέσουν σε επέκταση ή 

συρρίκνωση του όγκου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Τέτοια γεγονότα είναι πολύ 

σπάνιο να συμβούν για αυτό το λόγο τα συγκεκριμένα κόστη δεν επιμερίζονται στα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες γιατί, ούτως ή άλλως, δεν μπορούν να αποφευχθούν και γιατί είναι άσχετα με τις 

περισσότερες αποφάσεις που παίρνονται καθημερινά στην επιχείρηση72. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται κόστη όπως οι αποσβέσεις, οι φόροι και η ασφάλιση των εγκαταστάσεων. Τα 

συγκεκριμένα κόστη συμπεριφέρονται ως σταθερά κόστη με την έννοια που τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης δίνουν στον όρο ΄΄σταθερό κόστος΄΄.  

3.4  ΤΟ ABC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέχρι τώρα ελάχιστες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών και την χρησιμότητα του ABC σε αυτές καθώς έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα 

στις  επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και την χρήση του ABC σε αυτές. Τα αποτελέσματα 

από μελέτες σε βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το ABC είναι αρκετά 

ικανοποιητικά ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν εντυπωσιακά. Στις 

παραπάνω επιχειρήσεις το ABC έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό αφού κατάφερε να 

εκπληρώσει τις αρχικές προσδοκίες των εισηγητών του. Αυτές οι προσδοκίες είχαν να κάνουν 
                                                 
72 Lere John, “Activity-Based Costing: A Powerful Tool for Pricing”, Journal of Business and Industrial 
Marketing”, Vol. 15, No. 1, 2000 pp. 25 
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με την πληροφόρηση σχετικά με το ποίες διαδικασίες δημιουργούν τα διάφορα κόστη. Με 

αυτό τον τρόπο οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν επιτύχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

καθώς είναι σε θέση να έχουν πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα κόστη τους και κατά 

συνέπεια μπορούν να διαμορφώνουν καλύτερα την τιμολογιακή τους πολιτική. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα έχουν εφαρμογή και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και αυτές 

ενδιαφέρονται να έχουν μια ξεκάθαρη άποψη για το κόστος των διάφορων υπηρεσιών που 

παρέχουν. Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, ενδεχομένως να έχουν μια καλή άποψη σχετικά 

με το συνολικό κόστος αλλά είναι απίθανο να γνωρίζουν πως αυτό προκύπτει. Επίσης είναι 

πιθανό να γνωρίζουν το κόστος ανά ώρα επειδή είναι σχετικά  εύκολο να υπολογιστεί αλλά δεν 

είναι δυνατό να υπολογίσουν το κόστος κάθε δραστηριότητες. Το ABC διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ως εργαλείο για την  συνεχή 

παρακολούθηση της χρήσης και του κόστους μιας δραστηριότητας  για την παραγωγή 

διάφορων υπηρεσιών.  

Οι Kaplan και Cooper73 δηλώνουν ότι το ABC είναι ιδανικό για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις παραγωγής 

προϊόντων. Η παραπάνω πρόταση τους βασίζεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

κόστους των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι σταθερό και έμμεσο. Αντίθετα, στις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις το σημαντικότερο μέρος του κόστους χρεώνεται άμεσα σε 

συγκεκριμένα προϊόντα. Έτσι, λοιπόν, το έμμεσο κόστος αν και υφίσταται δεν αποτελεί τόσο 

σημαντικό ποσοστό επί του συνολικού κόστους όσο στις  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι ότι πρέπει να εφοδιάζει 

τα τμήματα της με πόρους εκ των προτέρων ενώ και οι οποιεσδήποτε αυξομειώσεις στην 

χρήση των πόρων αναφορικά με κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία ή έναν πελάτη δεν επηρεάζει 

την βραχυπρόθεσμη δαπάνη για την προμήθεια των κατάλληλων πόρων. Τέτοιου είδους κόστη 

χαρακτηρίζονται από τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ως σταθερά και μη σχετικά 

για τις περισσότερες αποφάσεις. Αυτή η μεταχείριση του κόστους είχε ως αποτέλεσμα μια 

κατάσταση όπου η ανάλυση κερδοφορίας χαρακτηριζόταν ως άσχετη με την λήψη 

αποφάσεων!. Επιπλέον μέχρι πρόσφατα πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ήταν είτε 

δημόσιες επιχειρήσεις υπό καθεστώς μονοπωλίου είτε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε ένα 

υψηλά ελεγχόμενο και μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτοί οι οργανισμοί ήταν απαλλαγμένοι 

από οποιαδήποτε πίεση για βελτίωση της κερδοφορίας τους αναγνωρίζοντας και εξαλείφοντας 

εκείνες τις δραστηριότητες που δεν συμβάλλουν στην αύξηση του κέρδους. Οι οποιεσδήποτε 
                                                 
73 Kaplan R.S., Cooper R. (1998), “Cost And Effect: Using Integrated Systems To Drive Profitability And 
Performance”, Harvard Business School Press 
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αυξήσεις στο κόστος αντιμετωπίζονταν με την αύξηση της τιμής των υπηρεσιών που 

προσέφεραν δηλαδή τις μεταβίβαζαν στους πελάτες. Συνεπώς, λίγη προσοχή δινόταν στην 

ανάπτυξη συστημάτων κοστολόγησης για την ακριβή μέτρηση του κόστους και της 

κερδοφορίας των μεμονωμένων υπηρεσιών. Η ιδιωτικοποίηση, όμως, των δημοσίων 

επιχειρήσεων, η απορύθμιση, ο έντονος ανταγωνισμός και η ανάγκη για προσφορά ευρείας 

γκάμας προϊόντων δημιούργησε στις  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών την ανάγκη για 

ανάπτυξη συστημάτων κοστολόγησης που να τις επιτρέπει να κατανοήσουν τις κύριες αιτίες 

του κόστους καθώς και να καθορίσουν τις πηγές κερδοφορίας για τα προϊόντα/ υπηρεσίες, 

τους πελάτες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Για αυτό το λόγο, η συντριπτική 

πλειοψηφία των  επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μόλις πρόσφατα άρχισε να υιοθετεί 

συστήματα κοστολόγησης. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να 

λάβουν υπόψη τους στην ανάπτυξη του συστήματος ότι έχει σχέση με αποθέματα όπως είναι η 

αξιολόγηση τους γεγονός το οποίο για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις αποτελεί ένα σημαντικό 

τμήμα του συστήματος κοστολόγησης τους.  

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών άρχισαν να εφαρμόζουν νέα συστήματα 

κοστολόγησης από τη στιγμή μάλιστα που άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστά τα 

μειονεκτήματα των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης. Επίσης, νέες απόψεις έχουν 

προκύψει για το πώς τα συστήματα κοστολόγησης πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως μοντέλα 

μέτρησης της κατανάλωσης των πόρων έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για την λήψη 

αποφάσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό για την προμήθεια και την κατανάλωση πόρων και 

πως αυτές οι δύο δραστηριότητες μπορούν να συγχρονιστούν ώστε να μην προκαλείται 

υπερκατανάλωση πόρων.  

Οι Kaplan και Cooper74 τονίζουν ιδιαίτερα ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

μπορούν να επωφεληθούν από την χρήση του ABC καθώς τα προβλήματα που καλούνται να 

λύσουν έχουν πολλά κοινά με αυτά που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων 

όπως π.χ. ανάλυση των λειτουργικών δαπανών, επιλογή για το ποιες ενέργειες θα εκτελεστούν, 

ποιες υπηρεσίες απαιτούν περισσότερους ή λιγότερους πόρους. Παρόλα αυτά η εφαρμογή του 

ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα καθώς το 

πλαίσιο προτείνει ότι για κάθε δραστηριότητα στην επιχείρηση θα πρέπει να καθοριστούν τα 

μέσα κόστη. Έπειτα το κόστος της υπηρεσίας θα βασιστεί στους διάφορους συνδυασμούς των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την δημιουργία της παραπάνω υπηρεσίας. Με άλλα 

λόγια οι διάφορες διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση υποθέτουμε ότι είναι ομοιόμορφες 
                                                 
74 King A.M. (1991), “The Current Status Of Activity-Based Costing: An Interview With Robin Cooper and 
Robert S. Kaplan – Where Is ABC On The Path To Total Implementation?”, Management Accounting pp.22-26 
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αρκετά ώστε να μπορούμε να βγάλουμε ένα γενικό μέσο όρο που να είναι αντιπροσωπευτικός 

της γενικής λειτουργίας της επιχείρησης. Φυσικά το παραπάνω συμπέρασμα δεν είναι δυνατό 

να ισχύει πάντα, ανάλογα φυσικά και με το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Επίσης, 

οι Crane και Meyer75 υποστηρίζουν ότι στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί το ABCσε 

ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι 

εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλαπλές εργασίες. Συμπερασματικά, είναι δύσκολο να 

απομονωθεί ο χρόνος που ένας εργαζόμενος διαθέτει για κάθε ασχολία ξεχωριστά. Επιπλέον, ο 

χρόνος μιας δραστηριότητας διαφέρει μεταξύ δύο γραμμών παραγωγής οπότε η χρήση του 

μέσου κόστους μιας δραστηριότητας για τον υπολογισμό του κόστους μιας υπηρεσίας οδηγεί 

σε λανθασμένα συμπεράσματα. 
3.4.1  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΔΟΜΗ 

Σε πολλές επιχειρήσεις, ένα μεγάλο μέρος των εξόδων αποδίδεται κατευθείαν στα 

προϊόντα. Κάποιες από τις δαπάνες των λειτουργιών προκαλούνται από τις διαφορές στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών ακόμα και σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι χρησιμοποιούν 

την ίδια υπηρεσία. Η ανάλυση ξεκινά με την εξέταση της δομής των δαπανών κάθε 

λειτουργικού τμήματος και συνεχίζει με τον καθορισμό των παραγόντων που δημιουργούν την 

ζήτηση για τις δραστηριότητες που εκτελούνται από το κάθε τμήμα. Ο σκοπός της ανάλυσης 

είναι να εντοπιστεί η φύση της ζήτησης και να ποσοτικοποιηθεί. Βασικός στόχος της 

ανάλυσης είναι να υπολογισθεί το μοναδιαίο κόστος των εν εξελίξει συναλλαγών από τα 

προϊόντα και τους πελάτες.  
3.4.2  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΔΟΜΗ 

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων όπως π.χ. στον τομέα της φιλοξενίας δηλαδή ξενοδοχεία, 

εστιατόρια κλπ, η εφαρμογή του ABC είναι περισσότερο περίπλοκο θέμα καθώς οι διαδικασίες 

που  χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση κάποιων υπηρεσιών δεν είναι εύκολο να 

ανιχνευθούν. Επιπλέον στον συγκεκριμένο τομέα παράγονται τόσο προϊόντα όσο και 

υπηρεσίες γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της ανίχνευσης κόστους. 
 3.4.3 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ABC ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, το ABC σε μια πρώτη φάση διαχωρίζει το 

συνολικό κόστος σε ομοιογενείς δεξαμενές κόστους (cost pools). Μία  ομοιογενή δεξαμενή 

κόστους είναι το σύνολο του ολικού κόστους για το οποίο η διαφοροποίηση του κόστους 

μπορεί να εξηγηθεί μόνο με ένα και μοναδικό οδηγό κόστους. Ομοιογενείς θεωρούνται οι 
                                                 
75 Crane M. and Meyer J. (1993), “Focusing On True Costs In A Service organization – Firemen’s Fund Took A 
Snapshot Of Operating Expenses To Develop A Clearer Picture Of Its Product, Customer And Activity Costs”, 
Management Accounting pp.41-45  
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δραστηριότητες οι οποίες έχουν το ίδιο ποσοστό ανάλωσης πόρων για όλα τα προϊόντα. Όταν 

οριστεί μια δεξαμενή κόστους, το κόστος ανά μονάδα για τον οδηγό κόστους υπολογίζεται για 

την συγκεκριμένη δεξαμενή. Αυτός είναι ο ρυθμός / ποσοστό της δεξαμενής. Ο υπολογισμός 

του ρυθμού / ποσοστού της δεξαμενής ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο. 

