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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της τταρούσης μελέτης είναι μέσα από την περιγραφή της 

Άμεσης και της Πλήρης κοστολόγησης, που προκύπτει από την ανασκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα από τη χρήση της κάθε μίας και στη συνέχεια να 

προχωρήσουμε στη κριτική τους επισκόπηση και σε κάποια συμπεράσματα.

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μεθόδων 

καταλήγουμε στα παρακάτω:

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της Άμεσης κοστολόγησης είναι: 

βελτιώνει τη διαδικασία συλλογής και παρουσίασης πληροφοριών, εξαλείφει 

τη σύγχυση που προκαλείται από τη χρήση της Πλήρους κοστολόγησης με 

την μετακίνηση κερδών από τη μία χρήση στην άλλη, διευκολύνει την 

ανάλυση της σχέσης κόστους- όγκου-κερδών, καθίσταται δυνατός ο 

προσδιορισμός του επιπέδου δραστηριότητας στο οποίο η επιχείρηση δεν 

έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία, συντελεί σημαντικά στη λήψη ορθών 

επιχειρηματικών αποφάσεων, εξαλείφει τις διακυμάνσεις που μπορεί να 

προκύψουν στα κέρδη μιας επιχείρησης στην ίδια περίοδο από τις 

διακυμάνσεις στη παραγωγή. Πέραν όμως από τα πλεονεκτήματα η Άμεση 

κοστολόγηση χαρακτηρίζεται και από κάποιες αδυναμίες όπως: (α) είναι πολύ 

δύσκολη έως αδύνατη η απόλυτη διάκριση των εξόδων σε σταθερά και 

μεταβλητά, οπότε πολλές φορές η διάκριση αυτή γίνεται αυθαίρετα, (β) δεν 

θεωρείται απαραίτητα ορθό, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες να απαλείφονται τα 

σταθερά Γ.Β.Ε από τα αποθέματα αφού υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς 

την αυτοματοποίηση της παραγωγής, (γ) σε θέματα μακροπρόθεσμης 

τιμολογιακής πολιτικής δεν θεωρείται η πλέον κατάλληλη, αφού αγνοώντας τις



σταθερές δαπάνες οδηγεί σε υποτιμολόγηση ενώ θεωρείται και πολύ 

δαπανηρή η εφαρμογή της.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι ότι η Άμεση 

κοστολόγηση παρόλο που είναι δαπανηρή στην εφαρμογή της, 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις σαν ένα 

εργαλείο ελέγχου και σαν βοήθημα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

όπως τιμολόγηση προϊόντων ειδικής παραγγελίας ή συμμετοχή σε 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Παραθέτονται επίσης δύο προτάσεις όσον αφορά 

τον συνδυασμό των δύο μεθόδων κοστολόγησης. Η μία μέσω της χρήσης της 

μεθόδου εξομάλυνσης και η άλλη μέσω της χρήσης ενός Συνεχούς 

Συστήματος μεθόδων που καλύπτουν από την Υπέρ- Άμεση έως και την 

Υπέρ- Πλήρη κοστολόγηση.



Αμεση & Πλήρης Κοστολόγηση 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Εισανωνή

Οι δύο βασικές μέθοδοι κοστολόγησης είναι η Πλήρης ή Απορροφητική 

κοστολόγηση και η Άμεση κοστολόγηση. Οι δύο αυτές μέθοδοι αποτελούν δύο 

προσεγγίσεις που είναι εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο διαφωνιών και έντονων 

συζητήσεων ανάμεσα στους μελετητές για το ποια από τις δύο είναι η καλύτερη .

Στόχος μας σε αυτή την εργασία δεν είναι να απορρίψουμε μία από τις δύο 

μεθόδους, κάτι που δεν έγινε εδώ και δεκαετίες και ούτε θεωρείται πιθανόν να 

γίνει στο μέλλον, αλλά να περιγράφουμε τις δύο μεθόδους και στη συνέχεια μέσα 

από τη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που προκύπτει 

από τη χρήση τους να προχωρήσουμε σε μία κριτική επισκόπηση και να εξάγουμε 

τα συμπεράσματα μας.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού στο κεφάλαιο 2 γίνεται η αποσαφήνιση 

των όρων κόστος και έξοδο, αναφέρεται ποια είναι η χρησιμότητα του κόστους 

ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και οι διάφορες διακρίσεις του κόστους.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο μέθοδοι 

κοστολόγησης, τα κύρια χαρακτηριστικά τους, οι διαφορές τους και οι επιπτώσεις 

από τη χρήση τους. Στη συνέχεια, στο ίδιο κεφάλαιο, αναφέρεται η αντιμετώπιση 

των δύο μεθόδων κοστολόγησης από την πλευρά της αγορανομικής πρακτικής, η 

χρήση του προκαθορισμένου συντελεστή στη περίπτωση της Πλήρης 

κοστολόγησης και η χρήση και η σημασία της Άμεσης κοστολόγησης στη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων.
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Στο κεφάλαιο 4 επιχειρείται, μέσα από τη κριτική των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των δύο μεθόδων κοστολόγηση, 

η κριτική επισκόπηση τους. Στο ίδιο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα 

μας και κάποιες προτάσεις σχετικά με τον συνδυασμό των δύο συστημάτων 

κοστολόγησης μέσω της μεθόδου εξομάλυνσης αλλά και με τη χρήση ενός 

συστήματος εναλλακτικών μεθόδων κοστολόγησης με μεθόδους που κινούνται 

από την Υπέρ-Άμεση κοστολόγηση έως την Υπέρ-Πλήρη κοστολόγηση, καθώς 

επίσης και τους σκοπούς που ένα τέτοιο «συνεχές» σύστημα μεθόδων 

εξυπηρετεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

2.1. Έννοια και χρησιμότητα του κόστους

Οι όροι κόστος, έξοδο και δαπάνη (όπως και οι όροι έσοδο, κέρδος) είναι 

ίσως οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενοι λογιστικοί όροι στην καθημερινή μας 

ζωή. Όμως υπάρχει μία σύγχυση όσον αφορά το ακριβές νόημα των όρων 

κόστος, έξοδο και δαπάνη. Ιδιαίτερα κόστος και έξοδο συχνά ταυτίζονται όχι μόνο 

στη καθημερινή μας ζωή αλλά και σε αυτή τη λογιστική βιβλιογραφία. Γι’ αυτό και 

είναι ανάγκη να δοθεί ο ορισμός των όρων αυτών.

Έξοδο είναι η οικειοθελής οικονομική θυσία που υφίσταται η επιχείρηση 

προκειμένου να επιτύχει έσοδα. Το έξοδο συνιστά μείωση της καθαρής θέσης 

(περιουσίας) της οικονομικής μονάδας. Αντίθετα το κόστος δεν συνιστά 

οικονομική θυσία της επιχείρησης και αυτό γιατί κόστος είναι η διάθεση 

χρηματικής αξίας (ή ισοδύναμου αυτής) για την απόκτηση υλικών ή άϋλων 

αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την χρησιμοποίηση τους για την 

πραγματοποίηση εσόδων ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό του κόστους η αγορά αγαθών αυτή 

καθ’ εαυτή δεν είναι έξοδο αλλά ενεργητικό στοιχείο της επιχείρησης (π.χ. αγορά 

μηχανημάτων, εμπορευμάτων). Το κόστος θα μετατραπεί σε έξοδο μόνο με την 

πώληση των αγαθών ή την ανάλωση / χρησιμοποίηση τους. Προσοχή όμως. Αν η 

ανάλωση αγαθών ή υπηρεσιών γίνεται για την παραγωγή κάποιου προϊόντος,
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τότε έχουμε ενσωμάτωση ή καλύτερα αποθεματοποίηση του κόστους των αγαθών 

ή / και των υπηρεσιών σε ένα νέο αγαθό, στο έτοιμο προϊόν, το κόστος του 

οποίου (κόστος παραγωγής) είναι ίσο προς το συνολικό κόστος των αγαθών και 

υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. Μόνο με την πώληση 

του έτοιμου προϊόντος το κόστος (αυτών) θα μετατραπεί σε έξοδο, το οποίο 

καλείται εκπνεύσαν κόστος. Τέλος δαπάνη καλείται η ενέργεια πραγματοποίησης 

του κόστους ή του εξόδου. Μια δαπάνη μπορεί να είναι κόστος, μπορεί όμως και 

να είναι έξοδο.

Η διάκριση μεταξύ κόστους και εξόδου έχει μέγιστη πρακτική αξία. Γιατί το 

μεν κόστος, σαν ενεργητικό στοιχείο, εμφανίζεται στον ισολογισμό το δε έξοδο 

επιβαρύνει το αποτέλεσμα εργασιών της οικονομικής μονάδος.

Επιπλέον η διάκριση αυτή επιχειρήθηκε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία για 

την αξιολόγηση των δύο μεθόδων κοστολόγησης που αποτελεί το αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης. Και τούτο γιατί, όπως θα δούμε παρακάτω, η μεγάλη διαφορά 

μεταξύ των δύο μεθόδων κοστολόγησης έγκειται στο γεγονός ότι κάποιες 

σταθερές δαπάνες παραγωγής (προϊόντων) η μία τις θεωρεί ως κόστος, ενώ η 

άλλη ως έξοδο.

Για να βοηθηθεί ο αναγνώστης στην αξιολόγηση των δύο μεθόδων 

κοστολόγησης θα πρέπει επίσης να γίνει σύντομος λόγος για την χρησιμότητα του 

κόστους. Το κόστος, λοιπόν, χρησιμοποιείται για (α) την αποτίμηση αποθεμάτων 

(β) τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων , (γ) τον έλεγχο πεπραγμένων και 

(δ) τη λήψη αποφάσεων.
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Ως προς την πρώτη ανωτέρω χρησιμότητα του κόστους η αποτίμηση των 

αποθεμάτων έχει σημαντική σπουδαιότητα για την οικονομική παρουσίαση της 

επιχείρησης, γιατί εξυπηρετεί τους εξής δύο, εξαιρετικής βαρύτητας, σκοπούς:

(α) στοχεύει στο να προσδιορίσει την αξία με την οποία τα αποθέματα θα 

εμφανισθούν στον ισολογισμό, δηλαδή στοχεύει στην αλήθεια του ισολογισμού και 

(β) στοχεύει στο να προσδιορίσει το κόστος των πωληθέντων, το οποίο 

αντιπαραβάλλεται με τα έσοδα από τις πωλήσεις, δηλαδή στοχεύει στον ακριβή 

προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσεως.

Μεταξύ της αξίας των αποθεμάτων λήξεως και του κόστους των 

πωληθέντων υπάρχει αντίστροφη σχέση. Όσο μεγαλύτερη λογιστική αξία 

(κόστος) δίνεται στα αποθέματα λήξεως, τόσο μικρότερο κόστος απομένει για τα 

πωληθέντα και τανάπαλιν. Οι λογιστικές, λοιπόν, μέθοδοι που υπερεκτιμούν την 

αξία του αποθέματος λήξεως οδηγούν σε υποεκτίμηση του κόστους των 

πωληθέντων και συνεπώς, σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα της χρήσεως. Αντίθετα, οι 

μέθοδοι που υποεκτιμούν την αξία των αποθεμάτων λήξεως οδηγούν σε 

υπερεκτίμηση του κόστους των πωληθέντων και συνεπώς, σε μικρότερο 

αποτέλεσμα χρήσεως. Έτσι μεταξύ της αξίας των αποθεμάτων λήξεως και του 

αποτελέσματος χρήσεως υπάρχει αναλογική σχέση, ενώ υπάρχει αντίστροφη 

σχέση μεταξύ αποθεμάτων λήξεως και κόστους πωληθέντων.

Στα τελευταία χρόνια επικράτησε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 

ακριβέστερη μέτρηση του αποτελέσματος της χρήσεως, δηλαδή του κόστους των 

πωληθέντων, παρά στην αλήθεια του ισολογισμού, δηλαδή στην ακρίβεια της 

αξίας των αποθεμάτων λήξεως. Έτσι, σύμφωνα με τις απόψεις του AICPA 

(Accounting Research Bulletin - 1975) ο κύριος σκοπός στη λογιστική των 

αποθεμάτων είναι η αντιπαράθεση του κατάλληλου κόστους με τα αντίστοιχα
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έσοδα, για να επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός ακριβέστερου αποτελέσματος 

χρήσεως.

Επισημαίνεται, όμως, ότι αφού κύριος στόχος της αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων λήξεως είναι ο ακριβής προσδιορισμός του αποτελέσματος, θα 

πρέπει να είναι ακριβής και η αξία των αποθεμάτων λήξεως που αναγράφεται 

στους ισολογισμούς και η οποία αξία θα αποτελέσει το κόστος των πωληθέντων 

στις επόμενες χρήσεις. Μόνο όταν το κόστος αυτό είναι ακριβές θα είναι ακριβή 

και τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων. Η αποτίμηση λοιπών των 

αποθεμάτων λήξεως πρέπει να γίνεται με στόχο την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων, όχι μόνο της συγκεκριμένης χρήσεως , αλλά και των επόμενων 

χρήσεων.

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων οι οποίες 

κατατάσσονται συνήθως στις εξής κατηγορίες: στις μεθόδους που βασίζονται στο 

κόστος κτήσεως, στις μεθόδους που απομακρύνονται από το κόστος κτήσεως και 

στις μεθόδους αποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων σε τιμές πώλησης. Η 

παρουσίαση των μεθόδων αυτών ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας 

μελέτης.

Ένας άλλος βασικός σκοπός της Λογιστικής του Κόστους είναι η παροχή 

βοήθειας στη Διοίκηση της επιχείρησης για τον προγραμματισμό των μελλοντικών 

δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με τον Horngren (όπως αναφέρει ο Ιγνατιάδης σελ. 19), 

προγραμματισμός είναι η επιλογή αντικειμενικών στόχων της επιχειρήσεως καθώς 

και των μέσων για την πραγματοποίηση τους. Είναι φανερό, ότι για να 

επιτευχθούν ο στόχοι που επιδιώκει ο προγραμματισμός της δράσεως, είναι 

απαραίτητη η γνώση του κόστους των «μέσων» που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

πραγματοποίηση των «στόχων».
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Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που 

μας παρέχει η Λογιστική του Κόστους από το παρελθόν, με την υπόθεση ότι το 

ποικίλο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η επιχείρηση στο μέλλον θα 

είναι παρόμοιο με εκείνο του παρελθόντος. Κατά το μέρος που η υπόθεση αυτή 

δεν ευσταθεί, τα δεδομένα του παρελθόντος (ιστορικά κόστη) διορθώνονται ώστε 

να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που προβλέπονται για το μέλλον.

Εάν επιχειρούσαμε να συγκρίνουμε τη σημαντικότητα της συμβολής της 

Λογιστικής του Κόστους στην αποτίμηση αποθεμάτων και στο τομέα του 

προγραμματισμού θα καταλήγαμε ότι η συμβολή της Λογιστικής του Κόστους στο 

τομέα του προγραμματισμού είναι σημαντικότερη. Ο ρόλος της Λογιστικής του 

Κόστους στην αποτίμηση των αποθεμάτων είναι μάλλον παθητικός, υπό την 

έννοια ότι το αποτέλεσμα της επιχείρησης (κέρδος ή ζημία) είναι συνέπεια 

συνθηκών και μεγεθών (έσοδα - δαπάνες) που διαμορφώθηκαν στο παρελθόν 

και που δεν μπορεί να μεταβάλλει η Λογιστική του κόστους. Μόνο στην έκταση 

που τα ιστορικά αυτά μεγέθη χρησιμοποιούνται για να υποβοηθηθεί η Διοίκηση 

στην επιλογή των μέσων, στα πλαίσια του προγραμματισμού μελλοντικών 

δραστηριοτήτων της, μπορεί να λεχθεί ότι η Λογιστική του Κόστους προσλαμβάνει 

δυναμικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι μπορεί να επηρεάσει την Διοίκηση κατά 

την επιλογή του πιο πρόσφορου μέσου για την πραγματοποίηση των 

αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης (Ιγνατιάδης σελ. 19-20).

Το φυσικό επακόλουθο του προγραμματισμού είναι ο έλεγχος της 

δραστηριότητας της επιχείρησης, το κατά πόσο δηλαδή οι στόχοι που είχαν τεθεί 

στον προγραμματισμό υπερκαλύφθηκαν ή όχι από την πραγματοποιηθείσα 

δραστηριότητα.
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Στα πλαίσια μιας οποιοσδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας 

δημιουργούνται θυσίες (δαπάνες) με σκοπό την πραγματοποίηση αντίστοιχων 

αποδόσεων (εσόδων). Π.χ. αναλίσκονται πρώτες ύλες, χρησιμοποιούνται 

μηχανήματα, απασχολείται εργατικό προσωπικό και κεφάλαια, 

πραγματοποιούνται αποδόσεις των πρώτων υλών, της εργασίας, των 

μηχανημάτων κ.λ.π. με σκοπό τη παραγωγή προϊόντων και στη συνέχεια, τη 

δημιουργία εσόδων από τη διάθεση των προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω μεγέθη, κατάλληλα συσχετιζόμενα μεταξύ τους (σε 

φυσικές ποσότητες ή σε αξίες), μας δίνουν τους γνωστούς μας δείκτες της 

αποτελεσματικότητας με τις περαιτέρω υποδιακρίσεις τους (παραγωγικότητα, 

αποδοτικότητα, οικονομικότητα). Η χρήση του κόστους μας παρέχει στοιχεία για 

να ελέγξουμε κατά πόσο η αποτελεσματικότητα-στόχος της επιχείρησης 

πραγματοποιήθηκε, υπολήφθηκε ή υπερκαλύφθηκε από την πραγματοποιηθείσα, 

τελικά, αποτελεσματικότητα.

Για παράδειγμα, αν προϋπολογίσθηκε ότι για την παραγωγή μιας μονάδος 

προϊόντος απαιτούνται δύο μονάδες πρώτης ύλης, η δε λογιστική του κόστους 

μας δίνει την πληροφορία ότι έχουν παραχθεί 1.500 μονάδες προϊόντων και έχουν 

αναλωθεί 3.100 μονάδες πρώτης ύλης, τούτο σημαίνει ότι η απόδοση της πρώτης 

ύλης σε προϊόν κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από τα προγραμματισθέντα . 

Στη συνέχεια αναζητούνται οι αιτίες της αποκλίσεως των πραγματοποιηθέντων 

από τα προϋπολογισθέντα. Σαν πιθανές αιτίες της υπό-αποδόσεως των πρώτων 

υλών στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής: χαμηλή 

ποιότητα πρώτων υλών, ατελής ρύθμιση ή βλάβη των μηχανημάτων κ.ο.κ. 

Ανάλογοι έλεγχοι (και ανάλυση των αιτιών απόκλισης) διενεργούνται και στο
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τομέα της παραγωγικότητας της εργασίας ή των μηχανημάτων και αφού 

μελετηθούν τα αίτια αυτά, λαμβάνονται στη συνέχεια τα κατάλληλα μέτρα.

