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Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σημασία της λήψης ορθών αποφάσεων και της μείωσης του 

κόστους των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών έχει προσλάβει 
σημαντικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, λόγω του έντονου 
παγκόσμιου ανταγωνισμού και των συνεχών τεχνολογικών καινοτομιών. 
Προς τούτο, η γνώση από τη Διοίκηση των επιχειρήσεων του ακριβούς 

κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων ή υπηρεσιών τους 
καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Πολύ περισσότερο δε, σε μια εποχή που 

τα σταθερά Γ.Β.Ε. αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού 

κόστους, με αποτέλεσμα ο έλεγχος αυτού να γίνεται ακόμα 
δυσκολότερος.

Τα τελευταία 150 χρόνια, η Διοικητική Λογιστική έχει να επιδείξει 
διάφορα συστήματα κοστολόγησης με γνώμονα τον τρόπο με τον οποίο 
επιμερίζουν το έμμεσο κόστος στα διάφορα προϊόντα. Οι εξελίξεις, όμως, 

που προαναφέρθηκαν έχουν ωθήσει πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

ένα νέο σύστημα, το Activity Based Costing. To ABC αποτελεί μια νέα, 

επαναστατική αντίληψη όσον αφορά τα συστήματα κοστολόγησης και 
μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης, η οποία έρχεται αφενός μεν να 

καλύψει τα κενά των προηγούμενων συστημάτων και αφετέρου να 
εφοδιάσει τους διοικούντες την επιχείρηση με ακριβή και σχετική 

πληροφόρηση ως προς το πραγματικό κόστος λειτουργίας της, τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων και τη μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα να 
καταγράψει την έκταση εφαρμογής αυτής της νέας μεθόδου, να αναλύσει 
και αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους το ABC εφαρμόζεται ή δεν 
εφαρμόζεται, καθώς και να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από πρακτικά 

θέματα που αφορούν την υιοθέτησή του. Η συλλογή των στοιχείων έγινε 

μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία στάλθηκαν σε 78 από τις μεγαλύτερες 

ελληνικές επιχειρήσεις. Μετά την επεξεργασία των απαντήσεων, τα

IV



Περίληψη

σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα

εξής:
• Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων όχι μόνο δεν εφαρμόζει, 

αλλά ούτε γνωρίζει το νέο σύστημα.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν το 
ABC, το κάνει επειδή δεν διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα 
συντελέσουν ώστε να αποκομίσει μεγάλα οφέλη από την εφαρμογή 
του.

• Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τις επιχειρήσεις της έρευνας στην 

εφαρμογή του ABC είναι ότι αυτό αποτελεί μια πιο ακριβή μέθοδο για 
την κοστολόγηση των προϊόντων, δίνει πιο σχετικά κόστη για τη λήψη 

αποφάσεων, όπως η τιμολόγηση προϊόντων, η ιδιοπαραγωγή ή 
ανάθεση σε τρίτους, η βελτίωση διαδικασιών και ο σχεδιασμός 

προϊόντων, καθώς και το ότι η εφαρμογή του βελτιώνει τις μεθόδους 
μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης (performance rieasurement).

• Τα κυριότερα και πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα που 

σχετίζονται με την εφαρμογή του ABC είναι οι δυσκολίες στη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, η ελλιπής εκπαίδευση 
των εργαζομένων ως προς το ABC και τα ξεπερασμένα πληροφοριακά 
συστήματα που χρειαζόταν αναβάθμιση ή αντικατάσταση.

• Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC θεωρούν ως τα 
σημαντικότερα πλεονεκτήματα τη συμβολή του ως προς τη λήψη 

ορθότερων αποφάσεων, τον καλύτερο έλεγχο του κόστους, τη συνεχή 
βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την αλλαγή των 
αντιλήψεων των διοικούντων για πολλά σταθερά έξοδα και τη 
μετατροπή πολλών εμμέσων εξόδων σε άμεσα.

• Κατά αντιστοιχία, θεωρούν ως τα σημαντικότερα μειονεκτήματά του 
αφενός μεν ότι λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών 
μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη στην κοστολόγηση των προϊόντων και 

των διαδικασιών, αφετέρου δε, ότι δημιουργούνται υψηλά έξοδα από 

την ύπαρξη πολλών κέντρων δραστηριότητας και οδηγών κόστους.
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Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί τη χρήση των 
τελειότερων δυνατόν συστημάτων λογιστικής πληροφόρησης. Ο έντονος, 

παγκόσμιος, επιχειρηματικός ανταγωνισμός, οι μεγάλες εξελίξεις που 

παρατηρούνται στις τεχνολογίες παραγωγής και των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, καθώς και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες τιμές των α’ υλών, 

καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη λογιστικών συστημάτων πληροφόρησης 
που θα παρέχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση και θα υποστηρίζουν 

τις προσπάθειες της διοίκησης για έλεγχο του κόστους, μέτρηση και 

βελτίωση της παραγωγικότητας και βελτίωση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Ένα τέτοιου είδους σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης, το 

οποίο εξυπηρετεί τις προαναφερθείσες επιδιώξεις είναι το Activity Based 

Costing - ABC. Ήδη, σε πολλές χώρες του εξωτερικού, έχουν γίνει 

αντιληπτές οι σημαντικές δυνατότητές του και χρησιμοποιείται ευρύτατα.
Στο εξωτερικό (με τις Η.Π.Α. να πρωτοστατούν, καθώς η ιδέα του 

ABC πρωτοξεκίνησε εκεί από τις πρωτοποριακές ιδέες του Robert S. 
Kaplan στο βιβλίο του «Relevance Lost : The Rise and Fall of 
Management Accounting») έχουν διεξαχθεί έρευνες που σκοπεύουν να 
καταγράψουν τις εμπειρίες όλων εκείνων των επιχειρήσεων που 
εφάρμοσαν, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, το ABC και να διερευνήσουν τους 
λόγους για τους οποίους η εφαρμογή του είναι επωφελής και υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, όμως, δεν 
έχει επιχειρηθεί κατά το παρελθόν να καταγραφεί, μελετηθεί και αναλυθεί η 
αποδοχή που έχει αυτή η σύγχρονη λογιστική πρακτική από τις 

επιχειρήσεις, παρά την αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι η προσφορά της 

μπορεί να αποδειχτεί ανεκτίμητη. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία 

επιχειρεί να καταγράψει την έκταση εφαρμογής του ABC από τις

ι
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ελληνικές επιχειρήσεις και να αναλύσει και αιτιολογήσει τους λόγους 

για τους οποίους το ABC εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται.

Ειδικότερα, η έρευνα που διεξήχθη προσπάθησε να απαντήσει στα 
ακόλουθα ερωτήματα :

• Κατά πόσο γνωρίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη μέθοδο του ABC;

• Ποια είναι η έκταση και οι λόγοι εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις;

• Ποια προβλήματα συνάντησαν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του 
και πως τα ξεπέρασαν; Ποια από αυτά εξακολουθούν να υφίστανται;

• Πόσο ικανοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις από την υιοθέτηση του ABC 

σε σχέση με το προϋπάρχον του ABC σύστημα κοστολόγησης;

• Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αναγνωρίζουν ως 

σημαντικότερα οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC;

Η καινοτομία της έρευνας έγκειται στο γεγονός πως για πρώτη 
φορά επιχειρείται η καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των πορισμάτων που 

προκύπτουν από τα ανωτέρω ερωτήματα για μια οικονομία που βρίσκεται 
στη φάση της ανάπτυξης, όπως είναι η ελληνική. Η σημασία της έρευνας 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν λάβει κανείς υπ' όψιν ότι τα συμπεράσματά 
της θα μπορούσαν ίσως να εφαρμοστούν από χώρες που προσομοιάζουν 

στο ελληνικό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως π.χ. η 
Πορτογαλία, η Ιρλανδία κ.α.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, λοιπόν, στο κεφάλαιο 2, γίνεται η 

παρουσίαση κάποιων βασικών εννοιών κόστους, απαραίτητων για την 
περαιτέρω ανάλυση του θέματος. Έτσι, ορίζεται το κόστος, αναφέρεται η 
χρησιμότητά του και γίνονται κάποιες σημαντικές διακρίσεις του. Εν 
συνεχεία, γίνεται λόγος για την πρακτική του μερισμού του εμμέσου 
κόστους, τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, καθώς και για τους 
τρόπους που επινοήθηκαν για την υπερπήδηση αυτών των 

προβλημάτων, με την εξέλιξη των συστημάτων κοστολόγησης.

Στο κεφάλαιο 3 επιχειρείται μια παρουσίαση των βασικών εννοιών 

του ABC, των απαραίτητων στοιχείων για το σχεδίασμά ενός τέτοιου 
συστήματος και η περιγραφή ενός άριστου συστήματος ABC. Εξετάζονται
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επίσης οι δυνατότητες εφαρμογής του από τις επιχειρήσεις, τα πρακτικά 
προβλήματα που συναντώνται κατά την εφαρμογή του, καθώς και τα 
σπουδαιότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Με τη χρήση 

αριθμητικών παραδειγμάτων γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν τα 

πραγματικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του, ενώ στο 

τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια σύντομη αναφορά στις δυνατότητες 
εφαρμογής και τα οφέλη του ABC για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Δηλαδή, 

αναφέρονται τα διάφορα βήματα που ακολουθήθηκαν για τα κριτήρια 
επιλογής του δείγματος, το σχεδίασμά του ερωτηματολογίου και τον τρόπο 

επαφής με τις επιχειρήσεις.
Ακολούθως, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα ευρήματα της 

έρευνας μέσα από μια συστηματοποιημένη μορφή πινάκων και 

γραφημάτων και γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσής τους. Όπου κατέστη 
δυνατόν, πραγματοποιήθηκε και μια σύγκριση των ευρημάτων της 

παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ABC σε άλλες 

χώρες (κυρίως στις Η.Π.Α.). Επιπροσθέτως, στο τέλος του κεφαλαίου 
αυτού αναφέρονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας, οι 

περιορισμοί της γενίκευσης των συμπερασμάτων αυτών και γίνονται 
προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο νέο σύστημα κοστολόγησης.



Κόστος - Κοστολόγηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΟΣΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Ορισμός - Χρησιμότητα - Διακρίσεις κόστους

2.1.1 Γενικά

Ο όρος κόστος χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθημερινή ζωή 
από όλους μας. «Όλα έχουν ένα κόστος» λέει ο θυμόσοφος λαός, 
υπονοώντας ότι κάθε απόφασή μας, κάθε ενέργεια, κάθε πράξη μας 
συνεπάγεται μια αναπόφευκτη θυσία. Το ίδιο συμβαίνει και στην 
περίπτωση των οικονομικών μονάδων. Απαιτούνται εκ μέρους τους 
οικονουικέο θύσίες, προκειμένου αυτές να επιτελέσουν τους σκοπούς 
για τους οποίους συστάθηκαν (δημιουργία εσόδων για τις 
κερδοσκοπικές μονάδες, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών για τις μη 
κερδοσκοπικές μονάδες).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κόστος θα μπορούσε να 
οριστεί ως «η (συνήθως) σε χρήμα εκφραζόμενη θυσία που εκ 
προθέσεως υφίσταται κανείς για την απόκτηση ή δημιουργία υλικών ή 
άυλων οικονομικών αγαθών».1 Ένας τέτοιος ορισμός, όμως, περικλείει 
τον κίνδυνο να ταυτίσει κανείς την έννοια του κόστους με την έννοια του 
εξόδου, πράγμα το οποίο δεν είναι ορθό. Το κόστος κατ' αρχήν δεν 
είναι οικονομική θυσία, όπως είναι το έξοδο, αλλά ένα ενεργητικό 
στοιχείο. Με άλλα λόγια αντιπροσωπεύει το σύνολο των χρησιμοτήτων 
που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί (αναλωθεί) μέχρι τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες 
χρονικές περιόδους. Με τη χρησιμοποίηση/διάθεση/ανάλωσή του για 
κάποιο σκοπό (δημιουργία εσόδων ή κάλυψη κοινωνικών αναγκών) το

1 Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγνατιάδη. Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 33
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κόστος τελικά μετατρέπεται σε έξοδο. Συνεπώς το έξοδο είναι το κόστος 
που έχει εκπνεύσει (αναλωθεί), χαρακτηρίζεται δηλαδή ως το μέτρο του 
τμήματος εκείνου από το σύνολο των υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει 
το κόστος, το οποίο (τμήμα) έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
δεδομένης περιόδου για την παραγωγή ή πρόσδοση ωφέλειας.

Αν επιθυμούσαμε να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
για την κατανόηση της παραπάνω διάκρισης, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε το εξής: για την κατασκευή 100 μονάδων του ετοίμου 
προϊόντος Πι η επιχείρηση καταβάλλει 4 εκατομμύρια δρχ για την αγορά 
πρώτων υλών (που χρειάστηκε το Πι), για αμοιβές προσωπικού 
παραγωγής 2 εκατομμύρια, και για αγορά και χρήση άλλων αγαθών και 
υπηρεσιών (π.χ. βοηθητικές ύλες, αμοιβές επιβλεπόντων, απόσβεση 
των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του Πι) 3 
εκατομμύρια. Επομένως, η αξία του αγαθού αυτού είναι 9 εκατομμύρια 
(κόστος κτήσης). Για όσο χρονικό διάστημα το Πι παραμένει 
αποθεματοποιημένο, το κόστος του αποτελεί ένα στοιχείο του 
ενεργητικού. Σε οποιαδήποτε, όμως, μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα 
έχει αναλωθεί ένα τμήμα του κόστους, δηλαδή αν διατεθεί (ή σε άλλη 
περίπτωση χρησιμοποιηθεί), όπως θα συμβεί στην περίπτωση της 
πώλησής του, το τμήμα αυτό του κόστους θα έχει μεταπέσει στην 
κατηγορία του εξόδου. Το κόστος του διατεθέντος/χρησιμοποιηθέντος 
αγαθού Πι καθίσταται πλέον έξοδο, με την ονομασία κόστος 
πωληθέντων.

Έτσι, λοιπόν, είναι καλύτερα, ίσως, να υιοθετηθεί ο ορισμός του 
κόστους που δίνεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 
σύμφωνα με τον οποίο «κόστος είναι η διάθεση ή η επένδυση 
αγοραστική δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και 
υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση 
εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών».2

Όπως καθίσταται φανερό από τον ορισμό που προηγήθηκε, το 
κόστος απόκτησης των υλικών ή άυλων αγαθών αποτελεί ένα μέτρο της 
οικονομικής λειτουργίας μιας οικονομικής μονάδας. Όσο μικρότερο είναι

: Λογιστική Κόστους / Βενιέρη, Εκδόσεις Σμπίλια. Αθήνα 1986. σελ.21
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το κόστος απόκτησης των αναγκαίων μέσων δράσης και επιτέλεσης 
των συγκεκριμένων σκοπών των οικονομικών μονάδων, τόσο 
επιτυχέστερη κρίνεται η επιτέλεση του έργου αυτών. Είναι προφανής, 
επομένως, η μεγάλη σπουδαιότητα που έχουν οι πληροφορίες κόστους 
για τη Διοίκηση των οικονομικών μονάδων και ειδικότερα των 
επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται στη Διοίκηση των 
επιχειρήσεων από τα διάφορα συστήματα κοστολόγησης (cost 
accounting systems), τα οποία θεωρούνται από τα πλέον κύρια και 
περισσότερο αξιόπιστα ποσοτικά συστήματα πληροφόρησης σε όλες 
σχεδόν τις επιχειρήσεις3, για το σχεδίασμά της δράσης, τον έλεγχο και 
τη λήψη αποφάσεων.