Στο δεύτερο στάδιο, το κόστος κάθε δεξαμενής μοιράζεται στα προϊόντα. Αυτή η 

διαδικασία γίνεται χρησιμοποιώντας  το ρυθμό / ποσοστό της δεξαμενής, το πλήθος των 

οδηγών κόστους που χρησιμοποιούνται για κάθε προϊόν και την ποσότητα πόρων που 

καταναλώνονται σε κάθε προϊόν. Το συνολικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος υπολογίζεται 

αφού πρώτα εντοπιστεί το συνολικό κόστος των δεξαμενών και πως αυτό κατανέμεται στα 

μεμονωμένα προϊόντα. Το συνολικό κόστος που προκύπτει διαιρείται με το πλήθος των 

μονάδων για να βρεθεί το ανά μονάδα κόστος. 

 

 3.5  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ABC  

Κατά την διαδικασία σχεδιασμού ενός συστήματος ABC θα πρέπει να ληφθούν  υπόψη 

οι παρακάτω παράγοντες. Πρώτον, πρέπει να δοθεί έμφαση στους ακριβείς πόρους των οποίων 

η κατανάλωση ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πρωιών παρά με τον όγκο παραγωγής. 

Έπειτα είναι σημαντικό να αναλυθούν οι δραστηριότητες οι οποίες είναι σημαντικές και 

καταναλώνουν τους παραπάνω πόρους. Όπου είναι απαραίτητο πρέπει να βελτιωθούν οι 

μέθοδοι που είναι χρήσιμοι προκειμένου να διεκπεραιωθούν  οι εν λόγω δραστηριότητες. Ο 

στόχος είναι να αναγνωριστούν οι αιτίες που προκαλούν την κατανάλωση των πόρων και να 

χρεωθούν τα κόστη στα προϊόντα εκείνα τα οποία δημιουργούν την ανάγκη για τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες.  

Ένας πρακτικός τρόπος για την εφαρμογή του ABC είναι οι συνεντεύξεις με τους 

managers των τμημάτων προκειμένου να αναγνωριστούν οι αιτίες που προκαλούν ή αυξάνουν 

την δραστηριότητα στα συγκεκριμένα τμήματα. Έπειτα είναι σημαντικό να βρεθεί ένας 

πρακτικός τρόπος για την μέτρηση του οδηγού κόστους που χαρακτηρίζει την δραστηριότητα 

στο κάθε συγκεκριμένο τμήμα και να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω μέτρηση ως βάση μερισμού 

για τα γενικά βιομηχανικά έξοδα.  

Η αλλαγή από την χρησιμοποίηση παραδοσιακών μεθόδων κοστολόγησης στο ABC 

είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αλλαγή της φιλοσοφίας του σχεδιασμού των 

συστημάτων κοστολόγησης. Εφόσον καθοριστούν οι δραστηριότητες των τμημάτων και το 

κόστος των πόρων που καταναλώνται από τις δραστηριότητες, επιλέγεται ο κατάλληλος 

οδηγός κόστους για κάθε δραστηριότητα. Το επόμενο βήμα είναι η εξάλειψη των μεθόδων 
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καταγραφής και αρχειοθέτησης των οποίων η χρησιμότητα είναι αμφισβητήσιμη έτσι ώστε το 

σύστημα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διοίκησης.  

 

3.6  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ76

1ο βήμα: Σχεδιασμός. Στη φάση του σχεδιασμού το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης 

πρέπει να μελετηθεί ενώ πρέπει να εντοπιστούν και να καθορισθούν οι πληροφορίες για το 

κόστος των δραστηριοτήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κριθεί απαραίτητη. Θα 

ήταν καλό στη φάση αυτή να δημιουργηθεί ένα τμήμα για τον καθορισμό των τμημάτων, του 

χρονικού ορίζοντα και των προϊόντων / υπηρεσιών που θα κοστολογηθούν, 

2ο βήμα: Ανάλυση δραστηριοτήτων. Στη φάση αυτή καθορίζονται οι βασικές 

δραστηριότητες που ασκούν οι εργαζόμενοι σε κάθε τμήμα και στη συνέχεια ο χρόνος που 

κάθε εργαζόμενος αφιερώνει για κάθε δραστηριότητα. Η μεθοδολογία διαχωρίζει ξεκάθαρα τις 

βασικές από τις δευτερεύουσας δραστηριότητες καθώς και τις δραστηριότητες που 

προσθέτουν αξία από τις αντίστοιχες που δεν προσθέτουν.  

3ο βήμα: Λογιστική δραστηριοτήτων. Η συγκεκριμένη φάση αφορά την επεξεργασία, 

ουσιαστικά, των λογιστικών δεδομένων. 

 Καθορισμός των κατηγοριών κόστους. 

 Ανάθεση του κόστους σε τμήματα. 

 Ανίχνευση του κόστους ώστε να επιμερισθεί από τις κατηγορίες κόστους στις 

διάφορες δραστηριότητες και από τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις 

κύριες. Ανάλογα με τον τύπο του κόστους, ο επιμερισμός βασίζεται στια άμεσες 

συναλλαγές ή στο χρόνο που αφιερώνει το προσωπικό για κάθε δραστηριότητα 

ή στην έκταση του φυσικού χώρου που δεσμεύει μια δραστηριότητα ή στον 

όγκο παραγωγής.  

 Διεξαγωγή συνεντεύξεων με το προσωπικό καθώς κρίνεται απαραίτητη 

ενέργεια για την επιτυχημένη ανίχνευση του κόστους. 

 Υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους διαιρώντας το συνολικό κόστος των 

βασικών δραστηριοτήτων με τον αντίστοιχο όγκο παραγωγής. 

Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών η σημαντικότερη κατηγορία κόστους είναι αυτή 

που αφορά το προσωπικό (μισθοί, εκπαίδευση κοκ) και ακολουθούν άλλες όπως οι διοικητικές 

δαπάνες, η συντήρηση και η απόσβεση.  

 
                                                 
76 Waters Hugh, Abdallah Hany, Santillan Diana, “Application of ABC for a Peruvian NGO Healthcare Provider”, 
International Journal of Health Planning and Management, 2001, 16, pp. 6-7 
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3.7 ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ABC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σε πρώτο στάδιο διαχωρίζεται το συνολικό κόστος σε ομοιογενείς ΄΄δεξαμενές΄΄ 

κόστους. Μία ομοιογενή ΄΄δεξαμενή΄΄ κόστους αποτελεί ένα υποσύνολο του συνολικού 

κόστους όπου η διακύμανση του κόστους μπορεί να εξηγηθεί από ένα μόνο οδηγό κόστους. 

Ομοιογενείς θεωρούνται εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν τον ίδιο ρυθμό 

κατανάλωσης πόρων για όλα τα προϊόντα-υπηρεσίες. Όταν καθοριστεί μια ΄΄δεξαμενή΄΄ 

κόστους, το κόστος ανά μονάδα του οδηγού κόστους υπολογίζεται για την συγκεκριμένη 

΄΄δεξαμενή΄΄ κόστους. Αυτό αποτελεί το ρυθμό κόστους της δεξαμενής κόστους. Οπότε το 

πρώτο στάδιο παράγει δύο αποτελέσματα: μία ομάδα από ομοιογενή ΄΄δεξαμενές΄΄ κόστους και 

ένα ρυθμό κόστους της ΄΄δεξαμενής΄΄ κόστους. 

Στο δεύτερο στάδιο, το κόστος κάθε ΄΄δεξαμενής΄΄ ανιχνεύεται στα αντίστοιχα 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με τη χρήση του ρυθμού κόστους της 

΄΄δεξαμενής΄΄ κόστους καθώς και με την μέτρηση της ποσότητας των πόρων που καταναλώνει 

κάθε ένα προϊόν-υπηρεσία. Το συνολικό κόστος για κάθε μονάδα προϊόντος-υπηρεσίας 

υπολογίζεται ανιχνεύοντας, αρχικά, το συνολικό κόστος από τις ΄΄δεξαμενές΄΄ προς τα 

μεμονωμένα προϊόντα-υπηρεσίες. Έπειτα το συνολικό αυτό ποσό διαιρείται με το σύνολο των 

μονάδων για να βρεθεί το ανά μονάδα κόστος. 

Η γενική ιδέα είναι να διαχωριστεί το κόστος σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία 

του κόστους και σε διαφορετικούς οδηγούς κόστους έτσι ώστε οι πιο σημαντικές 

δραστηριότητες να αναγνωριστούν πρώτες. Οι οδηγοί κόστους είναι ποσοτικές μονάδες που 

εξηγούν γιατί οι πόροι χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Έπειτα οι δραστηριότητες 

κατατάσσονται ιεραρχικά στις ακόλουθες κατηγορίες77. 

♦ 1ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας (unit level activities) 

♦ 2ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch activities) 

♦ 3ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος (product sustaining activities) 

♦ 4ο επίπεδο: δραστηριότητες σε επίπεδο εγκαταστάσεων / επιχείρησης (facility sustaining 

activities) 

Η ιεραρχία του κόστους βασίζεται στην δομή του κόστους μιας σύγχρονης παραγωγικής 

μονάδας. 

                                                 
77 Berts Kjell, Kock Soren, “Implementation Considerations for Activity-Based Cost Systems In Service Firms: 
The Unavoidable Challenge”, Management Decision, Vol. 33, No. 6, 1995, pp.59 
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3.8  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Τα κόστη που δεν προσθέτουν αξία προκύπτουν είτε όταν το προσωπικό δεν είναι 

απασχολημένο με κάποια βασική ή δευτερεύουσα δραστηριότητα είτε όταν κάποια 

δραστηριότητα επαναλαμβάνεται χωρίς κάτι τέτοιο να είναι απαραίτητο. Η υψηλή 

συγκέντρωση κόστους που δεν προσθέτει αξία σε ένα τμήμα υποδηλώνει δυνατότητες για 

κέρδη από αύξηση της αποτελεσματικότητας. τέτοιου είδους κόστη συνήθως εντοπίζονται και 

αποτιμούνται από το ABC. Πάντως, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο σε συνεντεύξεις τους για 

την ανάλυση των δραστηριοτήτων να παραδεχθούν ότι ένα μέρος του εργασιακού χρόνου 

δαπανάται σε δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Αυτό το πρόβλημα 

είναι έμφυτο στην μεθοδολογία του ABC είτε οι πληροφορίες συγκεντρώνονται με 

συνεντεύξεις είτε άμεσα με παρακολούθηση του προσωπικού τη  στιγμή που ασκεί τα 

καθήκοντά του.  

Το ABC διαχωρίζει τις δραστηριότητες σε κύριες και δευτερεύουσες. Όταν ένα μεγάλο 

μέρος του κόστους δημιουργείται από δευτερεύουσες δραστηριότητες τότε το τμήμα ή η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος αυξάνοντας την αποδοτικότητα των 

διαδικασιών. Το κόστος των δευτερευουσών δραστηριοτήτων είναι συνήθως απαραίτητο για 

την σωστή λειτουργία του τμήματος που αφορά η συγκεκριμένη δραστηριότητα78.  

 

3.9  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ABC- ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Μεταξύ των σημαντικότερων προϋποθέσεων για την εφαρμογή του ABC είναι79:  

 Το ABC προϋποθέτει συμπληρωματικά λογιστικά και διοικητικά συστήματα 

πληροφόρησης. Απαιτεί ένα λογιστικό σύστημα που να παρέχει ακριβή κόστη και το 

οποίο να είναι οργανωμένο ανά κατηγορία κόστους και ανά παραγωγή τμήματος. 