Η τελευταία από τις προαναφερθείσες χρησιμότητες του κόστους είναι αυτή 

στην λήψη των αποφάσεων, η οποία έπεται του έλεγχου της δραστηριότητας της 

επιχείρησης.

Η χρήση του κόστους παρέχει χρήσιμα στοιχεία τόσο για τον 

προγραμματισμό ειδικών ενεργειών της επιχειρήσεως που δεν παρουσιάζουν 

κανονική επαναληπτικότητα όπως, επιλογή τόπου εγκατάστασης, αντικατάσταση 

στοιχείων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης 

κ.ο.κ (project planning), όσο και για τον προγραμματισμό της συνολικής 

δραστηριότητας της επιχειρήσεως (ή λειτουργικού τμήματος της) για ορισμένη 

χρονική περίοδο, συνήθως ενός έτους.

Μια άλλη περιοχή όπου η Λογιστική του Κόστους παρέχει χρήσιμα 

στοιχεία, είναι η άσκηση της συνειδητής τιμολογιακής πολιτικής. Βέβαια, πολλές 

φορές, η τιμή ενός προϊόντος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κόστος 

παραγωγής του αλλά και από άλλους παράγοντες όπως: το φυσικό ή τεχνητό 

μονοπώλιο, αγαθά παγκόσμιας παραγωγής, είδη μόδας, είδη πολυτελείας, 

περιπτώσεις κρατικών διατιμήσεων κ.ο.κ. Αλλά και στη περίπτωση αυτή, η γνώση 

του κόστους δεν παύει να είναι απαραίτητη αφού επιτρέπει στη Διοίκηση της 

επιχείρησης να γνωρίζει κατά πόσο το κόστος των προϊόντων βρίσκεται μέσα στα 

πλαίσια της αγοράς ή αποκλίνει, ούτως ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες 

αποφάσεις.

Πολύ περισσότερο σημαντική εξ άλλου, είναι η γνώση του κόστους στη 

περίπτωση που η τιμή βρίσκεται σε άμεση συναρτησιακή σχέση με αυτό: η γνώση 

του κόστους επιτρέπει τον καθορισμό της τιμής προσφοράς σε περιπτώσεις
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αναθέσεως παραγγελιών ή συμμετοχής σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς. 

Καθορισμός της τιμής προσφοράς χωρίς αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 

διαμόρφωση του κόστους μπορεί να οδηγήσει σε μια από τις παρακάτω δύο 

καταστάσεις: απώλεια της παραγγελίας, λόγω του ότι η προσφερόμενη στο 

πελάτη τιμή είναι υψηλή, ή ανάληψη μεν της παραγγελίας , αλλά εκτέλεση της με 

ζημία, λόγω του ότι το πραγματικό κόστος της είναι μεγαλύτερο από τη 

συμφωνηθείσα τιμή. Και οι δύο καταστάσεις, επιζήμιες οπωσδήποτε για την 

επιχείρηση, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν αναλυτικές 

πληροφορίες ως προς το κόστος (Ιγνστιάδης, σελ. 20).

Επιπλέον η γνώση του κόστους είναι απαραίτητη για την λήψη άλλων 

αποφάσεων όπως διακοπή ή συνέχιση της παραγωγής ενός, περαιτέρω 

επεξεργασία ενός προϊόντος ή πώληση του χωρίς περαιτέρω επεξεργασία κ.τ.λ.

Απ’ όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα έγινε σαφής η μεγάλη σημασία του 

προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους προϊόντος ή υπηρεσίας. Προς εξέταση 

του μοναδιαίου κόστους προϊόντος υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι 

κοστολόγησης: Η Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση (Absorption Costing) και 

η Άμεση ή Μεταβλητή Κοστολόγηση (Direct or Variable Costing).

Πριν όμως προχωρήσουμε στην εξέταση των δύο αυτών μεθόδων θα 

πρέπει να γίνει λόγος για κάποιες από τις διακρίσεις κόστους, γιατί οι διακρίσεις 

αυτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των δύο μεθόδων, που 

αποτελεί και τον αντικειμενικό σκοπό αυτής της μελέτης.
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2.2 Διακρίσεκ Κόστους

2.2.1 Μεταβλητό και Σταθερό κόστος

Σταθερό κόστος είναι το κόστος που, σε σύνολο, δεν συ μ μεταβάλλεται ( μέσα σε 

ορισμένα όρια) με τις μεταβολές του βαθμού δραστηριότητας. Το χαρακτηριστικό 

των σταθερών δαπανών δεν είναι ότι παραμένουν αμετάβλητες, αλλά ότι η 

μεταβλητότητα τους συσχετίζεται μάλλον με το χρόνο παρά με το βαθμό 

δραστηριότητας. Σταθερές είναι κατά κανόνα οι χρονικές δαπάνες, δηλαδή οι 

δαπάνες των οποίων η πραγματοποίηση οφείλεται στη πάροδο του χρόνου, π.χ. 

τόκοι, ενοίκια, μισθοί, συνδρομές κ.λ.π.

Μεταβλητό κόστο€ είναι το κόστος που σε σύνολο συμμεταβάλλεται (κατά 

κάποιο ρυθμό) με τις μεταβολές του βαθμού δραστηριότητας. Τα άμεσα υλικά και 

η άμεση εργασία (αμοιβή ανάλογη των ωρών εργασίας) είναι κλασσικά 

παραδείγματα μεταβλητού κόστους.

Μικτό κόστος είναι η δαπάνη εκείνη, μέρος της οποίας είναι σταθερό και το 

υπόλοιπο μεταβλητό. Οι λογαριασμοί του Ο.Τ.Ε και της Δ.Ε.Η είναι μικτό κόστος. 

Για τις ανάγκες της Διοικητικής Λογιστικής το μικτό κόστος χωρίζεται στα 

συστατικά του μέρη. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων, η εξέταση 

των οποίων διαφεύγει από τον σκοπό της παρούσης μελέτης.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι μια δαπάνη χαρακτηρίζεται ως σταθερή η 

μεταβλητή πάντα σε ορισμένο επίπεδο δραστηριότητας. Θα πρέπει επίσης να 

τονισθεί ότι για τις ανάγκες της Διοικητικής Λογιστικής η σχέση μεταξύ μεταβλητής 

δαπάνης και επιπέδου δραστηριότητας υποτίθεται ότι είναι γραμμική, πράγμα το 

οποίο δεν συμβαίνει πάντα στη πραγματικότητα αφού μια μεταβλητή δαπάνη
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μπορεί να είναι αύξουσα / φθίνουσα (ο ρυθμός μεταβολής της δαπάνης είναι 

μεγαλύτερος / μικρότερος από το ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας). Π.χ, όσο 

μεγαλύτερη ποσότητα πρώτων υλών αγοράσει κανείς τόσο μικραίνει η ανά 

μονάδα δαπάνη.

2.2.2 Κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου

K6otoc προϊόντος είναι εκείνο το κόστος που πραγματοποιείται από μια 

επιχείρηση και τα οποίο σχετίζεται με την αγορά και την παραγωγή των 

προϊόντων της επιχείρησης. Το κόστος προϊόντος περιλαμβάνει τη πρώτη ύλη, 

την άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Παραδείγματα των γενικών 

βιομηχανικών εξόδων (Γ.Β.Ε) είναι οι αποσβέσεις και οι μισθοί του προσωπικού 

επίβλεψης της παραγωγής. Τα Γ.Β.Ε διακρίνονται σε σταθερά και μεταβλητά. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι σταθερά (π.χ αμοιβή διευθυντή παραγωγής, 

μισθός φύλακα, ενοίκιο της λειτουργίας παραγωγής κ.τ.λ.)

Κόστη περιόδου είναι τα κόστη τα οποία σχετίζονται με δραστηριότητες άσχετες 

με την αγορά και παραγωγή των προϊόντων μιας επιχείρησης. Τα κόστη περιόδου 

είναι απαραίτητα για μια επιχείρηση προκειμένου να αντεπεξέλθει στις 

καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται από λειτουργίες άλλες 

από αυτές της παραγωγής. Παραδείγματα κόστους περιόδου αποτελούν οι μισθοί 

του διοικητικού προσωπικού, έξοδα πωλήσεων, έξοδα διαφημίσεως, κόστη 

έρευνας και ανάπτυξης.

Η διάκριση μεταξύ κόστους προϊόντος και κόστους περιόδου είναι 

εξαιρετικής σημασίας γιατί τα κόστη προϊόντος αποθεματοποιούνται, δηλαδή 

ενσωματώνονται στο προϊόν και συνιστούν το κόστος του παραγόμενου
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προϊόντος. Μεταβάλλονται σε έξοδο μόνο εφόσον το έτοιμο προϊόν πωληθεί 

(κόστος πωληθέντων). Αντίθετα το κόστος περιόδου δεν αποθεματοποιείται, αλλά 

θεωρείται ως έξοδο και έτσι βαρύνει το αποτέλεσμα χρήσης, ανεξάρτητα αν το 

παραχθέν προϊόν πωληθεί ή όχι.

Επομένως έχει μεγάλη σημασία το ποιες δαπάνες θα καλέσουμε κόστος 

προϊόντος και ποιες κόστος περιόδου και άρα έξοδο. Οι λογιστές γενικά 

συμφωνούν ότι τα έξοδα των λειτουργιών πωλήσεων και διοικήσεως είναι 

καλύτερα να αντιμετωπίζονται σαν κόστη περιόδου. Μόνο τα κόστη που 

συνδέονται με την παραγωγή του προϊόντος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 

κόστη προϊόντος. Όμως αρκετοί διατείνονται ότι μέρος των δαπανών των 

λειτουργιών της πωλήσεως και διοικήσεως γίνεται χάριν της λειτουργίας 

παραγωγής και επομένως θα έπρεπε να θεωρηθεί ως κόστος προϊόντος, μάλλον 

παρά περιόδου. Π.Χ. ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του Λογιστηρίου αφορά 

στην λειτουργία της παραγωγής (π.χ. κατάρτιση μηνιαίας μισθοδοτικής 

κατάστασης). Επομένως, ένα μεγάλο μέρος των αμοιβών των εργαζομένων στο 

Λογιστήριο πρέπει να θεωρείται κόστος προϊόντος.

Ομως, κατά κανόνα, η καθημερινή πρακτική θεωρεί όλα τα κόστη των 

λειτουργιών πωλήσεως και διοικήσεως ως κόστος περιόδου (έξοδο). Ο χειρισμός 

αυτός βασίζεται στην αρχή της αντικειμενικότητας.

Κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ένα προϊόν καθώς κινείται μέσα στη 

παραγωγική διαδικασία και να καταλογίζει κόστη, άλλα με άμεση μέτρηση και 

άλλα με επιμερισμό. Ο ακριβής υπολογισμός παραδείγματος χάριν της πρώτης 

ύλης ή της άμεσης εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για τη παραγωγή ενός 

προϊόντος δεν αποτελεί πρόβλημα και μπορεί να γίνει τις περισσότερες φορές με 

άμεσο υπολογισμό. Τα έξοδα πωλήσεων όμως, π.χ. έξοδα διαφήμισης,
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αποτελούν μια διαφορετική ιστορία. Άμεσος υπολογισμός των μελλοντικών 

ωφελειών που θα προκόψουν από αυτά τα έξοδα είναι πολύ δύσκολος αν όχι 

αδύνατος. Παραδείγματος χάρη, αν μια βραδινή τηλεοπτική διαφήμιση θεωρηθεί 

ότι προσθέτει αξία με τη μορφή μελλοντικών εσόδων ποιος μπορεί να υπολογίσει 

με βεβαιότητα πόσο από το κόστος της βραδινής διαφήμισης θα πρέπει να 

καταλογιστεί στις μονάδες των προϊόντων που θα πωληθούν την επόμενη ημέρα 

από την αποθήκη της εταιρείας; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια 

εικασία χωρίς καμία αντικειμενική μαρτυρία να τη στηρίζει (Moscove - Wright 1990, 

σελ 15- 16).

2.2.3 Άλλες διακρίσεις κόστους

Σχεδόν σε κάθε περίπτωση λήψης μιας απόφασης έχουμε να διαλέξουμε 

ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές λύσεις. Τα κόστη και τα οφέλη της μιας 

εναλλακτικής λύσης θα πρέπει να συγκρίνονται με τα κόστη και τα οφέλη της 

άλλης εναλλακτικής λύσης. Κόστος σγετικό με μία απόφαση είναι αυτό που θα 

επηρεαστεί από την απόφαση. Ένα κόστος θεωρείται άσχετο 

(ή κοινό) με μια απόφαση όταν δεν θα μεταβληθεί από τη λήψη ή μη της 

συγκεκριμένης απόφασης, όταν δηλαδή είναι κοινό και στις δύο εναλλακτικές 

λύσεις.

Παραδείγματος χάριν, ας υποθέσουμε ότι ένας κατασκευαστής σκέφτεται 

να σταματήσει τη δραστηριότητα ενός από τα πρατήρια πώλησης των προϊόντων 

του γιατί θεωρεί τη λειτουργία του μη κερδοφόρα. Τα κόστη μισθοδοσίας του 

προσωπικού του συγκεκριμένου καταστήματος θεωρούνται σχετικά, με τη 

συγκεκριμένη απόφαση, κόστη, αφού με τη παύση της λειτουργίας αυτά δεν θα
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υφίστανται. Αντίθετα το ενοίκιο που έχει προπληρωθεί θεωρείται άσχετο με την 

απόφαση κόστος αφού αυτό θα υφίσταται σαν κόστος ανεξάρτητα από τη 

λειτουργία η μη της επιχείρησης.

Το μεταβλητό κόστος είναι πάντοτε σχετικό για τη λήψη μιας απόφασης. 

Αντίθετα το σταθερό κόστος μπορεί να είναι σχετικό ή άσχετο κατά περίπτωση. 

Επίσης το μεταβλητό κόστος είναι πάντοτε ένα ελεγχόμενο κόστος ενώ το 

σταθερό κόστος μπορεί να είναι ελεγχόμενο η μη ελεγχόμενο κατά περίπτωση.

Ελεγχόμενο καλείται το κόστος εκείνο το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από το 

άτομο το οποίο έχει την ευθύνη της λειτουργίας ενός τμήματος, τομέα κ.τ.λ. μιας 

επιχείρησης. Π.χ. οι μηνιαίες διαφημίσεις των προϊόντων είναι ελεγχόμενο κόστος 

(δαπάνη) για τον διευθυντή πωλήσεων, όχι όμως και το ενοίκιο του καταστήματος 

που στεγάζονται οι πωλήσεις ή η απόσβεση των επίπλων και σκευών του ιδίου 

καταστήματος. Και τούτο γιατί, υποτίθεται τουλάχιστον, ότι την απόφαση για το 

ύψος των ενοικίων και την αγορά των επίπλων δεν την πήρε ο διευθυντής 

πωλήσεων αλλά η διοίκηση της επιχειρήσεως.

Τέλος, ένα μεταβλητό κόστος είναι πάντα άμεσο κόστος, ενώ ένα σταθερό 

κόστος είναι κατά περίπτωση άμεσο ή έμμεσο. Άμεσο καλείται εκείνο το οποίο 

συνδέεται άμεσα (μπορεί να ανιχνευθεί) με το αντικείμενο του κόστους. Έμμεσο 

καλείται το κόστος εκείνο που έμμεση πλέον παρά άμεση σχέση έχει με το 

αντικείμενο του κόστους. Π.χ. το ενοίκιο του εργοστασίου στο οποίο παράγονται 

ταυτοχρόνως τρία προϊόντα είναι έμμεσο κόστος ως προς τα τρία παραγόμενα 

προϊόντα ενώ οι αναλισκόμενες πρώτες ύλες από τα τρία προϊόντα είναι άμεσο 

κόστος (γνωρίζουμε ποια ύλη αναλίσκεται από ποιο προϊόν).
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Ένα έμμεσο κόστος είναι και κοινό κόστος. Για αυτό έχει ανάγκη μερισμού, 

εξεύρεσης δηλαδή μιας κατάλληλης βάσης με τη βοήθεια της οποίας θα το 

επιμερίσουμε στα αντικείμενα κόστους (π.χ. στα προϊόντα) στα οποία αφορά.

Η διάκριση του κόστους σε ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο έχει μεγάλη 

σημασία για την απόδοση ή μη ευθυνών. Η δε διάκριση σε άμεσο και έμμεσο έχει 

μεγάλη σημασία για την ακριβή κοστολόγηση προϊόντος και γενικότερα των 

αντικειμένων κόστους (όσο περισσότερα τα άμεσα κόστη τόσο ακριβέστερη κατ’ 

αρχήν η κοστολόγηση).

Όλες οι παραπάνω διακρίσεις του κόστους είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη 

χρήση των δύο μεθόδων κοστολόγησης που αναφέραμε προηγούμενα, την 

Πλήρη και Άμεση Κοστολόγηση. Τις δύο αυτές μεθόδους θα παρουσιάσουμε και 

θα αναλύσουμε αμέσως παρακάτω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1 Δια<ροοέ€ υεταΕύ των δύο υεθόδων

Η Πλήρης ή Απορροφητική κοστολόγηση (Absorption Costing) και η Άμεση ή 

Αναλυτική κοστολόγηση (Direct or Variable Costing) αποτελούν τα δύο κλασσικά 

συστήματα κοστολόγησης. Η Πλήρης κοστολόγηση χρησιμοποιείται τόσο για την 

κατάρτιση των δύο δημοσιευμένων καταστάσεων (εξωτερική χρήση) όσο και από 

την ίδια την Διοίκηση της επιχείρησης. Η Άμεση όμως κοστολόγηση 

χρησιμοποιείται μόνο για τη λήψη αποφάσεων.

Για να γίνει κατανοητή η πιο σημαντική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των 

δύο μεθόδων θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι βασικές λειτουργίες μιας 

επιχείρησης είναι τρεις: η λειτουργία Παραγωγής, Πωλήσεων και Διοικήσεως.

Τα κόστη που συνδέονται με τα τη λειτουργία παραγωγής είναι:

• Άμεσα Υλικά

• Άμεση Εργασία

• Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα

Τα Άμεσα Υλικά και η Άμεση Εργασία αποτελούν μεταβλητά κόστη και 

σχετίζονται άμεσα με το ύψος της παραγωγής ενώ τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

περιλαμβάνουν μεταβλητά και σταθερά κόστη όπως ο μισθός του διευθυντή
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παραγωγής, αποσβέσεις και συντηρήσεις μηχανημάτων , κτιρίων, το μίσθωμα του 

κτιρίου, κ.λ.π.)