Ομως η έννοια του κόστους αυτή καθεαυτή έχει μικρή μόνο 
σημασία αν δεν συνοδεύεται από έναν επιθετικό προσδιορισμό 
δηλωτικό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κόστους (π.χ. μεταβλητό 
ή σταθερό κόστος, ελεγχόμενο ή μη ελεγχόμενο κόστος κλπ.), ως και 
των ιδιαίτερων αναγκών πληροφόρησης που έχει η διοίκηση και που 
αυτό έρχεται να ικανοποιήσει. Έτσι, στο επόμενο τμήμα θα γίνει 
σύντομη αναφορά στις κατηγορίες κόστους και τις αντίστοιχες ανάγκες 
που ικανοποιούν.

3 Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar. Prentice Hall. Ninth
Edition. 1997. σελ. 2
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2.1.2 Κατηγορίες κόστους και χρησιμότητά του

Το κόστος μπορεί να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα 
με διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια. Εν συνεχεία θα δοθεί μια γενική 
διάκριση του και κάποιες ειδικότερες.

I. Γενική διάκριση

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2. ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ο όρος βιομηχανικός, που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 
γίνει η γενική διάκριση του κόστους, δεν θα πρέπει να εκληφθεί με την 
στενή έννοια του όρου, δηλαδή την καθεαυτή βιομηχανική παραγωγή 
(μεταποίηση). Αντιθέτους, έχει την έννοια της μετατροπής κάποιου 
αγαθού σε άλλο αγαθό που να προσδίδει μεγαλύτερη αξία στον 
καταναλωτή. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, στο εξής θα αναφερόμαστε 
στο κόστος τόσο των μεταποιητικών επιχειρήσεων, όσο και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Έχοντας κάνει αυτή την απαραίτητη διευκρίνιση, θα μπορούσαμε 
να αναγνωρίσουμε τρία βασικά στοιχεία που συνιστούν το συνολικό 
βιομηχανικό κόστος (ή κόστος παραγωγής) μιας επιχείρησης:

• τις πρώτες ύλες

• την άμεση εργασία
• τα γενικά βιομηχανικά έξοδα

Πρώτες ύλες είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο 
παραγόμενο προϊόν. Το κόστος τους επιβαρύνει απευθείας το 
παραγόμενο προϊόν, καθώς είναι ευκόλως ανιχνεύσιμο και άμεσα 
συνδεδεμένο με την παραγωγική διαδικασία.
Άμεση εργασία είναι η εργασία που προσφέρουν οι εργάτες, οι οποίοι 
ασχολούνται άμεσα με την επεξεργασία των πρώτων υλών. Η 
επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών από την 
αρχική μορφοποίηση μέχρι την τελειοποίηση του προϊόντος. Το κόστος
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της άμεσης εργασίας μπορεί επίσης να συνδεθεί άμεσα με το κάθε 
παραγόμενο προϊόν.
Γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) είναι όλα εκείνα τα έξοδα που δεν 
σχετίζονται άμεσα με τα συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή τμήματα 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο κοστολόγησης (και καλούνται 
αντικείμενα κόστους), αφορούν όμως στη λειτουργία της παραγωγής. 
Στα ΓΒΕ περιλαμβάνονται τα έξοδα εκείνα που πραγματοποιούνται στο 
στάδιο μετατροπής της πρώτης ύλης σε έτοιμο προϊόν ή μετατροπής 
ενός υλικού από μια μορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. Τα ΓΒΕ είναι δυσκόλως ανιχνεύσιμα ως προς το 
αντικείμενο κόστους, γιατί συνήθως αποτελούνται από πολλά χωριστά 
κόστη μικρού ποσού, που βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης 
διαφορετικών διευθυντών. Παραδείγματα τέτοιων εξόδων είναι τα εξής:

♦ το ενοίκιο του εργοστασίου
♦ η έμμεση εργασία, δηλαδή η εργασία που προσφέρεται όχι για 

να γίνει επεξεργασία του προϊόντος, αλλά για να υποβοηθηθεί 
η επεξεργασία αυτή (π.χ. ο μισθός του επιβλέποντος 
παραγωγής και ο μισθός των συντηρητών μηχανημάτων)

♦ τα βοηθητικά υλικά (π.χ. στουπιά, μηχανέλαια, εργαλεία)
♦ η ενέργεια για να κινηθούν τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πολλών προϊόντων
♦ οι αποσβέσεις και τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των 

εργοστασίων , των μηχανημάτων κ.ο.κ.
Τα ΓΒΕ είναι εξ ορισμού έυυεσα κόστη (η έννοια του έμμεσου 

κόστους θα δοθεί στη συνέχεια) ως προς τα παραγόμενα προϊόντα, 
γιατί δεν είναι εύκολη η άμεση σύνδεσή τους με αυτά. Αυτό δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην ακριβή μέτρηση του κόστους προϊόντος, ή 
υπηρεσίας, ή λειτουργίας ενός τμήματος του εργοστασίου κλπ., όπως 
θα δούμε αργότερα.
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Ως προς το μη βιομηχανικό κόστος, αυτό περιλαμβάνει δύο είδη 
κόστους:

• τα γενικά έξοδα πωλήσεων ή διάθεσης

• τα γενικά έξοδα διοίκησης
Τα γενικά έξοδα πωλήσεων ή διαθέσεως περιλαμβάνουν όλα εκείνα 
τα έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φτάσουν τα τελικά 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες στα χέρια των καταναλωτών. Παραδείγματα 
τέτοιου είδους εξόδων αποτελούν τα έξοδα διαφήμισης, οι προμήθειες 
των πωλητών, τα μεταφορικά, τα υλικά συσκευασίας κ.α.
Τα γενικά έξοδα διοίκησης περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα έξοδα που 
δημιουργούνται στα πλαίσια της διοίκησης της επιχείρησης και 
πραγματοποιούνται προκειμένου να υποστηρίξουν τις υπόλοιπες κύριες 
λειτουργίες. Παραδείγματα τέτοιου είδους εξόδων αποτελούν το ενοίκιο 
των γραφείων της διοίκησης, ο φωτισμός και η θέρμανση των κεντρικών 
γραφείων, οι αμοιβές των νομικών συμβούλων κ.α.

Το κόστος πρώτων υλών, άμεσης εργασίας και τα ΓΒΕ (δηλαδή 
το κόστος παραγωγής) καλείται και κόστος προϊόντος, επειδή το 
κόστος αυτό ενσωυατώνεται στο συγκεκριμένο προϊόν που παράγεται. 
Αντίθετα, τα λοιπά είδη κόστους, τα έξοδα πωλήσεων και διοικήσεως, 
συνιστούν κόστος περιόδου, δηλαδή δεν ενσωματώνονται στο κόστος 
προϊόντος, αλλά θεωρούνται ως εκπνεύσαν κόστος, άρα έξοδο, και ως 
εκ τούτου βαρύνουν το αποτέλεσμα χρήσης, ανεξάρτητα του αν 
παράχθηκαν προϊόντα και πόσα. Με άλλα λόγια το κόστος περιόδου 
συνδέεται με το χρόνο μάλλον παρά με τα παραγόμενα προϊόντα.

Η διάκριση σε κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση της επιχείρησης, γιατί τη βοηθεί να 
εκτελέσει δύο σημαντικές λειτουργίες, την αποτίμηση των 
αποθεμάτων και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσης

Όσον αφορά την αποτίμηση των αποθεμάτων, το κόστος, όπως 
έχει προαναφερθεί, αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού και μόνο όταν 
εκπνεύσει, αναλωθεί, καταστραφεί, ή απολεσθεί αποτελεί έξοδο. Η 
σημασία της γνώσης του κόστους για την αποτίμηση των διαφόρων 
ειδών αποθεμάτων είναι προφανής, καθώς μόνο τα μη εκπνεύσαντα
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κόστη αποθεματοποιούνται. Είναι μια χρησιμότητα των πληροφοριών 
κόστους που σχετίζεται κυρίως με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική.

Ως προς τον προσδιορισμό του αποτελέσματος των εργασιών, 
δεδομένου ότι το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) είναι η διαφορά έσοδα - 
έξοδα και ότι τα έσοδα είναι εξ αντικειμένου δεδομένα, η γνώση του 
κόστους κατά προϊόν (ή άλλες διακρίσεις) είναι απαραίτητη γα τον 
καθορισμό αναλυτικών (κατά προϊόν κλπ.) αποτελεσμάτων. Εξάλλου, η 
εξατομίκευση του κόστους κάθε προϊόντος, υπηρεσίας, ή πελάτη 
αποτρέπει τον προσδιορισμό συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από το συμψηφισμό ειδών που πωλούνται με κέρδος και 
ειδών που πωλούνται με ζημία και ελέγχεται η αποδοτικότητα των 
απασχολούμενων στην παραγωγή τους κεφαλαίων. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, η επιχείρηση μπορεί να κατευθύνει τη δραστηριότητά της προς 
εκείνα τα προϊόντα/υπηρεσίες και εκείνους τους πελάτες που 
προσφέρουν τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Επίσης ο 
προσδιορισμός του αποτελέσματος των εργασιών διαμορφώνει και το 
τελικό ύψος των κερδών επί των οποίων η επιχείρηση θα φορολογηθεί, 
αλλά και εκείνο των μέρος των κερδών, το οποίο θα διανεμηθεί στους 
μετόχους με τη μορφή μερίσματος.

II. Ειδικότερες διακρίσεις

Από τις ειδικότερες διακρίσεις του κόστους, για το σκοπό της 
εργασίας αυτής είναι αρκετό να αναφερθούν οι παρακάτω :

Α'. Διάκριση του κόστους αναλόνωο me δυνατότητας ελέγχου του

rum
Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε:
1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η διάκριση αυτή γίνεται κατ' εξοχή για εσωτερικούς σκοπούς, 

δηλαδή για να καταβληθεί προσπάθεια συμπίεσης και ελέγχου του 
κόστους, αποτελεί δέ τμήμα της λεγάμενης Λογιστική κατά τομέα
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Ευθύνης {Responsibility Accounting)4 Ελεγχόμενο κόστος είναι εκείνο 
το οποίο καθορίζεται σε ένα ορισμένο επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας της 
επιχείρησης, για δεδομένο χρονικό διάστημα. Είναι φανερό ότι 
χρειάζονται δύο χαρακτηριστικά στοιχεία για τη διάκριση του 
ελεγχόμενου από το μη ελεγχόμενο κόστος: ο καθορισμός μιας 
ιεραρχίας, ενός επιπέδου διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τη 
διαμόρφωση και το ύψος της δαπάνης, και ο προσδιορισμός του 
χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφερόμαστε. Παράδειγμα τέτοιου 
κόστους μπορεί να είναι οι διαφημίσεις για το τμήμα πωλήσεων.

Η σημασία αυτής της διάκρισης έγκειται στο γεγονός ότι η 
Διοίκηση οφείλει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει ποιος ευθύνεται για το 
ύψος μιας δαπάνης, ώστε να μπορεί να αποδώσει τις ανάλογες ευθύνες 
εφόσον κρίνει ότι το ύψος αυτό υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες της 
επιχείρησης, ή να είναι σε θέση να γνωρίζει τα περιθώρια που διαθέτει 
για περαιτέρω μείωση ή και εξάλειψή του εφόσον η παρουσία του δεν 
προσθέτει αξία στη λειτουργία του οργανισμού.

Β\ Διάκριση του κόστοικ αναλόνακ me συνάφειεκ του ή υη νια 
λήψη αποφάσεων

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε:
1. ΣΧΕΤΙΚΟ ή ΣΥΝΑΦΕΣ ή ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΑΣΧΕΤΟ ή ΚΟΙΝΟ ή ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Σχετικό είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται 

αν πάψει να υφίσταται το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Αντίστοιχα, 
άσχετο είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται αν 
πάψει να υφίσταται το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Αυτού του 
είδους η διάκριση έχει ευρεία χρήση στην περίπτωση που η επιχείρηση 
καλείται να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών λύσεων όπως, παραδείγματος 
χάριν, ως προς τη διατήρηση ή μη ενός προϊόντος, ενός πελάτη, ενός 
τμήματός της κ.ο.κ. Μόνο το σχετικό κόστος θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ' όψιν κατά τη λήψη της απόφασης.

Α Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγνατιάόη. Θεσσαλοιίκη 1978. σελ. 79
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Γ\ Διάκριση του κόστους αναλόνακ me συυπεριψοράς του
Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε:
1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
3. ΗΜΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ή ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ως μεταβλητό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του 

συμμεταβάλλεται (κατά κάποιο ρυθμό) με τις μεταβολές του βαθμού 
δραστηριότητας. Παράδειγμα τέτοιου κόστους είναι το κόστος άμεσης 
εργασίας. Ως σταθερό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του 
δεν συμμεταβάλλεται (μέσα σε ορισμένα όρια) με τις μεταβολές του 
βαθμού δραστηριότητας. Το χαρακτηριστικό του σταθερού κόστους δεν 
είναι ότι παραμένει αμετάβλητο, αλλά ότι η μεταβολή του οφείλεται σε 
άλλα αίτια εκτός από τις αυξομειώσεις του βαθμού δραστηριότητας και 
ότι η μεταβλητότητά του σχετίζεται με το χρόνο μάλλον, παρά με τις 
μεταβολές του βαθμού δραστηριότητας. Παράδειγμα τέτοιου κόστους 
είναι το ενοίκιο του εργοστασίου. Το ημιμεταβλητό κόστος είναι 
σταθερό μέχρι ενός σημείου και από εκεί και πέρα μεταβάλλεται με 
κάποιο ρυθμό. Το μεταβλητό κόστος είναι πάντα και σχετικό, ενώ το 
σταθερό μπορεί να είναι σχετικό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι άσχετο κόστος.

Οι διακρίσεις αυτές του κόστους επιτρέπουν τους διοικούντες τις 
επιχειρήσεις να εκτελούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις 
ακόλουθες βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες: τον επιχειρηματικό 
σχεδίασμά των μελλοντικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων και τη λήψη αποφάσεων (π.χ. αγορά από τρίτους ή 
ιδιοπαραγωγή, υποκατάσταση ανθρώπων από μηχανές, τιμολογιακή 
πολιτική κ.α.)

Δ'. Διάκριση του κόστοικ αναλόνακ πκ συσγέτιστκ του υε το 
αντικείμενο κόστους

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε:
1. ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
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Άμεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά χάριν ενός μόνο 
είδους προϊόντος, ή λειτουργίας, ή πελάτη, ή τμήματος, ή άλλης 
υποδιαίρεσης της επιχείρησης, που αποτελεί αντικείμενο κόστους 5 
Χαρακτηριστικό του κόστους αυτού είναι ότι είναι εύκολα ανιχνεύσιμο 
από τη διοίκηση. Παράδειγμα τέτοιου κόστους είναι το κόστος των α' 
υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος. Έμμεσο είναι το κόστος που 
γίνεται ταυτόχρονα χάριν περισσοτέρων του ενός ειδών προϊόντων, ή 
λειτουργιών, ή τμημάτων της επιχείρησης.6 Παραδείγματα τέτοιου 
κόστους είναι οι αποσβέσεις των μηχανών και ο μισθός του 
επιβλέποντος της παραγωγής.