 Το ABC χρειάζεται ακριβής πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή προϊόντων ή την 

προσφορά των υπηρεσιών έτσι ώστε η κοστολόγηση των υπηρεσιών να είναι όσο το 

δυνατό πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

 Το ABC απαιτεί πρόσβαση τόσο σε δεδομένα όσο και στο προσωπικό. Η διοίκηση της 

επιχείρησης είναι απαραίτητο να παράσχει όλα τα στοιχεία που αφορούν την 

παραγωγική και χρηματοοικονομική κατάστασή της ώστε να εκπονηθεί η απαραίτητη 

μελέτη προκειμένου να αποφασισθεί αν πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί το ABC. 

                                                 
78 Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ABC, το κόστος του μη παραγωγικού χρόνου του προσωπικού επιμερίζεται σε 
όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του τμήματος στο οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι.   
79 Waters Hugh, Abdallah Hany, Santillan Diana, “Application of ABC for a Peruvian NGO Healthcare Provider”, 
International Journal of Health Planning and Management, 2001, 16, pp. 13 
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3.10  ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ABC  

Στην σημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα δεν υπάρχει σύστημα κοστολόγησης 

που να μπορεί να παράσχει την διοίκηση της επιχείρησης με ακριβείς πληροφορίες αναφορικά 

με το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί να παίρνει πάντοτε σωστές 

αποφάσεις για όλα τα θέματα σχετίζονται με το κόστος. Το ABC, όμως, μπορεί να παράσχει 

πιο ακριβείς πληροφορίες από οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης αν και 

αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια 

επιχείρηση.  

Αρχικά, η εφαρμογή του ABC απαιτεί σημαντική επένδυση σε χρόνο και χρήμα. 

Προκειμένου να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή απαιτείται η αμέριστη υποστήριξη όλων των 

εργαζομένων της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο, πάντως, η διοίκηση να καλλιεργήσει ένα 

κλίμα αλλαγής έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που σίγουρα θα δημιουργηθούν. Τα 

προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με την ίδια την 

οργάνωση της επιχείρησης. Τα εμπόδια που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους έχουν να 

κάνουν με την αλλαγή στο status quo, η ενδεχόμενη απώλεια της θέσης τους ή κάποιων 

πλεονεκτημάτων και η ανάγκη για την εκμάθηση νέων τεχνικών ή γνώσεων.  

Το πιο σημαντικό μειονέκτημα, που αφορά και το πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, 

είναι ότι δεν συμβαδίζει με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής. Το ABC προτείνει ότι 

κάποια κόστη τα οποία θεωρούνταν παραδοσιακά κόστη περιόδου όπως είναι το κόστος 

έρευνας και ανάπτυξης να επιμερίζονται στα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες ενώ κάποια άλλα 

κόστη τα οποία θεωρούνταν ως κόστη προϊόντος όπως είναι η απόσβεση των εγκαταστάσεων 

να μην επιμερίζονται στα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Εξαιτίας της εστίασης σε 

διαφορετικές όψεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να εφαρμόσουν το ABC ως 

συμπληρωματικό σύστημα κοστολόγησης για την εσωτερική πληροφόρηση ενώ παράλληλα 

συνεχίζουν να χρησιμοποιήσουν και κάποιο παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης που το 

χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του κόστους περιόδου και του κόστους προϊόντος, για τον 

επιμερισμό του έμμεσου κόστους και την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων για την εξωτερική πληροφόρηση. Είναι πιθανό ότι καθώς τα συστήματα ABC 

αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως είτε οι διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων 

κοστολόγησης θα αρχίσουν να συγκλίνουν είτε οι επιχειρήσεις θα κάνουν τις κατάλληλες 

αλλαγές ώστε οι πληροφορίες που δίδονται για εσωτερική πληροφόρηση να προσαρμόζονται 

με τις απαιτήσεις της εξωτερικής πληροφόρησης. Και στις δύο περιπτώσεις, η ανάγκη για δύο 

συστήματα κοστολόγησης θα εξαλείφονταν.  
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Το ABC και το ABM μπορούν αποτελεσματικά να υποστηρίξουν την συνεχή 

βελτίωση, να μειώσουν τους χρόνους των κύριων δραστηριοτήτων και να καταστήσουν πιο 

ευέλικτη την παραγωγή και με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν τη διοίκηση να πράξει τα 

ακόλουθα: 

 Να αναγνωρίσει και να ελέγξει τα σημαντικά κόστη τεχνολογίας. 

 Να χρεωθεί το κόστος τεχνολογίας απευθείας στα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 Να αναγνωρίσει τους οδηγούς κόστους που δημιουργούν ή επηρεάζουν το κόστος. 

 Να αναγνωρίσει τις δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν ή την 

υπηρεσία. 

 Το ABC δεν αλλάζει το σύνολο των εξόδων που προκύπτει απλά επιμερίζει το παραπάνω 

κόστος με ένα πιο εξισορροπητικό τρόπο. Επίσης, το ABC δεν μεταβάλλει τον τρόπο 

συσσώρευσης του κόστους αλλά κάνει πιο ρεαλιστική την διαδικασία θέτοντας ερωτήματα 

που έχουν σχέση με αιτία και τον τρόπο που αυτά προκύπτουν. Συμπερασματικά, θα μπορούσε 

να υποστηριχθεί ότι το ABC είναι ένα βελτιωμένο σύστημα κοστολόγησης το οποίο βοηθάει 

τους managers να καταστήσουν την επιχείρηση τους πιο ανταγωνιστική. 

Το ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της πραγματικής τιμής του 

μοναδιαίου κόστους. Η τιμή του κόστους που προκύπτει από την παραπάνω μεθοδολογία 

περιλαμβάνει όλα τα διοικητικά κόστη τα οποία επιμερίζονται και φυσικά το αποτέλεσμα 

προστίθεται στο μοναδιαίο κόστος. Επειδή δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας για τον 

καθορισμό του πραγματικού μοναδιαίου κόστους, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 

πληροφοριών για τον υπολογισμό του κόστους δεν μπορεί να αποδειχθεί. Σε αυτή τη 

περίπτωση μπορεί να γίνει μια σύγκριση με τα αντίστοιχα μοναδιαία κόστη που προκύπτουν 

από τις παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης. Για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους 

οι παραδοσιακές τεχνικές κοστολόγησης προσφέρουν πιο τυχαία αποτελέσματα από το ABC 

το οποίο χρησιμοποιεί άλλες βάσεις μερισμού π.χ. χρόνος που αφιερώνει το προσωπικό στις 

διάφορες δραστηριότητες.  

Όταν όλα τα στοιχεία σχετικά με το κόστος και τις δραστηριότητες είναι διαθέσιμα και 

οργανωμένα, το ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή προσομοιώσεων έτσι ώστε 

να αξιολογήσουν την επίδραση των αναμενόμενων μελλοντικών αλλαγών στην επιχείρηση. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε αν γίνει η υπόθεση ότι περισσότεροι εργαζόμενοι χρειάζονται 

προκειμένου να εκτελεστούν κάποιες δραστηριότητες με δεδομένο το προφίλ των 

δραστηριοτήτων και το χρόνο που απαιτεί κάθε δραστηριότητα. Το ABC μπορεί να υπολογίσει 

το νέο μοναδιαίο κόστος υπό το πρίσμα των αναθεωρημένων υποθέσεων καθώς και να 

επαναπροσδιορίσει την αναλογία των δευτερευουσών προς τις κύριες δραστηριότητες καθώς 
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και την αντίστοιχη αναλογία των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία προς εκείνες που 

προσθέτουν αξία.  

Η φύση του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι περισσότερο εντάσεως 

κεφαλαίου σε σύγκριση με παραδοσιακό επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο ήταν εντάσεως 

εργασίας. Για αυτό το λόγο τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης τα οποία εστιάζουν 

περισσότερο στην παραγωγικότητα της εργασίας δεν είναι εφαρμόσιμα στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον80. Επίσης, τα παραδοσιακά συστήματα επιμερίζουν τα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα βασισμένα στις ώρες της άμεσης εργασίας οι οποίες δεν αποτελούν σωστή 

βάση από τη στιγμή που ο ρόλος τους στην διαμόρφωση του κόστους έχει μειωθεί σημαντικά. 

Για αυτό το λόγο, υπάρχει ανάγκη για ένα νέο σύστημα κοστολόγησης όπως είναι το ABC με 

σκοπό να παράσχει περισσότερο ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες για την λήψη 

αποφάσεων. 

Το  ABC έχει αναγνωριστεί ως η κατάλληλη μέθοδος για τα σύγχρονα επιχειρηματικά 

πλαίσια. Αυτό το σύστημα κοστολόγησης επιμερίζει τα γενικά βιομηχανικά έξοδα βασισμένο 

στην πραγματική κατανάλωση των πόρων από κάθε δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

προβλήματα σχετικά με το επίπεδο της πληροφόρησης που απαιτείται για κάθε μεμονωμένη 

απόφαση. Συνεπώς, δεν είναι κατάλληλη η γενικευμένη χρήση του για όλες τις επιχειρήσεις 

και όλα τα επιχειρηματικά πλαίσια. 

Το ABC καθορίζεται ως μια μέθοδος μέτρησης του κόστους και της απόδοσης των 

δραστηριοτήτων, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των πελατών. Σε εφαρμογές 

κοστολόγησης προϊόντων ή υπηρεσιών το ABC επιτρέπει το κόστος να επιμερίζεται στα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες με βάση τους πόρους που καταναλώνονται από τις δραστηριότητες 

όπως είναι η παραγωγή, το marketing, η πώληση, η προώθηση, η εξυπηρέτηση μετά τη 

πώληση κοκ. Συνεπώς, το ABC αναγνωρίζει την συσχέτιση των οδηγών κόστους με τις 

δραστηριότητες.  

Το ABC σχεδιάσθηκε ως μια μέθοδος υπολογισμού του κόστους αλλά παρέχει και 

γενικότερες πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην διοίκηση  ιδιαίτερα 

στην προσπάθεια της να εντοπίσει ποια τμήματα, δραστηριότητες και λειτουργίες αποφέρουν 

τα πιο σημαντικά κέρδη.  

Οι επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να δεσμεύσουν όλο το λογιστικό τους σύστημα 

στην μεθοδολογία του ABC. Μπορούν, αντίθετα, να εστιάσουν σε μεμονωμένες περιοχές όπου 

υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες προσθέτουν αξία και παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
                                                 
80 Gunasekaran A., Marri H.B., Yusuf Y.Y., “Application of Activity-Based Costing: Some Case Experiences”, 
Managerial Auditing Journal, 14/6, 1999 pp. 286 
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ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Μπορεί το ABC να υιοθετηθεί ως δευτερεύον βοηθητικό  

σύστημα το οποίο να υποστηρίζει ένα άλλο κύριο  λογιστικό σύστημα.  

Τα κόστη σε ένα σύστημα ABC ορίζονται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

χρησιμοποιώντας βάσεις (οδηγούς κόστους) που συλλαμβάνουν την υποκείμενη συμπεριφορά 

του κόστους το οποίο τους χρεώνεται. Αντίθετα με τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, το ABC εστιάζει στις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται για την 

παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Επιπλέον, τα κόστη ανιχνεύονται στις 

δραστηριότητες  χρησιμοποιώντας τους οδηγούς κόστους. Στα παραδοσιακά συστήματα το 

κόστος ανιχνεύεται σε χαρακτηριστικά επίπεδο μονάδας όπως είναι οι ώρες της άμεσης 

εργασίας. Στο ABC τα κόστη δεν σχετίζονται με χαρακτηριστικά επίπεδου μονάδας.  