Τα έξοδα πωλήσεων αποτελούν, πλέον, ένα σημαντικότατο τμήμα του 

κόστους της επιχείρησης και περιλαμβάνουν σταθερά και μεταβλητά έξοδα όπως 

οι μισθοί των πωλητών, τα bonus, τα έξοδα για έρευνα αγοράς ή για προώθηση 

και διαφήμιση των προϊόντων. Τα έξοδα διοικήσεως περιλαμβάνουν και αυτά με 

τη σειρά τους μεταβλητά και κυρίως σταθερά κόστη όπως η μισθοδοσία του 

Λογιστηρίου, του Διοικητικού προσωπικού, και του Γενικού Διευθυντή.

Οι πλείστοι από τους λογιστές που υποστηρίζουν την Πλήρη Κοστολόγηση 

ή τη χρήση της Άμεσης Κοστολόγησης συμφωνούν ότι τα έξοδα πωλήσεων και 

διοικήσεως άσχετα με το αν είναι σταθερά ή μεταβλητά αποτελούν κόστη 

περιόδου και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν έξοδο της συγκεκριμένης 

περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν. Και οι δύο ομάδες λογιστών 

συμφωνούν ότι τα μεταβλητά έξοδα παραγωγής συνιστούν κόστη προϊόντος, ενώ 

διαφωνούν όσον αφορά τη μεταχείριση των σταθερών εξόδων παραγωγής, 

δηλαδή των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Αυτή είναι και η βασική 

διαφορά που ξεχωρίζει τις δύο μεθόδους κοστολόγησης (Moscove - Right 1990, σελ. 

472).

Όμως, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, υπάρχουν και άλλες σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων κοστολόγησης. Αυτές προκύπτουν από τη 

σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των δύο μεθόδων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Άμεσης Κοστολόγησης θα μπορούσαν να 

συνοψισθούν στα παρακάτω:
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• Τα στοιχεία του κόστους διαχωρίζονται σε μεταβλητά και 

σταθερά

• Το κόστος παραγωγής του προϊόντος επιβαρύνεται μόνο με τα 

μεταβλητά έξοδα

• Τα σταθερά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των Σταθερών 

Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, επιβαρύνουν το αποτέλεσμα χρήσης.

0 διαχωρισμός σε σταθερά και μεταβλητά έξοδα, ο οποίος αποτελεί τη 

βάση της Άμεσης Κοστολόγησης, γίνεται κατά τη πρώτη φάση της καταχώρησης 

των δαπανών και εξακολουθεί να υφίσταται καθ’ όλη τη διαδικασία της 

κοστολογήσεως. Ο διαχωρισμός αυτός διατηρείται και στις καταστάσεις που 

υποβάλλονται στους διευθύνοντες τον οικονομικό οργανισμό, γιατί με αυτό τον 

τρόπο, όπως θα εξετάσουμε παρακάτω, το έργο των τελευταίων βοηθείται 

σημαντικά όσον αφορά το προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Πλήρους κοστολόγησης , σε σχέση με την 

Άμεση είναι τα παρακάτω:

• Τα στοιχεία του κόστους δεν διαχωρίζονται σε σταθερά και 

μεταβλητά

• Το κόστος παραγωγής του προϊόντος επιβαρύνεται και με 

σταθερά Γ ενικά Βιομηχανικά Έξοδα

Το γεγονός ότι στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται και τα σταθερά 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα, έχει σαν συνέπεια ότι, αν τμήμα μόνο της παραγωγής 

έχει πωληθεί μέχρι το τέλος της χρήσεως και το υπόλοιπο παραμένει σαν 

απόθεμα, το κόστος του αποθέματος αυτού - σαν μέρος της όλης παραγωγής- θα 

περιλαμβάνει και αυτό ένα μέρος του συνόλου των σταθερών Γενικών
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Βιομηχανικών Εξόδων. Αυτή η αποθεματοποίηση των σταθερών Γ.Β.Ε. έχει 

μεγάλες επιπτώσεις επί των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσης όπως 

θα δούμε αμέσως παρακάτω και αποτελεί την καταλυτική διαφορά μεταξύ των 

δύο μεθόδων.

3.2 Επιπτώσεις επί των λογιστικών καταστάσεων από την 

διαφοροποίηση των δύο μεθόδων Κοστολόγησης.

Ως γνωστόν, κόστος πωληθέντων ετοίμων προϊόντων = Αρχ. Απόθεμα + 

Κόστος Παραχθέντων - Τελ. Απόθεμα. Επομένως το αρχικό απόθεμα συνιστά 

προσθετικό στοιχείο του κόστους πωληθέντων ενώ το τελικό απόθεμα συνιστά 

αφαιρετικό στοιχείο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ η Άμεση κοστολόγηση επιβαρύνει τη χρήση 

με όλα τα σταθερά Γ.Β.Ε που έγιναν μέσα στη χρήση, η Πλήρης κοστολόγηση 

παρακρατεί στο τελικό απόθεμα (αποθεματοποιεί) μέρος των Γ.Β.Ε της χρήσεως. 

Το ποσό των παρακρατούμενων Γ.Β.Ε. είναι ανάλογο των μονάδων του τελικού 

αποθέματος (δηλαδή Αξία Γ.Β.Ε στο τελικό απόθεμα = μονάδες τελ. Αποθέματος 

X ανά μονάδα κόστος Γ.Β.Ε).

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μιας επιχείρησης λοιπόν, το 

αποτέλεσμα χρήσης κατά την Πλήρη κοστολόγηση θα είναι μεγαλύτερο της 

Άμεσης κοστολόγησης κατά το ποσό (αξία) των Γ.Β.Ε. που αποθεματοποιήθηκαν 

(με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τελικό απόθεμα). Στην επόμενη χρήση όμως και 

με τη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει στη νέα (επόμενη) χρήση τελικό απόθεμα 

(οπότε και κατά την Πλήρη κοστολόγηση όλο το ποσό των Γ.Β.Ε της νέας χρήσης 

έχει επιβαρύνει το Α.Χ.), το Α.Χ. κατά την Πλήρη κοστολόγηση θα είναι μικρότερο
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του Α Χ. που βγάζει η Άμεση κοστολόγηση κατά το ποσό των Γ.Β.Ε. που κατά την 

προηγούμενη χρήση είχαν παρακρατηθεί στο απόθεμα εκείνης της χρήσης και το 

οποίο τώρα σαν αρχικό απόθεμα της νέας χρήσης επιβαρύνει μέσω του κόστους 

πωληθέντων το Α.Χ.

Άρα, το εάν η Πλήρης ή η Άμεση κοστολόγηση είναι εκείνη που δίδει 

μεγαλύτερο Αποτέλεσμα Χρήσης είναι ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή αν σε 

δεδομένη χρήση η αξία των Γ.Β.Ε. του τελικού αποθέματος είναι μεγαλύτερη από 

την αξία των Γ.Β.Ε του αρχικού αποθέματος, τότε η Πλήρης κοστολόγηση θα 

δώσει καλύτερο αποτέλεσμα και αντιστρόφως.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω έστω το παρακάτω 

παράδειγμα.

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την μεταποιητική επιχείρηση «ΖΗΤΑ» (σε 

χιλιάδες δραχμές).

Άμεσα υλικά 2.000
Άμεση εργασία 1.000
Μεταβλητά Γ. Β. Ε. 1.000 4.000
Σταθερά Γ.Β.Ε. 4.000

Σύνολο κόστος λειτ. παραγ. 8.000

Έστω ότι το αρχικό απόθεμα είναι αξίας 10 μονάδες X 80 χιλ. =800 χιλ.

δρχ. Παράχθηκαν 100 μονάδες προϊόντος και πουλήθηκαν οι 80 μονάδες προς

140.000 δρχ ανά μονάδα. Χάριν απλουστεύσεως για την παραγωγή και πώληση 

του προϊόντος η «ΖΗΤΑ» δεν υποβλήθηκε σε άλλα έξοδα (π.χ έξοδα πωλήσεως 

και διοικήσεως). Παρακάτω θα προσδιορίσουμε το Αποτέλεσμα χρήσεως και την 

αξία του τελικού αποθέματος, εφαρμόζοντας την μέθοδο αποτίμησης F I F O.
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riAnonc Κοστολόγηση Άιιεση Κοστολόγηση

Ανά uov- Κόστιχ Συν. Κόστος Ανά uov. KoaTQC Συν. Κόστος

Άμεσα υλικά 20 2.000 20 2.000
Άμεση εργασία 10 1.000 10 1.000
Μετ. Γ.Β.Ε 10 1.000 10 1.000
Στ. Γ.Β.Ε (4εκ./100) 40 4.000 - -

Συνολ. Κόστος 80 8.000 40 4.000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεακ (σε γιλ. δργ)

nAnpnc Κοστολόνηση Αυεση Κοστολόγηση

Πωλήσεις 80μον X 14χιλ. 11.200 11.200
-Κόστος πωληθέντων
Αρχικό απόθεμα 10X80 800 10X40 400
Κόστος παρ/ντων 100X80 8.000 100X40 4.000

-Τελ. Απόθευα 30X80 -2.400 6.400 30X40 -1200 3.200
Μικτό αποτέλεσμα 4.800 8.000
-Λοιπά λειτουονικά έξοδα 0 4.000
Αποτέλεσμα εκμ/εως & χρήσεως 4.800 4.000

Η Πλήρης κοστολόγηση εμφανίζει μεγαλύτερη αξία τελικού αποθέματος από την 

Αναλογική κοστολόγηση κατά 800 χιλ. όση δηλαδή και η αξία (20 X 40χιλ=800 

χιλ.) των σταθερών Γ.Β.Ε που σαν κόστος προϊόντος «δεσμεύθηκαν στο τελικό 

απόθεμα(προστέθηκαν στην αξία αυτού). Επειδή δε τα έξοδα αυτά δεσμεύθηκαν 

στο τελικό απόθεμα αντί να βαρύνουν το Α-Χ, η Πλήρης κοστολόγηση εμφανίζει 

κατ’ ανάγκη και το Α-Χ μεγαλύτερο κατά 800 χιλ. Αν πωλούνταν και οι 100 

μονάδες, τότε δεν θα υπήρχε διαφορά μεταξύ τελικού κα αρχικού αποθέματος, 

οπότε και οι δύο μέθοδοι θα έδιναν το ίδιο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη σημασία όμως έχουν και τα διαδοχικά στάδια υπολογισμών με 

τους τρόπους κοστολόγησης μέχρις ότου φθάσουμε στον υπολογισμό του 

καθαρού κέρδους. Στην Άμεση κοστολόγηση, από τα έσοδα της χρήσεως



Auecm & Πλιίοικ Κοστολόγηση 23

αφαιρούμε σε πρώτη φάση όλα τα μεταβλητά έξοδα και το υπόλοιπο (εφόσον 

είναι θετικό) αποτελεί το Περιθώριο Συνεισφοράς (Contribution Margin). Αυτό 

μπορεί να υπολογισθεί είτε ανά μονάδα είτε στο σύνολο. Το περιθώριο 

συνεισφοράς, όπως είναι γνωστό, είναι το ποσό που απομένει για την κάλυψη 

των σταθερών εξόδων και μετά την κάλυψη αυτών για την δημιουργία κέρδους. Η 

σημασία του περιθωρίου συνεισφοράς για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων από 

την διοίκηση της επιχείρησης είναι σημαντικότατη.

Από την άλλη πλευρά, στη περίπτωση της Πλήρους κοστολόγησης, δεν 

γίνεται διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών εξόδων, αλλά εξόδων κατά 

λειτουργίες. Η έλλειψη της διακρίσεως αυτής, σε σταθερά και μεταβλητά έξοδα, 

στη περίπτωση της Πλήρους κοστολόγησης, έχει σαν συνέπεια να αγνοεί η 

διοίκηση της επιχείρησης το περιθώριο που αφήνει κάθε προϊόν για την κάλυψη 

των σταθερών της εξόδων και τη δημιουργία κέρδους.

Πέραν του παραπάνω, ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την 

ενσωμάτωση των σταθερών Γ.Β.Ε. στο κόστος παραγωγής είναι το εξής: τυχόν 

διακυμάνσεις της δραστηριότητας της επιχείρησης μέσα σε μια περίοδο έχουν σαν 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διακυμάνσεις μέσα στην ίδια περίοδος και στο 

κόστος του προϊόντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, στη Πλήρη κοστολόγηση, 

χρησιμοποιούμε όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, τον Προκαθορισμένο 

Συντελεστή Γ.Β.Ε.

3.3 Προκαθορισμένος Συντελεστής Γ.Β.Ε

Ένα σημαντικό τμήμα των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων αποτελείται από 

σταθερά έξοδα, των οποίων το συνολικό ύψος δεν επηρεάζεται από τις
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διακυμάνσεις (μέσα σε ορισμένα όρια) του βαθμού δραστηριότητας. Εάν η 

επιχείρηση κοστολογεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως, χρησιμοποιώντας 

συντελεστή επιβάρυνσης που εξάγεται από τα πραγματικά (τρέχοντα) Γ.Β.Ε, ο 

συντελεστής αυτός είναι πιθανόν να παρουσιάζει απότομες (και αντίστροφες) 

διακυμάνσεις, σε περιόδους που παρουσιάζει διακυμάνσεις και η δραστηριότητα 

της επιχειρήσεως. Συνέπεια τούτου θα είναι να παρουσιάζει διακυμάνσεις και το 

ανά μονάδα κόστος του προϊόντος, οι οποίες είναι δυνατόν να αποκρύψουν ή να 

διαστρεβλώσουν άλλες μεταβολές του κόστους τις οποίες επιθυμεί να γνωρίζει η 

διοίκηση της επιχείρησης, (π.χ. μεταβολές του κόστους οφειλόμενες σε μεταβολές 

των τιμών των πρώτων υλών).

Σε περιπτώσεις λοιπόν που η δραστηριότητα της επιχείρησης παρουσιάζει 

διακυμάνσεις και προκειμένου να απαλλαγεί το κόστος από την διαταρακτική 

επίδραση των διακυμάνσεων αυτών , δηλαδή να ομαλοποιηθεί, χρησιμοποιείται 

προκαθορισμένος συντελεστής Γ.Β.Ε βασιζόμενος όχι σε πραγματικά έξοδα της 

κοστολογικής περιόδου αλλά σε προϋπολογιζόμενα μεγέθη της όλης χρήσεως. Ο 

εκάστοτε προκαθορισμένος συντελεστής επιβαρύνσεως εξάγεται από τη σχέση:

Προϋπολονισυένα Γ.Β.Ε.
Προϋπολογιζόμενες μονάδες βάσεως

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν διάφοροι βαθμοί δραστηριότητας ή 

απασχολήσεως όπως π.χ. ο αναμενόμενος για την προϋπολογιζόμενη περίοδο 

(expected activity), ο κανονικός (normal activity) και ο ανώτατος πρακτικός 

βαθμός απασχόλησης. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά την 

επιλογή του βαθμού δραστηριότητας είναι ότι η επιλογή του βαθμού αυτού 

επηρεάζει τον συντελεστή των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων και μπορεί να
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οδηγήσει σε υπό- ή υπέρ απορρόφηση του σταθερού τμήματος των εξόδων 

αυτών. Παρόλο που τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα συνδέονται με το 

χρόνο μάλλον παρά με τις παραγόμενες μονάδες, η Πλήρης κοστολόγηση τα 

ενσωματώνει στα προϊόντα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο ποσοστό 

γενικών Βιομηχανικών Εξόδων βασισμένο σε ένα επίπεδο δραστηριότητας.

Με το παρακάτω παράδειγμα γίνεται μια προσπάθεια αποσαφήνισης του 

τρόπου με τον οποίο η επιλογή του βαθμού δραστηριότητας επηρεάζει τον 

συντελεστή Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων.

Έστω λοιπόν ότι οι διάφοροι βαθμοί δραστηριότητας σε μια επιχείρηση, 

εκφραζόμενοι σε ώρες Άμεσης εργασίας, είναι οι εξής:

Κανονική δραστηριότητα 4.000 ώρες ή 80%

Αναμενόμενη δραστηριότητα 4.500 ώρες ή 90%

Μέγιστη πρακτική δραστηριότητα 5.000 ώρες ή 100%

Έστω ότι τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ανέρχονται σε 5.000.000 

δρχ για τη προϋπολογιζόμενη περίοδο και τα μεταβλητά Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα σε 1.000 δρχ ανά ώρα Άμεσης εργασίας. Οι προκαθορισμένοι συντελεστές 

διαμορφώνονται ως εξής:

Συντελεστής Γ.Β.Ε με κανονική δραστηριότητα (5.000.000 / 4.000) +

1.000 = 2.250/ώρα

Συντελεστής Γ.Β.Ε με αναμενόμενη δραστηριότητα (5.000.000/4500) +

1.000 = 2.111/ώρα
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Συντελεστής Γ.Β.Ε με μεγίστη πρακτική δραστηριότητα (5.000.000 / 5.000) 

+ 1.000 = 2.000/ώρα

Αν τώρα η πραγματική δραστηριότητα ανήλθε για τη συγκεκριμένη χρήση 

σε 4.300 ώρες και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα σε 11.000.000 δρχ. (από τις 

οποίες 5.000.000 δρχ είναι τα σταθερά και 6.000.000 τα μεταβλητά γενικά 

Βιομηχανικά Έξοδα) τότε έχουν απορροφηθεί τα εξής ποσά σταθερών Γενικών 

Βιομηχανικών Εξόδων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης:

Αν ο συντελεστής υπολογίσθηκε με βάση τη κανονική δραστηριότητα 

(ορθολογική επιβάρυνση) τότε έχουν απορροφηθεί στη παραγωγή του προϊόντος 

4.300 χ 1.250 = 5.375.000 σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Υπάρχει λοιπόν 

στη συγκεκριμένη περίπτωση υπέραπορροφηση κατά 375.000 δρχ (300 δρχ. χ 

1.250 ώρες) που οφείλεται στην αυξημένη δραστηριότητα (4.300 ώρες) σε σχέση 

με την επιλεγείσα σαν βάση (4.000 ώρες).

Αν ο συντελεστής υπολογίσθηκε με βάση την αναμενόμενη δραστηριότητα 

τότε έχουν απορροφηθεί στη παραγωγή του προϊόντος 4.300 χ 1.111 = 4.777.300 

σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Υπάρχει λοιπόν στη συγκεκριμένη 

περίπτωση υποαπορρόφηση κατά 222.700 δρχ (200 ώρες χ 1.111 δρχ) που 

οφείλεται στην ελαττωμένη δραστηριότητα (4.300 ώρες) σε σχέση με την 

επιλεγείσα σαν βάση (4.500 ώρες).

Αν, τώρα, ο συντελεστής υπολογίσθηκε με βάση τη μέγιστη πρακτική 

δραστηριότητα, τότε έχουν απορροφηθεί στη παραγωγή του προϊόντος 4.300 χ

1.000 = 4.300.000 σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Υπάρχει λοιπόν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση υποαπορρόφηση κατά 700.000 δρχ (700 ώρες χ 1.000
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δρχ) που οφείλεται στην ελαττωμένη δραστηριότητα (4.300 ώρες) σε σχέση με την 

επιλεγείσα σαν βάση (5.000 ώρες).