Ένα έμμεσο κόστος μπορεί να μετατραπεί σε άμεσο αν γίνουν οι 
κατάλληλες ενέργειες για την ανίχνευσή του. Συχνά, όμως, δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες οργανωτικές, τεχνικές, λογιστικές κ.α. 
προϋποθέσεις για την μετατροπή του από έμμεσο σε άμεσο και το 
κόστος που απαιτείται για τη δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων και 
την εξακρίβωση της αμεσότητας της δαπάνης είναι απαγορευτικό και 
δεν αντισταθμίζεται από την ωφέλεια που δίνει η ακρίβεια της 
κοστολόγησης. Παραδείγματος χάριν, μια επιχείρηση χρησιμοποιεί 
ηλεκτρική ενέργεια τόσο για την ηλεκτροκίνηση των μηχανών του 
εργοστασίου, όσο και για τον φωτισμό των γραφείων της διοίκησης. Αν 
δεν υπάρχουν δύο ξεχωριστοί μετρητές που να καταγράφουν το έξοδο 
που αφορά τη λειτουργία παραγωγής και το έξοδο που αφορά τη 
λειτουργία διοίκησης, το έξοδο αυτό θα είναι έμμεσο ως προς τις 
μονάδες του παραγόμενου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το 
συνολικό ποσό της ανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 
κατανεμηθεί μεταξύ των δύο λειτουργιών με κάποια αναλογία.

Προκειμένου, λοιπόν, να καθοριστεί το ακριβές κόστος για την 
παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, ή για την εξυπηρέτηση ενός 
πελάτη, όλα τα έμμεσα κόστη θα πρέπει να επιυεριστούν. Ως 
επιμερισμός κόστους ορίζεται σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό 

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

? Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγναηάόη, Θεσσαλονίκη 1978. σελ. 41
α Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγνατιάση. Θεσσαλονίκη 1978. σελ. 41
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διάφορους φορείς (προϊόντα ή υπηρεσίες) για χάρη των οποίων 
πραγματοποιείται». Για να πραγματοποιηθεί ο επιμερισμός του κόστους 
πρέπει να βρεθεί, για κάθε κατηγορία κόστους, ένα μέγεθος που να 
συνδέει το κόστος με το αντικείμενο κόστους που ευθύνεται γι' αυτό. Το 
μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται ως βάση στους υπολογισμούς και ως εκ 
τούτου ονομάζεται βάση μερισμού (ή επιμερισμού).

Η επιλογή μιας λανθασμένης βάσης μερισμού μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα η Διοίκηση να αποκτήσει μη ακριβείς πληροφορίες κόστους 
για την εκτέλεση των βασικών της λειτουργιών. Αυτό, όμως, σε μια 
εποχή που η σπουδαιότητα που έχει η λεπτομερής πληροφόρηση περί 
κόστους για την επιχείρηση είναι μεγάλη, είναι απαγορευτικό. Η 
σπουδαιότητα αυτή καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερη λόγω των 
απαιτήσεων των καταναλωτών για μεγαλύτερη ποικιλία αγαθών, με 
καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερη τιμή, με αποτέλεσμα να 
προκύπτει η ανάγκη για μια επιχείρηση να έχει όσο το δυνατόν 
χαμηλότερο κόστος.

Η μείωση του κόστους συνιστά την τρίτη κατά σειρά 
σπουδαιότητας αλλαγή στρατηγικής των επιχειρήσεων που κρίνεται 
αναγκαία σύμφωνα με μια σχετική έρευνα.7 Όμως, η μείωση του 
κόστους προϋποθέτει την ακριβή μέτρηση αυτού και αυτή με τη σειρά 
της προϋποθέτει τον επιτυχή μερισμό του εμμέσου κόστους, για τον 
οποίο γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω.

Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar. Prentice Hall. Ninth
Edition. 1997. σελ. 12
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2.2 Μερισμός κόστους

Ο μερισμός ή μη του εμμέσου κόστους αποτελεί ένα άλυτο 
πρόβλημα και έχουν γραφεί πολλά γύρω από αυτό το θέμα. Ένα από 
τα κύρια ζητούμενα των ερευνητών σχετικά με το θέμα του μερισμού 
του εμμέσου κόστους, και επομένως και των ΓΒΕ, που από τη φύση 
τους αποτελούν έμμεσο κόστος, είναι οι σκοποί που εξυπηρετούνται 
από την πραγματοποίηση του μερισμού. Οι σπουδαιότεροι σκοποί που 
αναγνωρίζονται είναι οι εξής:
1. Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων
2. Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων
3. Τιμολογιακή πολιτική
4. Έλεγχος κόστους και αξιολόγηση αποδόσεων

Οπως είναι φανερό, ο μερισμός των ΓΒΕ βοηθεί την επιχείρηση 
να αποτιμήσει με ακρίβεια τα αποθέματά της και ως εκ τούτου να 
προσδιορίσει και το αποτέλεσμα των εργασιών της, να αποφασίζει 
μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων, λαμβάνοντας υπ' όψιν όσες 
πληροφορίες κόστους μπορούν να θεωρηθούν σχετικές με την εκάστοτε 
απόφαση, να τιμολογεί τα προϊόντα της κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα η τελική τιμή πώλησης να μην καλύπτει το 
πλήρες κόστος παραγωγής και διάθεσής τους, και να ελέγχει όλες τις 
πηγές δημιουργίας εξόδων με απώτερο σκοπό να τις μειώσει στο 
ελάχιστο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Ο επιτυχής μερισμός του εμμέσου κόστους προϋποθέτει την 
επιλογή μιας κατάλληλης βάσης μερισμού έτσι, ώστε όλοι οι 
προαναφερόμενοι σκοποί που ο μερισμός έρχεται να εξυπηρετήσει να 
επιτυγχάνονται πραγματικά και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
Διοίκησης. Η επιλογή της κατάλληλης βάση μερισμού είναι μια απλή και 
εύκολη υπόθεση στην περίπτωση που παράγεται ένα μόνο προϊόν ή 
περισσότερα από ένα που χρησιμοποιούν, όμως, ομοιόμορφη 
διαδικασία (οι μονάδες του παραγόμενου προϊόντος αποτελούν τη βάση 
μερισμού). Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν παράγονται πολλά προϊόντα,
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ή όταν η διαδικασία παραγωγής είναι πολύπλοκη. Με την επιλογή 
διαφορετικών βάσεων μερισμού, μπορεί να προκύψει τελείως 
διαφορετική κάθε φορά κατανομή των ΓΒΕ και επομένως τελείως 
διαφορετικό (ή και διαστρεβλωμένο) ανά μονάδα κόστος παραγωγής, 
και άρα έτσι ανοίγεται η πόρτα στην αυθαιρεσία και την 
υποκειμενικότητα.

Η επιλογή της βάσης μερισμού γίνεται στην πράξη με γνώμονα 
κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια:8

• Δικαιοσύνη ή Αυεοοληωία (Fairness or Equity)
Αυτό το κριτήριο συναντάται συχνά στα κρατικά συμβόλαια, 

όπου ο μερισμός του κόστους αποτελεί μέσο για τον καθορισμό μιας 
τιμής ικανοποιητικής τόσο για το κράτος, όσο και για τους προμηθευτές 
του. Ο μερισμός θεωρείται ως ένας «λογικός» και «δίκαιος» τρόπος 
καθορισμού τιμής πώλησης και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Βέβαια, 
είναι φανερή η δυσκολία εφαρμογής του κριτηρίου στην πράξη, λόγω 
της υποκειμενικής του φύσης. Για παράδειγμα, οι διευθυντές των 
τμημάτων μπορεί να διαφωνούν με τον γενικό διευθυντή για το ποιο 
είναι ένα «δίκαιο» μερίδιο των ΓΒΕ που πρέπει να μεριστεί σε κάθε 
τμήμα, παρ' όλο που και τα δύο μέρη συμφωνούν στο ότι η αμεροληψία 
είναι απαραίτητη στο μερισμό του κόστους. Για τις περισσότερες 
περιπτώσεις μερισμού, η αμεροληψία είναι ένα μάλλον ιδανικό παρά 
λειτουργικό κριτήριο.

• Όα>ελοο (Benefit)

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, τα ΓΒΕ μερίζονται στα αντικείμενα 
κόστους ανάλογα με τα οφέλη που αυτά λαμβάνουν από τις υπηρεσίες 
για τις οποίες τα έμμεσα έξοδα πραγματοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, 
το κόστος μιας διαφημιστικής εκστρατείας που προβάλλει την εικόνα 
της επιχείρησης και όχι κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, θα πρέπει να 
κατανεμηθεί με βάση το ύψος των πωλήσεων ανά προϊόν, γιατί η

8 Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar. Prentice Hall. Ninth
Edition. 1997. σελ. 475
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παραδοχή του κριτηρίου αυτού είναι ότι όσα προϊόντα πούλησαν 
περισσότερες μονάδες, ωφελήθηκαν περισσότερο από τη διαφημιστική 
εκστρατεία, έναντι των υπολοίπων προϊόντων.

• Αιτία (Cause)
Με αυτό το κριτήριο τα ΓΒΕ μερίζονται ανάλογα με τον 

παράγοντα ή τους παράγοντες που τα δημιούργησαν, εφόσον οι 
παράγοντες αυτοί είναι αναγνωρίσιμοι για τα αντικείμενα κόστους στα 
οποία θα γίνει ο μερισμός. Για παράδειγμα τα έξοδα ελέγχου ποιότητας 
μπορούν να κατανεμηθούν με βάση τις ώρες των τεστ ποιότητας που 
πραγματοποιήθηκαν για κάθε προϊόν. Μολονότι, η ανεύρεση της αιτίας 
δημιουργίας ενός ΓΒΕ είναι δύσκολη στην πράξη, το κριτήριο αυτό είναι 
το λιγότερο υποκειμενικό.

• Ανεξαρτησία των αντικειυένων kcxjtouc (Independence of cost 
objects)

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, η μέθοδος μερισμού πρέπει να 
σχεδιάζεται έτσι, ώστε το ποσό που μερίζεται σε κάποιο αντικείμενο 
κόστους να μην επηρεάζεται από τις ενέργειες ή τα γεγονότα σε άλλα 
αντικείμενα κόστους κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
πραγματοποιείται ο μερισμός. Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν ο σκοπός του μερισμού είναι η αξιολόγηση των 
αποδόσεων συγκεκριμένων αντικειμένων κόστους, όπως είναι τα 
τμήματα μιας επιχείρησης.

• Ικανότητα αποοοόωησης (Ability to bear)
Αυτό το κριτήριο συνήθως προτείνεται ως η τελευταία 

εναλλακτική λύση, όταν δεν μπορεί να βρεθεί ένα άλλο καλύτερο 
κριτήριο. Σύμφωνα με αυτό, το κόστος μερίζεται ανάλογα με την 
ικανότητα των αντικειμένων κόστους να απορροφούν το κόστος. 
Συνεπώς, οδηγεί σε μερισμό με βάση κάποιο μέτρο του μεγέθους των 
αντικειμένων κόστους, με τη λογική ότι τα μεγαλύτερα αντικείμενα 
κόστους μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος των ΓΒΕ.
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Έχοντας επιλέξει, με τη χρήση ενός από τα ανωτέρω κριτήρια, 
την κατάλληλη βάση μερισμού, θα πρέπει η επιχείρηση να βεβαιωθεί 
για την αξιοπιστία που παρέχουν οι πληροφορίες που αυτή η βάση 
δίνει, ώστε να μην οδηγείται σε διαστρεβλωμένα κόστη προϊόντων, 
υπηρεσιών ή τμημάτων και ακολούθως σε λανθασμένες αποφάσεις. 
Μια αξιόπιστη βάση μερισμού θα πρέπει να πληροί δύο κριτήρια: 9 
α) να επιτυγχάνει την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ 
της υπολογιζόμενης επιβάρυνσης και της πραγματικής ανάλωσης της 
δαπάνης
β) να μειώνει την υπολογιστική διαδικασία και το αντίστοιχο κόστος 
(μεταξύ δύο ή περισσοτέρων βάσεων που δίνουν περίπου την ίδια 
κατανομή των ΓΒΕ, επιλέγεται η απλούστερη βάση).

Όσα προαναφέρθηκαν δημιουργούν εύλογες απορίες ως προς 
τη χρησιμότητα σε τελική ανάλυση του μερισμού του εμμέσου κόστους. 
Είναι προφανές ότι υπό ορισμένες συνθήκες, ο μερισμός του εμμέσου 
κόστους όχι μόνο δεν διευκολύνει το έργο της διοίκησης, αλλά μάλλον 
το δυσχεραίνει. Δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι βάσεις 
μερισμού επιλέγονται αυθαίρετα και υποκειμενικά, είναι προφανές γιατί 
η κατανομή του έμμεσου κόστους στα επιμέρους προϊόντα, λειτουργίες 
κλπ. επί σειρά ετών αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της Διοικητικής 
Λογιστικής.

Οι απόψεις των περισσοτέρων ερευνητών για το ζήτημα του 
μερισμού του κόστους ποικίλουν από τη θέση ότι ο καθορισμός του 
τρόπου μερισμού αποτελεί ουσιαστικά μια αυθαίρετη απόφαση, ως τη 
θέση που διατείνεται ότι ο μερισμός είναι μια τόσο υψηλά εξειδικευμένη 
διαδικασία για κάθε επιχείρηση που δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
γενικοί κανόνες. Ο Kaplan ισχυρίζεται ότι «πολλοί λογιστές και σχεδόν 
όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι οποιοσδήποτε μερισμός κόστους 
είναι αυθαίρετος και δεν εξυπηρετεί κανένα χρήσιμο σκοπό».10 
Σύμφωνα με τον Thomas, ο μερισμός του κόστους είναι αυθαίρετος, 
γιατί αναγκαστικά γίνεται με βάση την κρίση κάποιου για το πως πρέπει

9 Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγνατιάόη. Θεσσαλονίκη 1978. σελ. 111 
n The costs and benefits of cost allocations / Zimmerman. The Accounting Review. July
1979. σελ. 504-520
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να γίνει και όχι με βάση κάποια λογική ανάλυση επιστημονικών 
στοιχείων, και μη επαληθεύσιμος, γιατί δεν μπορεί να αποδειχθεί 
σωστός αλλά ούτε να απορριφθεί ως λανθασμένος.

Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται οι υπέρμαχοι της 
πρακτικής του μερισμού του εμμέσου κόστους. Μεγάλο μέρος της 
βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στο γιατί και πως πρέπει να γίνεται ο 
μερισμός, με δεδομένο ότι η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη, το λιγότερο 
υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο Staubus υποστηρίζει απόλυτα το 
μερισμό, λέγοντας ότι η άποψη που χαρακτηρίζει κάθε περίπτωση 
μερισμού ως αυθαίρετη, είναι μύθος. Μεγαλύτερη σημασία, όμως, ως 
προς τη χρησιμότητα του μερισμού δεν έχουν οι γνώμες των 
θεωρητικών, όσο η παγκόσμια επιχειρηματική πρακτική. Δίχως 
αμφιβολία, στην πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην 
πράξη την τεχνική του μερισμού του εμμέσου κόστους.

Το επί σειρά ετών άλυτο αυτό πρόβλημα και σημείο τριβής 
μεταξύ πολλών θεωρητικών της κοστολόγησης και μεταξύ θεωρίας και 
πράξης, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί περισσότερο έντονο και 
συχνά εμφανιζόμενο. Στο γεγονός αυτό συνέτεινε το ότι κατά το 
παρελθόν η μέτρηση του κόστους δεν εμφάνιζε δυσκολίες, γιατί κύριο 
συστατικό του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος αποτελούσαν τα 
άμεσα έξοδα, τα οποία ήταν ευκόλως ανιχνεύσιμα στο κάθε 
παραγόμενο προϊόν. Χαρακτηριστικό είναι ότι η άμεση εργασία 
αποτελούσε, σε ένα ποσοστό που άγγιζε το 60%, το κυριότερο 
συστατικό του κόστους προϊόντος.11 Τα τελευταία, όμως, χρόνια η 
αυτοματοποίηση της παραγωγής επέφερε δύο ριζικές μεταβολές: 
αφενός μεν δημιούργησε την ανάγκη για την απόκτηση πιο 
εξειδικευμένου εξοπλισμού που αντικατέστησε την άμεση εργασία, και 
το κόστος αυτού του εξοπλισμού θεωρείται γενικό βιομηχανικό έξοδο, 
αφετέρου δε τα ίδια τα προϊόντα έγιναν πιο πολύπλοκα και αλλάζουν με 
μεγάλη συχνότητα, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες για 
εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. άτομα που ασχολούνται με το

11 Managerial Accounting / Garisson & Noreen, Irwin, Eight edition, 1997. σελ. 109
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σχεδίασμά προϊόντων) και άρα αύξηση της έμμεσης εργασίας σε βάρος 
της άμεσης.