Ο πιο σημαντικός στόχος του ABC ως σύστημα επιμερισμού του κόστους είναι να 

εντοπίσει το κόστος προϊόντος το οποίο δημιουργείται από την παραγωγή ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας στις δραστηριότητες που πραγματικά το προκαλούν. Για τον σχεδιασμό του ABC 

ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα. 

1ο βήμα: Ταξινόμηση του κόστους. Μία από τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης και του ABC είναι η ταξινόμηση που 

χρησιμοποιούν για τα διάφορα κόστη που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μεθόδων για τον επιμερισμό των γενικών εξόδων.  

Επιμερισμός του κόστους με συστήματα βασισμένα στη μονάδα. Όλα τα κόστη ορίζονται σε 

αναλογία με τον όγκο παραγωγής. Τα γενικά έξοδα ορίζονται σε γραμμική αναλογία με τις 

όποιες αλλαγές στο αποτέλεσμα της παραγωγής. 

Επιμερισμός του κόστους με συστήματα ABC. Σύμφωνα με τα συστήματα αυτά, θεωρείται ότι 

όλα τα κόστη δεν μεταβάλλονται αναλογικά με το αποτέλεσμα της παραγωγής. Υπάρχουν δύο 

πιθανές βάσεις επιμερισμού81. Οι βάσεις σε επίπεδο παρτίδας και οι βάσεις σε επίπεδο 

προϊόντος82.  

2ο βήμα: Συσσωμάτωση ενεργειών σε δραστηριότητες. Σε μια επιχείρηση, μπορεί να 

υπάρχουν πολλές δραστηριότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση μιας 

υπηρεσία ή την παραγωγή ενός προϊόντος. σε αυτή τη περίπτωση είναι οικονομικά σύμφορη η 

χρήση ενός οδηγού κόστους για κάθε δραστηριότητα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να βρεθεί 

μια τομή ανάμεσα στη ακρίβεια των μετρήσεων και το αντίστοιχο κόστος τους. Όταν ο 

αριθμός των έργων που συσσωματώνονται για την δημιουργία μιας δραστηριότητας είναι 

                                                 
81 Gunasekaran A., Marri H.B., Yusuf Y.Y., “Application of Activity-Based Costing: Some Case Experiences”, 
Managerial Auditing Journal, 14/6, 1999 pp. 287 
82  
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μεγάλος, προκείμενου να διατηρηθεί το κόστος σε λογικά πλαίσια, τότε η ακρίβεια των 

μετρήσεων για τον εντοπισμό του κόστους δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή. 

3ο βήμα: Αναφορά του κόστους των δραστηριοτήτων. Και σε αυτό το βήμα θα πρέπει να 

βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ακρίβεια και την πολυπλοκότητα της αναφοράς. 

Ορισμένες φορές, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πολύ λεπτομερειακές και, για αυτό το 

λόγο, άχρηστες προς ερμηνεία. Από την άλλη, θα ήταν εφικτό να συσσωματωθούν ορισμένες 

ενέργειες σε δραστηριότητες μόνο για τις ανάγκες του συστήματος κοστολόγησης αλλά να 

αναφέρονται ξεχωριστά η μία από την άλλη. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται μόνο το επίπεδο 

αναφοράς και όχι τα κόστη των προϊόντων. 

4ο βήμα: Αναγνώριση των κέντρων δραστηριοτήτων. Ένα κέντρο δραστηριότητας ορίζεται 

ως ένα τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας για το οποίο η διοίκηση επιθυμεί να έχει αναφορά 

για το κόστος της κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση μπορεί να 

ελέγχει τις μεμονωμένες δραστηριότητες αποτελεσματικά.  

5ο βήμα: Επιλογή των οδηγών κόστους πρώτης φάσης. Η κύρια διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ των συστημάτων που χρησιμοποιούν δύο στάδια για τον επιμερισμό του κόστους με 

αυτά που χρησιμοποιούν ένα στάδιο είναι ότι στην πρώτη περίπτωση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί οδηγοί κόστους σε κάθε φάση. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει το 

πλεονέκτημα ότι υπάρχει διαχωρισμός των διαθέσιμων πληροφοριών τόσο σε επίπεδο κέντρου 

κόστους όσο και σε επίπεδο προϊόντος. μερικές φορές, είναι περισσότερο χρήσιμο να 

υπάρχουν πληροφορίες σε επίπεδο κέντρου κόστους και όχι σε επίπεδο προϊόντος. στην πρώτη 

φάση, τα κόστη των εισερχόμενων πόρων συγκεντρώνονται σε δεξαμενές κόστους μέσα σε 

κάθε κέντρο κόστους. Οι οδηγοί κόστους που έχουν επιλεγεί θα καθορίσουν την ποσότητα του 

κόστους σε κάθε δεξαμενή κόστους. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την ακρίβεια των 

αναφερόμενων κοστών.  

6ο βήμα: Επιλογή των οδηγών κόστους δεύτερης φάσης. Όταν τα κόστη όλων των 

δραστηριοτήτων συγκεντρωθούν στις δεξαμενές κόστους τότε επιλέγονται οι οδηγοί κόστους 

για την δεύτερη φάση του επιμερισμού του κόστους. Επειδή οι σύγχρονες επιχειρηματικές 

πρακτικές είναι πολύπλοκες είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο να είναι 

οικονομικό στην συντήρηση και το οποίο να μην εισαγάγει υπέρμετρες διαστρεβλώσεις / 

αποκλίσεις. Όταν εφαρμόζεται ένα σύστημα ABC, οι οδηγοί κόστους της δεύτερης φάσης 

πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με τις παρακάτω αποφάσεις.  

 Επιθυμητή ακρίβεια. Η ακρίβεια στο κόστος του προϊόντος αυξάνεται όταν αυξάνεται 

ο αριθμός των οδηγών κόστους που χρησιμοποιούνται. Το επίπεδος ακρίβειας του 
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κόστους προϊόντος που απαιτείται εξαρτάται από τους αντικειμενικούς στόχους της 

επιχείρησης.  

 Η πολυπλοκότητα του μίγματος προϊόντος. Το μίγμα προϊόντων επηρεάζει τον 

επιθυμητό αριθμό των οδηγών κόστους. Ορισμένες φορές, προκύπτουν προβλήματα αν 

ένας μεμονωμένος οδηγός κόστους χρησιμοποιείται για διαφορετικά κέντρα κόστους.  
 

3.11  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ABC  

Σύμφωνα με τους Cooper και Kaplan83πριν το σχεδιασμό του συστήματος ABC πρέπει 

να απαντηθούν έξι ερωτήσεις από την πλευρά της διοίκησης. 

1. Το νέο  σύστημα θα ενσωματωθεί στο υπάρχον σύστημα κοστολόγησης ή θα 

αποτελέσει ξεχωριστό σύστημα; 

2. Θα πρέπει αν υπάρξει ένα επίσημο προσχέδιο πριν την εφαρμογή του 

συστήματος; 

3. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής του νέου συστήματος; 

4. Πόσο ακριβείς πληροφορίες πρέπει να παρέχει το σύστημα; 

5. Το σύστημα θα αναφέρει ιστορικά ή μελλοντικά κόστη; 

6. Το σύστημα θα πρέπει να είναι πολύπλοκο ή σχετικά απλοποιημένο; 
 3.11.1  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ABC  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχουν πολλοί χρηματοοικονομικοί και άλλοι 

παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο ενίσχυση της εφαρμογής των συστημάτων ABC. 

 Μέτρηση του κόστους: Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή της πληροφοριακής 

τεχνολογίας έχει γίνει σχετικά πιο φθηνή και είναι ευκολότερο να γίνουν οι 

κατάλληλοι υπολογισμοί προκειμένου να υπολογιστεί ακριβώς, ή σχεδόν ακριβώς, το 

κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών.  

 Το αυξανόμενο κόστος των λαθών: Εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού έχει γίνει πολύ 

σημαντική η γνώση του ακριβούς κόστους των προϊόντων. Το παραπάνω γεγονός σε 

συνδυασμό με την ολοένα φθίνουσα σημασία της άμεσης εργασία και τα ολοένα και 

πιο ακριβά προγράμματα επενδύσεων δημιουργούν ένα νέο επιχειρηματικό τοπίο. Οι 

τυχόν λανθασμένες αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε λανθασμένα στοιχεία σχετικά 

με το κόστος των προϊόντων μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αρνητικές 

συνέπειες. 

                                                 
83 Cooper R., Kaplan R.S., “Profit Priorities from Activity-Based Costing”, Harvard business Review, May-June 
1991, pp. 130-137 
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 Άλλα στοιχεία που ευνοούν την χρήση του ABC είναι η ανάγκη για αλλαγή την δομής 

των γενικών εξόδων, τις νέες διαδικασίες παραγωγής προϊόντος ή προσφοράς των 

υπηρεσιών και τις νέες στρατηγικές marketing. 
3.11.2  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ABC 

Η απόφαση για την εφαρμογή του ABC θα πρέπει να είναι προϊόν σημαντικής σκέψης 

γιατί η αλλαγή δεν απαιτεί μόνο ένα σημαντικό ποσό πόρων σε εργατοώρες και κεφάλαια 

αλλά απαιτεί και την προσωπική εμπλοκή των εργαζομένων. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι αν οι 

οδηγοί κόστους χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων τότε είναι 

πολύ πιθανό τόσο οι managers όσο και οι εργαζόμενοι να εστιάσουν αποκλειστικά την 

προσοχή τους στους  οδηγούς κόστους. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα μπορεί κανείς να 

κρίνει ότι η χρήση του ABC δεν μπορεί να γενικευτεί για κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ειδικά αναφορικά με τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι 

οποίες υπό συνθήκες μπορούν να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα από το ABC όπως είναι 

τεχνικές του reengineering και theory of constraints. 

 

3.12  ΠΟΤΕ ΤΟ ABC ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ; 

Εφόσον μια επιχείρηση θελήσει να εφαρμόσει το ABC τότε το κόστος σχεδιασμού και 

εφαρμογής θα πρέπει να είναι μικρότερο από τα κέρδη που αναμένεται να αποφέρει. Η 

ανάλυση κόστους / κέρδους θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ακρίβεια που η επιχείρηση 

επιθυμεί να έχει το σύστημα. Υπάρχει φυσικά η χρυσή τομή ανάμεσα στο κόστος των 

μετρήσεων και το κέρδος που οι μετρήσεις αποδίδουν. Το βέλτιστο λειτουργικό σημείο είναι 

εκείνο όπου το συνολικό κόστος είναι το ελάχιστο.  

 

3.13  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ABC 

Από έρευνες που έχουν γίνει84κυρίως σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν εξαχθεί 

κάποια πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του ABC.  

 Όταν αποφασίζεται η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος, θα πρέπει να ελέγχεται αν η 

λεπτομερής φύση του ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά και την γενικότερη στρατηγική της 

επιχείρησης.  

 Οι δυνάμεις της αγοράς και οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των 

υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη επιλογή του συστήματος. Για παράδειγμα 

                                                 
84 Gunasekaran A., Marri H.B., Yusuf Y.Y., “Application of Activity-Based Costing: Some Case Experiences”, 
Managerial Auditing Journal, 14/6, 1999 pp. 291 
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θα μπορούσε να υιοθετηθεί μια πιο απλή μέθοδος για την συλλογή και την εκτίμηση του 

κόστους η οποία να είναι εξίσου κατάλληλη με το ABC. 

 Οι αυτοματισμοί και η ρομποτική έχουν σημαντική επιρροή στην εφαρμογή του ABC. Για 

παράδειγμα οι αυτοματισμοί αυξάνουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την υποστήριξη 

τους και συνεπώς και τα γενικά έξοδα. Για αυτό το λόγο δικαιολογείται η εφαρμογή του 

ABC αφού έχει ως σκοπό να εξασκήσει έλεγχο στην δέσμευση των κοινών υπηρεσιών από 

τις διάφορες δραστηριότητες.  