Στην περίπτωση που εφαρμοζόταν Άμεση κοστολόγηση δεν θα εξετάζαμε 

όλες αυτές τις υποπεριπτώσεις. Στην Άμεση κοστολόγηση σαν Γενικά 

Βιομηχανικά Έξοδα που βαρύνουν τη παραγωγή θεωρούνται μόνο τα μεταβλητά 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ενώ τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα βαρύνουν 

το αποτέλεσμα χρήσης. Επομένως ο συντελεστής είναι σταθερός και 

ανεξάρτητος από το επίπεδο δραστηριότητας που θα επιλέξουμε. Έτσι, 

επιστρέφοντας και πάλι στο προηγούμενο παράδειγμα, στη περίπτωση της 

Άμεσης κοστολόγησης η απορρόφηση των μεταβλητών Γενικών Βιομηχανικών 

Εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης θα ήταν 4.300 χ 1.000 = 4.300.000 δρχ ίσο 

με το ύψος των πραγματικών μεταβλητών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Δεν θα 

υπήρχε έτσι πρόβλημα υπέρ- ή υπο-απορρόφησης Γενικών Βιομηχανικών 

Εξόδων αφού το σταθερό τμήμα των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων μεταφέρεται 

στα αποτελέσματα χρήσης και στο ύψος που πραγματικά ανήλθε. Θα πρέπει 

βέβαια να σημειώσουμε ότι για να ισχύουν όλα τα παραπάνω στην Άμεση 

κοστολόγηση (ότι δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα υπέρ ή υπο-απορρόφησης) 

πρέπει τα μεταβλητά έξοδα να είναι απόλυτα αναλογικά και επιπλέον να μην 

αλλάξουν κατά το στάδιο εκτελέσεως του προϋπολογισμού οι τιμές των 

συντελεστών που αποτελούν τα μεταβλητά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και τις 

οποίες τιμές χρησιμοποίησε η επιχείρηση κατά το στάδιο καταρτίσεως του 

προϋπολογισμού. Πέραν όμως αυτού του πλεονεκτήματος της Άμεσης 

κοστολόγησης, η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα 

όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και τη χρησιμοποίηση του περιθωρίου 

συνεισφοράς (Ιγνατιάδης, σελ.131-132).
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3.4. Η σημασία της Άμεσης κοστολόγησης στη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων

Η άμεση κοστολόγηση βοηθά τα μέγιστα στη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων βραχυχρόνιου ορίζοντα με την διάκριση των δαπανών της 

επιχείρησης σε μεταβλητές και σταθερές στις οποίες προβαίνει, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί. Και τούτο γιατί ο διαχωρισμός αυτός της επιτρέπει τον προσδιορισμό 

του Περιθωρίου Συνεισφοράς.

Ως Περιθώριο Συνεισφοράς (Π.Σ.) ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής 

πώλησης ενός προϊόντος και του μεταβλητού κόστους που σχετίζεται με την 

παραγωγή και πώληση του προϊόντος αυτού. Ονομάζεται έτσι γιατί δηλώνει το 

ποσό ή ποσοστό κατά το οποίο συμμετέχει στην κάλυψη των σταθερών εξόδων 

της επιχείρησης και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση του κέρδους ανά μονάδα ή 

αξία πώλησης του προϊόντος.

Το Π.Σ. χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας σειράς άλλων 

μεταβλητών, η γνώση των οποίων έχει μεγάλη σημασία για τους διοικούντες την 

επιχείρηση. Κατά πρώτο, το Π.Σ. βοηθάει στον προσδιορισμό του Ουδέτερου (ή 

Νεκρού) Σημείου Κύκλου Εργασιών (Ο.Σ.Κ.Ε). Δηλαδή στον προσδιορισμό του 

σημείου εκείνου του όγκου πωλήσεων όπου τα έσοδα από τις πωλήσεις ισούνται 

με τα συνολικά κόστη της επιχείρησης και άρα το αποτέλεσμα εργασιών είναι 

μηδενικό. Η γνώση του Ο.Σ.Κ.Ε. είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε επιχείρηση 

αφού κάθε μονάδα πωλούμενου προϊόντος πάνω / κάτω από το Ο.Σ.Κ.Ε. 

συνεισφέρει θετικά / αρνητικά στο αποτέλεσμα εργασίας κατά το ποσό του Π.Σ.
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Το Π.Σ. βοηθεί επίσης στον προσδιορισμό του Περιθωρίου Ασφαλείας 

Πωλήσεων και του Βαθμού Λειτουργικής Μόχλευσης της επιχείρησης, η 

σπουδαιότητα των οποίων είναι γνωστή. Τέλος, η γνώση του Π.Σ. συμβάλλει τα 

μέγιστα στην λεγάμενη what if analysis. Ιδιαίτερη δε είναι η σημασία του για την 

τιμολόγηση προϊόντος σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η συμμετοχή σε 

μειοδοτικό διαγωνισμό και η τιμολόγηση μιας εξαιρετικής παραγγελίας, για την 

σπουδαιότητα της οποίας θα γίνει ειδικότερος λόγος αμέσως παρακάτω.

3.4.1. Τιμολόγηση εξαιρετικών παραγγελιών

Μια από τις πιο συνηθισμένες και κλασσικές αποφάσεις που καλείται να 

λάβει η διοίκηση μιας επιχείρησης είναι η αποδοχή ή απόρριψη μιας ειδικής 

παραγγελίας σε χαμηλότερες τιμές, όταν τα επίπεδα δραστηριότητας της 

επιχείρησης δεν φθάνουν τη πλήρη παραγωγική ικανότητα της. Όπως θα 

δείξουμε στην ανάλυση του παρακάτω παραδείγματος, η άμεση κοστολόγηση 

είναι η μέθοδος που μπορεί να δώσει λύσεις σε τέτοιου είδους προβληματισμούς. 

Το διαφορικό κόστος είναι το κόστος που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η 

διοίκηση της επιχείρησης. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα του 

εργοστασίου , η ανάλυση του διαφορικού κόστους θα μπορούσε να δείξει αν 

υπάρχει δυνατότητα πώλησης των επιπρόσθετα παραγόμενων μονάδων σε τιμή 

χαμηλότερη από το μέχρι τώρα διαμορφωμένο μέσο μοναδιαίο κόστος. Η 

αποδοχή μιας τέτοιας παραγγελίας θα είναι επικερδής εάν τα έσοδα από τις 

επιπρόσθετα παραγόμενες μονάδες υπερβαίνουν το διαφορικό κόστος της
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παραγωγής και πώλησης αυτών των μονάδων (Cost Accounting - Hammer, Carter, 

Usry).

Παράδεινυα

Έστω ότι η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ έχει παράγει και πουλήσει 12.000 μονάδες 

στη τιμή των 1.300 δρχ. Τα μεταβλητά έξοδα ανέρχονται σε 900 δρχ ανά μονάδα 

προϊόντος και τα σταθερά έξοδα σε 1.000.000 δρχ. Η επιχείρηση ΑΛΦΑ 

εκδηλώνει ενδιαφέρον για την αγορά 8.000 μονάδων και προσφέρει την τιμή των 

930 δρχ ανά μονάδα. Τα μεταβλητά έξοδα αυτής της παραγγελίας θα ανέρχονται 

και αυτά σε 900 δρχ ανά μονάδα προϊόντος ενώ τα σταθερά θα παραμείνουν 

σταθερά, στο 1.000.000δρχ. γιατί η επιχείρηση δεν εργάζεται σε πλήρη 

παραγωγική ικανότητα. Ο οικονομικός διευθυντής της επιχείρησης, σε σχετικό 

ερώτημα της διοίκησης, απαντά ότι με την ανάληψη της νέας παραγγελίας ότι το 

ανά μονάδα μέσο κόστος (πλήρες κόστος) των 20.000 μονάδων θα ανέλθει στις 

950 δρχ (20.000 χ 900 + 1.000.000) / 20.000 = 950 δρχ.

Είναι ενδεχόμενο η διοίκηση της επιχείρησης, στηριζόμενη στο γεγονός ότι 

η προσφερόμενη τιμή των 930 δρχ. ανά μονάδα προϊόντος δεν καλύπτει το 

πλήρες κόστος των 950 δρχ. να απορρίψει την πρόταση της εταιρείας ΑΛΦΑ και 

να μην προχωρήσει στη παραγωγή των 10.000 μονάδων προϊόντος. Το κόστος 

όμως που το λογιστήριο έθεσε υπόψη της διοικήσεως είναι άσχετο για τη 

περίπτωση αυτή και παραπλανητικό για λήψη της ορθής απόφασης. Σε 

περίπτωση που η διοίκηση απέρριπτε την πρόταση της εταιρείας ΑΛΦΑ θα έχανε 

την ευκαιρία να αυξήσει το κέρδος που είχε πραγματοποιήσει με τη πώληση των 

πρώτων 12.000 μονάδων. Όπως γνωρίζουμε το κόστος αποτελείται από δύο 

στοιχεία : το σταθερό και το μεταβλητό (το ημιμεταβλητό δεν εξετάζεται επί του 

παρόντος). Το σταθερό κόστος η επιχείρηση το έχει ήδη υποστεί και είναι
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ανεξάρτητο από το αν θα παραχθεί ή όχι η επιπλέον ποσότητα. Επομένως εκείνο 

που πρέπει να λάβει υπόψη της η διοίκηση της επιχείρησης, προκειμένου να 

ληφθεί η σωστή απόφαση είναι μόνο το μεταβλητό κόστος . Με άλλα λόγια αυτό 

που θα ενδιαφέρει τη διοίκηση της επιχείρησης είναι το επιπλέον κόστος που 

δημιουργείται από την επιπλέον δραστηριότητα και το οποίο στις περισσότερες 

περιπτώσεις αποτελείται από το μεταβλητό κόστος. Ο κανόνας είναι ότι εφόσον το 

πρόσθετο έσοδο της αυξημένης δραστηριότητας είναι μεγαλύτερο από το 

πρόσθετο κόστος της δραστηριότητας αυτής, η πραγματοποίηση της αυξημένης 

δραστηριότητας οδηγεί σε αύξηση του κέρδους της επιχείρησης (ή σε μείωση της 

ζημιάς της). Με βάση τα παραπάνω το λογιστήριο της επιχείρησης θα έπρεπε να 

θέσει υπόψη της διοικήσεως μόνο το μεταβλητό κόστος των 900 δρχ. ανά μονάδα 

της νέας παρτίδας ή το σύνολο των 8.000 χ 900 = 7.200.000 δρχ για το σύνολο 

των 8.000 μονάδων προϊόντος. Εφόσον η τιμή που προσφέρει η εταιρεία ΑΛΦΑ 

είναι μεγαλύτερη από το μεταβλητό κόστος σημαίνει ότι καλύπτεται και ένα τμήμα 

των σταθερών εξόδων , το οποίο δεν θα είχε καλυφθεί αν αποφασιζόταν η μη 

πραγματοποίηση της επιπλέον δραστηριότητας.

Ο παρακάτω υπολογισμός δείχνει ότι η επιχείρηση επαυξάνει το κέρδος 

της αν δεχθεί τη τιμή που της προσφέρει η ΑΛΦΑ και αντίστροφα έχει απώλεια 

κέρδους αν, βασιζόμενη στο πλήρες κόστος που χρησιμοποιεί η πλήρης 

κοστολόγηση, δεν δεχθεί τη πραγματοποίηση της παραγγελίας.

♦ Πραγματοποίηση της παραγγελίας των 8.000 μονάδων:

Επιπλέον έσοδα : 8.000 χ 930 = 7.440.000

8.000 χ 900 = 7.200.000Επιπλέον έξοδα: 

Επιπλέον κέρδη (ζημίες) 240.000
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Σε περίπτωση λοιπόν ανάληψης της παραγγελίας η επιχείρηση θα είχε 

αυξημένα κέρδη κατά 240.000 δρχ.

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στο παραπάνω παράδειγμα η επιπλέον 

δραστηριότητα δεν προκαλούσε πρόσθετα σταθερά έξοδα. Σε περίπτωση π.χ. 

που η επιπλέον δραστηριότητα επέφερε αύξηση των σταθερών εξόδων κατά

300.000 δρχ η απάντηση θα ήταν αρνητική αφού τα επιπλέον έσοδα θα ήταν

7.440.000 δρχ και τα επιπλέον έξοδα 7.500.000 δρχ:

Επιπλέον έσοδα : 8.000 χ 930 = 7.440.000

Επιπλέον έξοδα: (8.000 χ 900) + 300.000 = 7.500.000

Επιπλέον κέρδη (ζημίες) = (240.000)

Θα είχε μείωση κερδών κατά 240.000 δρχ

Το συμπέρασμα από την ανάλυση του παραπάνω παραδείγματος είναι ότι η 

πλήρης κοστολόγηση δεν είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος για λήψη αποφάσεων σε 

τέτοιου είδους προβλήματα, σε αντίθεση με την άμεση κοστολόγηση που δίνει τη 

σωστή απάντηση. Η άμεση κοστολόγηση, όπως ήδη έχουμε δει, υπολογίζει 

πρωταρχικά το μεταβλητό κόστος, ενώ τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

αφαιρούνται κατευθείαν από το αποτέλεσμα της περιόδου. Χρησιμοποιώντας, σε 

τέτοιες περιπτώσεις, την Πλήρη κοστολόγηση, χρησιμοποιούμε άσχετες 

πληροφορίες και άσχετα, με την απόφαση, κόστη. Τα σταθερά κόστη θα 

πραγματοποιηθούν ούτως η άλλως, είτε η επιχείρηση αποδεχτεί την ειδική 

παραγγελία είτε την απορρίψει. Για αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να επηρεάζουν 

την οποιαδήποτε απόφαση. Μια τέτοια περίπτωση αποκαλείται «πλάνη του 

πλήρους κόστους» ( full-cost fallacy - Deakin, Maher) αφού είναι λάθος να 

θεωρούμε ότι όλα τα κόστη είναι σχετικά με την κάθε επιχειρηματική απόφαση. 

Αυτό αποτελεί ένα κοινό λάθος σε αποφάσεις βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.



Aueoti & Πλήρης Κοστολόγηση 33

Δυστυχώς όμως, τα πλήρη κόστη είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο 

και βρίσκονται σε πρώτη ζήτηση στα αρχεία των λογιστηρίων.

Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι οι παραπάνω σκέψεις δεν σημαίνει με 

κανέναν τρόπο, ότι τα μόνα έξοδα που χρειάζεται να λάβει κάποιος υπόψη του, σε 

τέτοιου είδους προβλήματα, είναι τα μεταβλητά και ότι τα σταθερά έξοδα είναι εξ 

ολοκλήρου και πάντοτε άσχετα. Η ορθή διατύπωση είναι ότι πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη (σε σύνολα και όχι σε μέσους όρους ) τα επιπλέον έξοδα της 

επιπλέον δραστηριότητας (σταθερά ή μεταβλητά) και να αγνοούνται τα έξοδα που 

δεν επηρεάζονται από την επιπλέον δραστηριότητα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ένας κίνδυνος που απορρέει από 

αυτές τις αποφάσεις τιμολόγησης είναι ότι η μείωση των τιμών να μεταφερθεί και 

στις πωλήσεις των επαναλαμβανόμενων παραγγελιών και στις επόμενες χρήσεις. 

Η άμεση κοστολόγηση και η ανάλυση του διαφορικού κόστους μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μόνο όταν εφαρμόζεται σε μη 

.επαναλαμβανόμενες παραγγελίες οι οποίες δεν θα ανταγωνιστούν τις κανονικές 

πωλήσεις του προϊόντος στις κανονικά διαμορφωμένες τιμές. Προκειμένου να 

προστατεύσει τις μελλοντικές τιμές πώλησης η διοίκηση θα πρέπει να περιορίσει 

αυτές τις τιμολογιακές αποφάσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε μη 

επαναλαμβανόμενες παραγγελίες ή σε παραγγελίες που υπόκεινται σε έντονο 

ανταγωνισμό. Μία άλλη λύση είναι τα προϊόντα των συγκεκριμένων παραγγελιών 

να φέρουν διαφορετικό όνομα φίρμας (brand name) (Principles of Cost Accounting with 

managerial applications - L. Gayle Rayburn -1995).
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3.5. Η Άμεση κοστολόγηση σαν εργαλείο προγραμματισμού κερδών

0 προγραμματισμός κερδών αποτελεί ένα διοικητικό πλάνο το οποίο 

καλύπτει όλες τις φάσεις των μελλοντικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

προκειμένου να επιτευχθεί ο δηλωμένος στόχος κέρδους. Ένα τέτοιο πλάνο 

περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμό και μακρυπρόθεσμο σχεδίασμά. Η Άμεση 

κοστολόγηση είναι αρκετά χρήσιμη στο σχεδίασμά μικρών χρονικών περιόδων, 

στη τιμολόγηση προϊόντων ειδικών περιπτώσεων (π.χ. τιμολόγηση μιας 

εξαιρετικής παραγγελίας ή συμμετοχή σε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό. Με το 

διαχωρισμό των εξόδων σε μεταβλητά και σταθερά και τον υπολογισμό του 

περιθωρίου συνεισφοράς η Άμεση κοστολόγηση διευκολύνει οποιαδήποτε 

ανάλυση της σχέσης κόστος -όγκος δραστηριότητας - κέρδος.

Η ανάλυση νεκρού σημείου, η αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων 

(R.O.I), το περιθώριο συνεισφοράς ανά τομέα και τα συνολικά κέρδη από όλες τις 

δραστηριότητες, βασισμένα σε ένα συγκεκριμένο όγκο δραστηριότητας, είναι 

προβλήματα σχεδιασμού τα οποία μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια της Άμεσης 

κοστολόγησης. Είναι πολύ πιθανό οι κοστολόγοι των επιχειρήσεων να 

χρησιμοποιούσαν αυτά τα εργαλεία ανάλυσης και πριν την «αποδοχή» της 

Άμεσης κοστολόγησης. Παρόλα αυτά η Άμεση κοστολόγηση διευκολύνει την 

αναγνώριση των σχετικών αναλυτικών στοιχείων.