Οι δύο προαναφερθείσες μεταβολές κατέληξαν στο ίδιο 
αποτέλεσμα: την αύξηση των ΓΒΕ σε βάρος της άμεσης εργασίας, η 
οποία αύξηση παρουσιάζει μια ολοένα και μεγαλύτερη αυξητική τάση. 
Στις μέρες μας τα ΓΒΕ αποτελούν περίπου το 45% του συνολικού 
κόστους προϊόντος,12 όπως φαίνεται και από το σχήμα 2-1.

Συμμετοχή των επιμέρους στοιχείων κόστους στο συνολικό 
κόστος προϊόντος

Σχήμα 2-113

Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, τα ΓΒΕ είναι έμμεσα κόστη και 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην κατανομή τους. Για την επίλυση 
του προβλήματος αυτού έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι. Οι τρόποι 
αυτοί είναι οι παρακάτω κατά χρονολογική σειρά:
1°* τρόπος / 1° επίπεδο: Επιλογή μιας μοναδικής βάσης μερισμού των 
ΓΒΕ
2°^ τρόπος/2° επίπεδο: Επιλογή χωριστών βάσεων μερισμού των ΓΒΕ

κατά τμήμα παραγωγής
3°^ τρόπος / 3° επίπεδο: Επιλογή της βάσης μερισμού των ΓΒΕ κατά

κέντρο δραστηριότητας

ι: Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο της IBM στο Havant όπου το 50% των 
εξόδων παραγωγής αφορά τις α’ ύλες, το 6% την άμεση εργασία και το 44% τα σταθερά ΓΒΕ. 
(A new dawn for western management / MacErlean. Accountancy. June 1993)
13 The complete guide to ABC / O’ Guin. Prentice Hall. 1991. σελ 6
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Οι δύο πρώτοι τρόποι δεν πετυχαίνουν να δώσουν λύση στο 
πρόβλημα του μερισμού του εμμέσου κόστους, επειδή, προφανώς, το 
πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί που επικεντρώθηκε αρχικά η προσοχή 
των ερευνητών, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει μια όσο το 
δυνατόν λιγότερο υποκειμενική και αυθαίρετη κατανομή του εμμέσου 
κόστους στα αντικείμενα κόστους. Η πηγή του προβλήματος είναι η ίδια 
η φύση των εμμέσων δαπανών και η δυσκολία της άμεσης συσχέτισής 
τους προς τα αντικείμενα κόστους.

Η μεγάλη καινοτομία του ABC σε σχέση με τα προύπάρχοντά 
του συστήματα κοστολόγησης (όπως θα δούμε εκτενέστερα στη 
συνέχεια στο 3° κεφάλαιο) και η κύρια συνεισφορά του είναι πως 
μετατρέπει το έμμεσο κόστους σε άμεσο και εξαλείφει το δίλημμα 
«μερισμός ή όχι», περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τις αυθαίρετες 
κατανομές και δίνοντας ακριβέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση για 
το κόστος κάθε προϊόντος/υπηρεσίας ή πελάτη.

Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση 
των δύο πρώτων τρόπων/επιπέδων, ενώ το 3° κεφάλαιο είναι εξ 
ολοκλήρου αφιερωμένο στο τρίτο επίπεδο.
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2.3 Η εξέλιξη των συστημάτων κοστολόγησης

2.3.1 1° επίπεδο : Επιλογή μιας μοναδικής βάσης 
μερισμού των ΓΒΕ

Η ζήτηση για πληροφορίες κόστους από την πλευρά της 
Διοίκησης της επιχείρησης για την πραγματοποίηση εσωτερικών 
ελέγχων και για το σχεδίασμά της επιχειρηματικής δράσης 
πρωτοεμφανίστηκε λίγο πριν τα μέσα του 19ου αιώνα, σε βιομηχανικές 
μονάδες κλωστοϋφαντουργίας και σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στις 
Η.Π.Α. και την Μεγάλη Βρετανία. Οι πληροφορίες αυτές ήταν 
απαραίτητες για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας μετατροπής των 
α' υλών σε τελικά προϊόντα (για τις βιομηχανικές μονάδες 
κλωστοϋφαντουργίας) και της μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων (για 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις). Από το 1850 και μετά χρησιμοποιείται 
ευρύτατα η διπλογραφική μέθοδος για την καταχώρηση αναλυτικών 
στοιχείων ως προς το κόστος άμεσης εργασίας, α' υλών και τα ΓΒΕ.

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και ιδιαιτέρως η περίοδος μετά 
τη δεκαετία του 1880, χαρακτηρίζονται ως η εποχή της 
αυτοματοποίησης της παραγωγής. Βιομηχανικές μονάδες που 
παράγουν προϊόντα καπνού, ζάχαρης, ατσάλι, όπλα και άλλα προϊόντα 
επιδίδονται σε μαζική παραγωγή και πώλησή τους. Η ανάπτυξη των 
συστημάτων κοστολόγησης μέχρι το 1880 εστίαζε το ενδιαφέρον των 
επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνο στην άμεση εργασία και στα άμεσα 
υλικά, και δεν έδειχνε καθόλου ενδιαφέρον για τα ΓΒΕ.14 Ως εκ τούτου, 
η κοστολογική πρακτική μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα δεν περιλάμβανε 
την κατανομή των ΓΒΕ στα επιμέρους προϊόντα.

Στις αρχές του 20ου αιώνα η υιοθέτηση των πρώτων ιδεών που 
αφορούσαν την επιστημονική διοίκηση, βασιζόμενες στις απόψεις του 
μηχανικού Frederick Taylor, έδωσαν ώθηση στην εξέλιξη των

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μεταλλουργικής επιχείρησης του Carnegie, η 
οποία αναφέρεται στην ιστορία της κοστολόγησης ως μια από τις πρώτες επιχειρήσεις που 
αντιλήφθηκαν τη σημασία ενός συστήματος κοστολόγησης. Το σύστημα που εφάρμοσε, 
μολονότι ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του. έδειχνε ελάχιστη προσοχή στα ΓΒΕ.
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συστημάτων κοστολόγησης. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής 
τάσης ήταν οι απαιτήσεις της Διοίκησης για αναλυτική καταγραφή του 
χρόνου και των κινήσεων που απαιτούνταν για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας. Με αυτό τον τρόπο καθοριζόταν «επιστημονικά» πρότυπα ως 
προς τον χρόνο εργασίας και την ποσότητα των α' υλών που 
χρειαζόταν για την παραγωγή ορισμένου όγκου προϊόντων έτσι, ώστε 
να δίνονται ακριβείς πληροφορίες για το ανά μονάδα κόστος 
παραγωγής και να διευκολύνονται οι αποφάσεις τιμολόγησης και οι 
προσπάθειες της διοίκησης για έλεγχο και υποκίνηση των 
εργαζομένων. Οι συνεχώς αυξανόμενες πληροφοριακές απαιτήσεις της 
Διοίκησης ώθησαν τον Taylor στο να υποστηρίξει για πρώτη φορά την 
ανάγκη για κατανουπ των νενικών εξόδων στα επιυέρουο παρανόυενα 
προϊόντα.

Αυτή την περίοδο, μολονότι αναφερόμαστε στην εισαγωγή των 
μηχανών στην παραγωγή και στην αυτοματοποίησή της, η άμεση 
εργασία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους 
παραγωγής των προϊόντων. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το 
κόστος της άμεσης εργασίας είναι εύκολα ανιχνεύσιμες και 
προσβάσιμες από πλευράς της Διοίκησης. Οσον αφορά τα ΓΒΕ, αυτά 
αποτελούν, συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη κόστους προϊόντος, ένα 
μικρό ποσοστό και υπάρχει η δυνατότητα να συσχετιστούν άμεσα (στις 
περισσότερες των περιπτώσεων) με την άμεση εργασία. Έτσι, είναι 
σύνηθες το φαινόμενο να επιλέγεται μια μόνο βάση μερισμού, οι ώρες 
άμεσης εργασίας.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της άμεσης 
εργασίας ως μοναδικής βάσης μερισμού είναι αφενός μεν ότι αποτελεί 
ένα εύκολα μετρήσιμο μέγεθος, είτε χρησιμοποιείται ο χρόνος, είτε το 
κόστος εργασίας, αφετέρου δε ότι σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, 
όπου το κόστος άμεσης εργασίας συνιστά ένα μεγάλο ποσοστό του 
συνολικού κόστους, μπορεί να δώσει μια ικανοποιητική προσέγγιση του 

ακριβούς μοναδιαίου κόστους προϊόντος. Ακόμα και στις μέρες μας σε 
πολλές επιχειρήσεις το κόστος της άμεσης εργασίας αποτελεί ένα 
μεγάλο ποσοστό επί του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ η χρήση 
πολλών βάσεων μερισμού που συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος

23



Κόστος - Κοστολόγηση

μέτρησης δεν δίνουν απαραίτητα καλύτερη κατανομή των ΓΒΕ. Είναι 
δυνατόν, λοιπόν, να αντιληφθεί κανείς γιατί η άμεση εργασία 
εξακολουθεί να συνιστά τη μοναδική βάση μερισμού των ΓΒΕ σε 
πολλές επιχειρήσεις.

Για να θεωρηθεί η άμεση εργασία σε αυτές τις περιπτώσεις ως 
μια αντικειμενική και ακριβής βάση μερισμού, θα πρέπει να ισχύουν οι 
ακόλουθες συνθήκες:15
1. Το κόστος της άμεσης εργασίας πρέπει να είναι το βασικότερο 

στοιχείο στη σύνθεση του συνολικού κόστους του προϊόντος
2. Η ποσότητα άμεσης εργασίας (ανθρωποώρες) και η αντίστοιχη 

ποσότητα χρήσης των μηχανών (μηχανοώρες), που απαιτούνται για 
την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων, δεν διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των προϊόντων

3. Τα προϊόντα που παράγονται δεν διαφέρουν σημαντικά ως προς τον 
όγκο, των αριθμό των παρτίδων, ή την πολυπλοκότητα παραγωγής 
τους

4. Υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός συσχέτισης (ο οποίος μπορεί να 
αποδειχτεί με την χρήση στατιστικών μεθόδων) μεταξύ της άμεσης 
εργασίας και της δημιουργίας των ΓΒΕ

Με την πάροδο, όμως, των ετών τρεις βασικές εξελίξεις 
συνέτειναν ώστε σε όλο και λιγότερες επιχειρήσεις να ισχύουν οι 
προαναφερθείσες συνθήκες. Ως εκ τούτου σε όλο και λιγότερες 
επιχειρήσεις η άμεση εργασία ως μοναδική βάση μερισμού των ΓΒΕ 
κρίνεται ικανοποιητική. Οι εξελίξεις αυτές είναι οι εξής:16 
α) Η αυτοματοποίηση της παραγωγής, που μείωσε δραστικά τις 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων για άμεση εργασία 
β) Η τάση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά για την παραγωγή 
μεγάλης ποικιλίας και πολλαπλά διαφοροποιημένων προϊόντων, τα 
οποία πλέον παράγονται σε πολλές παρτίδες, σε μεγάλο αριθμό 
κομματιών και έχουν υψηλές ανάγκες για εξειδικευμένο σχεδίασμά, 
παραγωγή και διάθεση

15 Managerial Accounting / Garisson & Noreen, Irwin, Eight edition, 1997, σελ. 180
16 Managerial Accounting / Garisson & Noreen. Irwia Eight edition. 1997. σελ. 181
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γ) Η αύξηση των σταθερών ΓΒΕ σε τέτοιο ύψος, ώστε να μην υπάρχει 
πλέον μια σαφής συσχέτισή τους με την άμεση εργασία

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως πλέον η άμεση εργασία 
συμμετέχει σε ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού κόστους 
παραγωγής, σε αντίθεση με τα ΓΒΕ που έχουν αποκτήσει τη μερίδα του 
λέοντος. Η αύξηση των γενικών εξόδων έχει επηρεαστεί σημαντικά από 
την αυτοματοποίηση και την έμφαση που δίνεται σε θέματα μάρκετινγκ 
και προώθησης των πωλήσεων για την αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, τα ΓΒΕ έχουν αλλάξει 
φυσιογνωμία ως απόρροια μιας σειράς διαφόρων παραγόντων. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι ο αριθμός των διαφορετικών εξαρτημάτων που 
απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος, ο αριθμός των 
επανακινήσεων σε περιπτώσεις παραγωγής μικρών ποσοτήτων, το 
κόστος παραλαβών, επιθεωρήσεων και διαχείρισης υλικών και 
ανταλλακτικών το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των παραλαβών, το 
κόστος ελέγχου της ποιότητας, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις 
εξαρτάται από τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης, ο 
αυξημένος αριθμός εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τα οποία 
έχουν μικρό κύκλο ζωής, κλπ.17

Θα περίμενε κανείς μετά από όλα αυτά η άμεση εργασία να μην 
χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση μερισμού των ΓΒΕ από τις 
επιχειρήσεις. Όμως, η απλότητα που παρουσιάζει στη μέτρηση και στην 
εν γένει χρήση της είναι ο κυριότερος παράγοντας που, παρά τη 
συνεχώς μειούμενη σημασία της στο σύγχρονο βιομηχανικό 
περιβάλλον, χρησιμοποιείται ευρύτατα ακόμα από πολλές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας ως 
προς τις χρησιμοποιούμενες βάσεις μερισμού. Οι ώρες και το κόστος 
άμεσης εργασίας αποτελούν στις περισσότερες χώρες τις πιο συχνά 
εφαρμοζόμενες βάσεις μερισμού των ΓΒΕ. 1

1 Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες - Activity Based Costing / Βενιέρη & Κοέν. 
Λογιστής, Απρίλιος 1999. σελ. 480-481
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Πίνακας 2-1 :
1 θΒάσεις μερισμού που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες

Βάση μερισμού 
των ΓΒΕ

Η.Π.Α. Αυστραλία Ιρλανδία Ιαπωνία Μεγ.
Βρετανία

Ώρες άμεσης 31% 36% 30% 50% 31%
εργασίας

Κόστος άμεσης 31% 21% 22% 7% 29%
εργασίας

Μηχανοώρες 12% 19% 19% 12% 27%

Κόστος α' υλών 4% 12% 10% 11% 17%

Παραχθείσες 5% 20% 28% 16% 22%

μονάδες

Αρχικό κόστος15 - 1% - 21% 10%

Άλλη βάση μερισμού 17% - 9% - -

Στον αντίποδα των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 
προαναφερθείσα έρευνα και καταδεικνύουν την ευρύτατη χρήση της 
άμεσης εργασίας ως μοναδικής βάσης μερισμού, βρίσκονται όλες 
εκείνες οι επιχειρήσεις που αναγνώρισαν τις ατέλειες της χρήσης μιας 
μοναδικής βάσης μερισμού και προχώρησαν στην επιλογή 
περισσοτέρων της μιας βάσεων, ώστε να πετύχουν ακριβέστερη 
μέτρηση του κόστους τους. Έτσι έχουμε το πέρασμα στο 2° επίπεδο, 
για το οποίο θα γίνει λόγος αμέσως παρακάτω. 18 19

18 Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar. Prentice Hall. Ninth 
Edition. 1997. σελ. 135
19 To αρχικό κόστος (prime cost) απστελείται από τις πρώτες ύλες και την άμεση εργασία 
δηλαδή το κόστος που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή των προϊόντων.
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2.3.2 2° επίπεδο : Επιλογή χωριστών βάσεων 
μερισμού των ΓΒΕ κατά τμήμα παραγωγής

Μια από τις επιχειρήσεις που πρωτοστάτησε στη βελτίωση των 
συστημάτων κοστολόγησης υπήρξε η DuPont στις αρχές του αιώνα 
μας. Εισήγαγε την έννοια των κέντρων κόστους, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των επιχειρηματικών 
λειτουργιών και τη μέτρηση της απόδοσης κάθε λειτουργίας χωριστά, 
μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από τη μαζική παραγωγή 
και διανομή των παραγόμενων προϊόντων. Ως κέντρο κόστους 
ορίζεται «μια πραγματική ή ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης, μέσα στην οποία παράγεται έργο 
ομοιογενές και η οποία υποδιαίρεση γίνεται για σκοπούς λογιστικής 
ομαδοποίησης - συγκέντρωσης των δαπανών που γίνονται χάριν του 
τμήματος της δραστηριότητας αυτής, με παραπέρα σκοπό την 
κατανομή του κόστους στα έργα που παράγονται στο τμήμα».20 Τα 
κέντρα κόστους, όπως προκύπτει από τον ορισμό, μπορεί να 
συμπίπτουν, ή να μη συμπίπτουν με τη διαίρεση της επιχείρησης σε 
λειτουργίες ή τμήματα. Για παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο ειδών από 
γυαλί μπορεί να υπάρχουν τα εξής κέντρα κόστους : «Ανάμιξη α’ 
υλών», «Λιώσιμο», «Λείανση» κ.ο.κ., στα οποία θα ομαδοποιηθούν 
λογιστικά τα αντίστοιχα έξοδα.