 Η εφαρμογή του ABC απαιτεί ένα σύστημα συλλογής δεδομένων το οποίο να δικαιολογεί 

το ρόλο του ABC στα ευέλικτα συστήματα παραγωγής. 

 Η απλή και μεμονωμένη εφαρμογή του ABC δεν είναι δυνατή για να βελτιώσει την 

απόδοση του συστήματος.  
3.13.1  ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ABC  

Πρώτον, μετατρέπει τα περισσότερα έμμεσα κόστη σε άμεσα με τη βοήθεια των 

δραστηριοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο μερισμό και τελικά τον πιο ακριβή 

προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους  

Δεύτερον, ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων, δηλαδή η εξεύρεση του αίτιου του 

κόστους σημαίνει πως μια καλύτερη διαχείριση της δραστηριότητας αυτής οδηγεί στην μείωση 

του σχετιζόμενου με αυτήν κόστους και άρα η επιχείρηση αποκτά ένα στρατηγικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστώ της. Αυτό οδήγησε στο Activity Based Management. 

Τρίτον, η επιχείρηση γνωρίζει ποιες δραστηριότητες δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν 

και άρα πρέπει να περιορισθούν στο ελάχιστο αν όχι να εξαλειφθούν ώστε να περιορισθούν 

και τα σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες αυτές κόστη. 

Τέταρτο, γίνεται πιο ορθολογική διαχείριση των πόρων 

Πέμπτο, βοηθά στη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών 

Έκτο, οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του κόστους 
3.13.4  ΤΑ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ABC 

Η υιοθέτηση του ABC είναι χρονοβόρα και περίπλοκη απαιτώντας μια ολοκληρωμένη 

και λεπτομερή λίστα από προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες για κάθε τμήμα της 

επιχείρησης, τον υπολογισμό ενός σχετικά μεγάλου όγκου δεδομένων σχετικά με τους πόρους 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί μοιράζονται στις βασικές και δευτερεύουσες 

δραστηριότητες. Το ABC έχει αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλο για ορισμένου τύπου 
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επιχειρήσεις οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην 

περίπτωση όπου τα οφέλη είναι μεγαλύτερα από το αντίστοιχο κόστος85.   

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του είναι: 

1. Προκαλούνται αντιδράσεις από τους εργαζόμενους 

2. Δημιουργούνται υψηλά έξοδα από την ύπαρξη πολλών κέντρων δραστηριότητας και 

οδηγών κόστους. 

3. Λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη 

στην κοστολόγηση των προϊόντων και των διαδικασιών 

4. Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 

και επομένως η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δύο διαφορετικά λογιστικά  

πληροφοριακά συστήματα. 

 Για αυτό το λόγο η εφαρμογή του πρέπει να προσεκτική δεδομένου ότι η αλλαγή του 

συστήματος κοστολόγησης είναι δαπανηρή και  χρονοβόρα. Οι πιο βασικές προϋποθέσεις για 

την εφαρμογή του νέου συστήματος είναι: 

1) Υψηλή συμμετοχή των γενικών βιομηχανικών εξόδων στα έτοιμα προϊόντα ή 

υπηρεσίες.  

2) Πολλά προϊόντα με όχι ομοιόμορφη παραγωγική διαδικασία. 

3) Περίπλοκη παραγωγική διαδικασία των προϊόντων 

4) Η άμεση εργασία ως ποσοστό του κόστους παραγωγής είναι πολύ μικρό 

5) Η διοίκηση της επιχείρησης ελάχιστα ή καθόλου λαμβάνει υπόψη το υπάρχον 

σύστημα κοστολόγησης 

6) Όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στην τεχνολογία της παραγωγικής διαδικασίας. 
3.13.3  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ABC  

Αν και οι υποστηρικτές του ABC προβάλλουν πειστικά επιχειρήματα για την 

υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνικής, η θεωρία δεν συμβαδίζει συχνά με την πράξη. Η 

επίδραση του σε περιοχές όπως η μείωση του κόστους και η λήψη αποφάσεων πρέπει να 

ερευνηθεί ακόμη περισσότερο. Πράγματι, η σωστή διαχείριση του κόστους μακροπρόθεσμα 

τείνει να προέρχεται από την βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση 

σε όλα τα επίπεδα και όχι τόσο από την απλή εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών 

συστημάτων.  

                                                 
85 Waters Hugh, Abdallah Hany, Santillan Diana, “Application of ABC for a Peruvian NGO Healthcare Provider”, 
International Journal of Health Planning and Management, 2001, 16, pp. 5 
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Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται το ABC είναι κυρίως οι ακόλουθοι: η 

δυσκολία στην εύρεση χρόνου και χρήματος ή / και κατάλληλου προσωπικού και η μη σοβαρή 

δέσμευση της διοίκησης. 

Πάντως οι λόγοι απόρριψης του ABC δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ίδια τη φύση 

της συγκεκριμένης  μεθόδου αφού από τους περισσότερους ειδικούς θεωρείται ότι πληρεί τις 

προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί στην λήψη αποφάσεων. Οι δυσκολίες που 

παρουσιάζονται έχουν να κάνουν περισσότερο με την κουλτούρα παρά με τις τεχνικές 

λεπτομέρειες. 
3.13.4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους 

των προϊόντων και των υπηρεσιών. Είναι η μοναδική κατηγορία κόστους η οποία αυξάνεται με 

σημαντικούς ρυθμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ή επίδραση τους στην κερδοφορία και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη  

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης για τον επιμερισμό του κόστους είναι 

ανεπαρκή και οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα επειδή αυτές οι διαδικασίες 

χρησιμοποιούν ως βάσεις μερισμού μέσα μέτρησης βασισμένα στην κατανάλωση των 

εισερχόμενων πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αναφερόμενα κόστη προϊόντων να είναι 

παραπλανητικά. Αυτά τα κόστη μπορεί να οδηγήσουν σε μη ικανοποιητικές αποφάσεις 

σχετικά με το μίγμα προϊόντων ή υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, σε χαμηλή κερδοφορία.  

Σε ένα σύστημα ABC, η προσοχή εστιάζεται στην μέτρηση του κόστους των 

δραστηριοτήτων που καταναλώνουν πόρους. Αρχικά, υπολογίζεται το κόστος των 

δραστηριοτήτων και έπειτα καθορίζεται ποιες από αυτές αφορούν τα αντίστοιχα προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Έπειτα χρεώνεται το κόστος στα διάφορα προϊόντα με βάση πάντοτε το ποσοστό 

των δραστηριοτήτων που δεσμεύουν τα προϊόντα. Η παραπάνω διαδικασία έχει ως 

αποτέλεσμα περισσότερο ακριβέστερο υπολογισμό του κόστους προϊόντος και των υπηρεσιών. 

Για αυτό το λόγο, η επιχείρηση βρίσκεται σε καλύτερη ανταγωνιστική θέση από τις άλλες 

ομοειδείς επιχειρήσεις.   

Το ABC παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Μπορεί να διορθώνει τις ατέλειες 

αναφορικά με την ποσότητα των πόρων που αναλώνονται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αλλά 

μπερδεύει τα σταθερά με τα μεταβλητά κόστη86. Συνεπώς, μια αποδοτική οικονομική 

απόφαση είναι δύσκολο να παρθεί και απαιτεί περαιτέρω ανάλυση πέραν του συμβατικού 

συστήματος κοστολόγησης της επιχείρησης.  

                                                 
86 Woods D. Michael, “Economic Choices With ABC”, Management Accounting, December 1992, pp. 53 
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3.14  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ABC ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Κατά γενικά θεώρηση, το ABC είναι εφαρμόσιμο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα αν και 

υπάρχει η παράδοση ότι παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση από τα υπάρχοντα 

συστήματα. Το σημαντικό στοιχείο από τη στιγμή που αποφασισθεί η χρήση του ABC είναι ο 

υψηλός βαθμός αφοσίωσης, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, συλλογής / επεξεργασίας και 

ερμηνείας των δεδομένων που απαιτούνται για την εισαγωγή του ABC και την ακόλουθη 

ανάγκη για πόρους και χρηματοδότηση που αυτό απαιτεί. Αυτό εξηγεί γατί η συγκεκριμένη 

μέθοδος, γενικά, δεν χρησιμοποιείται ευρέως από τις επιχειρήσεις. Εμπειρικά στοιχεία από την 

διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις είναι διστακτικές στην υιοθέτηση του 

ABC87.  

Ο διαχωρισμός του κόστους και ο επιμερισμός του στις διάφορες δραστηριότητες 

θεωρείται ότι είναι δύσκολη διαδικασία. Θεωρητικά, οι δύο πιο ακριβή πόροι είναι το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εγκαταστάσεις. Αυτοί οι δύο πόροι παρουσιάζουν δυσκολία 

στον δίκαιο επιμερισμός τους στις διάφορες δραστηριότητες. 

Όπως έχει τονισθεί, είναι γενικά αποδεκτό ότι η σύνδεση του κόστους με μια 

δραστηριότητα αυξάνει την αντίληψη των χρηστών σχετικά με την τιμή και την αξία μιας 

δραστηριότητας. Αυτή η συνειδητοποίηση με τη σειρά της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αλλαγή των σχεδίων συμπεριφοράς που οδηγούν στον καλύτερο σχεδιασμό των μαθημάτων 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρήση δραστηριοτήτων που δεσμεύουν ακριβούς πόρους. Πάντως 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις των Merchant και Shields οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι οι managers συνειδητά προτιμούν τα συστήματα μέτρησης κόστους που είναι 

προσανατολισμένα στην συμπεριφορά έστω και αν είναι λιγότερο ακριβή από τις άλλες 

τεχνικές κόστους. Τα παραπάνω γίνονται με σκοπό να προτρέψουν προς επιθυμητές 

συμπεριφορές. Για αυτό το λόγο τα άλλα μοντέλα υπολογισμού του κόστους ενδεχομένως να 

είναι πιο αποδοτικά για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από ότι τα πιο πολύπλοκα. 

Το ABC θεωρείται η πιο σημαντική καινοτομία στην τομέα ελέγχου του κόστους τα 

τελευταία χρόνια. Αν και οι πολέμιοι της μεθόδου θεωρούν ότι δεν αποτελεί παρά μια 

διασκευή παλαιότερων αρχών περί κόστους, οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι φέρνει 

κάτι νέο όχι μόνο στην κοστολόγηση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων αλλά και στη 

διαχείριση των επιχειρήσεων γενικά. 

                                                 
87 Merchant K.A., Shields M.D., “When and Why to Measure Costs Less Accurately to Improve Decision-
Making”, Accounting Horizons, June 1993, pp. 76-81.  
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 Οι σαφείς λογιστικές λεπτομέρειες είναι απαραίτητες στη λήψη αποφάσεων, κυρίως, 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς οι οικονομικοί περιορισμοί γίνονται ολοένα και πιο 

πιεστικοί. Με άλλα λόγια οι ακαδημαϊκοί βρίσκονται πια σε θέση όπου πρέπει να λογοδοτούν 

για τις αποφάσεις σχετικά με τα προγράμματα που προτείνουν και αναλαμβάνουν στα πλαίσια 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εργάζονται και να δίνουν εξηγήσεις αν τα παραπάνω 

σχέδια αποδειχθεί ότι είναι οικονομικά ασύμφορα. 