Το άμεσο ή μεταβλητό κόστος και το περιθώριο συνεισφοράς επιτρέπει 

γρήγορες και αρκετά αξιόπιστες αποφάσεις όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό κερδών. Σε τέτοιες καταστάσεις υποτίθεται ότι η αλλαγή ή 

μετατόπιση ενός μικρού τμήματος στο συνολικό όγκο δραστηριότητας δεν απαιτεί
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σημαντικές αλλαγές στη παραγωγική ικανότητα που μεταφράζεται σε αλλαγές στα 

σταθερά κόστη. Γενικά, τα συνολικά κόστη περιόδου αφαιρούνται από το 

περιθώριο συνεισφοράς προκειμένου να υπολογισθεί το καθαρό αποτέλεσμα της 

εκμετάλλευσης. Τα κόστη περιόδου που αφορούν ή σχετίζονται με ένα 

συγκεκριμένο προϊόν, γραμμή προϊόντων ή ένα τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει 

να απομονώνονται και να επιβαρύνουν το συγκεκριμένο προϊόν, γραμμή 

προϊόντων ή τμήμα, προκειμένου να αυξηθεί η χρησιμότητα αυτού του κόστους 

στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Τα μεταβλητά και σταθερά κόστη στην 

Άμεση κοστολόγηση βοηθούν περαιτέρω τη διοίκηση της επιχείρησης στο 

προγραμματισμό και αξιολόγηση των κερδών που απορρέουν από μεταβολή του 

όγκου δραστηριότητας, αλλαγή στο μείγμα πωλήσεων, αγορά ή ιδιοκατασκευή 

εξαρτημάτων και προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Η γνώση του μεταβλητού και σταθερού κόστους και του περιθωρίου 

συνεισφοράς παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των πιο 

κερδοφόρων προϊόντων, πελατών, περιοχών και άλλων τομέων της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3.6. Η Άμεση κοστολόγηση σαν εργαλείο ελέγχου

Οι πιθανές αντίστροφες διακυμάνσεις του κόστους παραγωγής και των 

πωλήσεων εξαιτίας της υπέρ- ή υποαπορρόφησης των Γενικών Βιομηχανικών 

Εξόδων απαιτεί έναν διαφορετικό τύπο διαδικασίας κοστολόγησης. Υιοθετώντας 

την Άμεση κοστολόγηση είναι δυνατόν να εξαχθεί μια πιο κατανοητή κατάσταση 

εισοδήματος, κατανοητή για κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος της επιχείρησης. Ο 

διευθυντής μάρκετινγκ θα λαμβάνει μία κατάσταση όπου οι πωλήσεις θα
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παρουσιάζονται σε άμεση συσχέτιση με το κόστος παραγωγής. Θα αναφέρονται 

επίσης λεπτομερώς οι διαφορές μεταξύ των επιδιωκόμενων πωλήσεων και των 

πραγματικών που προκλήθηκαν από αλλαγές στη τιμή πώλησης , στον όγκο των 

πωληθέντων ή στο μείγμα προϊόντος .

Ο διευθυντής παραγωγής θα είναι δυνατόν να μελετήσει τις αποκλίσεις που 

σημειώθηκαν στη ποσότητα των υλικών, στη αποτελεσματικότητα της εργασίας ή 

στα ελεγχόμενα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Ο υπεύθυνος προμηθειών αξιολογεί 

τις αποκλίσεις στις τιμές αγοράς ενώ ο διευθυντής προσωπικού καθίσταται πλέον 

υπεύθυνος για τις αποκλίσεις στις αμοιβές του προσωπικού. Ο γενικός διευθυντής 

ο οποίος αρχικά εξουσιοδοτεί και εγκρίνει την παραγωγική ικανότητα του 

εργοστασίου, όσον αφορά τον αριθμό του προσωπικού και των μηχανών είναι 

πρώτιστα υπεύθυνος για κάθε απόκλιση των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών 

Εξόδων που προκλήθηκε από την μικρότερη ή μεγαλύτερη εκμετάλλευση των 

υπαρχόντων πόρων.

Οι αναφορές που καταρτίζονται με βάση την Άμεση κοστολόγηση και 

συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω καθίστανται 

πολύτιμα εργαλεία ελέγχου. Η απόδοση δεν αξιολογείται πλέον στη βάση του 

τελευταίου μήνα ή τελευταίου έτους αλλά κάθε περίοδος έχει τα δικά της πρότυπα.
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3.7. Η Άμεση και Πλήρης κοστολόγηση στην αγορανομική πρακτική

Από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις προβλέπεται η 

υπαγωγή σε υποχρεωτική κοστολόγηση ορισμένων ειδών που χαρακτηρίζονται 

από την αγορανομία σαν «ουσιώδη εν ανεπαρκεία». Η υπαγωγή σε υποχρεωτική 

κοστολόγηση γίνεται με τον σκοπό να προστεθεί στο αγορανομικά 

αναγνωριζόμενο κόστος το καθοριζόμενο ποσοστό κέρδους, ώστε να προκόψει η 

τιμή στην οποία θα πουληθεί το αγαθό.

Η επισκόπηση της νομοθεσίας αυτής, όσον αφορά τα βιομηχανικά και 

βιοτεχνικά προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρεωτική κοστολόγηση, οδηγεί στα 

παρακάτω συμπεράσματα:

1. Μπορεί να λεχθεί ότι τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα αναγνωρίζονται σαν 

«συντελεστής κόστους»

2. Ορισμένα από τα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται μεν στο κόστος επί 

του οποίου προστίθεται το ποσοστό κέρδους, είναι όμως διαμορφωτικά 

της τιμής του προϊόντος, δηλαδή, αφού υπολογισθεί το κέρδος επί του 

κόστους στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αυτά, 

προστίθενται και τα τελευταία για να διαμορφωθεί η τιμή. Εξ’ άλλου σε 

άλλες περιπτώσεις τα αναγνωριζόμενα κατά την υποχρεωτική 

κοστολόγηση ποσά γενικών εξόδων ορίζονται κατ’ ανώτατο ποσό, 

επομένως δεν αναγνωρίζεται προς κοστολόγηση το σύνολο των 

εξόδων αυτών που πραγματοποίησε η συγκεκριμένη επιχείρηση.

3. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ μεταβλητών και σταθερών εξόδων. 

Επομένως είναι περισσότερο από βέβαιο ότι ο επιχειρηματίας που θα 

υποβάλλει προς έγκριση τα στοιχεία του κόστους , θα περιλάβει στα
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γενικά έξοδα παραγωγής και τις δύο κατηγορίες εξόδων στη έκταση 

βέβαια που αναγνωρίζονται.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Νομοθεσία και η φορολογική πρακτική 

επιβάλλει την Πλήρη κοστολόγηση σαν την μέθοδο που πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των εξωτερικών καταστάσεων. Αυτό 

αυτομάτως έχει σαν αποτέλεσμα ότι η τήρηση ενός συστήματος Άμεσης 

κοστολόγησης θα συνεπάγεται πρόσθετα κόστη, αφού πλέον θα χρησιμοποιείται 

σαν μία δεύτερη, συμπληρωματική μέθοδο αξιολόγησης (Ιγνατιάδης, σελ 161-162).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επισκόπηση των δύο υεθόδων - Τελικά συυπεοάσυατα

4.1 Επισκόπηση των δύο υεθόδαιν

Το σημαντικότερο, ίσως, από τα πλεονεκτήματα της Άμεσης κοστολόγησης 

είναι ότι η διοίκηση μπορεί εύκολα να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και τα στοιχεία 

που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Οι λογιστές θα πρέπει να παρέχουν στο 

σωστό χρόνο πληροφορίες που είναι ακριβείς και ολοκληρωμένες αλλά 

ταυτόχρονα και πληροφορίες που μπορούν να ερμηνευτούν. Όταν οι αναφορές 

και οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι πολύ σύνθετες και δυσνόητες 

η διοίκηση θα χάσει τη πίστη της στους αριθμούς και δεν θα συνειδητοποιεί την 

μεγάλη τους σημασία. Η Άμεση κοστολόγηση μπορεί και λύνει αυτό το πρόβλημα.

Ειδικά η Άμεση κοστολόγηση βελτιώνει τη διαδικασία συλλογής και 

παρουσίασης των πληροφοριών όσον αφορά τη σχέση μεταξύ κόστους, 

τιμολόγησης, κέρδους, όγκου δραστηριότητας και μείγματος προϊόντων. Οι 

διευθυντές μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν τις οικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσονται βασισμένες στην Άμεση κοστολόγηση για τον απλό λόγο ότι τα 

κέρδη κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις πωλήσεις. Αντίθετα, όπως είδαμε, 

στη Πλήρη κοστολόγηση τα κέρδη επηρεάζονται από τις αλλαγές στα αποθέματα.

Η Άμεση κοστολόγηση εξαλείφει τη σύγχυση που προκαλείται από τη χρήση 

της πλήρους κοστολόγησης, στην οποία προκαλείται μια μετακίνηση των κερδών 

από τη μία χρήση στην άλλη, από το γεγονός ότι η Πλήρης κοστολόγηση δίνει 

έμφαση τόσο στον όγκο των πωλήσεων όσο και στον όγκο της παραγωγής.



Άαεση & Πλτίρτκ Κοστολόγηση 40

Αντίθετα η Άμεση κοστολόγηση δίνει έμφαση και εξαρτά τα αποτελέσματα, μόνο 

από τον όγκο των πωλήσεων. Παραδείγματος χάρη, στη περίπτωση που μια 

επιχείρηση παρουσιάζει για μια σειρά ετών σταθερές πωλήσεις αλλά 

μεταβαλλόμενη παραγωγή τα αποτελέσματα της θα παρουσιάζουν μια 

σταθερότητα με τη μέθοδο της Άμεσης κοστολόγησης και μια διακύμανση με τη 

μέθοδο της πλήρους κοστολόγησης λόγω των αλλαγών στα αποθέματα. Η 

Πλήρης κοστολόγηση, παρουσιάζοντας, λόγω αυτών των διακυμάνσεων, 

υψηλότερα κέρδη αντιστρατεύεται τη βασική λογιστική αρχή του συντηρητισμού, 

κατά την οποία το αποτέλεσμα χρήσεως πρέπει να προσδιορίζεται κατά τον 

πλέον συντηρητικό τρόπο.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η Άμεση κοστολόγηση διευκολύνει την 

ανάλυση της σχέσης κόστους - όγκου - κερδών διαχωρίζοντας σταθερά και 

μεταβλητά έξοδα στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Με αυτό τον τρόπο η 

διοίκηση καθίσταται ικανή να προσδιορίσει το Περιθώριο Συνεισφοράς, το οποίο 

βοηθεί τα μέγιστα την ανάλυση των σχέσεων κόστους, όγκου, κέρδους. Αυτή ή 

έμφαση στη σχέση κόστους - όγκου - κέρδους βοηθά τη διοίκηση της 

επιχείρησης στη επιλογή των προϊοντικών γραμμών1, στο καθορισμό του ιδανικού 

μείγματος πωλήσεων για τιμολογιακούς σκοπούς, στη τιμολόγηση ειδικών 

παραγγελιών και στη λύση άλλων προβλημάτων που περιλαμβάνουν 

εναλλακτικές επιλογές.

Η Άμεση κοστολόγηση παρέχει επίσης σημαντική βοήθεια στον 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Οι διευθυντές που δεν έχουν 

ιδιαίτερες γνώσεις στη λογιστική μπορούν να κατανοήσουν και να

. Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί έτσι εύκολα να μελετήσει την συνεισφορά κάθε προϊόντος στη κάλυψη των 
σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων και με αυτό τον τρόπο να εντοπίσει με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια τα 
πραγματικά ζημιογόνα προϊόντα που θα πρέπει να απαλειφθούν από την προϊόντικη γραμμή
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χρησιμοποιήσουν στο προγραμματισμό κερδών πολύ καλύτερα την Άμεση 

κοστολόγηση αφού αυτή παρουσιάζεται σε μια πολύ απλοποιημένη μορφή. Πολύ 

συχνά η εφαρμογή των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων καθίσταται 

εξαιρετικά δύσκολη για μη λογιστές εξαιτίας των προαπαιτούμενών υπολογισμών 

του προϋπολογιστικού κόστους και της προϋπολογιστικής παραγωγικής 

ικανότητας.

Κατά την Άμεση κοστολόγηση τα σταθερά έξοδα παρουσιάζονται σαν σύνολο 

στην κατάσταση κερδών και δεν «χάνονται» μέσω της διαδικασίας κατανομής 

τους στα επιμέρους προϊόντα , όπως γίνεται στη Πλήρη κοστολόγηση. Η τελευταία 

δημιουργεί την εντύπωση ακρίβειας στον υπολογισμό του κόστους, ενώ είναι 

γνωστό ότι η κατανομή των σταθερών εξόδων - που στη πλειονότητα τους είναι 

έμμεσα κόστη- γίνεται με αυθαίρετα ή υποκειμενικά κριτήρια. Συνεπώς η Άμεση 

κοστολόγηση λόγω του τρόπου παραθέσεως των δαπανών, παρέχει στη διοίκηση 

της επιχειρήσεως τη δυνατότητα να διαμορφώσει αμέσως άποψη για το ύψος των 

σταθερών δαπανών χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες για το σκοπό αυτό 

αναλύσεις. Έτσι μπορεί να γνωρίζει η επιχείρηση το ποσό των σταθερών εξόδων 

που πρέπει να καλυφθεί από το Περιθώριο Συνεισφοράς πριν να δημιουργηθούν 

προϋποθέσεις κέρδους.

Η διάκριση των δαπανών σε μεταβλητές και σταθερές στην Άμεση 

κοστολόγηση, καθιστά δυνατό το προσδιορισμό του επιπέδου δραστηριότητας 

στον οποίο η επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία του λεγάμενου νεκρού 

σημείου (break even point), αλλά και του επιπέδου δραστηριότητας που πρέπει 

να πραγματοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο κέρδος. Επίσης 

καθιστά δυνατό το προσδιορισμό του αποτελέσματος σε διαφορετικά και
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διαδοχικά επίπεδα δραστηριότητας, επομένως γίνεται δυνατός ο 

προγραμματισμός του κέρδους.

Περαιτέρω, με τη χρήση της Άμεσης κοστολόγησης δεν χρησιμοποιείται ο 

προκαθορισμένος συντελεστής επιβάρυνσης αφού όπως ήδη αναφέρθηκε 

παραπάνω στην Άμεση κοστολόγηση σαν Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που 

βαρύνουν τη παραγωγή θεωρούνται μόνο τα μεταβλητά Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα ενώ τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα βαρύνουν το αποτέλεσμα 

χρήσης. Επομένως ο συντελεστής είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το 

επίπεδο δραστηριότητας που θα επιλέξουμε. Τυχόν διακυμάνσεις λοιπόν στη 

δραστηριότητα της επιχείρησης δεν επηρεάζουν το κόστος ανά μονάδα 

προϊόντος.

Από άποψη φορολογίας κερδών η Άμεση κοστολόγηση είναι σαφώς 

προτιμότερη αφού στη πλειονότητα των περιπτώσεων δίδει μικρότερα κέρδη. Σε 

μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση πάντα το τελικό απόθεμα είναι 

μεγαλύτερου του αρχικού. Αλλά και σε μια σταθερή επιχείρηση από άποψη 

ανάπτυξης και πάλι το τελικό απόθεμα παρουσιάζεται μεγαλύτερο, λόγω ανόδου 

των τιμών των περισσότερων αγαθών.

Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το μεγαλύτερο μέρος των σταθερών 

εξόδων γίνονται με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρήσεως σε κατάσταση 

ετοιμότητας, ή την διατήρηση του επιπέδου της παραγωγικής δραστηριότητας. 

Είναι λοιπόν σε μεγάλο βαθμό άσχετο εάν σε συγκεκριμένη περίοδο 

πραγματοποιείται ή όχι παραγωγή. Συνεπώς τα σταθερά έξοδα δεν έχουν θέση 

στο κόστος του προϊόντος , αφού δεν σχετίζονται με την παραγωγή αυτού , αλλά 

στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων , δηλαδή αποτελούν κόστη περιόδου και όχι 

κόστη προϊόντος.
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Παρόλα όμως τα παραπάνω πλεονεκτήματα της Άμεσης κοστολόγησης η 

ευρεία χρήση της παρεμποδίζεται από κάποιες αδυναμίες , όπως παραδείγματος 

χάρη ότι είναι πολύ δύσκολη , έως αδύνατη, η απόλυτη διάκριση των εξόδων σε 

σταθερά και μεταβλητά αφού υπάρχουν και πολλές κατηγορίες εξόδων που 

χαρακτηρίζονται σαν ημιμεταβλητά ή ημισταθερά. Η διάκριση σε σταθερά και 

μεταβλητά γίνεται πολλές φορές αυθαίρετα. Ένας άλλος κίνδυνος που ελλοχεύει 

από την χρήση της Άμεσης κοστολόγησης είναι ότι μπορεί να της αποδοθεί 

μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι θα έπρεπε και να παραπλανήσει τη διοίκηση της 

επιχείρησης σε κάποιες αποφάσεις της. Παραδείγματος χάρη όταν οι πωλήσεις 

υπερβαίνουν για κάποιο λόγο σημαντικά τη παραγωγή, οπότε η αξία των Γ.Β.Ε 

στο αρχικό απόθεμα είναι μεγαλύτερη από ότι στο τελικό απόθεμα, τότε τα κέρδη 

με την Άμεση κοστολόγηση, όπως ήδη έχουμε δει, είναι σημαντικά μεγαλύτερα 

από ό,τι με τη Πλήρη κοστολόγηση. Το γεγονός αυτό μπορεί να παρασύρει τους 

διευθυντές κάποιων τμημάτων στη λήψη μη απαραίτητα ορθών και 

δικαιολογημένων αποφάσεων όπως χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτερα επιδόματα 

παραγωγικότητας (bonuses) στους πωλητές. Στην άλλη άκρη, η Άμεση 

κοστολόγηση μπορεί επίσης να παραπλανήσει τη διοίκηση σε περιόδους ύφεσης 

όπου οι πωλήσεις είναι μικρότερες από τη παραγωγή οπότε τα κέρδη με την 

Άμεση κοστολόγηση ελαχιστοποιούνται ή ακόμη οι ζημίες μεγιστοποιούνται. Κάτω 

από μια τέτοια κατάσταση η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να εκλάβει 

λανθασμένα τη σοβαρότητα της ύφεσης και να προβεί σε αποφάσεις που θα 

ζημιώσουν την επιχείρηση (Guy Esculier, 1997).

Η απαλοιφή, όμως, των σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων από τα 

αποθέματα κατά την Άμεση κοστολόγηση δεν θα πρέπει, ίσως, να γίνεται γιατί τις 

τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται μια αυξανόμενη τάση προς τον αυτοματοποίηση
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της παραγωγής η οποία καταλήγει σε περισσότερα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα και σε λιγότερες δαπάνες άμεσης εργασίας. Είναι πιθανόν να έρθει ο 

καιρός όπου οι πρώτες ύλες να αποτελούν το μοναδικό μεταβλητό στοιχείο του 

κόστους παραγωγής. Έτσι η εταιρεία με τα μεγαλύτερα σταθερά έξοδα θα 

παρουσιάζει το μικρότερο μοναδιαίο κόστος αποθεμάτων και το μεγαλύτερο 

περιθώριο συνεισφοράς. Αυτό δείχνει να έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι η 

διοίκηση θα πρέπει να καλύψει όλα τα έξοδα από τις πουλήσεις, ανεξάρτητα από 

τον τρόπο εκτίμησης των αποθεμάτων και αποτελεί μια απειλή για τη χρησιμότητα 

της Άμεσης κοστολόγησης τουλάχιστον για αυτές τις περιπτώσεις.