Η πρακτική σημασία αυτής της καινοτομίας έγινε ταχύτατα 
αντιληπτή από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που είτε δεν ήταν 
ικανοποιημένες από τη χρήση μιας μοναδικής βάσης μερισμού των 
ΓΒΕ, είτε επιζητούσαν αναλυτικότερες πληροφορίες για την ακριβή ροή 
του κόστους μέσα στην επιχείρηση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
έπαψαν να ισχύουν οι περισσότερες συνθήκες που καθιστούσαν την 
άμεση εργασία ως μια ικανοποιητική βάση μερισμού των ΓΒΕ, οι 
επιχειρήσεις αυτές αισθάνθηκαν έντονα την ανάγκη να 
χρησιμοποιήσουν ένα διαφορετικό τρόπο κατανομής των έμμεσων 
εξόδων.

20 Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγναπάόη, Θεσσαλονίκη 1978. σελ. 89
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Σύμφωνα με την καινούρια μέθοδο που αναπτύχθηκε, οι 
επιχειρήσεις κατανέμουν πλέον τα ΓΒΕ σε δύο στάδια:
• Στο πρώτο στάδιο τα ΓΒΕ συγκεντρώνονται σε λεκάνες / δεξαμενές 

κόστους (cost pools), που είναι είτε τμήματα της επιχείρησης, είτε 
συγκεκριμένες λειτουργίες της (operations).

• Στο δεύτερο στάδιο τα κόστη μερίζονται από τις δεξαμενές 
συγκέντρωσης κόστους στα προϊόντα με την χρήση κάποιας βάσης 
μερισμού. Τα προϊόντα/υπηρεσίες που τελικά επιβαρύνονται με τα 
πάσης φύσεως κόστη αποκαλούνται φορείς ή αντικείμενα 
κόστους, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η μεγάλη διαφορά αυτού του 
επιπέδου με το 1° έγκειται στο γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες βάσεις μερισμού και δεν περιορίζεται 
στη χρήση μόνο της άμεσης εργασίας. Στη σχετική βιβλιογραφία 
αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται οι παρακάτω βάσεις μερισμού 
(ενδεικτικά):

* οι μονάδες του προϊόντος

* οι ώρες της άμεσης εργασίας

* οι μηχανοώρες
* το κόστος της άμεσης εργασίας

* οι αναλωθείσες μονάδες πρώτης ύλης

* οι χρηματικές μονάδες (για το τμήμα προμηθειών)

* οι συνολικές ώρες άμεσης εργασίας του εργοστασίου ή ο 
αριθμός του προσωπικού (για τη γενική διοίκηση)

* οι ώρες άμεσης επισκευής (για το τμήμα συντήρησης)
* οι παραχθείσες κιλοβατώρες (για την ενέργεια)
κ.ο.κ.
Το σχήμα 2-2 παρουσιάζει μια γραφική απεικόνιση των δύο 

σταδίων μερισμού των ΓΒΕ που χρησιμοποιεί το 2° επίπεδο.
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Έμμεση εργασία Βοηθητικές Ύλες Άλλα ΓΒΕ

Πρώτο στάδιο 

κατανομής κ

-------- ▼—JT-—^ ----------x—r a------- - x *. τ

Τμήμα Τμήμα Τμήμα

1 2 3

Δεύτερο

κατανομ

στάδιο 

ής κόστους

Μηχανοώρες Κόστος

α'υλών

Ώρες άμεσης 

εργασίας

Σχήμα 2-221 : Τα δύο στάδια μερισμού των ΓΒΕ κατά το 2° επίπεδο

21 Managerial Accounting / Garisson & Noreea Irwin. Eight edition. 1997. σελ. 181
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Η βελτίωση που επιφέρει στην κοστολόγηση των 
προϊόντων/υπηρεσιών η κατανομή των ΓΒΕ σε δύο στάδια είναι 
προφανής. Η χρησιμοποίηση περισσοτέρων βάσεων μερισμού μειώνει 
τα περιθώρια υποκειμενικότητας και αυθαιρεσίας. Παράλληλα επιτρέπει 
στη Διοίκηση να αναγνωρίζει μια σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ του 
παράγοντα εκείνου που προκαλεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ΓΒΕ 
και της βάσης που χρησιμοποιείται για τον μερισμό του κόστους αυτού 
στα προϊόντα. Παραδείγματος χάριν, για τον μερισμό του εξόδου της 
απόσβεσης ενός μηχανήματος, οι ώρες λειτουργίας του μηχανήματος 
αποτελούν μια πιο ορθή βάση σε σχέση με τις ώρες της άμεσης 
εργασίας.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το παράδειγμα 
της Caterpillar,22 η οποία βελτίωσε το σύστημα κοστολόγησής της, 
μεταβαίνοντας από τη χρήση της άμεσης εργασίας ως μοναδικής βάσης 
μερισμού, στο μερισμό των ΓΒΕ σε δύο στάδια. Το συμπέρασμα των 
υπευθύνων της εταιρίας από τη μετάβαση αυτή ήταν ότι πλέον είχαν μια 
πιο καθαρή και αντικειμενικά ακριβή εικόνα του κόστους κάθε 
παραγόμενου προϊόντος. Μολονότι δεν υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα 
που να συνηγορήσουν στο συμπέρασμα αυτό, η σύντομη περιγραφή 
του νέου συστήματος κοστολόγησης της Caterpillar είναι ικανή να πείσει 
για την αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Η Caterpillar αρχικά δημιούργησε τρεις δεξαμενές κόστους, για 
τη συγκέντρωση ομοειδών δαπανών, οι οποίες ήταν οι εξής:

• δεξαμενή κόστους που αφορούσε τη λειτουργία logistics και 
συγκέντρωνε όσα κόστη σχετιζόταν με την αγορά, την 
παραλαβή, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων υλών
• κέντρα κόστους που αφορούσαν τη λειτουργία του 
μηχανουργείου και συγκέντρωναν όσα κόστη σχετιζόταν με τις 
μηχανές και τους σταθμούς εργασίας (work stations)
• κέντρα κόστους που αφορούσαν τη λειτουργία της 
συναρμολόγησης και συγκέντρωναν όσα κόστη σχετιζόταν με τον 
έλεγχο, τη βαφή και την τελική διανομή των ετοίμων προϊόντων

22 Product costing at Caterpillar / Jones, Management Accounting, February 1991,σελ. 34-12
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Σε όλα τα κέντρα κόστους υπήρχαν κόστη που μπορούσαν 
άμεσα να συνδεθούν με τα τελικά προϊόντα και άλλα για τα οποία 
υπήρχε μια έμμεση συσχέτιση. Στη δεξαμενή κόστους που αφορούσε τη 
λειτουργία logistics υπήρχαν κόστη όπως η εργασία χειρισμού των 
πρώτων υλών και οι πρώτες ύλες (άμεσα κόστη), αλλά και έμμεσα 
κόστη όπως οι αποσβέσεις και η συντήρηση του εξοπλισμού, οι 
βοηθητικές ύλες και η έμμεση εργασία. Στα κέντρα κόστους που 
αφορούσαν τη λειτουργία του μηχανουργείου περιλαμβανόταν άμεσα 
κόστη όπως οι μισθοί των εργαζομένων, η ενέργεια για την κίνηση των 
μηχανών και τα αναλώσιμα υλικά, αλλά και έμμεσα κόστη όπως το 
ενοίκιο των εγκαταστάσεων, οι αποσβέσεις και η συντήρηση του 
εξοπλισμού κ.α. Τέλος, στα κέντρα κόστους που αφορούσαν τη 
λειτουργία της συναρμολόγησης περιλαμβανόταν άμεσα κόστη όπως η 
άμεση εργασία, ο ποιοτικός έλεγχος και η χρησιμοποιούμενη ενέργεια, 
αλλά και έμμεσα κόστη όπως οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων και οι μισθοί των επιβλεπόντων.

Για κάθε τύπο κέντρου κόστους δημιουργήθηκαν και οι 
κατάλληλες βάσεις μερισμού των έμμεσων εξόδων. Η δεξαμενή 
κόστους που αφορούσε τη λειτουργία logistics χρησιμοποιούσε ως 
βάση μερισμού το βάρος των πρώτων υλών, τα κέντρα κόστους που 
αφορούσαν τη λειτουργία του μηχανουργείου τις ώρες άμεσης εργασίας 
(για όσα έξοδα συσχετιζόταν με την άμεση εργασία) και τις μηχανοώρες 
(για όλα τα υπόλοιπα έξοδα) και τα κέντρα κόστους που αφορούσαν τη 
λειτουργία της συναρμολόγησης τις εργατοώρες συναρμολόγησης. Το 
σύστημα κοστολόγησης της Caterpillar επέτρεπε την ύπαρξη 
διαφορετικών δεΕαυενών κόστουο (σνετικών είτε με τις εργατοώρες, είτε 
με τις μηχανοώρες) υέσα στα ίδιο κέντρο κόστους.

Με το σύστημα αυτό η Caterpillar απέκτησε καλύτερη 
πληροφόρηση για το ανά μονάδα κόστος των παραγομένων 
προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εντόπισε και εκείνες τις περιοχές (τμήματα 
ή λειτουργίες) που δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Αυτό είναι και 
ένα νέο, σημαντικό, πλεονέκτημα που δίνεται με την κατανομή των ΓΒΕ 
σε δύο στάδια και τη δημιουργία δεξαμενών κόστους.
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Η περίπτωση της Caterpillar είναι απλά ενδεικτική. Επί σειρά 
ετών συστήματα κοστολόγησης αυτού του είδους χρησιμοποιήθηκαν και 
χρησιμοποιούνται ευρέως από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Όμως, 
με την πάροδο των ετών και τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν αρκετά 
μειονεκτήματα, τα οποία καθίστανται ολοένα και εντονότερα. Τα 
κυριότερα από τα μειονεκτήματα αυτά είναι τα παρακάτω:
1. Η κατανομή του κόστους σε δεξαμενές κόστους, όπως είναι τα

συγκεκριμένα τμήματα ή λειτουργίες μιας επιχείρησης, δεν ρίχνει φως 
στο κύριο ζητούμενο: τον προσδιορισμό του κόστους που
αναλώνουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες και δραστηριότητες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών. Οι 
περισσότερες δραστηριότητες αναλώνουν πόρους από πολλές 
διαφορετικές δεξαμενές κόστους. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση 
διαπίστωσε ότι μια δραστηριότητά της, η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις των πελατών, εκτελούνταν με τη συμμετοχή εργαζομένων 
από 7 διαφορετικά τμήματα. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το 
οποίο εθεωρείτο το κατ'εξοχήν τμήμα που εκτελούσε αυτή τη 
δραστηριότητα, ήταν υπεύθυνο μόνο για το 30% του συνολικού 
κόστους εκτέλεσης αυτής της δραστηριότητας.23 Η έλλειψη 
πληροφοριών για το κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει 
εμποδίσει πολλές επιχειρήσεις να θέσουν προτεραιότητες στον 
περιορισμό μη αποδοτικών δραστηριοτήτων και να βελτιώσουν όσες 
τελικά κρίνουν απαραίτητο να διατηρήσουν.

2. Οι βάσεις μερισμού που χρησιμοποιούν τα συστήματα του 2ου 
επιπέδου στηρίζονται κυρίως στον όγκο παραγωγής με αποτέλεσμα 
να δίνουν διαστρεβλωμένα ανά μονάδα κόστη προϊόντος στην 
περίπτωση εκείνη που μια επιχείρηση παράγει μια μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων και τα προϊόντα διαφέρουν σημαντικά ως προς τον όγκο 
παραγωγής, το μέγεθος των παρτίδων και τις πολύπλοκες 
παραγωγικές διαδικασίες που απαιτούν. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι 
σε αυτές τις περιπτώσεις τα προϊόντα που παράγονται σε μεγάλο 
αριθμό μονάδων υπερκοστολογούνται, σε αντίθεση με εκείνα που

:3 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper, Harvard Business School Press, 1998, σελ. 16
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παράγονται σε μικρό αριθμό μονάδων και τα οποία 
υποκοστολογούνται.

3. Τα συστήματα του 2ου επιπέδου κατανέμουν μόνο τα ΓΒΕ στα 
προϊόντα. Τι συμβαίνει, όμως, με έξοδα όπως είναι αυτά διοίκησης, 
των πωλήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην περίπτωση 
που υπάρχει τρόπος να ανιχνευθούν και να συσχετισθούν άμεσα με 
κάθε παραγόμενο προϊόν; Μολονότι βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα, 
δεν μερίζονται στα αντικείμενα κόστους (προϊόντα, υπηρεσίες, 
πελάτες κ.ο.κ.), αλλά θεωρούνται ως κόστη περιόδου. Δίχως 
αμφιβολία η διοίκηση επιθυμεί να γνωρίζει τη σύνδεσή τους με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες ή με αντικείμενα κόστους για να 
ελέγχει την κερδοφορία των προϊόντών της και να περιορίζει τις 
συγκεκριμένες δαπάνες.

Επομένως, ούτε τα συστήματα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου 
αποτελούν σήμερα μια αξιόπιστη λύση. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι 
ταχύτατες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι απαιτήσεις των καταναλωτών για 
χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα και περισσότερες επιλογές, 
καθιστούν τη μετάβαση στο 3° επίπεδο όχι απλά μια εναλλακτική λύση 
για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά την απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική λειτουργία τους, ακόμα και για την ίδια την 
επιβίωσή τους.