 Εμπειρικές μελέτες σε βρετανικά πανεπιστήμια88 ( Shattock 1988, Cornish 1994) έχουν 

δείξει ότι η οικονομική κρίση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πραγματικά και δίνεται 

έμφαση στην ανάγκη για λογιστική διαχείριση όλων των προγραμμάτων και των 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται ώστε να διαπιστωθεί αν οι κρατικές επιχορηγήσεις 

εκμεταλλεύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Γενικά, οι παραπάνω μελέτες υποδεικνύουν 

ότι τα πανεπιστήμια σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρέπει να αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες που μπορούν να αποδειχθούν ζημιογόνες. Το κυρίως θέμα που ανακύπτει είναι 

πως θα βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να γίνονται ολοένα και περισσότερες 

δραστηριότητες με το ίδιο ή μικρότερο ποσό χρημάτων διαμέσου του καταλληλότερου 

επιμερισμού των πόρων. Το παραπάνω πρόβλημα προκύπτει, χωρίς φυσικά να ξαφνιάζει η 

συγκεκριμένη διαπίστωση, πιο συχνά σε περιόδους έλλειψης κρατικών επιχορηγήσεων. 

Παρόλα αυτά, οι προσπάθειες για καλύτερη αντιμετώπιση του κόστους μέσα στα 

πανεπιστήμια φαίνεται να έχουν περιορισμένη επιτυχία. Οι λόγοι που συντελούν  στην 

παραπάνω διαπίστωση εντοπίζονται, κυρίως, σε δύο παράγοντες που σχετίζονται με τα 

μοντέλα κοστολόγησης. 

1. Ανεπαρκή παρακολούθηση του επιμερισμού του χρόνου του προσωπικού στις 

διάφορες  δραστηριότητες. Αν και χρησιμοποιούνται χρονοδιαγράμματα καθώς και 

προσωπικά ημερολόγια ώστε να γίνεται καλύτερα ο καταμερισμός του χρόνου στις 

δραστηριότητες τα αποτελέσματα είναι σχετικά απογοητευτικά. 

2. τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποδείχθηκε ότι είτε δεν μπορούν είτε δεν επιθυμούν να 

πείσουν τους ΄΄πελάτες΄΄ τους να επωμιστούν ένα μέρος του έμμεσου κόστους των 

προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που παρέχουν. Η παραπάνω διαπίστωση 

εγείρει την ερώτηση: ΄΄Γιατί να δημιουργηθούν ακριβή συστήματα κοστολόγησης αν 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δικαιολόγηση της τιμής πώλησης.  

 

                                                 
88Crooper Paul, Cook Roger, “Activity Based Costing In Universities- Five Years On”, Public Money And 
Management, April – June 2000 
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Καθώς οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι είναι δυνατό να γίνει ένας κατά 

προσέγγιση υπολογισμός των πόρων που καταναλώνται στα διάφορα κέντρα δαπανών όπως ο 

εξοπλισμός, η βιβλιοθήκη, η στέγαση, το δίκτυο κ.ο.κ η κυριότερη δυσκολία έγκειται στην 

τμηματοποίηση του κόστους που επιβαρύνει το προσωπικό στις διάφορες δραστηριότητες. Η 

υιοθέτηση μιας διαδικασίας συλλογής, αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων θα απαιτούσε 

μια περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος των περισσοτέρων 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η απόφαση για την υιοθέτηση ενός πιο εξελιγμένου συστήματος 

καταγραφής του χρόνου πρέπει να βασιστεί στον δείκτη κόστους / κέρδους.  

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν περισσότερο πληροφορίες για προβλέψεις, μέτρηση 

αποδοτικότητας  και λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, ένα τέτοιο σύστημα θα 

χρειαζόταν να σχεδιασθεί, να ελεγχθεί και να διατηρηθεί γεγονός που απαιτεί σημαντική 

προσπάθεια. Επιπλέον, οι ασχολίες του διδακτικού προσωπικού καθώς και το ψυχολογικό 

κόστος της εισαγωγής ενός νέου συστήματος πρέπει να συνυπολογισθούν πριν παρθεί 

οποιαδήποτε απόφαση. Το προσωπικό μπορεί να δυσανασχετήσει με το φορτίο της επιπλέον 

εργασίας που απαιτούν οι μηχανισμοί καταγραφής του χρόνου οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο 

τον έλεγχο της χρήσης του χρόνου της εργασίας τους. Επιπλέον, μπορεί να μην είναι σε θέση 

να κρίνουν ακριβώς πόσο χρόνοι δαπανούν στο διδακτικό έργο και πόσο στο ερευνητικό. 

Άλλωστε αυτές οι δύο περιχείς δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα διαχωρισμένες. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω δυσκολίες στα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα θα μπορούσαν να υιοθετήσουν κάποιες γενικές οδηγίες σχετικά με την κοστολόγηση 

των δραστηριοτήτων τους. Ο πρωταρχικός σκοπός θα πρέπει να είναι η διασφάλιση μιας 

συστηματικής μεθοδολογίας για την ανίχνευση, άντληση και αναφορά του κόστους χωρίς την 

θέσπιση αυστηρών κανόνων που πρέπει να ακολουθηθούν από όλα τα πανεπιστήμια. Παρόλο 

που οι γενικές οδηγίες δεν προτείνουν μια προσέγγιση ΑΒΜ, ζητούν μια ανάλυση βασισμένη 

στον καθορισμό αντικειμένων κόστους, οδηγών κόστους και αποτελεσμάτων μέσα σε ένα 

δομημένο πλαίσιο, στοιχεία τα οποία φωτογραφίζουν ουσιαστικά το ΑΒΜ.  

H διαδικασία στην πράξη λειτουργεί ως εξής89. Το κόστος των πόρων θα μεριστεί σε 

δραστηριότητες και σε αποτελέσματα στη βάση είτε του άμεσου καταμερισμού είτε κάποιας 

μεθόδου επιμερισμού χρησιμοποιώντας οδηγούς κόστους όπως ο αριθμός των φοιτητών ή ο 

χώρος που απασχολείται. Το έμμεσο κόστος ένας ιδρύματος συμπεριλαμβανόμενου των 

υπηρεσιών προς τους φοιτητές, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης θα επιμεριστεί 

με κάποιο είδος διακανονισμού. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι όλοι οι πόροι δεν 
                                                 
89 Crooper Paul, Cook Roger, “Activity Based Costing In Universities- Five Years On”, Public Money And 
Management, April – June 2000, pp. 63 
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καταναλώνονται αναλογικά με τον αριθμό της ποσότητας που παράγεται και είναι παρόμοια 

με τις μεθόδους ABC που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Πράγματι μια 

αναλογία μπορεί να υπογραμμίσει την κατάταξη των δραστηριοτήτων ανάλογα με την 

ιεραρχία που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Cooper το 199090. 

Κάθε κύρια δραστηριότητα αναγνωρίζεται και ταξινομείται ανάλογα με τι κατά πόσο 

ταιριάζει με μια από τις τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων. Το κόστος που αφορά τις τρεις 

πρώτες κατηγορίες κατανέμεται στα προϊόντα ανάλογα με τον οδηγό κόστους που περιγράφει 

με τον καλύτερο τρόπο την επικείμενη συμπεριφορά του κόστους. Το κόστος της τέταρτης 

κατηγορίας δραστηριοτήτων όμως μπορεί να επιμεριστεί με κάποιο ειδικό τρόπο 

διακανονισμού. 

Η ιδέα της χρήσης του ABC σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι νέα. Στη Βρετανία, 

μια από τις πρώτες δημοσιεύσεις που αφορούσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε από τους 

Port και Burke91. Στο συγκεκριμένο άρθρο σημειώνουν ότι τα πανεπιστήμια είναι σε θέση να 

παρουσιαστούν ως προμηθευτές μιας ευρείας γκάμας προϊόντων τα οποί πρέπει πωληθούν σε 

μια ανταγωνιστική αγορά. Αν οι τιμές είναι πολύ χαμηλές υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψει 

ζημιά. Η συζήτηση που ανακύπτει είναι ότι η σύνδεση ενός κόστους με μια δραστηριότητα 

αυξάνει την αναγνωρισιμότητα των χρηστών αναφορικά με την τιμή και την αξίας της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας και, συνεπώς, επιτρέπει να τίθενται προτεραιότητες αναφορικά 

με την έρευνα, την διδασκαλία καθώς και άλλες δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα στην 

προσπάθεια για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αν και το ABC ξεκίνησε ως 

τεχνική υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους έχει γρήγορα εξελιχθεί σε τεχνική διαχείρισης 

κόστους. 

Το ABC ενδείκνυται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που επιθυμούν να 

αναλύσουν σε βάθος το κόστος των δραστηριοτήτων τους και έτσι να αποκτήσουν μια πιο 

σωστή εικόνα για το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Σε μερικές επιχειρήσεις ο 

συνδυασμός του ABC με παραδοσιακά συστήματα υπολογισμού του κόστους μπορεί να δώσει 

καλύτερα αποτελέσματα. Μελέτες πρέπει να διεξαχθούν προκειμένου να βρεθεί ο πραγματικός 

χρόνος που απαιτείται για κάθε δραστηριότητα που είναι απαραίτητη προκειμένου να παραχθεί 

μια υπηρεσία. Η ποσότητα θεωρείται η προτιμότερη βάση για τον καταμερισμό όταν οι 

δραστηριότητες είναι πολλές και σύντομες. Είναι σημαντικό, επίσης, να έχει κανείς υπόψη του 
                                                 
90 Cooper R., “ Cost Classification In Unit-Based And Activity-Based Manufacturing Cost Systems”, Journal of 
Cost Management, 4, 1990, pp. 3 - 13. 
91 Port J., Burke J., ‘’ Why Higher Education Must Learn its ABC”, Public Finance And Accountancy, September 
1989, pp. 12 – 13. 
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ότι  δεν υπάρχει νόημα να χρησιμοποιηθεί το ABC αν τα κόστη για τις υπό εξέταση 

δραστηριότητες είναι πολύ μικρά ή αν οι δραστηριότητες είναι περίπλοκες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το κόστος από την χρήση του ABC θα είναι μεγαλύτερο από τα αναμενόμενα 

οφέλη. Με άλλα λόγια είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί το ABC μόνο στο πρώτο επίπεδο 

της ιεραρχίας για την κατανομή του κόστους ενώ για τα επόμενα είναι προτιμότερες οι 

παραδοσιακές μέθοδοι για τον υπολογισμό του κόστους. 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το ABC ότι θα πρέπει οι πληροφορίες, με τις 

οποίες τροφοδοτείται προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες αναλύσεις, να είναι σωστές. 

Οποιοδήποτε λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί αργότερα. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

σωστές από την αρχή. Πάντως είναι σημαντικό να έχει κανείς υπόψη του ότι δεν είναι 

κερδοφόρο για την επιχείρηση να ανιχνεύει το κόστος κάθε δραστηριότητας ανεξάρτητα από 

το μέγεθος της.  

Στο αρχικό στάδιο υπάρχει ελάχιστη ή και καθόλου ανάγκη για παρακολούθηση μέσω 

υπολογιστή των βημάτων που ακολουθεί ένας εργαζόμενος προκειμένου να ολοκληρώσει μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία. Η παραπάνω διαδικασία ενδείκνυται σε βιομηχανικές μονάδες όπου 

είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν τα στάδια για την εκπλήρωση ενός έργου αλλά όχι και 

στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Εφόσον η υιοθέτηση του ABC είναι αρχικά επιτυχημένη, η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και άλλες βάσεις υπολογισμού πέρα από την ποσότητα. Τέλος 

είναι σημαντικό να τονισθεί ότι μια επιτυχημένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πρέπει να 

εστιάζει στις ανάγκες των πελατών της. Μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα 

μόνο όταν έχει ικανοποιημένους πελάτες και όχι πουλώντας όσο το δυνατό περισσότερα 

προϊόντα. Επίσης δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης να μελετά μόνο το κόστος για 

την παραγωγή ενός προϊόντος-υπηρεσίας και να διακόπτει την προσφορά υπηρεσιών που 

έχουν μικρά περιθώρια κέρδους. 