Η Πλήρης κοστολόγηση, φαίνεται να αποτελεί ασφαλέστερο οδηγό σε 

προβλήματα μακροπρόθεσμης τιμολογιακής πολιτικής της επιχειρήσεως, διότι η 

Άμεση κοστολόγηση με το να αγνοεί τις σταθερές δαπάνες οδηγεί σε 

υποτιμολόγηση η οποία αν δεν προσεχθεί μπορεί να έχει καταστρεπτικές 

συνέπειες για την επιχείρηση.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της Πλήρους κοστολόγησης είναι ότι η 

εφαρμογή της είναι λιγότερο δαπανηρή αφού δεν απαιτεί τη διάκριση του κόστους 

παραγωγής στα σταθερά και μεταβλητά του στοιχεία. Πολλές κατηγορίες εξόδων, 

όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν είναι απόλυτα σταθερά ή μεταβλητά και 

απαιτείται περαιτέρω διάσπαση τους. Έτσι η Άμεση κοστολόγηση μπορεί να είναι 

περισσότερο δαπανηρή στην εφαρμογή της από την Πλήρη κοστολόγηση.

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει η επιχείρηση και οι 

τρόποι που θα χρειασθεί να χρησιμοποιήσει τις διάφορες οικονομικές καταστάσεις 

στα διάφορα στάδια της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων θα πρέπει να 

είναι κάθε φορά διαφορετικοί. Όπως ανέφεραν και οι Reinstein και Bayou (1997) 

στο άρθρο τους “Product Costing Continuum for Managerial decisions” και το
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οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα παρακάτω, οι διευθυντές πολύ συχνά 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που βρίσκονται σε μια συνέχεια δύο εντελώς 

ακραίων και απόλυτων καταστάσεων όπως είναι π.χ. ανύπαρκτα ή υπερβολικά 

αποθέματα, μεγάλες ή μικρές παραγγελίες, παραγωγή υποπροϊόντων και κυρίως 

προϊόντων , χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο και κατά συνέπεια και τα συστήματα 

κοστολόγησης που θα ενδείκνυνται την κάθε διαφορετική στιγμή θα κινούνται και 

αυτά σε μία συνέχεια συστημάτων, από την απόλυτη Αμεση κοστολόγηση μέχρι 

την απόλυτη Πλήρη κοστολόγηση και παρεμβάλλοντας ενδιάμεσα μια πληθώρα 

παραλλαγών.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της Άμεσης κοστολόγησης 

όσον αφορά την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και τη συστηματική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης είναι σημαντικά 

και αναμφισβήτητα. Παράλληλα οι περισσότερες από τις ενστάσεις που έχουν 

διατυπώσει κατά καιρούς οι πολέμιοι της Άμεσης κοστολόγησης έχουν σε μεγάλο 

βαθμό καταρριφθεί. Παραδείγματος χάρη το σημαντικότερο μειονέκτημα της 

Άμεσης κοστολόγησης είναι ότι μπορεί να αποπροσανατολίσει τους πωλητές σε 

μεγάλες εκπτώσεις και σε πολύ χαμηλές τιμές . Αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν η 

επιχείρηση φροντίσει οι πωλητές της και αυτοί που ορίζουν τις τιμές του 

προϊόντος να καταλαβαίνουν τη σημασία και τη χρήση του μεταβλητού κόστους 

και του περιθωρίου συνεισφοράς. Το πρόσθετο κόστος επίσης που συνεπάγεται η 

τήρηση ενός συστήματος Άμεσης κοστολόγησης φαίνεται να καλύπτεται από τα 

οφέλη που έχει η διεύθυνση της επιχείρησης και αυτό άλλωστε φαίνεται και από 

τα αποτελέσματα της έρευνας των Gress και Pettijohn (1985 - όπως αναφέρουν οι 

Reinstein & Bayou, σελ 492), όπου διαπιστώθηκε ότι το 52% των 219 επιχειρήσεων
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που ερεύνησαν χρησιμοποιούσε το Άμεσο σύστημα κοστολόγησης είτε ως αρχικό 

είτε ως συμπληρωματικό σχήμα στην υποβολή έκθεσης στην ανώτερη διεύθυνση.

Πάντως η αξιολόγηση των δύο μεθόδων κοστολόγησης πρέπει να γίνει 

αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη ποιων χρηστών τις ανάγκες ικανοποιούν οι 

λογιστικές καταστάσεις που συντάσσονται. Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές 

καταστάσεις που συντάσσονται για εξωτερική χρήση, όπως παραδείγματος χάρη 

κατάρτιση ισολογισμών, έχουν σαν σκοπό την αξιολόγηση της επιχείρησης σαν 

σύνολο, βασισμένη σε μια σφαιρική παρακολούθηση και καταγραφή των 

οικονομικών αποτελεσμάτων όλης της επιχείρησης. Οι αναγνώστες των 

«εξωτερικών» οικονομικών καταστάσεων αντιλαμβάνονται ότι το έργο του 

εκάστοτε λογιστή είναι ή «ιστορική» παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών 

και της απόδοσης της επιχείρησης κατά την προηγούμενη, πάντα, περίοδο και η 

καταγραφή τους με ένα συνεχές και απόλυτα συστηματικό τρόπο. Η χρήση της 

Πλήρης Κοστολόγησης παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου 

τα κόστη παραγωγής να συμπεριλαμβάνουν όλα τα κόστη του εργοστασίου.

Η χρήση της Άμεσης Κοστολόγησης θα λέγαμε ότι αποκλείστηκε από τη 

σύνταξη των επίσημων οικονομικών καταστάσεων. Η Άμεση Κοστολόγηση 

παρουσιάζεται να αποτελεί ένα εύχρηστο και πλήρες εργαλείο στα χέρια των 

στελεχών της επιχείρησης προκείμενου να ασκήσουν αποτελεσματικά τις 

λειτουργίες του σχεδιασμού, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων. Ο 

αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους (συμπεριλαμβανομένου φυσικά και των 

σταθερών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων) είναι πολύ σημαντικός για τους 

Διευθυντές της επιχείρησης αφού οι ίδιοι είναι υπόλογοι για την πραγματοποίηση 

αυτών των δαπανών. Σε μια προσπάθεια να ελέγξουν αυτά τα κόστη τα στελέχη 

προτιμούν να μελετούν οικονομικές καταστάσεις και αναφορές οι οποίες
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παρουσιάζουν τα σταθερά έξοδα σαν ένα ενιαίο σύνολο και όχι να τα επιμερίζουν 

ανά μονάδα προϊόντος. Επιπλέον το μέγεθος των σταθερών εξόδων επηρεάζεται 

μόνο μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα. Ο επιμερισμός των σταθερών 

εξόδων ανά μονάδα προϊόντος αντιτίθεται στη ρεαλιστική παρουσίαση της 

συμπεριφοράς του κόστους και δύναται να δυσχεράνει τον αποτελεσματικό 

έλεγχο του κόστους από το στέλεχος της επιχείρησης.

Οι διευθυντές του κάθε τμήματος μιας επιχείρησης χρειάζονται 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες και σχετίζονται άμεσα με το πρόβλημα που κάθε 

φορά τους απασχολεί. Από τη στιγμή που τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη 

αποτελεσματική χρήση των περιορισμένων πόρων είναι υποχρεωμένα να 

αναζητούν μοντέλα αποφάσεων και πληροφορίες οι οποίες αντανακλούν καθαρά 

τη σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Εφόσον η 

Άμεση Κοστολόγηση επικεντρώνεται στη σχέση Κόστος - Επίπεδο 

Δραστηριότητας η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί ευκολότερα να προβλέψει τις 

μελλοντικές συνέπειες από την τωρινή απόδοση της επιχείρησης, ή από όποιες 

αποφάσεις αφορούν στην αύξηση/μείωση της τιμής πώλησης, την υποκατάσταση 

σταθερών εξόδων από μεταβλητά κ.λ.π. χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 

παρέχει η Άμεση Κοστολόγηση.

Η σημαντικότητα της Άμεσης κοστολόγησης, για εσωτερική τουλάχιστον 

χρήση, φαίνεται να γίνεται αντιληπτή από ολοένα και περισσότερους πιαηθρθτε σε 

επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα της παρακάτω 

έρευνας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) σε 15 επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Από 

την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δώδεκα από αυτές χρησιμοποιούν τη μέθοδο της
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Άμεσης κοστολόγησης για εσωτερικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα οι δέκα 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την Άμεση Κοστολόγηση προκειμένου να 

παρακολουθήσουν την προσφορά του κάθε τμήματος της επιχείρησης στο 

περιθώριο συνεισφοράς, και οι υπόλοιπες για να ελέγχουν τα κέρδη και από τις 

πουλήσεις των διάφορων προϊόντων της επιχείρησης. Σε δύο επιχειρήσεις δεν 

εφαρμόζουν καθόλου Άμεση κοστολόγηση

Παρακάτω παραθέτουμε πραγματικές περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει 

η ψευδή εικόνα κερδοφορίας και χρηματοοικονομικής θέσης που μπορεί να 

παρουσιάσει προς τα έξω η διοίκηση μιας επιχείρησης «εκμεταλλευόμενη» την 

αποθεματοποίηση των Γ.Β.Ε. που επιτρέπει η Πλήρη κοστολόγηση.

Η Αμερικανική Εθνική Τράπεζα στο Σικάγο προσφέρει στις μικρότερες 

τράπεζες της περιοχής του Σικάγου μια υπηρεσία διακίνησης επιταγών. Οι 

μικρότερες τράπεζες συγκεντρώνουν και αποστέλλουν τις επιταγές της ημέρας 

στην Εθνική Τράπεζα , η οποία με τη σειρά της τις παρουσιάζει στις τράπεζες για 

τις οποίες έχουν εκδοθεί. Τα κυριότερα άμεσα κόστη αυτής της υπηρεσίας είναι τα 

κόστη επεξεργασίας των επιταγών και οι δαπάνες προμηθευτών, όπως το 

γραφείο συμψηφισμού των ομοσπονδιακών αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, έμμεσα 

κόστη προστίθενται στα άμεσα κόστη της κάθε γραμμής προϊόντων. Το άθροισμα 

όλων των άμεσων και έμμεσων δαπανών είναι το πλήρες κόστος το οποίο 

καλύπτει όλα τα κόστη λειτουργίας της τράπεζας συμπεριλαμβανομένων των 

γενικών και διοικητικών εξόδων.

Προκειμένου να μη χάσει πελάτες οι τιμές στη συγκεκριμένη γραμμή 

προϊόντος ήταν χαμηλότερες κατά 20% από το μοναδιαίο κόστος. Παρόλο που 

φαίνεται ότι η τράπεζα δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη 

προσφορά αυτής της υπηρεσίας σε αυτές τις χαμηλές τιμές, βασιζόμενη σε μια
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σύγκριση της τιμής και του πλήρους κόστους, πολλά στελέχη δεν ήταν 

πεπεισμένα ότι τα στοιχεία του πλήρους κόστους που καταρτίζονταν μηνιαίους για 

τις οικονομικές καταστάσεις ήταν τα κατάλληλα για τη λήψη απόφασης, σχετικά με 

τη συνέχιση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή όχι. Κατά συνέπεια αποφάσισαν να 

αναλύσουν τα διαφορικά κόστη και έσοδα από τη παύση της παροχής της 

υπηρεσίας. Η διαφορική ανάλυση έδειξε ότι πολύ λίγα , αν όχι καθόλου , έμμεσα 

κόστη που επιμερίζονται στις διάφορες γραμμές προϊόντος θα εξοικονομούνταν 

αν σταματούσε η συγκεκριμένη υπηρεσία. Η διαφορική ανάλυση που 

ακολούθησαν τα στελέχη έδειξε ότι η τράπεζα θα μπορούσε να χάσει αρκετά 

εκατομμύρια δολάρια στο περιθώριο συνεισφοράς αν σταματούσε η παροχή της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ο Duncan C. McDougall υποστηρίζει ότι ένας σημαντικός παράγοντας που 

συνετέλεσε σημαντικά στην σταθερή ανάπτυξη της Αμερικανικής οικονομίας στη 

διάρκεια της δεκαετίας του ‘90 είναι οι αναθεωρημένες πολιτικές αποθεμάτων και 

οι πρακτικές της αμερικανικής επιχείρησης, ειδικότερα στον κατασκευαστικό 

τομέα. Το άρθρο του Oliver (Jan - Feb. 1999 - όπως αναφέρει ο McDougall, 2000) 

υποστηρίζει ότι το απόθεμα είναι «υπό μια στρατηγική έννοια, φυσική εκδήλωση 

... της έλλειψης πληροφοριών μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης,» και ότι 

στην εποχή της πληροφόρησης δεν υπάρχει κάποια σοβαρή δικαιολογία για την 

ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων. Όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω ο McDougall 

(Fall, 2000) χρεώνει στη χρήση της Πλήρης κοστολόγησης ένα μερίδιο για τις 

περιόδους ύφεσης των προηγούμενων δεκαετιών ενώ βρίσκει σημαντικά 

πλεονεκτήματα στη εξάλειψη των αποθεμάτων.

Στο περιβάλλον των Αμερικανικών επιχειρήσεων της δεκαετίας του 70, η 

ύπαρξη αποθεμάτων δεν χρειαζόταν καμία δικαιολογία. Ήταν ένα περιουσιακό
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στοιχείο. Επιπλέον, χάρη στην Πλήρη κοστολόγηση, η αύξηση των αποθεμάτων 

θα μπορούσε να αυξήσει το κέρδος ενός κατασκευαστή. Παρατηρήθηκε μια τέτοια 

περίπτωση στο εργοστάσιο Rockwell, στο τμήμα υφασματεμπόρων, μετέπειτα 

κορυφαία επιχείρηση μηχανών υφάνσεως της Αμερικής. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

Duncan McDougall (2000), οικονομικό υπεύθυνο για το σχεδίασμά, υπήρξε 

διαταγή του προέδρου του τμήματος να λειτουργήσουν τη γραμμή των 

στροφαλοφόρων αξόνων σε τρεις βάρδιες για τους τελευταίους δύο μήνες του 

οικονομικού έτους 1972. Κανονικά, η γραμμή λειτουργούσε μία βάρδια. Ο λόγος 

δεν ήταν ότι αυξήθηκε η ζήτηση αλλά ότι το τμήμα ήταν λίγο πίσω στα κέρδη σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό. Το τμήμα στροφαλοφόρων αξόνων είχε ένα 

ποσοστό Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων που έφθανε το 1000% του άμεσου 

κόστους εργασίας. Έτσι, κατόπιν διαταγής του «μεγάλου αφεντικού», ο διευθυντής 

του εργοστασίου έβαλε αρκετούς ανθρώπους στη γραμμή προκειμένου να 

λειτουργήσει ή γραμμή σε τρεις βάρδιες. Για κάθε δολάριο άμεσης εργασίας που 

δαπανούταν, $10 των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων επιβάρυναν το απόθεμα. 

Δημιουργήθηκε έτσι ένα απόθεμα Χ-3 στροφαλοφόρων αξόνων, τριών ετών, σε 

εκείνη την αύξηση της παραγωγής. Η τεράστια αύξηση των αποθεμάτων οδήγησε 

και σε ανάλογη αύξηση των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων που 

αποθεματοποιήθηκαν. Η διοίκηση πήρε τα bonus για το έτος, επειδή τα υπέρ- 

απορροφημένα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που δημιουργήθηκαν από εκείνο το 

τέχνασμα τους επέτρεψε να πετύχουν τους στόχους που αφορούσαν τα κέρδη της 

επιχείρησης (McDougall, 2000).

Άρα, η Πλήρης κοστολόγηση ενθαρρύνει την άσκηση επινοητικής 

λογιστικής (creative accounting) και μπορεί να παραπλανήσει τους χρήστες ως 

προς την κερδοφορία της. Βέβαια στην επόμενη χρήση θα έχουμε το αντίθετο
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αποτέλεσμα (μικρότερα κέρδη) εκτός αν συνεχιστεί εκ νέου η μεγάλη παραγωγή 

και η αύξηση των αποθεμάτων.

Το 1996 Richard Schonberger (όπως αναφέρει ο McDougaii, 2000) 

έδειξε πώς ο δείκτης ανακύκλωσης αποθεμάτων μειώθηκε για μερικούς από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές της Αμερικής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 25 

χρόνων. (Ο Δείκτης ανακύκλωσης αποθεμάτων ορίζεται ως η αναλογία του 

κόστους των αγαθών που πωλούνται προς τα αποθέματα. Ελλείψει των στοιχείων 

δαπανών, ο Δείκτης ανακύκλωσης αποθεμάτων εκφράζεται μερικές φορές ως 

αναλογία των πωλήσεων προς τα αποθέματα.) Φυσικά ο κύκλος εργασιών 

αποθεμάτων μειώθηκε. Το τέχνασμα της πλήρους κοστολόγησης, που 

περιγράφεται επάνω, παρακίνησε τους διευθυντές τμημάτων να λειτουργήσουν τις 

εγκαταστάσεις τους εντατικά, ειδικά κοντά στο τέλος έτους. Επεκτείνοντας το 

παράδειγμα του Rockwell στο μακροοικονομικό επίπεδο, οδηγούμαστε στην 

αύξηση των αποθεμάτων.

Η Πλήρης κοστολόγηση παρακίνησε περαιτέρω τους διευθυντές να 

συνεχίσουν να λειτουργούν τα εργοστάσια εντατικά, ακόμα και όταν άρχισε να 

επιβραδύνει η ζήτηση. Με αυτό τον τρόπο θα κατέγραφαν για ακόμη έναν μήνα ή 

ένα τρίμηνο ικανοποιητικά περιθώρια, και ύστερα θα «χρέωναν» τις προσωρινές 

απολύσεις και τις συμπιεσμένες αποδοχές που θα ακολουθούσαν στη γενικότερη 

ύφεση της αγοράς (παρατηρήθηκε ότι κάθε ύφεση υπήρξε μακρύτερη και 

βαθύτερη από όσο θα ήταν απαραίτητο, δεδομένου ότι τα υπερβολικά 

αποθέματα που δημιουργήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο πήραν αρκετό χρόνο να 

εξαντληθούν, οι εγκαταστάσεις παρέμειναν κλειστές και οι εργαζόμενοι 

παρέμειναν σε προσωρινή απόλυση.)
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Να προστεθεί σε αυτήν την ιστορική εικόνα η τάση για κοινοπραξίες 

επιχειρήσεων που συνεχίζεται στη δεκαετία του '60 και τη αρχή της δεκαετίας του 

70. Κάτω από τη συγκεντρωτική διαχείριση επιχειρήσεων, τα κέρδη και τα 

καταγεγραμμένα R.O.I, και όχι οι σχέσεις με τους πελάτες και οι ταμειακές ροές, 

ήταν τα κλειδιά στην επιτυχία ενός διευθυντή τομέα. Να σημειωθεί εδώ την ίδια 

περίοδο συνεχίζεται η γενική έλλειψη ελέγχων στις αποφάσεις αποθεμάτων και ο 

πολλαπλασιασμός των προϊόντων.