Τα συστήματα κοστολόγησης του 3ου επιπέδου αποτυπώνουν 
όλες αυτές τις ανάγκες:
• χρησιμοποιώντας δραστηριότητες, αντί για κέντρα κόστους

• ανιχνεύοντας το κόστος της χρήσης των πόρων, αντί για το κόστος 
της προμήθειας αυτών

• χρησιμοποιώντας περισσότερες βάσεις μερισμού (οδηγούς κόστους) 
για την κατανομή του κόστους, αποτυπώνοντας έτσι τις συνέπειες 
της πολυπλοκότητας παραγωγής και της ποικιλίας των προϊόντων

Το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται την μέθοδο του Activity 
Based Costing (ABC) και επιχειρεί να αποδείξει την υπεροχή του 
έναντι όλων των προϋπαρχόντων του συστημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ACTIVITY BASED COSTING

3.1 Παρουσίαση του ABC

3.1.1 Γενικά

Για πολλά χρόνια οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με την εντύπωση 
ότι οι πληροφορίες που έπαιρναν από τα συστήματα κοστολόγησης που 

διέθεταν έδιναν την ακριβή εικόνα του πραγματικού κόστους των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τα συστήματα αυτά στην 

πραγματικότητα οδηγούσαν τη διοίκηση σε λανθασμένες αποφάσεις που 
συχνά δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές ανάγκες και τους 

πραγματικούς στόχους της επιχείρησης.
Στη δεκαετία του '80 ο Robert S. Kaplan, καθηγητής Λογιστικής 

στο Harvard Business School, έθεσε τις βάσεις για την εμφάνιση, 

ανάπτυξη και εφαρμογή του Activity Based Costing (Κοστολόγηση 

κατά Κέντρο Δραστηριότητας) με το βιβλίο του «Relevance Lost: The 
Rise and Fall of Management Accounting» (Harvard Business School 
Press, 1987).

To ABC αποτελεί μια νέα, επαναστατική αντίληψη όσον αφορά τα 
συστήματα κοστολόγησης και μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης, η 
οποία έρχεται αφενός μεν να καλύψει τα κενά των προηγούμενων 
συστημάτων και αφετέρου να εφοδιάσει τους διοικούντες την επιχείρηση 

με ακριβή και σχετική πληροφόρηση ως προς το πραγματικό κόστος 
λειτουργίας της.

Ενώ τα συστήματα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου απαντούσαν 
στο ερώτημα «πως μπορεί ένας οικονομικός οργανισμός να κατανείμει το
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κόστος προϊόντος/υπηρεσίας του για πληροφόρηση των εξωτερικών 
χρηστών και για έλεγχο του κόστους κάθε τμήματος», το ABC θέτει ένα 
σύνολο από τελείως διαφορετικές ερωτήσεις:

• Ποιες δραστηριότητες εκτελούνται με χρήση (ανάλωση) των 

επιχειρησιακών πόρων;

• Πόσο κοστίζει η εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών;

• Για ποιους λόγους η επιχείρηση πρέπει να εκτελεί αυτές τις 
δραστηριότητες;

• Πόσο συμβάλλει κάθε δραστηριότητα στην παραγωγή των 

προϊόντων/υπηρεσιών ή στην εξυπηρέτηση των πελατών;1
Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στα νέο και τα παλιά συστήματα. Κατ' αρχήν, σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά συστήματα, το ABC εστιάζει την προσοχή της διοίκησης 

στις δραστηριότητες που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε 

προϊόντος ή για την παροχή κάθε υπηρεσίας. Παραδείγματα τέτοιων 
δραστηριοτήτων είναι τα εξής:
1. Λειτουργία μηχανών

2. Ρυθμίσεις μηχανών
3. Προγραμματισμός λειτουργίας παραγωγής
4. Παραλαβή α' υλών και λοιπών υλικών
5. Υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων

6. Ανάπτυξη νέων προϊόντων

7. Επισκευές και συντήρηση μηχανημάτων
8. Ανασχεδιασμός προϊόντων
9. Έλεγχος ποιότητας κ.ο.κ.

Κατά δεύτερο λόγο, μια άλλη σημαντική διαφορά του ABC με τα 
προϋπάρχοντά του συστήματα κοστολόγησης είναι ότι αντικείμενα 
κόστους για το ABC δεν είναι μόνο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, αλλά 

μπορεί να είναι και πελάτες ή συγκεκριμένα τμήματα και λειτουργίες της 

επιχείρησης. 1

1 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance ' 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harv ard Business School Press. 1998. σελ. 79
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Οι δύο αυτές διαφορές έχουν ιδιαίτερη σημασία για όσες 
επιχειρήσεις παράγουν πολλά νέα προϊόντα, εισάγουν νέες διαδικασίες, 
προσεγγίζουν νέους πελάτες και ικανοποιούν πολλές διαφορετικές 

ανάγκες των πελατών τους. Τα συστήματα κοστολόγησης του 1ου και του 

2ου επιπέδου χρησιμοποιώντας τεχνικές για τον μερισμό του κόστους με 
βάση τα χαρακτηριστικά μιας μονάδας προϊόντος (όπως π.χ. πόσες 

ώρες εργασίας απαιτούνται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, 

με συνέπεια ο μερισμός να διαφέρει ανάλογα με το πόσες μονάδες 
προϊόντος παράγονται κάθε φορά), μπορούν να ωφελήσουν μόνο εκείνες 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σταθερά επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα, οι οποίες παράγουν προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο 

της ωριμότητας του κύκλου ζωής του προϊόντος και έχουν σταθερές 

σχέσεις με τους πελάτες τους. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όμως, είναι 
δύσκολο να βρεθούν στις μέρες μας.

Οι βασικές διαφορές του ABC και των συστημάτων κοστολόγησης 

του 2ου επιπέδου αποτυπώνονται στα σχήματα 3-1 και 3-2.2 
Προηγουμένως, όμως, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι ορισμοί όλων 

των συστατικών στοιχείων ενός συστήματος ABC, οι οποίοι ορισμοί θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των παραπάνω αναφερθέντων 
σχημάτων. Οι ορισμοί αυτοί έχουν ως εξής:

• Πόροι (Resources) : Οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για 

την εκτέλεση των ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως είναι για 
παράδειγμα τα έξοδα διοίκησης, τα σταθερά ΓΒΕ κ.α.

• Δραστηριότητα (Activity) : Διαδικασίες που εκτελούνται για να 
ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη ανάγκη της επιχείρησης. Είναι επίσης 
και το αποτέλεσμα της ανάλωσης των πόρων, το οποίο δημιουργείται 
εντός της επιχείρησης. Παραδείγματα δραστηριοτήτων αποτελούν οι 
ρυθμίσεις (setups) των μηχανών, οι παραγγελίες αγορών, οι 

παραλαβές α' υλών κ.α.

" Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 83-84
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• Κέντρο δραστηριότητας (Activity center) : Είναι μια ομάδα 

(σύμπλεγμα) δραστηριοτήτων, αποτελούμενη από ένα πλήθος 

συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων.

• Οδηγοί πόρων (Resource drivers) : Είναι οι οδηγοί κόστους (cost 

drivers) του πρώτου σταδίου (βλ. σελ. 37). Καθορίζονται με βάση τα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για μια ακριβή και αντικειμενική 
κατανομή των πόρων στις δραστηριότητες.

• Λεκάνη (συγκέντρωσης) / Δεξαμενή κόστους δραστηριότητας 

(Activity cost pool) : Αποτελείται από μια ομάδα συσχετιζόμενων 

δραστηριοτήτων, στην οποία κατανέμεται το συνολικό κόστος στο 
πρώτο στάδιο, με τη χρήση των οδηγών πόρων.

• Οδηγοί δραστηριοτήτων (Activity drivers) : Είναι οι οδηγοί κόστους 

(cost drivers) του δευτέρου σταδίου (βλ. σελ. 37). Καθορίζονται με 

βάση τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του 

κόστους από ένα κέντρο δραστηριότητας στα αντικείμενα κόστους.

• Στοιχείο κόστους (Cost element): Το ποσό που πληρώνεται για την 

απόκτηση ενός πόρου και την κατανομή του σε μια δραστηριότητα.

• Αντικείμενο κόστους (Cost object) : Όλα εκείνα τα προϊόντα, οι 

υπηρεσίες, ή οι πελάτες που κοστολογούνται.

• Οδηγός κόστους (Cost driver) : Είναι μια δραστηριότητα που 

προκαλεί την ύπαρξη ενός κόστους μέσα στην επιχείρηση. Για να 

υπολογιστεί ποσοτικά, είναι αναγκαία η εύρεση ενός μετρήσιμου 
χαρακτηριστικού της δραστηριότητας που να χρησιμοποιείται είτε για 
την κατανομή του κόστους στις δραστηριότητες, είτε των 
δραστηριοτήτων σε άλλες δραστηριότητες, ή προϊόντα, ή υπηρεσίες. 
Οι οδηγοί κόστους απεικονίζουν την ανάλωση του κόστους από τις 
δραστηριότητες (1° στάδιο - οδηγοί πόρων) και την ανάλωση των 
δραστηριοτήτων από άλλες δραστηριότητες, προϊόντα, υπηρεσίες (2° 

στάδιο - οδηγοί δραστηριοτήτων).3

J Implementing ABC / Ted R. Compton. The CPA Journal. March 1996
Practices and Techniques : Implementing ABC / Institute of Management Accountants. 199?
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες, οι οποίες 
λειτουργούν ως οδηγοί κόστους:

1. Ετοιμασία μηχανών (Machine setups)

2. Έλεγχοι ποιότητας (Quality inspections)

3. Δελτία εισαγωγής υλικών (Material receipts)
4. Παραγγελίες αγορών (Purchase orders)

5. Εντολές παραγωγής (Production orders)
6. Αιτήσεις συντήρησης (Maintenance requests) 
κ.ο.κ.
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$ $ $

Σταθερά ΓΒΕ 

Κέντρο Κόστους

Κατανομή

Κόστους * 1
______ ¥_4

Παραγωγή 

Κέντρο Κόστους

1

Μηχανοώρες

Σταθερά ΓΒΕ 

Κέντρο Κόστους

Σταθερά ΓΒΕ 

Κέντρο Κόστους

1 2 Κ
_

Ώρες άμεσης 

εργασίας

Προϊόντα

Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία

Σχήμα 3-1: Τα συστήματα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου 
κατανέμουν τα σταθερά ΓΒΕ σε κέντρα κόστους παραγωγής και εν 
συνεχεία στα προϊόντα
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$ $ $

Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες

Πόρων Πόρων Πόρων

Οδηγοί

Δραστηριοτήτων

______ι______________________ ί______________________ ▼
Αντικείμενα Κόστους :

Προϊόντα, Υπηρεσίες και Πελάτες

A A

Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία

Σχήμα 3-2: Τα συστήματα κοστολόγησης ABC ανιχνεύουν τις 
δαπάνες των πόρων για την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων και χρησιμοποιούν οδηγούς δραστηριοτήτων για 
την κατανομή του κόστους τους στα αντικείμενα κόστους

40



Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

Όπως συνάγεται από τη μελέτη των σχημάτων 3-1 και 3-2, ένα 

σύστημα ABC περιλαμβάνει μια διαδικασία κατανομής του κόστους σε 
δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα σταθερά ΓΒΕ κατανέμονται σε 

δεξαμενές/λεκάνες συγκέντρωσης κόστους (όπως και στα παραδοσιακά 
συστήματα, με τη διαφορά ότι πλέον χρησιμοποιούνται περισσότερεο 

λεκάνες συγκέντρωσης κόστους και ορίζονται με διαφορετικό τρόπο), οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο δεύτερο 

στάδιο τα διάφορα είδη κόστους κατανέμονται στα αντικείμενα κόστους 

(cost objects) ανάλογα με την ποσότητα των δραστηριοτήτων που 

αναλώνεται για να ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία κάθε 
αντικειμένου κόστους. Η κατανομή του κόστους γίνεται με την χρήση 
οδηγών κόστους (cost drivers) που αποτυπώνουν την ανάλωση της κάθε 

δραστηριότητας.

Το σχήμα 3-3, που ακολουθεί, αποτελεί μια σχηματική απεικόνιση 
του ABC και ταυτόχρονα καταγράφει την ακριβή ροή των πληροφοριών 
κόστους που καταγράφει, αναλύει και αποτυπώνει με ακρίβεια το 

σύστημα.
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Πόροι (Resources)

Activity Cost Pool Στοιχείο Κόστους
r

Οδηγοί (cost element)

πόρων (resource1

Κέντρο Δραστηριότητας ♦ Οδηγός Δραστηριότητας
(Activity Center) (activity driver)

4 « * *
Αντικείμενο κόστους 

(Cost Object)

Σχήμα 3-3 : Σχηματική απεικόνιση του ABC 4

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν είναι φανερό ότι το ABC δεν είναι 
απλά μια νέα μέθοδος κοστολόγησης, που έρχεται να αντικαταστήσει τα 
συστήματα κοστολόγησης του 1ου και του 2ου επιπέδου και να ξεπεράσει 

τις αδυναμίες τους. Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ABC έναντι 
όλων των προϋπαρχόντων του συστημάτων, το οποίο προκύπτει από 

την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στην έννοια της δραστηριότητας, δεν είναι 
αυτή καθεαυτή η βελτίωση που παρουσιάζει στην παροχή πληροφοριών 
για το ακριβές κόστος των προϊόντων, όσο οι απεριόριστες δυνατότητες 
που παρέχει στη διοίκηση για συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των 
διαδικασιών της. To ABC έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στα 
συστήματα κοστολόγησης. Τη διάσταση ενός συστήματος μέτρησης της 
επιχειρηματικής επίδοσης, το οποίο παρέχει στους εντός της επιχείρησης 
λαμβάνοντες τις αποφάσεις όλες εκείνες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την χρήση του κόστους σε θέματα στρατηγικής.

4 Implementing ABC / Ted R. Compton. The CPA Journal. March 1996
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Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παίρνουν οι χρήστες ενός 
συστήματος ABC έχουν δύο όψεις (βλ. Σχήμα 3-4).

Cost Assignment View

Process View

Resources

T1
Process

Drivers

Activities Performance

Measures
* *

,________ i________
Cost Objects

Σχήμα 3-4 : Οι δύο όψεις ενός συστήματος ABC 5

• Cost Assignment View : Η όψη αυτή του μοντέλου παρακολουθεί τη 

ροή του κόστους μέσα στην επιχείρηση, με κατεύθυνση από τους 
πόρους στις δραστηριότητες και από τις δραστηριότητες στα 
αντικείμενα κόστους (προϊόντα ή υπηρεσίες) και συνοψίζει τη 
θεμελιώδη αρχή του ABC, ότι οι πόροι αναλώνονται από τις 
δραστηριότητες και οι δραστηριότητες εκτελούνται προς χάριν της 
παρανωνής των προϊόντων / υπηρεσιών.

• Process View : Αυτή η όψη του μοντέλου αφορά τη διάσταση της 
αποτελεσματικής εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, ώστε να είναι 
δυνατή η μέτρηση, καταγραφή και ο έλεγχος της οικονομικότητας 

παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ή της διατήρησης ενός 

πελάτη.

Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper, Harvard Business School Press. 1998. σελ. 153
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Για να γίνει κατανοητή η διαφορά και η χρησιμότητα των δύο 
όψεων, ας πάρουμε το παράδειγμα μιας δραστηριότητας, όπως είναι ο 
χειρισμός υλικών (material handling). Σύμφωνα με την πρώτη όψη του 

μοντέλου (Cost Assignment View) το ενδιαφέρον του συστήματος ABC 
εστιάζεται στην παρακολούθηση και καταγραφή της ποσότητας των 

πόρων που αναλώνονται από τα μετακινούμενα εντός του εργοστασίου 

υλικά και την κατανομή της ανάλωσης αυτής στα συγκεκριμένα προϊόντα 
που τελικά παράγονται. με βάση κάποια παρατηρούμενη δραστηριότητα, 
όπως ο αριθμός των μετακινήσεων ενός υλικού. Σύμφωνα με τη δεύτερη 

όψη του μοντέλου (Process View), η επιλογή ενός άλλου οδηγού όπως 
είναι η ποιότητα των εισερχόμενων υλικών, θα είχε ως στόχο να εστιάσει 

την προσοχή του ABC στην αποτελεσματικότητα της δεδομένης 
δραστηριότητας (κατά πόσο τα εισερχόμενα υλικά συμφωνούν με τις 
προδιαγραφές, και αν δεν συμφωνούν πόσος χρόνος απαιτείται για να 

έρθουν στην επιθυμητή από την επιχείρηση κατάσταση) και στα 
περιθώρια που έχει η επιχείρηση να τη βελτιώσει (ή ακόμα και να την 
εξαλείψει εφόσον δεν προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν).
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3.1.2 Ο σχεδιασμός ενός συστήματος ABC

Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για το σχεδίασμά ενός συστήματος 

ABC είναι η συλλογή όλων εκείνων των πληροφοριών των σχετικών με 

τις δραστηριότητες, τα στοιχεία κόστους, τη σχέση μεταξύ τους και τους 
οδηγούς κόστους μιας επιχείρησης.