 

3.15  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Τα τελευταία χρόνια πάγια τακτική των κυβερνήσεων των αναπτυγμένων, τουλάχιστο, 

χωρών είναι η μείωση των επιχορηγήσεων στα δημόσια πανεπιστήμια. Σαν αποτέλεσμα, οι 

διοικήσεις των πανεπιστημίων στρέφουν την προσοχή τους στον επανασχεδιασμό των 

μοντέλων για τον καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων στις διάφορες δραστηριότητες που 

αναλαμβάνει να διεξάγει. Η μείωση, λοιπόν, της κρατικής οικονομικής βοήθειας  στα 

πανεπιστήμια  έχει οδηγήσει τους managers στην μελέτη των υπαρχόντων μοντέλων δαπανών 

 112



Ανάπτυξη Υποδείγματος για την μέτρηση του κόστους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

σε μια προσπάθεια τους να καταστήσουν τις διάφορες δραστηριότητες των πανεπιστημίων 

περισσότερο αποδοτικές. 

Καθώς οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό των 

πανεπιστημιακών πόρων δεν είναι απίθανο ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου του κόστους 

πρέπει να περιλαμβάνει και αυτές.   

Ένα σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των δαπανών των 

πανεπιστημίων είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός. Στην πιο απλή του μορφή ο προϋπολογισμός  

αναγνωρίζει και ταξινομεί τους χρηματοοικονομικούς πόρους που κατανέμονται στις διάφορες 

δραστηριότητες για το επόμενο οικονομικό έτος. Οι managers των διάφορων τμημάτων του 

πανεπιστημίου λαμβάνουν οδηγίες διαμέσου των αναφορών του προϋπολογισμού οι οποίες  

ουσιαστικά παρέχουν μια σύνοψη των δαπανών ανά τμήμα με τους ανάλογους οδηγούς 

κόστους και, φυσικά, τον καταμερισμό του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού. Η σύγκριση 

των πραγματικών με των προϋπολογισμένων εξόδων επιτρέπει στους managers τον έλεγχο του 

κόστους που προκύπτει σε κάθε τμήμα. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται υπέρβαση των 

προϋπολογισμένων εξόδων οι managers είναι υποχρεωμένοι να τερματίσουν κάποιες 

δραστηριότητες έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση του προϋπολογισμού.  

Καθιστώντας τα μεμονωμένα τμήματα του πανεπιστημίου υπεύθυνα για την διαχείριση 

των δικών τους προϋπολογισμών θα μπορούσε να αποβεί θετικό για τα πανεπιστήμια 

αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους. Η μεταβίβαση της ευθύνης για τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού στους managers των τμημάτων δικαιολογείται από μία σειρά λόγων. Καθώς, 

οι τελευταίοι κατέχουν πιο ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τις εργασίες που χρειάζεται να 

εκτελεστούν από τα τμήματα τους, είναι λογικό ότι θα είναι σε θέση να αποφασίσουν σε 

καλύτερη βάση ποιες ενέργειες απαιτούνται έτσι να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και 

ποιες όχι. Ένα ακόμη πλεονέκτημα ενός αποκεντρωμένου συστήματος προϋπολογισμού είναι 

ότι καθώς οι υπεύθυνοι των επιμέρους τμημάτων έχουν την εξουσιοδότηση να παίρνουν 

αποφάσεις σχετικά με την χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων, ο καθένας για το δικό του 

τμήμα, είναι περισσότερο πιθανό οι αποφάσεις αυτές να προωθηθούν και εκτελεστούν από ότι 

στην περίπτωση που οι οδηγίες προέρχονταν από την κεντρική διοίκηση. 

Ένας σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της αποδοτικότητας των επιμέρους τμημάτων 

του πανεπιστημίου, αναφορικά με το κόστος, είναι και το μέγεθος του ετήσιου 

προϋπολογισμού που θα επιμεριστεί στα τμήματα. Αν η διάθεση πόρων διαμέσου του 

προϋπολογισμού είναι σχετικά γενναιόδωρη τότε οι επικεφαλής των τμημάτων δεν θα έχουν το 

κατάλληλο κίνητρο ώστε να επιβλέπουν στενά τις δραστηριότητες των τμημάτων τους και να 

προσπαθούν να μειώσουν το κόστος τους. Από την άλλη, αν ο προϋπολογισμός θέτει στενά 
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όρια, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε οι επικεφαλείς των τμημάτων είναι 

πολύ πιθανό να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες τους για επίτευξη των στόχων κρίνοντας τους 

τελευταίους ως μη ρεαλιστικούς. 

Μια τυπική μέθοδος που χρησιμοποιείται σε πανεπιστήμια στην Αυστραλία92 για τον 

προσδιορισμό του προϋπολογισμού που θα διατεθεί και θα επιμεριστεί στα επιμέρους τμήματα 

είναι το εσωτερικό ή διαφοροποιημένο μοντέλο (incremental model). Σύμφωνα με αυτό, ο 

προϋπολογισμός ξεκινά με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους και πάνω σε 

αυτό προστίθεται ή αφαιρείται ένα ποσό ανάλογα με τις ανάγκες της νέας περιόδου. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο αντιμετωπίζει όλα τα τμήματα στα οποία επιμερίζεται ο 

προϋπολογισμός με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, η διοίκηση του πανεπιστημίου λαμβάνει 

την απόφαση να μειώσει γενικά τα έξοδα κατά 5% σε όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου 

πιστεύοντας ότι με αυτό το τρόπο θα μειωθεί η αναποτελεσματικότητα ή άσκοπη σπατάλη των 

πόρων.  

Ένα πρόβλημα που αφορά το παραπάνω μοντέλο είναι ότι ενθαρρύνει τους επικεφαλείς 

να ξοδεύουν όλο τον προϋπολογισμό που έχουν στη διάθεση τους για κάθε έτος ώστε στο 

τέλος να μη μένει πλεόνασμα. Αυτή η τακτική ακολουθείται από τους  managers γενικά 

προκειμένου να διασφαλίσουν το τρέχον επίπεδο του προϋπολογισμού γιατί σε περίπτωση 

πλεονάσματος θα μπορούσε  η διοίκηση να μειώσει τον προϋπολογισμό για την επόμενη 

χρονιά  κρίνοντας ότι η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με λιγότερους πόρους. Για τους 

παραπάνω λόγους το εσωτερικό ή διαφοροποιημένο μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 

δαπανηρό για ένα πανεπιστήμιο. 

Το ABC ταιριάζει ιδανικά  σε περιπτώσεις όπως είναι οι βιβλιοθήκες. Αυτό συμβαίνει 

γιατί πολλές δραστηριότητες τους είναι διακριτές και ο μεγαλύτερος όγκος των δαπανών 

μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί ανάλογα με την ποσότητα του  χρόνου που κάθε εργαζόμενος 

αφιερώνει σε κάθε δραστηριότητα. Παρόλο που αρχικά μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα η 

εγκατάσταση και η εκμάθηση ενός συστήματος ABC, η εγκατάσταση υπολογιστικών 

συστημάτων σημαίνει ότι πολλές από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα 

μπορούν να συγκεντρωθούν αυτόματα από τη στιγμή που το σύστημα εγκαθίσταται. 

 

 

 

 
                                                 
92 Jennifer Ellis-Newman, Peter Robinson, “The Cost Of Library Services: Activity-based Costing In An 
Australian Academic Library”, The Journal Of Academic Librarianship, September 1998. 
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4.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αφορά την οργάνωση κοστολογίου για ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, περίπτωση η οποία εμπίπτει στο θέμα που αφορά την κοστολόγηση επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό 

βήμα για την όσο το δυνατό ακριβέστερη τιμολόγηση τους.  

Το βασικό κοστολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, είτε 

πρόκειται για κοστολόγησης προϊόντων είτε πρόκειται για υπηρεσίες, είναι η εκ των προτέρων 

γνώση του κόστους κάθε εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί ώστε το προϊόν η υπηρεσία να 

φθάσει στον πελάτη.  

Αρχικά ο κοστολόγος πρέπει να διεξάγει κάποια έρευνα η οποία θα του επιτρέψει να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να προχωρήσει στην ανάπτυξη του κοστολογίου. 

Το πρώτο βήμα αφορά τον έλεγχο του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου (εφόσον, βέβαια, 

υπάρχει) έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες του υπό 

ανάπτυξη κοστολογίου. Απαραίτητη ενέργεια κρίνεται και η συγκέντρωση των οικονομικών 

στοιχείων καθώς και ο ξεκάθαρος καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στόχων της επιχείρησης. 

Στον τομέα των υπηρεσιών υπάρχει σημαντική αδυναμία καθορισμού ενός 

κοστολογίου που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ακόμη και αν το λογιστικό σχέδιο 

είναι ικανοποιητικό εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος που παρέχει.   

Η βασική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί ένας κοστολόγος είναι η μελέτη της 

διαδικασίας που ακολουθείται για την “δημιουργία” υπηρεσίας μέχρι να φθάσει στον πελάτη. 

Παρακολουθεί τα επιμέρους στάδια και διαδικασίες καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

αυτές πρέπει να πληρούν και έπειτα τα αξιολογεί από κοστολογικής άποψης. Εφόσον 

εντοπισθούν αδυναμίες λαμβάνονται διορθωτικές κινήσεις έτσι ώστε το κόστος του κάθε 

σταδίου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  

Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι να συγκεντρωθούν τα λογιστικά στοιχεία 

καθώς και να καταγραφούν τα στάδια του τρόπου παροχής της υπηρεσίας που πρέπει να 

κοστολογηθεί. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητο να γίνει όσο το δυνατό πιο 

αναλυτικά. Αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε να προσδιοριστούν όλα τα επιμέρους έργα των 

διαφόρων σταδίων και διαδικασιών ώστε να καθορισθούν με ακρίβεια τα κέντρα και οι φορείς 

κόστους.  
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Το κάθε κέντρο κόστους είναι δέκτης ορισμένων εξόδων όπως αμοιβών και εξόδων 

προσωπικού, αξίας υλικών, αποσβέσεων μηχανημάτων και κτιρίων, εξόδων λειτουργίας κ.λ.π. 

Από τη στιγμή που καταλογίζονται όλα τα έξοδα στα αντίστοιχα κέντρα κόστους η διαδικασία 

του επιμερισμού του συνολικού κόστους ολοκληρώνεται. Πρέπει να τονιστεί ότι τα κύρια 

κέντρα κόστους αντιστοιχούν σε ανάλογες λειτουργίες της επιχείρησης οπότε από τη στιγμή 

που το κόστος κατανέμεται σε αυτά έχουμε και το συνολικό κόστος λειτουργίας και των 

κυρίων λειτουργιών.  

 

4.2 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καλή οργάνωση. Σε 

μια τέτοια επιχείρηση το κοστολογικό πρόβλημα συνίσταται σε δύο κατευθύνσεις:  

 Στην εξεύρεση του κόστους κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας και 

 Στον προσδιορισμό των κερδοφόρων και μη κλάδων δραστηριοποίησης. 

 

 4.3  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Το πρακτικό παράδειγμα το οποίο θα αναπτυχθεί στις επόμενες σελίδες αφορά την 

εξέταση κάποιων μεμονωμένων φορέων κόστους και είναι σημαντικά απλοποιημένο σε σχέση 

με την πραγματικότητα. Τέτοιοι μεμονωμένοι φορείς θα μπορούσαν να είναι π.χ. το κόστος 

ενός καθηγητή ή το κόστος ενός μεταφορικού μέσου το οποίο χρησιμοποιείται από τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό.  