Σαν συνέπεια υπήρξε ανοδική πίεση στα αποθέματα , ο κύκλος εργασιών 

σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έπεφτε και η αύξηση των αποθεμάτων 

θεωρούνταν κερδοφόρα... τουλάχιστον στα βιβλία (McDougall, 2000).

Με τη σημερινή γρήγορη ροή πληροφοριών, είναι δύσκολο να 

δικαιολογηθεί η ύπαρξη πολλών αποθεμάτων τα οποία συνεπάγονται μεγάλο 

κόστος διατήρησης, εξαιτίας του μεγάλου κόστους δεσμευμένου κεφαλαίου (σε 

αποθέματα), όπως αναφέρει ο Schonberger (1996 - όπως αναφέρει ο McDougall, 2000) 

σήμερα υπάρχει πολύ λιγότερο απόθεμα σε σχέση με το κόστος των αγαθών που 

πωλούνται από ότι υπήρξε το 1975. Και, όταν διατηρούνται τα αποθέματα χαμηλά 

οι αλλαγές στα αποθέματα θα είναι επίσης μικρές, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι 

συγκεκριμένοι κατασκευαστές παράγουν κοντά στο ποσοστό κατανάλωσης

Ως προς τη τιμολόγηση προϊόντος, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο μετά 

τα όσα έχουμε αναφέρει για τις δύο μεθόδους σε έρευνα που πραγματοποίησε ο 

Govindarajan (1983) σε 1.000 επιχειρήσεις , από τις 505 που ανταποκρίθηκαν, 

μόνον οι 84 αναφέρουν ότι τυπικά χρησιμοποιούν στη τιμολόγηση των προϊόντων 

τους το μεταβλητό κόστος ενώ το 83% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί το πλήρες 

κόστος. Το μέγεθος της επιχείρησης δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στη
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προτίμηση των διευθυντών στο πλήρες κόστος, αφού η χρήση του μεταβλητού 

κόστους είναι το ίδιο σπάνια τόσο στις 500 μεγαλύτερες όσο και στις 500 

μικρότερες επιχειρήσεις του δείγματος.

Σύμφωνα με τον Govindaragan ο κυριότερος λόγος που οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τη πλήρη κοστολόγηση στη τιμολόγηση των προϊόντων είναι ότι 

το μοντέλο της μεγιστοποίησης του κέρδους δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

πραγματικές συνθήκες. Το μοντέλο προϋποθέτει ότι ο διευθυντής της επιχείρησης 

θα αναζητήσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις και θα επιλέξει αυτή που θα 

μεγιστοποιεί τα κέρδη. Σε πραγματικές συνθήκες οι διευθυντές δεν έχουν το 

χρόνο, τους πόρους και τις πληροφορίες για να δράσουν με αυτό τον τρόπο. 

Αντίθετα προτιμούν να αναζητήσουν μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση να την 

υιοθετήσουν και μετά να ασχοληθούν με το επόμενο πρόβλημα που τους 

απασχολεί.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο προϋποθέτει την 

εφαρμογή του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης. Οι Διευθυντές των 

επιχειρήσεων παρόλο που θα μπορούσαν ίσως ως ένα βαθμό να προβλέψουν τη 

προσφορά και τα κόστη που θα πραγματοποιούνταν σε ορισμένα επίπεδα 

παραγωγής, αδυνατούν να προβλέψουν τη ζήτηση και τη ποσότητα των 

προϊόντων που θα πωλούνταν για κάθε συγκεκριμένη τιμή μονάδας. Χωρίς τη 

γνώση της καμπύλης ζήτησης δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ο νόμος της 

προσφοράς και της ζήτησης.

Ένας τρίτος λόγος που σύμφωνα με τον Govindaragan δεν χρησιμοποιείται 

στη τιμολόγηση το μεταβλητό κόστος είναι ότι η τιμή είναι μόνο μια παράμετρος 

του μείγματος μάρκετινγκ. Έκτος από τη τιμή οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων
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ενδιαφέρονται επίσης και για άλλους παράγοντες όπως οι στρατηγικές προβολής, 

τα κανάλια διανομής, και η ποιότητα παραγωγής

Είναι αλήθεια πως η μέθοδος της Πλήρους κοστολόγησης είναι αυτή που έχει 

επικρατήσει στις επιχειρήσεις όλου του κόσμου, όσο τουλάχιστον αφορά τις 

εξωτερικά δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Τελευταία 

αναπτύσσεται και η χρήση της Άμεσης κοστολόγησης από πολλές επιχειρήσεις 

για εσωτερική κυρίως χρήση, για τη λήψη αποφάσεων μέσο - βραχυπρόθεσμου 

χαρακτήρα και για την εκτίμηση και αξιολόγηση της προσφοράς των διαφόρων 

τμημάτων ή και επιχειρήσεων ενός τομέα. Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω 

κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τη 

χρησιμότητα και την εγκυρότητα της μιας ή της άλλης μεθόδου. Τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας έχουν αναλυθεί εις μάκρος από πολλούς 

έγκυρους επιστήμονες του χώρου. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι δεν είναι 

απαραίτητο οι δύο μέθοδοι να αντιμετωπίζονται σαν αμοιβαία αποκλεισμένες 

μέθοδοι.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι η χρήση της Άμεσης κοστολόγησης 

δεν συνεπάγεται ότι θα υποκαταστήσει απαραίτητα την Πλήρη κοστολόγηση. 

Θεωρούμε ότι μια καλά πληροφορημένη και ενημερωμένη διοίκηση μιας 

επιχείρησης χρειάζεται τόσο τη γνώση και τη χρήση του περιθωρίου συνεισφοράς 

αλλά και των στοιχείων του πλήρους κόστους για τη κατάρτιση του 

προϋπολογισμού αλλά και τη λήψη των διαφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή μιας μεθόδου που θα συνδύαζε τόσο την 

Άμεση όσο και τη Πλήρη κοστολόγηση θα έφερνε τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Παραδείγματος χάρη η αυξητική επίδραση της αλλαγής των στοιχείων του 

σταθερού κόστους στο κόστος αποθέματος θα μπορούσε να αφαιρεθεί από τα
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κέρδη που προκύπτουν με την Άμεση κοστολόγηση ώστε τελικά να μην αλλοιωθεί 

η συμβατική αρχή του κέρδους (του κέρδους δηλαδή που προκύπτει με τη μορφή 

της πλήρους κοστολόγησης). Το εισόδημα που θα προέρχεται μόνο από τις 

πωλήσεις θα διακρίνεται από αυτό που θα προέρχεται μόνο από την αλλαγή στα 

αποθέματα. Επίσης θα υπάρχει και η τόσο σημαντική διάκριση των εξόδων σε 

μεταβλητά και σταθερά έξοδα.

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων τα διευθυντικά 

στελέχη μπορούν να σχηματίσουν άποψη ευκολότερα και σαφώς ασφαλέστερα 

από ό,τι στη περίπτωση όπου θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά μια μέθοδος . 

Αυτή η διπλή προσέγγιση παρέχει στη διοίκηση πρόσθετες πληροφορίες τις 

οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη λήψη διαφόρων επιχειρηματικών 

αποφάσεων και παράλληλα οι καταστάσεις που καταρτίζει να είναι συμβατοί με 

τους φορολογικούς και οικονομικούς κώδικες. Ένα σύστημα συνδυασμού Άμεσης 

και Πλήρους κοστολόγησης προσφέρει περισσότερο αποτελεσματικό έλεγχο του 

κόστους αφού εκμεταλλεύεται σε αυτό το σημείο τα πλεονεκτήματα των δύο 

μεθόδων.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο «συνδυασμός» η επιχείρηση θα 

χρησιμοποιεί κατ’ αρχήν τη Άμεση κοστολόγηση. Ένα ποσό, ίσο με το ποσό των 

σταθερών εξόδων το οποίο θα έπρεπε αποθεματοποιηθεί μεταφέρεται σαν 

μετατεθειμένα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα μέχρι να πραγματοποιηθεί μια ρύθμιση 

στο τέλος του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στη μέθοδο «εξομάλυνσης» των 

δύο μεθόδων κοστολόγησης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή υπολογίζουμε αρχικά 

τα καθαρά κέρδη χρησιμοποιώντας την Άμεση κοστολόγηση και στη συνέχεια 

αφού προστεθούν τα αποθεματοποιημένα σταθερά Γ.Β.Ε. και αφαιρεθούν τα κατά
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την προηγούμενη χρήση αποθεματοποιημένα σταθερά Γ.Β.Ε. προκύπτουν τα 

κέρδη χρήσεως κατά τη Πλήρη κοστολόγηση.

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του παραδείγματος της σελίδας 21 δείχνουμε 

στο παρακάτω παράδειγμα την εξομάλυνση των δύο μεθόδων.

Κέρδη υπολογισμένα με την Άμεση Κοστολόγηση 4.000.000

+ Τα σταθερά Γ.Β.Ε. που αποθεματοποιούνται με τη πλήρη 30 X 40=1.200.000 

κοστολόγηση (μέσω του τελικού αποθέματος)

- Τα σταθερά Γ.Β.Ε που αποδεσμεύονται με την πλήρη Κοστολόγηση 10 X 40= 400.000 

(μέσω του Αρχικού Αποθέματος)

Κέρδη υπολογισμένα με την Πλήρη Κοστολόγηση 4.800.000

Ή διαφορετικά:

Αξία σταθερών Γ.Β.Ε που δεσμεύονται στο Τελικό απόθεμα 1.200.000

- Αξία σταθερών Γ.Β.Ε που αποδεσυεύονται υέσω Αρχικού απoθέuατoc 400.000 

Διαφορά κερδών κατά πλήρη κοστολόγηση (θετική ή αρνητική) 800.000

Με αυτόν τον απλό τρόπο η διοίκηση θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να 

απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα και τις βοήθειες που τις προσφέρουν οι δύο 

μέθοδοι χωρίς σε καμία περίπτωση να παραπλανάται από το ένα ή το άλλο 

αποτέλεσμα. Καταλήγοντας φυσικά σε αυτό το συμπέρασμα αποδεχόμαστε,
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σαφώς, την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή της Αμεσης κοστολόγησης στην 

ομαλή και αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης.

Από τα μεγαλύτερα εμπόδια που υπάρχουν για την εφαρμογή του τύπου 

της εξομάλυνσης στις επιχειρήσεις είναι ότι η επιχείρηση που θα προσπαθήσει να 

εφαρμόσει έναν συνδυασμό των δύο μεθόδων, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήματα τους, θα πρέπει να τηρεί ένα σύστημα καταγραφής στοιχείων 

κόστους και για τις δύο μεθόδους, πράγμα που επί του παρόντος κρίνεται για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις εξαιρετικά ασύμφορο. Η εξέλιξη των λογισμικών 

συστημάτων διαχείρισης και συστημάτων αυτόματης καταγραφής της (barcodes) 

επιτρέπει σε πολλές επιχειρήσεις να καταγράφουν αυτόματα, γρήγορα και με 

χαμηλές δαπάνες όλα εκείνα τα στοιχεία του κόστους των προϊόντων που θα 

επέτρεπαν την παράλληλη χρήση και των δύο μεθόδων.

Μια δεύτερη πρόταση στην οποία καταλήγουμε και στην οποία επίσης 

προτείνεται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων κοστολόγησης και όχι απαραίτητα η 

απόρριψη της μιας από τις δύο, παρατίθεται αμέσως παρακάτω.

Πρόκειται για το Ενιαίο Σύστημα κοστολόγησης το οποίο αποτελεί μία 

Συνέχεια μεθόδων κοστολόγησης που, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, 

απαρτίζεται από την Υπέρ- Πλήρη έως και την Υπέρ-Άμεση κοστολόγηση και το 

οποίο παρουσιάστηκε από τους Alan Reinstein και Mohammed Ε. Bayou (1997).

Τα συστήματα κοστολόγησης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου της 

Άμεσης και της Πλήρους κοστολόγησης, έχουν συχνά επιπτώσεις στην απόδοση 

της Διοίκησης της επιχείρησης, επηρεάζοντας τον όγκο των αποθεμάτων της 

επιχείρησης. Το κόστος παραγωγής είναι ένα κόστος που μπορεί να 

αποθεματοποιηθεί, π.χ. μέρος του κόστους μπορεί να απορροφηθεί από το 

προϊόν και να αποτελέσει μέρος του αποθέματος, αν το προϊόν μείνει αδιάθετο
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στο τέλος της χρήσης. Δεδομένου ότι διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης 

ταξινομούν διαφορετικές δαπάνες σαν κόστη παραχθέντων, τέτοια συστήματα θα 

δίνουν διαφορετικό κόστος πωληθέντων, μεικτό κέρδος, περιθώριο συμβολής, 

καθαρό κέρδος. Κατά συνέπεια, διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης έχει 

διαφορετική επίπτωση στην απόδοση του Management και άρα στην αποδοχή 

του. Παραδείγματος χάριν, ο συνυπολογισμός των σταθερών Γενικών 

Βιομηχανικών εξόδων στο κόστος παραγωγής παρέχει ένα κίνητρο για τους 

διευθυντές να αυξήσουν τα αποθέματα προκειμένου να καταγράψουν υψηλότερο 

εισόδημα, μέσω της αποθεματοποίησης των σταθερών Γ.Β.Ε. Αντίθετα, το Άμεσο 

σύστημα κοστολόγησης μεταχειρίζεται όλα τα σταθερά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

ως κόστη περιόδου - (ως μη- αποθεματοποιήσιμα) και όχι σαν κόστη προϊόντος. 

Δεδομένου λοιπόν ότι τίποτα από αυτές τις σταθερές δαπάνες δεν μεταφέρεται 

μέσω των αποθεμάτων στις μελλοντικές χρήσεις, δεν υπάρχουν σημαντικά 

κίνητρα για αύξηση των αποθεμάτων.

Πέραν όμως των δύο συγκεκριμένων συστημάτων Κοστολόγησης 

παρουσιάζεται και μια πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων τα οποία θα τα 

ονομάζουμε παράγωγα συστήματα της Άμεσης και Πλήρης κοστολόγησης.

Τα παράγωγα αυτών των συστημάτων περιλαμβάνουν την υπέρ- πλήρη 

κοστολόγηση και την υπέρ-μεταβλητή κοστολόγηση. Η υπέρ-μεταβλητή 

κοστολόγηση «αποθεματοποιεί» μόνο τα κόστη των πρώτων υλών και θεωρεί όλα 

τα άλλα κόστη συμπεριλαμβανομένων του κόστους της εργασίας και των Γενικών 

Βιομηχανικών Εξόδων, σαν σταθερά, επομένως θεωρεί αυτά ως εκπνεύσαντα 

(Garrison και Noreen, 1994, σελ. 329 Goldratt και COX, 1992 - όπως αναφέρουν οι Reinstein , 

Bayou σελ 492). Η υπέρ-πλήρης κοστολόγηση αντιπροσωπεύει το αντίθετο άκρο, 

όπου όλες οι δαπάνες ακόμη και αυτές των λειτουργιών πωλήσεων και
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Διοικήσεως συμπεριλαμβάνονται ως κόστος παραχθέντων (Garrison και Noreen, 

1994, σελ 329 - Homgren et ΑΙ, σελ 308 όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 492). Ο 

λόγος που η συγκεκριμένη μέθοδος μεταχειρίζεται έτσι τις δαπάνες είναι ότι το 

πραγματικό πλήρες κόστος του προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 

κόστη αποθεμάτων. Επομένως η υπέρ-πλήρης κοστολόγηση ενθαρρύνει την 

αύξηση των αποθεμάτων. Αντίθετα η υπέρ-μεταβλητή κοστολόγηση προσφέρει το 

χαμηλότερο κίνητρο για αύξηση αποθεμάτων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν μεταξύ αυτών των δύο άκρων 

(Garrison και Noreen, 1994,). Οι Gress και Pettijohn (1985, όπως αναφέρουν οι 

Reinstein, Bayou σελ 492). διαπίστωσαν ότι 52 τοις εκατό των 219 επιχειρήσεων που 

ερεύνησαν χρησιμοποιούσαν την Άμεση κοστολόγηση είτε ως αρχικό είτε ως 

συμπληρωματικό σχήμα στην υποβολή έκθεσης στη ανώτερη διεύθυνση της 

Επιχείρησης.

Μερικοί συγγραφείς επίσης υποστηρίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν την Πλήρη κοστολόγηση για τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις 

και για φορολογικούς σκοπούς (Homgren et ΑΙ, 1997, σελ 309- Ochsenchlanger, 1990 

όπως αναφέρουν οι Reinstein , Bayou σελ 492). Εντούτοις, τουλάχιστον τέσσερις 

παραλλαγές της Πλήρους κοστολόγησης υφίστανται: παραδοσιακή Πλήρης 

κοστολόγηση, συνδυασμός A.B.C και Πλήρους κοστολόγησης, συνδυασμός 

παραδοσιακής Πλήρους κοστολόγησης και υπέρ-Πλήρους κοστολόγησης και 

συνδυασμός A.B.C και υπέρ- Πλήρους κοστολόγησης. Αυτή η ποικιλία 

παραλλαγών της πλήρους κοστολόγησης παράγει διαφορετικά κόστη 

αποθεμάτων, τα οποία προέτρεψαν τους ΖίπιπιβΓποη (1995, σελ. 453) και 

Ochsenchlanger (1990 - όπως αναφέρουν οι Reinstein , Bayou σελ 492). στην ερώτηση 

εάν η Πλήρης κοστολόγηση θα πρέπει να είναι η μόνη μέθοδος για λόγους GAAP
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και φορολογίας. Για εξωτερικούς λόγους υποβολής εκθέσεων, οι ελεγκτές πρέπει 

να επεκτείνουν τους ελέγχους συνέπειας προκειμένου να περιλάβουν και αυτά τα 

υποσυστήματα κοστολόγησης απορρόφησης. Για εσωτερικούς λόγους υποβολής 

εκθέσεων, στα περισσότερα δυτικά έθνη, μια επιλογή συστήματος κοστολόγησης 

από τους επιχειρηματίες, περιορίζεται μόνο από τους διαφορετικούς όρους των 

εσωτερικών σκοπών παρά από τη GAAP.