Υπάρχουν 3 κύριες πηγές, από όπου είναι δυνατή η συλλογή 
όλων των παραπάνω πληροφοριών:6

1) Οι εργαζόμενοι είναι η κυριότερη πηγή πληροφόρησης, καθώς έχουν

πλήρη επίγνωση των δραστηριοτήτων, των πόρων που αναλώνουν 
αυτές και των μεθόδων μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης. 

Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια ή προσωπικές συνεντεύξεις, η 

διοίκηση αποκτά την πιο αποτελεσματική πληροφόρηση προκειμένου 
να προχωρήσει στην επιλογή ορισμένων από την πληθώρα των 
δραστηριοτήτων, στον καθορισμό των οδηγών κόστους και στον 
προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της χρήσης των δραστηριοτήτων και 

της παραγωγής των προϊόντων/υπηρεσιών. Πολύ συχνά εφαρμόζεται 

και η μέθοδος της παρατήοησηο. κατά την οποία παρακολουθείται 
βήμα προς βήμα κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και η 
οποία επιτρέπει στη διοίκηση να αναγνωρίσει οποιαδήποτε
ανακολουθία υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγή, όπως αυτή

περιγράφεται από το σύστημα κοστολόγησης, και όπως στην
πραγματικότητα συντελείται.

2) Το γενικό καθολικό είναι η πιο φθηνή και εύκολα προσβάσιμη πηγή
προς αναγνώριση των στοιχείων κόστους, αν και σπάνια προβαίνει 
στη διάσπασή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που τα αναλώνει. 
Γι' αυτό το λόγο, το γενικό καθολικό χρησιμοποιείται συνήθως ως 
σημείο εκκίνησης στη διαδικασία συλλογής των πληροφοριών, καθώς 
παρέχει όλες τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες σε πρώτη φάση. 

Συνήθως, το γενικό καθολικό αποδεικνύεται χρήσιμο, όταν

6 Practices and Techniques: Implementing ABC / Institute of Management Accountants. 199?
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συνδυάζεται με σχετικές αναφορές που αφορούν το κόστος από τα 
διάφορα τμήματα ή κέντρα κόστους της επιχείρησης.

3) Τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης είναι εκείνη η πηγή που 
διαθέτει τον μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών. Η διοίκηση θα πρέπει να 

είναι σε θέση να μπορεί να αποσπάσει από τον τεράστιο όγκο των 

πληροφοριών μόνο εκείνες τις οποίες πραγματικά χρειάζεται για το 

σχεδίασμά του συστήματος.
Αφού συλλεγούν οι παραπάνω πληροφορίες, στόχος, πλέον της 

επιχείρησης, είναι να συνδυάσει όλες αυτές τις πληροφορίες, να συνθέσει 
το παζλ τοποθετώντας τα κομμάτια στη σωστή τους θέση. Δηλαδή να 
προβεί στο σχεδίασμά του συστήματος ABC, ο οποίος πραγματοποιείται 

με μια σειρά από διαδοχικά βήματα.

1° βήμα - Αναγνώριση και επιλογή των δραστηριοτήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν

Από το πλήθος των δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να 
διακρίνει σε μια επιχείρηση, ένα μόνο μικρό ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί 

για τις ανάγκες του ABC. Ένας χρυσός κανόνας υποδεικνύει ότι όσες 
δραστηριότητες χρησιμοποιούν λιγότερο από το 5% του χρόνου ενός 
εργαζομένου, ή της παραγωγικής δυναμικότητας ενός πόρου θα πρέπει 
να παραλείπονται από την ανάλυση (να αγνοούνται)7. Για να μην χαθούν 
οι υπεύθυνοι στην πληθώρα των δραστηριοτήτων που τυχόν θα βρουν, 
θα πρέπει πάντα να έχουν υπ' όψιν τους τον αντικειμενικό στόχο του 
ABC και να δώσουν ιδιαίτερο βάρος σε εκείνες τις δραστηριότητες που 
σκοπεύουν στην όσο το δυνατόν επιτυχέστερη εκπλήρωσή του (δηλαδή, 
εφαρμόζεται το ABC π.χ. για την ορθότερη τιμολόγηση των προϊόντων 
και επομένως απαιτείται συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση 
εκείνων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα προϊόντα, ή για τον 

έλεγχο της κερδοφορίας των πελατών και άρα απαιτείται αναλυτική

Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 85
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καταγραφή και μελέτη ιδιαιτέρως εκείνων των δραστηριοτήτων που 

σκοπεύουν στην εξυπηρέτηση κάθε πελάτη;).
Η πιθανή συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε κέντρα 

δραστηριότητας είναι μια ακόμα σπουδαία παράμετρος που πρέπει να 

ληφθεί υπ' όψιν όσον αφορά το επίπεδο ανάλυσης σε αυτή την φάση (θα 
συζητηθεί εκτενέστερα στη συνέχεια). Η εμπειρία έχει δείξει ότι 10-30 

δραστηριότητες είναι ένας καλός αριθμός για ένα σύστημα ABC που 
στοχεύει στη σωστή εκτίμηση του κόστους των προϊόντων και της 

εξυπηρέτησης των πελατών.

2° βήμα - Αναγνώριση των στοιχείων κόστους και καθορισμός της 
ποσότητας των πόρων που αναλώνει η επιχείρηση προκειμένου να 

εκτελέσει την κάθε δραστηριότητα

Στοιχεία κόστους είναι το ακριβές κόστος κάθε πόρου της 
επιχείρησης περιλαμβανομένων της εργασίας, των μηχανών, των 
κτιρίων, των υλικών, του εξοπλισμού κλπ. Προχωρώντας την ανάλυση σε 

μεγαλύτερο βάθος μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες στοιχείων 
κόστους. Αφενός μεν, αυτά που είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε 

(ανιχνεύσιμο κόστος) και σχετίζονται άμεσα (άμεσο κόστος) με 
συγκεκριμένα προϊόντα (όπως π.χ. οι α’ ύλες για την παραγωγή ενός 

προϊόντος), και τα οποία δεν παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανομή 
τους. Αφετέρου δε, εκείνα τα κόστη που δημιουργούνται για να 
εκτελεστούν ή να υποστηριχθούν δραστηριότητες και εκ πρώτης όψεως 
δεν είναι εφικτή, ή ενδεχομένως οδηγεί σε αλλοίωση της πραγματικής 
εικόνας του κόστους ενός προϊόντος, η κατανομή τους σε συγκεκριμένα 
προϊόντα. Η δεύτερη αυτή κατηγορία κόστους αποτελείται από ένα 
μεγάλο αριθμό διαφορετικών δαπανών που πραγματοποιούνται σε 

διαφορετικά επίπεδα. Μέχρι τώρα τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης αναγνώριζαν μόνο εκείνα τα κόστη που προκαλούνταν 

από δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας προϊόντος. Υπάρχουν, όμως, 

και κόστη που προκαλούνται από δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας ή
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προϊόντος συνολικά. Ένα σύστημα ABC αποδίδει το κόστος σε εκείνο το 
επίπεδο δραστηριότητας το οποίο το προκαλεί.

Όταν κόστη σε επίπεδα παρτίδας ή προϊόντος διαιρούνται με τον 

αριθμό των μονάδων που παράγονται, δίνεται η λανθασμένη εντύπωση 

ότι τα κόστη αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των 

παραχθεισών μονάδων. Οι πόροι, όμως, που αναλώνονται σε επίπεδο 
παρτίδας ή προϊόντος όχι μόνο δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των 

παραχθεισών μονάδων, αλλά και δεν μπορούν να ελεγχθούν σε επίπεδο 
μονάδας προϊόντος. Τα κόστη σε επίπεδα παρτίδας ή προϊόντος 
μπορούν να ελεγχθούν μόνο εφόσον ελεγχθούν οι δραστηριότητες (στα 

αντίστοιχα επίπεδα) που τα προκαλούν. Για παράδειγμα, το κόστος που 

απαιτείται για τον ανασχεδιασμό ενός προϊόντος αφορά το προϊόν 
συνολικά και δεν εξαρτάται από τον αριθμό των μονάδων ή των 

παρτίδων του που τελικά θα παραχθούν. Ως εκ τούτου, η κατανομή 
αυτού του κόστους σε κάθε συγκεκριμένη μονάδα του προϊόντος που 

παράγεται αποτελεί μια λανθασμένη πρακτική (το κόστος είναι το ίδιο είτε 

παραχθούν 100, είτε 1.000.000 μονάδες, καθώς η επιχείρηση το 
υφίσταται προτού ενδεχομένως αποφασίσει για τον τελικό όγκο 

παραγωγής). Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των παρτίδων, επειδή το 
κόστος είναι το ίδιο είτε παραχθούν 10, είτε παραχθούν 1.000 παρτίδες. 
Επομένως, το κόστος αυτό αφορά συνολικά το προϊόν και θα πρέπει να 
κατανεμηθεί σε επίπεδο προϊόντος προκειμένου η διοίκηση να έχει 
σωστή και ασφαλή πληροφόρηση για το κόστος των δραστηριοτήτων 
της.

To ABC χρησιμοποιεί την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, για να 
αποδώσει το κάθε κόστος σε εκείνο το επίπεδο όπου προκαλείται από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Το σχήμα 3-5 απεικονίζει αυτή την ιεράρχηση.
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Facility

sustaining activities

Product - line 

sustaining activities

Channel

sustaining activities

Brand

sustaining activities

---- I-----
Product

sustaining activities

Customer

sustaining activities

Unit activities

Σχήμα 3-5 : Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων κατά το ABC8

• Οι δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας προϊόντος (unit - level 

activities) είναι εκείνες οι δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν 

για κάθε μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας που παράγεται και η 
ποσότητά τους είναι ανάλογη με το ύψος παραγωγής και τον όγκο 

πωλήσεων. Παράδειγμα τέτοιας δραστηριότητας είναι ο έλεγχος στο 

100% των παραγόμενων προϊόντων.

s Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 89
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• Οι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch - level activities)

είναι εκείνες που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε παρτίδα προϊόντος, 

ανεξαρτήτως των μονάδων που η παρτίδα περιλαμβάνει. 

Παραδείγματα αποτελούν οι προετοιμασίες των μηχανών, οι 
παραγγελίες υλικών, η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας κ.α.

• Οι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος (product sustaining 

activities) είναι εκείνες που εκτελούνται για να διευκολύνουν την 

παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Π.χ. ο έλεγχος και η τεχνική 

υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Εφόσον οι δραστηριότητες 

αυτές εκτελούνται για να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη μάρκα του 

προϊόντος ή μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, τότε 

αναφερόμαστε στις δραστηριότητες σε επίπεδο μάρκας προϊόντος 

(brand sustaining activities) και στις δραστηριότητες σε επίπεδο 

γραμμής προϊόντος (product-line sustaining activities) αντίστοιχα. 

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη προϊόντων 
και η διαφήμιση.

Κατά αντιστοιχία με τις δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος 

υπάρχουν και οι δραστηριότητες σε επίπεδο παραγγελιών (order 

sustaining activities), οι οποίες στοχεύουν στη διεκπεραίωση 

συγκεκριμένων παραγγελιών και είναι ανεξάρτητες από το μέγεθος και 

το περιεχόμενο της κάθε παραγγελίας. Οι δραστηριότητες σε 

επίπεδο πελατών (customer sustaining activities) στοχεύουν στην 

εξυπηρέτηση και διατήρηση συγκεκριμένων πελατών και αφορούν 
αποφάσεις όπως η διατήρηση ή μη ενός πελάτη, η αλλαγή του 
βαθμού των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε ένα 
πελάτη κλπ. και όχι αποφάσεις ως προς το μίγμα ή τον όγκο των 
πωλήσεων που ο πελάτης ζητά από την επιχείρηση. Τέλος, οι 

δραστηριότητες σε επίπεδο καναλιού διανομής (channel 

sustaining activities) περιλαμβάνουν εκείνες τις δραστηριότητες που 

δεν μπορούν να αναγνωριστούν σε επίπεδο παραγγελιών ή πελατών 
και αφορούν συγκεκριμένα κανάλια διανομής που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση προς εξυπηρέτηση των πελατών (π.χ. η αγορά και
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συντήρηση μεταφορικών μέσων, συγκεκριμένες καμπάνιες 
προώθησης των πωλήσεων κ.α.).

• Οι δραστηριότητες σε επίπεδο επιχείρησης (facility sustaining 

activities) είναι εκείνες που περιλαμβάνονται στη γενική διοίκηση μιας 

επιχείρησης, όπως η συντήρηση των κτιρίων, η ασφάλιση κ.α.
Στο σχήμα 3-6 παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά παραδείγματα 

εξόδων που αποδίδονται σε συγκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Δραστηριότητες 
σε επίπεδο 
επιχείρησης

Δραστηριότητες 
σε επίπεδο 
προϊόντος

Δραστηριότητες 
σε επίπεδο 
παρτίδας

Δραστηριότητες 
σε επίπεδο 
μονάδας 
προϊόντος

έξοδα διοίκησης 
κτίρια και οικόπεδα 
θέρμανση και φωτισμός

σχεδιασμός διαδικ. παραγωγής 
σχεδιασμός προϊόντος 
αλλαγές στο σχεδίασμά

προετοιμασία μηχανών 
έλεγχος
παραγγελίες υλικών

άμεση εργασία 
α' ύλες 
ενέργεια
κόστος μηχανών

Σχήμα 3-6 : Παραδείγματα εξόδων που αποδίδονται σε 
συγκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας9

Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων επιτρέπει την χαρτογράφηση 
όλων των εξόδων κατά ένα τρόπο που να είναι δυνατή η ανεύρεση μιας 
σχέσης αιτίου - αιτιατού. Η λογική του ABC είναι να κατανέμεται το κάθε 

στοιχείο κόστους στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο της ιεραρχίας των 

δραστηριοτήτων, ώστε η διοίκηση να εφοδιάζεται με ακριβείς

' Profit priorities from ABC / Cooper & Kaplan. Harvard Business Review, May-June 1991. 
σελ. 132
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πληροφορίες ως προς το κόστος λειτουργίας της. Με την ιεράρχηση των 

δραστηριοτήτων αποκαλύπτονται τεράστιες δυνατότητες για μείωση του 
κόστους. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες ευκαιρίες εντοπίζονται σε 

επίπεδο παρτίδας ή προϊόντος, το κόστος των οποίων δραστηριοτήτων 

ανέρχεται περίπου στο 50% του συνολικού κόστους μιας επιχείρησης.10 *

Στο Παράρτημα I παρατίθεται μια πρακτική εφαρμογή της 
ιεράρχησης των δραστηριοτήτων κατά το ABC στην επιχείρηση John 

Deere Component Works, η οποία χρησιμοποίησε 8 διαφορετικές 

δεξαμενές κόστους, ταξινομημένες ανάλογα με το επίπεδο
δραστηριότητας στο οποίο αναφερόταν.11 Πιο συγκεκριμένα, οι 3 πρώτες 

δεξαμενές κόστους σχετίζονται με δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας 

προϊόντος και απεικονίζουν τις διαφορετικές απαιτήσεις που είχαν τα 
πολυποίκιλα προϊόντα ως προς τις δραστηριότητες αυτού του επιπέδου. 