 Γενικότερα ένας εκπαιδευτικός οργανισμός πέρα από την κύρια εκπαιδευτική του 

δραστηριότητα αναπτύσσει και κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες, αν και 

δευτερευούσης σημασίας, δεσμεύουν σημαντικούς χρηματικούς πόρους με συνέπεια το κόστος 

των εν λόγω δραστηριοτήτων να αποτελεί αντικείμενο συστηματικού υπολογισμού και 

ελέγχου παράλληλα με την παρακολούθηση του κόστους της κύριας δραστηριότητας. 

 Υποθέτουμε ότι ο εκπαιδευτικός οργανισμός δραστηριοποιείται στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και ότι αποτελείται από τρεις τάξεις γυμνασίου και τρεις τάξεις λυκείου. Επίσης 

υποθέτουμε ότι κάθε τάξη του γυμνασίου και του λυκείου αντιπροσωπεύεται από ένα τμήμα. 

Οπότε στον εκπαιδευτικό οργανισμό υπάρχουν έξι τμήματα (ένα για κάθε τάξη). 

 Όπως είναι εύκολα κατανοητό, η κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα ενός τέτοιου 

οργανισμού είναι η παροχή εκπαίδευσης στους σπουδαστές των τάξεων. Στις δευτερεύουσες 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται η μεταφορά των μαθητών από και προς τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό, η σίτισή τους, οι αθλητικές και άλλες δραστηριότητες κ.ο.κ. Προκειμένου, λοιπόν 
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να βρεθεί το κόστος της με το οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός θα χρεώσει τις υπηρεσίες του 

στους πελάτες πράγμα το οποίο είναι και το ζητούμενο πρέπει πρώτα να υπολογισθούν κάποια 

επιμέρους κόστη. Αυτά τα κόστη είναι τα εξής: 

Το κόστος των τάξεων, το κόστος των καθηγητών, το κόστος μεταφοράς καθώς και τα 

κόστη που αυτό περικλείει όπως το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων, το 

κόστος της σίτισης και το κόστος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πέρα από την κύρια 

δραστηριότητα όπως είναι οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης σκόπιμο 

είναι να βρεθεί και ένας τρόπος ώστε το κόστος και των άλλων λειτουργιών, πέραν την 

παραγωγικής, διαδικασίας όπως είναι το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική λειτουργία κ.ο.κ. 

να μπορέσει να μεταβιβασθεί, εφόσον είναι δυνατό στην κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

  

 4.4  ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 Έστω ότι εξετάζουμε την περίπτωση του κόστους του καθηγητή της φιλολογίας. Το 

μάθημα αυτό διδάσκεται και στις έξι τάξεις του εκπαιδευτικού αυτού οργανισμού. Αν 

υποθέσουμε ότι αποτελεί βασικό μάθημα και ότι κάθε τάξη έχει στο πρόγραμμά της π.χ. 10 

ώρες τη βδομάδα τότε μιλάμε για συνολικά 50 ώρες διδασκαλίας του συγκεκριμένου 

μαθήματος την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ένας καθηγητή δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών του συγκεκριμένου μαθήματος οπότε υποθέτουμε ότι προσλαμβάνονται δύο 

καθηγητές για την διδασκαλία του μαθήματος της φιλολογίας. Έστω ότι καθένας από τους 

καθηγητές  απασχολείται 25 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Το κόστος ανά ώρα προκύπτει 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο στις καθαρές αποδοχές όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές, τις 

εργοδοτικές εισφορές, τα επιδόματα κ.ο.κ. Έσω ότι οι παρακάτω πίνακας δίνει το κόστος των 

καθηγητών φιλολογίας. 

 

 

Κόστος καθηγητών φιλολογίας 

 Ώρες / ημέρα Κόστος / ώρα 

Φιλόλογος Α 5 18 ευρώ 

Φιλόλογος Β 5 18 ευρώ 

 

 Εφόσον υπολογισθεί το ωριαίο κόστος για όλους τους καθηγητές (όπως στην 

παραπάνω περίπτωση) που απασχολούνται στον εκπαιδευτικό οργανισμό τότε είναι δυνατό να 
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υπολογισθεί το ημερήσιο κόστος ανά ώρα για ολόκληρο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αρκεί να 

υπολογισθούν ποιοι καθηγητές εργάζονται κάθε ημέρα και πόσες ώρες.  

 Όπως είναι φυσικό το κόστος του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν είναι το μοναδικό 

που συνδέεται άμεσα με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Οι κυριότερες άμεσες δαπάνες 

αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να αποκτηθεί από τον εκπαιδευτικό οργανισμό για 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών του καθώς και τις αποσβέσεις των αιθουσών 

διδασκαλίας. Επίσης σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των μαθημάτων (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υλικά 

εργαστηρίων κ.τ.λ.) καθώς και οι δαπάνες για την απόκτηση υλικών για τα εργαστήρια, τους 

Η/Υ, αναλώσιμα υλικά όπως και οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κ.ο.κ.  

 Το κόστος του εξοπλισμού και των υλικών που αγοράζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

επιμερίζεται στους διάφορους φορείς π.χ. στις τάξεις ανάλογα με την χρόνο που αυτές 

χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και προσδιορίζεται για κάθε μία από αυτές ανάλογα με το 

ποσοστό του κόστους που δεσμεύουν π.χ. αν η 1η λυκείου χρησιμοποιεί το εργαστήριο 

φυσικής 6 ώρες την εβδομάδα και η 1η γυμνασίου 3 ώρες αντίστοιχα τότε όπως είναι φυσικό 

το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης με το οποίο θα επιβαρυνθεί η 1η λυκείου θα είναι 

αναλογικά διπλάσιο από το αντίστοιχο της 1ης γυμνασίου. 

 Μια άλλη κατηγορία κόστους που επιδρά άμεσα στην κύρια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι οι αποσβέσεις των αιθουσών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται 

από κάθε τάξη. Υπάρχουν αίθουσες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από συγκεκριμένες 

τάξεις και άλλες που χρησιμοποιούνται από δύο ή περισσότερες. Στην δεύτερη περίπτωση 

είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένας τρόπος επιμερισμού του κόστους αποσβέσεων των  

΄΄κοινών΄΄ αιθουσών. Ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος επιμερισμού είναι ανάλογα με τις ώρες 

που κάθε τάξη χρησιμοποιεί τις αίθουσες αυτές π.χ. το εργαστήριο φυσικής, το οποίο είναι μια 

τέτοια ΄΄κοινή΄΄ αίθουσα, χρησιμοποιείται, ενδεχομένως, και από τις 6 τάξεις του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος οπότε ανάλογα με το χρόνο που κάθε τάξη το χρησιμοποιεί, 

επιβαρύνεται και από το ανάλογο κόστος απόσβεσης.   

 Παραδείγματα ΄΄κοινών΄΄ αιθουσών είναι τα πάσης φύσεως εργαστήρια, οι αίθουσες 

Η/Υ, η αίθουσα εκδηλώσεων, η αίθουσα μουσικής, το γυμναστήριο κ.ο.κ.  

 Ο επιμερισμός των υπολοίπων δαπανών, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, που συνδέονται 

άμεσα με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης  γίνεται με τρόπο ανάλογο με τον 

επιμερισμό των αποσβέσεων που είδαμε παραπάνω.  

 Εκτός από τις κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν και τα κύρια 

κέντρα κόστους του εκπαιδευτικού οργανισμού, υπάρχουν και κάποιες δευτερεύουσες 
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δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν βοηθητικά κέντρα κόστους. Τέτοιες δραστηριότητες είναι 

τα τμήματα αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ο.κ. Το κόστος των τμημάτων αυτών 

μπορεί να εντοπιστεί με μεθόδους ανάλογους με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στο 

επιμερισμό του κόστους αποσβέσεων.  

 Για την λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού απαιτείται η πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων οι οποίες όμως δεν συνδέονται άμεσα με την κύρια δραστηριότητα που είναι 

η παροχή εκπαίδευσης. Μια τέτοια δραστηριότητα είναι η λειτουργία της βιβλιοθήκης. Ένας 

τρόπος καταμερισμού του κόστους είναι να υπολογισθεί, αρχικά, ο χρόνος χρήσης των 

υπηρεσιών που παρέχει η βιβλιοθήκη από τους σπουδαστές. Έπειτα αντιστοιχούμε τους 

σπουδαστές με τις τάξεις στις οποίες ανήκουν και επομένως μπορούμε να βρούμε άμεσα το 

χρόνο που αντιστοιχεί σε κάθε τάξη. Ο συγκεκριμένος τρόπος αν και είναι χρονοβόρος και 

λίγο περίπλοκος, ενδείκνυται ως ο πιο αντικειμενικός. 

 Μια άλλη κατηγορία δαπανών που δεν επηρεάζει άμεσα την κύρια δραστηριότητα 

αλλά είναι απαραίτητη για την λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι κάποιες 

υπηρεσίες όπως το κόστος μεταφοράς των μαθητών. Αυτή η κατηγορία είναι σημαντική γιατί 

δεσμεύει ένα σημαντικό ποσό δαπανών τόσο για πάγια όσο και για λειτουργικά έξοδα. 

Επιμέρους δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μεταφοράς είναι οι δαπάνες για την 

λειτουργία και την συντήρηση των σχολικών λεωφορείων, το κόστος των οδηγών και το 

κόστος των συνοδών (αν υπάρχουν). Για κάθε λεωφορείο που χρησιμοποιείται, προκειμένου 

να βρεθεί το κόστος του, πρέπει να υπολογιστούν τα χιλιόμετρα που πραγματοποιεί 

καθημερινά, την αμοιβή του οδηγού, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, τα καύσιμα, τα 

ασφάλιστρα και την αμοιβή των συνοδών αν υπάρχουν.  

 Εφόσον υπολογισθεί το παραπάνω κόστος, επιμερίζεται στον αριθμό των μαθητών που 

το λεωφορείο μεταφέρει. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε σε ποιες τάξεις ανήκουν οι μαθητές 

μπορούμε να επιμερίσουμε εκ νέου το κόστος στις αντίστοιχες τάξεις. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να γίνει ο επιμερισμός του κόστους και των άλλων δραστηριοτήτων που ανήκουν στη 

συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών όπως είναι το κόστος σίτισης.  

 Τέλος είναι σημαντικό να τονισθεί στην παραπάνω ανάλυση, εξετάστηκε η λειτουργία 

της παραγωγής, στην συγκεκριμένη περίπτωση παροχή υπηρεσίας. Πέρα από την εν λόγω 

λειτουργία υπάρχουν η διοικητική λειτουργία, η χρηματοοικονομική λειτουργία, το 

μάρκετινγκ κ.ο.κ. οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος της κύριας δραστηριότητας. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι δαπάνες είναι πολύ δύσκολο να αποδοθούν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες 

π.χ. τα έξοδα για το μάρκετινγκ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο και σε ποια ένταση η 

διαφήμιση επηρεάζει π.χ. τον αριθμό των μαθητών που εγγράφονται σε κάθε τάξη ώστε να 
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αποδώσουμε το ανάλογο κόστος. Για αυτό το λόγο συνήθως αυτή η κατηγορία δαπανών δεν 

επιμερίζεται στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν 

περισσότερα του ενός προϊόντα.  

 

4.5  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι παραπάνω υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι σχετικά απλοποιημένες σε σχέση 

με την πραγματικότητα και χρησιμοποιήθηκαν για την υποδήλωση κάποιων σχέσεων με βάση 

ένα περισσότερο θεωρητικό παράδειγμα το οποίο όμως ανταποκρίνεται στις βασικές 

πραγματικές παραμέτρους κόστους ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτές, λοιπόν, οι 

υποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό υπόβαθρο για την περαιτέρω και σε βάθος 

ανάλυση ενός τέτοιου οργανισμού καθώς και σε ένα πιο βελτιωμένο και πιο εκτεταμένο 

μοντέλο το οποίο θα είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε 

δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
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