Με άλλα λόγια, τα πρότυπα διοικητικής λογιστικής στερούνται την 

επιτακτική επιβολή από τους ρυθμιστές των προτύπων λογιστικής και τις 

επαγγελματικές ελεγκτικές οργανώσεις (Schiff και Penino, 1991, σελ. 90-όπως αναφέρουν 

οι Reinstein , Bayou σελ 492). Μια «φασματοειδής» ενότητα, μια αλληλουχία ή 

συνέχεια, (Product Costing Continuum) κοστολόγησης προϊόντων, που 

αναπτύσσεται κατωτέρω, προσφέρει μια πολλαπλότητα των συστημάτων που 

μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς από αυτούς τους εξωτερικούς και εσωτερικούς 

σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

Η ενοποιημένη δομή των συστημάτων κοστολόγησης προϊόντων έχει 

διάφορους στόχους συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

♦ αύξηση του αριθμού των εναλλακτικών συστημάτων κοστολόγησης 

προϊόντων προκειμένου να αντιμετωπίσει τη πληθώρα και τη 

ποικιλομορφία των προβλημάτων της Διοίκησης

♦ προώθηση της ευελιξίας των συστημάτων λογιστικής δαπανών και

♦ υιοθέτηση των συνεχών στρατηγικών βελτίωσης που κρύβονται κάτω 

από τις νέες ιαπωνικές τεχνικές κοστολόγησης όπως το Target Costing 

(μείωση του κόστους μέχρι του σημείου που θα επιτευχθεί το 

επιδιωκόμενο κέρδος έχοντας τη τιμή του προϊόντος σταθερή)
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Οι Managers αντιμετωπίζουν συχνά ζητήματα που συνδέουν μια συνέχεια 

δύο άκρων. Παραδείγματος χάριν, ο όγκος αποθεμάτων μπορεί να τοποθετηθεί 

σε μια συνέχεια που κυμαίνεται από πάρα πολύ χαμηλά ως τα πάρα πολύ υψηλά 

επίπεδα. Η παραγωγή μιας εταιρείας αποτελείται επίσης από ένα εύρος των τιμών 

που μπορεί να περιλάβει τα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. από τις πολυέξοδες 

διαδικασίες διάθεσης των πυρηνικών ή επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων), 

τα ουδέτερα απόβλητα (π.χ. από τα μη-επικίνδυνα απόβλητα με μια αμελητέα 

περιβαλλοντική επίδραση), τα απορρίμματα ,τα υποπροϊόντα, σημαντικά 

προϊόντα που πωλούνται σε ένα χονδρικό εμπόριο, και σημαντικά προϊόντα που 

πωλούνται σε μια βάση λιανικού εμπορίου. Στη συνέχεια, τα υποπροϊόντα 

μπορούν να ταξινομηθούν, σύμφωνα με τις τιμές τους, σε εκείνα που είναι 

παραπλήσια των απορριμμάτων σε εκείνα που αντιμετωπίζονται σαν σημαντικά 

προϊόντα και στα ενδιάμεσα.

Αυτή η «συνέχεια» χαρακτηρίζει τα περισσότερα διευθυντικά ζητήματα και 

επεκτείνεται σε πολλά συστήματα λογιστικής δαπανών και αρχές. Παραδείγματος 

χάριν, τα συστήματα κοστολόγησης εκτέλεσης παραγγελίας, κοστολόγησης 

λειτουργίας και κοστολόγησης επεξεργασίας επιδεικνύονται συνήθως σε μια 

συνέχεια και όχι τόσο σαν μεμονωμένα και αποκλειστικά εργαλεία (Homgren et ai, 

1997, σελ. 95 - όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 490). Ο επιμερισμός του κόστους 

εξηγείται επίσης ως μια συνέχεια, αρχίζοντας με ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα 

ποσοστιαίου επιμερισμού και τελειώνοντας με τα πολλαπλά συστήματα 

κοστολόγησης βασισμένα στη δραστηριότητα (Activity Based Costing - A.B.C) 

(Bayou και Green, 1991-όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 490).

Η δομή του κόστους παρουσιάζει ένα άλλο παράδειγμα συνέχειας. Ο Miller 

et AI (1992- όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 490). σε έρευνα που έκανε στη
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δομή του κόστους πέντε διαφορετικών βιομηχανιών αναφέρει τα διαφορετικά 

ποσοστά του κόστους παραγωγής προς τα έσοδα πωλήσεων. Σύμφωνα με την 

έρευνα του στις δομές δαπανών των πέντε βιομηχανικών ομάδων, τα άμεσα 

υλικά κυμαίνονται από 26,0 έως 35,5 τοις εκατό, και η άμεση εργασία κυμαίνεται 

από 6,2 έως 10,3 τοις εκατό. Αυτή η μελέτη βρήκε μικρότερη απόκλιση στη δομή 

δαπανών από αυτή των Szendi και Elmore (1993, σελ. 66- όπως αναφέρουν οι Reinstein, 

Bayou σελ 490). όπου παρουσιάζει το φάσμα του ποσοστού (αρχίζοντας με 1-10 

τοις εκατό και τελειώνοντας με τα διαστήματα 81-90 τοις εκατό) των άμεσων 

υλικών, της άμεσων εργασίας και των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων όπως αυτό 

γίνεται αντιληπτό από 90 αποκρινόμενους από διαφορετικές επιχειρήσεις σε 

διαφορετικές βιομηχανίες

Εν συντομία, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Διοικήσεις 

και τα συστήματα λογιστικής δαπανών διαφέρουν μεταξύ των επιχειρήσεων και 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου για την ίδια επιχείρηση. Η ένταξη 

διάφορων συστημάτων κοστολόγησης σε μια συνέχεια είναι σύμφωνη με τη 

συνεχή φύση αυτών των ζητημάτων. Η σημασία μιας συνέχειας συστημάτων 

κοστολόγησης προέρχεται από μια άλλη βαθιά ανάγκη, την ευελιξία. Η γρήγορη 

υιοθέτηση της ρομποτικής, της τεχνολογίας υπολογιστών και των ολοκληρωμένων 

συστημάτων, π.χ. ευέλικτα συστήματα κατασκευής (FMS), έχει επιτρέψει στους 

κατασκευαστές να παραγάγουν μια “ευέλικτη” ποικιλία των προϊόντων σε 

διαφορετικά σχήματα, μεγέθη, χρώματα και μορφές. Αυτή η ευελιξία κατασκευής 

απαιτεί μια αντίστοιχη ευελιξία στα συστήματα λογιστικής κόστους. Η 

προτεινόμενη συνέχεια συστημάτων κοστολόγησης προϊόντων, που παραθέτει 

αρχικά 13 διαφορετικά συστήματα, ενισχύει την ευελιξία λογιστικής κόστους . 

Παραδείγματος χάριν, κάθε μία από τις κοστολόγηση επεξεργασίας παραγγελίας,
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και κοστολόγηση λειτουργίας μπορεί να έχει 13 διαφορετικές εκδόσεις, 

παρέχοντας κατά συνέπεια επιλογές πολλών εναλλακτικών συστημάτων στους 

αποφασίζοντες. Η αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω 13 διαφορετικών 

συστημάτων ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσης μελέτης.

Αυτή η συνέχεια, η ενοποιημένη δομή των συστημάτων κοστολόγησης 

προϊόντων, συντελεί στην επιτάχυνση της υιοθέτησης των νέων συνεχών 

τεχνικών βελτίωσης. Κατ' αρχάς, οι μηχανικοί σχεδιασμού προϊόντων χρειάζονται 

διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης προκειμένου να ορίσουν τις δαπάνες 

«στόχους» των διαφορετικών προϊόντων και των συστατικών τους κατά τη 

διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού. Δηλαδή διαφορετικά προϊόντα έχουν 

διαφορετικούς στόχους δαπανών που μπορούν να απαιτήσουν διαφορετικό 

σύστημα κοστολόγησης για τη μέτρησή τους. Δεύτερον, δεδομένου ότι υπάρχει 

ένα όριο στη συνεχή βελτίωση (Kato, 1993, σελ. 44 Tanaka, 1993 όπως αναφέρουν οι 

Reinstein, Bayou σελ. 491), η μεταπήδηση από τα τρέχοντα συστήματα 

κοστολόγησης, κάτω από τα οποία ένας διευθυντής φθάνει σε αυτό το όριο 

συνεχούς βελτίωσης, σε άλλα συστήματα κοστολόγησης προϊόντων μπορεί να 

αρχίσει το συνεχή κύκλο βελτίωσης ξανά από την αρχή.

Ο ύστατος στόχος της ιαπωνικής φιλοσοφίας ‘Just in Time’ (JIT) είναι να 

φέρει μηδενικά αποθέματα, ένας στόχος που επιτυγχάνεται σπάνια στην πράξη, 

εξ αιτίας κάποιων αβεβαιοτήτων όπως οι διακοπές των μηχανών, οι απεργίες 

εργασίας, τα προβλήματα με προμηθευτές, καθυστέρηση στις μεταφορές, 

διακυμάνσεις στη ζήτηση, ακύρωση παραγγελίας πελατών, αναβολή ή ρύθμιση, η 

χρήση της (LIFO), η φορολογική επίδραση της επί της επιχείρησης όταν το 

απόθεμα μηδενίζεται, και η δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι εσπευσμένες 

παραγγελίες από τους σημαντικούς πελάτες. Το απόθεμα παρέχει ένα μέσο να
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αντιμετωπιστούν αυτές οι αβεβαιότητες. Η ύπαρξη των αποθεμάτων σε αυτό το 

αβέβαιο περιβάλλον καθίσταται αναγκαία - όπως παρουσιάζεται από τις 

πρόσφατες τάσεις στην αμερικανική οικονομία όπου τα αποθέματα έχουν φθάσει 

σε ένα σημαντικό επίπεδο.

Το τμήμα αμερικανικού εμπορίου ανέφερε ότι το απόθεμα αυξήθηκε κατά 

0,1 τοις εκατό και έφθασε τα $997.49 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 1996 (Arden- 

Smith, 1996, σελ. Α2- όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 494). Μια αύξηση στα 

αποθέματα στέλνει τουλάχιστον δύο μηνύματα. Πρώτον, «προβάλλει στοιχεία ότι 

οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τα αποθέματά τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

την ζήτηση». Δεύτερον, όταν οι επιχειρήσεις αυξάνουν πάρα πολύ τα αποθέματα, 

“τείνουν να συγκρατήσουν την παραγωγή αισθητά, συχνά με συνέπεια τη μείωση 

του προσωπικού” (Harper, 1994, σελ. Α2- όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 494). 

Βέβαια, το πρόβλημα έπειτα δεν είναι να εξαλείψουν τα αποθέματα, αλλά να 

καθορίσουν το βέλτιστο ποσό αποθέματος σε συνάρτηση με τους διάφορους 

περιορισμούς των αβεβαιοτήτων και των διευθυντικών στόχων. Δεδομένου ότι το 

βέλτιστο απόθεμα μπορεί να ποικίλει μεταξύ των εξαιρετικά υψηλών και χαμηλών 

επιπέδων, η ανώτερη Διοίκηση πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα συστήματα 

κοστολόγησης προκειμένου να παρακινήσουν τους διευθυντές παραγωγής να 

κρατήσουν τα αποθέματα τους κοντά στα βέλτιστα επίπεδα.

Για να βοηθήσει να ολοκληρώσει αυτόν τον στόχο, η ανώτερη Διοίκηση 

πρέπει να αλλάζει το βέλτιστο επίπεδο αποθεμάτων επιλέγοντας το κατάλληλο 

σύστημα κοστολόγησης από τη συνέχεια, το φάσμα, των συστημάτων 

κοστολόγησης προϊόντων. Παραδείγματος χάριν εάν τα αποθέματα κυμαίνονται 

σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα επάνω από το βέλτιστο σημείο, η διεύθυνση μπορεί 

να ενθαρρύνει τη μείωση αποθεμάτων με την επιλογή του μη
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«αποθεματοποιήσιμου» συστήματος κοστολόγησης που δεν επιτρέπει καμία 

απορρόφηση δαπανών στα αποθέματα. Στην πραγματικότητα, η χρησιμοποίηση 

τέτοιου συστήματος κοστολόγησης επιδιώκει να ολοκληρώσει το στόχο JIT’s - 

μηδέν απόθεμα. Ένας διευθυντής τμήματος έχει το λιγότερο κίνητρο να αυξήσει τα 

αποθέματα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Εντούτοις, εάν το απόθεμα 

μειώνεται κάτω από το βέλτιστο επίπεδο, η διαχείριση μπορεί να επιλέξει τα 

συστήματα κοστολόγησης στο άλλο τέλος της συνέχειας, του φάσματος, π.χ., το 

σύστημα υπέρ- πλήρους κοστολόγησης το οποίο ενθαρρύνει τη συγκέντρωση 

αποθεμάτων.

Αυτό το ευρύ «φάσμα», η συνέχεια των συστημάτων κοστολόγησης προσφέρει 

τη σχετική πληροφόρηση για τη τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει μια 

επιχείρηση όταν μάλιστα οι τιμές πώλησης εξαρτώνται σημαντικά από το κόστος 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης την κανονική τιμολόγηση για προϊόντα που 

πωλούνται σε κανονικές αγορές (λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο), τη τιμολόγηση 

υποπροϊόντων και άλλες ειδικές αποφάσεις τιμολόγησης όπως η εκτέλεση μιας ειδικής 

παραγγελίας που υπερβαίνει τη ικανότητα του εργοστασίου. Μια κανονική τιμή στο 

λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο θα πρέπει να καλύψει το πλήρες κόστος του προϊόντος 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα κέρδος. Το πλήρες κόστος στο λιανεμπόριο 

μπορεί να υπερβεί το πλήρες κόστος του χονδρικού εμπορίου επειδή οι επιχειρήσεις 

ξοδεύουν συχνά περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη της εμπορικής επιχείρησης και 

την προσέλκυση και τη διατήρηση των πελατών από ότι κάνουν για τις πωλήσεις του 

χονδρεμπορίου. Συνεπώς, στο λιανεμπόριο, το πλήρες κόστος μπορεί να καθοριστεί 

από ένα συνδυασμό παραδοσιακής πλήρους κοστολόγησης και υπέρ πλήρους 

κοστολόγησης.

Η τιμολόγηση ενός υποπροϊόντος εξαρτάται από την αξία του σχετικά με τα κύρια
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προϊόντα. Μερικά υποπροϊόντα είναι τόσο ασήμαντα που είναι σχεδόν απορρίμματα ή 

απόβλητα, ενώ άλλα είναι τόσο σημαντικά στην αξία που ταξινομούνται κοντά στα 

κύρια (κοινά) προϊόντα. Συνήθως, τα απορρίμματα έχουν μια ελάχιστη (συχνά 

μηδενική) αξία πωλήσεως και είτε πωλούνται, είτε χρησιμοποιείται στην παραγωγή 

(ανακυκλώνεται) (Homgren, et το ΑΙ, το 1997, σελ. 545-όπως αναφέρουν οι Reinstein, Bayou σελ 

495). Ένα υποπροϊόν που κρίνεται σημαντικό στην αξία θα πρέπει να απορροφήσει 

μερικά κόστη που ξοδεύονται στην κοινή διαδικασία που παρήγαγε το κύριο προϊόν 

μαζί με το υποπροϊόν. Για πολλές αποφάσεις, εντούτοις, το διατιθέμενο κοινό ποσό 

θεωρείται συνήθως άσχετο επειδή προκύπτει συχνά από ένα αυθαίρετο σχέδιο 

κατανομής. Ένα διατιθέμενο κόστος ανιχνεύσιμο στο υποπροϊόν (π.χ. το υποπροϊόν 

είναι μια κανονική παραγωγή με μια σχετικά σημαντική αξία) γίνεται ένα άμεσο κόστος 

ακόμα κι αν το ποσό είναι περίπου μετρημένο.

Η άγνοια ανίχνευσης των κοινών δαπανών στο υποπροϊόν απορρίπτει 

οποιαδήποτε σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ της κοινής διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων της. Με άλλα λόγια, οι κοινές μέθοδοι κατανομής του κόστους 

μπορούν να επηρεάσουν το ποσό, αλλά όχι την ανιχνεύσιμη φύση, του κόστους. 

Κατά συνέπεια, όλες οι άμεσες δαπάνες που επισημαίνονται στο υποπροϊόν 

παρέχουν τη βάση για την απόφαση τιμολόγησης. Τα άμεσα συστήματα 

κοστολόγησης (παραδοσιακή Άμεση κοστολόγηση και συνδυασμοί της με Activity 

Based Costing, και υπέρ-Άμεση κοστολόγηση) παρέχουν τις χρήσιμες βάσεις για την 

τιμολόγηση εκείνων των υποπροϊόντων που σχεδόν “προσεγγίζουν” τη κατάσταση 

των κυρίων προϊόντων. Εν συντομία, οι επιχειρησιακές πρακτικές υπαγορεύουν 

συνήθως τα διαφορετικά μέτρα σχετικής σημασίας για τα διαφορετικά προϊόντα, τους 

πόρους, και τις δραστηριότητες. Με βάση αυτά τα κατώτατα όρια σχετικής σημασίας, 

οι ελεγκτές μπορούν να συμβουλέψουν τους πελάτες τους να επιλέξουν τα κατάλληλα
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συστήματα από τη συνέχεια των συστημάτων κοστολόγησης.

Τα Άμεσα συστήματα κοστολόγησης παρέχουν την ελάχιστη προσφορά 

που μπορεί να επιτευχθεί για την σύναψη κυβερνητικών συμβάσεων. Ο 

καθορισμός αυτού του σημείου είναι σημαντικός για τις στρατηγικές τιμολόγησης: 

οι τιμές των μη επαναλαμβανόμενων συμβάσεων περιορισμένης διάρκειας 

πρέπει να καλύψουν όλα τα άμεσα ανιχνεύσιμα κόστη της σύμβασης. Εντούτοις, 

όταν οι κυβερνητικές συμβάσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των έργων που 

αναλαμβάνει μια επιχείρηση, γίνονται ένα επιχειρησιακό τμήμα της επιχείρησης, 

και μια σύμβαση θα πρέπει να απορροφήσει όχι μόνο όλες τις άμεσες δαπάνες, 

τις ανιχνεύσιμες στα προϊόντα της, αλλά και το μερίδιό από τα εταιρικά (κοινά) 

κόστη. Η τιμολόγηση δεν είναι σε αυτήν την περίπτωση, βασισμένη στις 

μεμονωμένες μονάδες της σύμβασης ούτε στη συγκεκριμένη σύμβαση, αλλά στη 

βάση τμήματος (τμήμα κρατικών συμβάσεων). Η Πλήρης κοστολόγηση και η 

υπέρ-Πλήρης κοστολόγηση με τις παραδοσιακές μορφές τους και τις εκδόσεις 

Activity Based Costing τους παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες.

Η ειδική τιμολόγηση συγκεκριμένης παραγγελίας, αποκαλούμενη συνήθως 

τιμολόγηση περιθωρίου συνεισφοράς, καλύπτει τις μεταβλητές δαπάνες. Για 

αυτόν το λόγο, συστήματα κοστολόγησης βασισμένα στην Άμεση κοστολόγηση 

είναι χρήσιμα επειδή υπογραμμίζουν τις μεταβλητές δαπάνες ενός προϊόντος 

απαραίτητου να καθορίσει το περιθώριο συμβολής του (Reinstein, Bayou, σελ. 

490-496).
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