Οι 3 επόμενες δεξαμενές κόστους σχετίζονται με δραστηριότητες σε 

επίπεδο παρτίδας και απεικονίζουν τις διαφορετικές απαιτήσεις των 
προϊόντων ως προς το χρόνο των setups, τον αριθμό των παραγγελιών 
και το χειρισμό των υλικών. Η έβδομη δεξαμενή κόστους αφορά 
δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος, ενώ η τελευταία σχετίζεται με 

δραστηριότητες σε επίπεδο επιχείρησης, όπου δεν ήταν δυνατή η άμεση 
συσχέτισή τους με τα παραγόμενα προϊόντα και για το λόγο αυτό η 
κατανομή του κόστους γίνεται με αυθαίρετο τρόπο.

3° βήμα - Κατανομή του κόστους σε κέντρα δραστηριότητας

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας σχεδιασμού έγινε η αναγνώριση 
των δραστηριοτήτων και η τελική επιλογή ορισμένων από αυτές. Η ως 
τώρα ανάλυση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή πολλών 
δραστηριοτήτων, τις οποίες αν η επιχείρηση παρακολουθεί και μελετά 

μεμονωμένα ενδεχομένως να κληθεί να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο 
κόστος. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμη στο βήμα αυτό η συνένωση

Profit priorities from ABC / Cooper & Kaplan. Harvard Business Rev iew. May-June 1991.
σελ. 133
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διαφόρων, σχετικών μεταξύ τους, δραστηριοτήτων, ώστε να 

αποτελέσουν ένα κέντρο δραστηριότητας, με σκοπό τον περιορισμό του 
όγκου και των λεπτομερειών των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και 
τη μείωση του κόστους που απαιτείται για την παρακολούθηση της κάθε 

δραστηριότητας χωριστά. Για παράδειγμα, όλες εκείνες οι χωριστές 
δραστηριότητες που αφορούν τον χειρισμό και τις μετακινήσεις των 
υλικών (συνδέονται με την παραλαβή των α' υλών και υλικών μέχρι και 

την προώθησή τους στην παραγωγική διαδικασία) θα μπορούσαν να 
συνδυαστούν και να αποτελέσουν ένα κέντρο δραστηριότητας με τον 
τίτλο «Δραστηριότητα Παραλαβής και Προώθησης (στην παραγωγική 

διαδικασία) α' Υλών & Υλικών» (Material Handling).
Στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας του σχεδιασμού είχε γίνει η 

αναγνώριση των στοιχείων κόστους και ο καθορισμός της ποσότητας των 
πόρων που αναλώνει η επιχείρηση προκειμένου να εκτελέσει την κάθε 

δραστηριότητα. Έχοντας συγκεντρώσει τις δραστηριότητες σε κέντρα 

δραστηριοτήτων, γίνεται η κατανομή του κόστους των πόρων στα κέντρα 

αυτά με την χρησιμοποίηση των κατάλληλων οδηγών κόστους (οδηγοί 
κόστους 1ου σταδίου).12

4° βήμα - Αναγνώριση των προϊόντων, πελατών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης

Στα τρία προηγούμενα βήματα έγινε η αναγνώριση των 
δραστηριοτήτων και ανιχνεύθηκε το κόστος για την πραγματοποίησή 
τους. Δεν πρέπει να λησμονούμε, όμως, για ποιο λόγο η επιχείρηση 
πραγματοποιεί αυτές τις δραστηριότητες, και αυτός δεν είναι άλλος από 
την ανάγκη για σχεδίασμά, παραγωγή και διανομή προϊόντων και 
υπηρεσιών στους πελάτες της. * 1

11 Readings & Issues in cost management / Reeve. South - Western College Publishing. 1995. 
σελ. 131
1 ‘ Όπως έχει αναφερθεί, το ABC κατανέμει το κόστος σε μια διαδικασία που αποτελείται από 
δύο στάδια. Έχοντας δημιουργήσει τα κέντρα δραστηριοτήτων, συγκεντρώνοντας τις 
δραστηριότητες με παρόμοια συμπεριφορά κόστους, στο πρώτο στάδιο το κόστος κατανέμεται 
στα κέντρα δραστηριότητας χρησιμοποιώντας οδηγούς πόρων ή οδηγούς κόστους 1ου σταδίου 
(βλ. σελ. 29).
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Η σημαντικότητα αυτού του βήματος συχνά υποτιμάται από τη 
διοίκηση. Η εστίαση στην αποτελεσματικότητα ή το κόστος των 
δραστηριοτήτων δεν απαντά στο πλέον κρίσιμο ερώτημα: Υπάρχει λόγος 

για να εκτελεστεί μια δραστηριότητα; Δίνει η δραστηριότητα αυτή αξία στο 
τελικό προϊόν; Και τελικά το προϊόν που δίνεται στον πελάτη είναι αυτό 

που εκείνος θέλει; Σε αυτό το βήμα θα γίνει η σύνδεση του κόστους με 

εκείνα τα προϊόντα, εκείνες τις υπηρεσίες και εκείνους τους πελάτες που 
πραγματικά φέρνουν κέρδη στην επιχείρηση.

5° βήμα - Επιλογή των οδηγών κόστους του 2ου σταδίου

Στο 5° βήμα καθορίζονται τα κριτήρια για την κατανομή του 

κόστους από τα κέντρα δραστηριότητας στα προϊόντα. Τα κριτήρια αυτά 
είναι δύο:13
1. Η ευκολία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικών με τον οδηγό 

κόστους

2. Ο βαθμός στον οποίο ο οδηγός κόστους μετρά με ακρίβεια την 

ανάλωση της δραστηριότητας από το προϊόν
Η επιλογή του κατάλληλου οδηγού κόστους είναι ένα ζήτημα 

πραγματικό για τις επιχειρήσεις. Η επιλογή ενός απλού και εύκολα 

μετρήσιμου οδηγού συνεπάγεται μειωμένο κόστος, αλλά ενδεχομένως να 
μην δίνει στην επιχείρηση τόσο ακριβείς πληροφορίες, όσο χρειάζεται. 
Από το άλλο μέρος, η επιλογή ενός σύνθετου και δύσκολα μετρήσιμου 

οδηγού μπορεί να συνεπάγεται μεγάλο κόστος, αλλά να δίνει στην 
επιχείρηση τόσο ακριβείς πληροφορίες, ώστε η ωφέλεια εξ αυτών να 
αντισταθμίζει το κόστος αυτό.

Στη βιβλιογραφία αναγνωρίζονται 3 τύποι οδηγών κόστους 
δευτέρου σταδίου,14 με βάση 3 χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις 
δραστηριότητες, δηλαδή τη συχνότητα, τη διάρκεια και το κόστος 

εκτέλεσής τους:

13 Managerial Accounting / Garisson & Noreen. Invin. Eight edition. 1997. σελ. 188
N Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 95-96
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α) οδηγοί κόστους με βάση τον αριθμό των συναλλαγών 

(transaction drivers), όπως ο αριθμός των setups ή των παραγγελιών 

υλικών, που μετρούν πόσο συχνά μια δραστηριότητα εκτελείται. 

Παραδείγματος χάριν, τα setups ή οι παραγγελίες υλικών χρειάζονται τον 
ίδιο χρόνο και την ίδια προσπάθεια για να εκτελεστούν ανεξάρτητα από 

το ποιο προϊόν παράγεται ή ποιο υλικό παραγγέλλεται. Είναι ο πιο 
φθηνός τύπος οδηγού κόστους, λόγω της ευκολίας μέτρησης του, αλλά 

σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχτεί και ο λιγότερο ακριβής 

(όταν, για παράδειγμα, διαφορετικά είδη προϊόντος απαιτούν setups με 
διαφορετικό χρόνο εκτέλεσης).

β) οδηγοί κόστους με βάση τη διάρκεια (duration drivers), που

μετρούν τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, 

όπως π.χ. ο χρόνος διάρκειας ενός setup. Αυτού του τύπου οδηγοί 

κόστους είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από πολύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες που διαφέρουν μεταξύ των 

διαφόρων προϊόντων. Παραδείγματος χάριν, ένα προϊόν μπορεί να 
χρειάζεται ένα setup διάρκειας 10 λεπτών, ενώ ένα άλλο προϊόν ένα 
setup διάρκειας 6 ωρών.

γ) οδηγοί κόστους με βάση την ένταση (intensity drivers), που

καταγράφουν τόσο τη συχνότητα και τον χρόνο εκτέλεσης μιας 
δραστηριότητας, όσο και το κόστος των πόρων που δεσμεύουν. Π.χ. για 
ένα πολύπλοκο προϊόν καταγράφεται όχι μόνο ο αριθμός των setups και 

ο χρόνος διάρκειας τους, αλλά και το κόστος που συνεπάγεται η 
δέσμευση άλλων πόρων, όπως πιο εξειδικευμένο προσωπικό και πιο 
ακριβός εξοπλισμός.

Για μια δραστηριότητα όπως είναι η παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες, θα ήταν δυνατή η επιλογή 
ανάμεσα στους εξής διαφορετικούς οδηνούο κόστουο. ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης:



• Αριθμός πελατών, εφόσον όλοι οι πελάτες κοστίζουν το 
ίδιο (transaction driver)

• Ώρες εξυπηρέτησης του κάθε πελάτη, εφόσον 

διαφορετικοί πελάτες απαιτούν διαφορετικό χρόνο 

υποστήριξης, αλλά κάθε ώρα κοστίζει στην επιχείρηση το 
ίδιο (duration driver)

• Πραγματικό κόστος ανά πελάτη, εφόσον αφιερώνονται 

διαφορετικός χρόνος και διαφορετικοί πόροι για την 
εξυπηρέτηση κάθε πελάτη (intensity driver)

Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing
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3.1.3 Το άριστο σύστημα ABC

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος ABC στην πράξη απαιτεί πολύ 

προσεκτική μελέτη, καθώς πιθανά σφάλματα, αβλεψίες και παραλήψεις 

ενδεχομένως να είναι δύσκολο να διορθωθούν μετά την εφαρμογή του. 

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να αποδειχτεί μια ιδιαίτερα 

επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Σε κάθε φάση του σχεδιασμού (όπως 

αυτός περιγράφηκε σε μια σειρά πέντε διαδοχικών και άμεσα 

αλληλοεξαρτώμενων βημάτων) η διοίκηση τίθεται αντιμέτωπη με το ίδιο 

δίλημμα : Είτε θα προτιμήσει ένα σχετικά απλό σύστημα ABC, το οποίο 

θα κοστίζει μεν λιγότερο στην εφαρμογή και λειτουργία του, θα δίνει δε 

μια καλή προσέγγιση του ακριβούς κόστους των τελικών 

προϊόντων/υπηρεσιών ή των πελατών, είτε θα προτιμήσει ένα σύνθετο 

σύστημα ABC, το οποίο θα παρακολουθεί και καταγράφει αναλυτικά έναν 

τεράστιο αριθμό δραστηριοτήτων (και επομένως το κόστος των τελικών 

προϊόντων/υπηρεσιών ή των πελατών θα είναι απόλυτα ακριβές και δεν 

θα προκύπτει μετά από παραδοχές και προσεγγίσεις), με μεγάλο όμως 

κόστος εφαρμογής και λειτουργίας.

Ένα σύστημα της πρώτης μορφής θα έχει μικρό κόστος μέτρησης 

των πληροφοριών κόστους που χρειάζεται η Διοίκηση σε βάρος, όμως, 

ενός μεγαλύτερου κόστους λαθών που θα προκύπτουν από την μη 

ακριβή μέτρηση αυτών των πληροφοριών. Αντιθέτως, ένα σύστημα της 

δεύτερης μορφής θα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρού κόστους 

λαθών και μεγάλου κόστους μέτρησης των πληροφοριών.

Η τελική απόφαση στο ανωτέρω δίλημμα είναι ζήτημα πραγματικό 

και προκύπτει τόσο από τις πληροφοριακές απαιτήσεις της κάθε 

επιχείρησης, όσο και από την οικονομική δυνατότητα που διαθέτει να 

υιοθετήσει και συντηρήσει ένα πολύπλοκο σύστημα κοστολόγησης. Στην 

πράξη το ABC έχει αποδειχτεί πως ακόμα και στην πιο απλή μορφή του, 

όταν δηλαδή χρησιμοποιούνται περίπου 30-50 δραστηριότητες, 

προσεγγίζει καλύτερα το πραγματικό κόστος των προϊόντων/υπηρεσιών 

σε σχέση με όλα τα προϋπάρχοντα συστήματα κοστολόγησης. Ένα

57



Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

άριστο σύστημα ABC δεν είναι μόνο ένα απόλυτα ακριβές σύστημα, αλλά 

ένα σύστημα που πετυχαίνει να μειώσει το κόστος των λαθών από την 

έλλειψη ακριβών πληροφοριών και το κόστος μέτρησης των 

πληροφοριών σε εκείνο το σημείο, όπου το οριακό κόστος οποιοσδήποτε 

βελτίωσης του συστήματος είναι ίσο με το οριακό όφελος που προκύπτει 

από τη βελτίωση αυτή.

Το σχήμα 3-715 απεικονίζει γραφικά το κόστος των λαθών από την 

έλλειψη ακριβών πληροφοριών, το κόστος μέτρησης των πληροφοριών 

και το συνολικό κόστος, που είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων 

ειδών κόστους. Το συνολικό κόστος ελαγιστοποιείται στο σημείο εκείνο 

όπου τέμνονται τα επιμέρους είδη κόστους.

' ' Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 104
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3.2 Δυνατότητες εφαρμογής του ABC από τις 
επιχειρήσεις

Μετά από μια προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων που έχει μια 

επιχείρηση από το σύστημα κοστολόγησης και μέτρησης της 

επιχειρηματικής επίδοσής της και το συνυπολογισμό της παραμέτρου 

κόστος εφαρμογής, είναι σε θέση να καταλήξει τελικά σε μια απόφαση ως 

προς το πόσο λεπτομερές θα πρέπει να είναι το σύστημα ABC που 

τελικά θα εφαρμόσει. To ABC, όμως, δεν είναι πανάκεια, η λύση σε όλα 

τα προβλήματα της επιχείρησης. Πολλές φορές μια επιχείρηση δεν έχει 

να κερδίσει τίποτα εφαρμόζοντας το, ή το κέρδος της είναι ασήμαντο. Εάν 

ανατρέξει κανείς στην παγκόσμια επιχειρησιακή πρακτική, θα βρει μια 

σειρά από παραδείγματα εταιριών, οι οποίες εφάρμοσαν με ιδιαίτερη 

επιτυχία το ABC και σήμερα απολαμβάνουν τα τεράστια οφέλη του. 

Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες για 

κάποιους λόγους (οι κυριότεροι θα αναφερθούν στη συνέχεια) 

εφαρμόζοντας το ABC απέκτησαν ένα εξαιρετικά δαπανηρό σύστημα 

κοστολόγησης και μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης, το οποίο 

αποδείχτηκε πολύ κατώτερο των μεγάλων προσδοκιών που είχαν οι 

διοικήσεις τους.

Προτού μια επιχείρηση προβεί στην εφαρμογή του ABC, οφείλει να 

εξετάσει μια σειρά παραγόντων και να κρίνει κατά πόσο με βάση αυτούς 

τους παράγοντες η ωφέλεια από την εφαρμογή του ξεπερνά το κόστος 

εφαρμογής και λειτουργίας του. Η βιβλιογραφία και η πράξη 

υποδεικνύουν μια σειρά από χαρακτηριστικά (ένα ή περισσότερα) που 

πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση για να δικαιολογήσει το κόστος της 

υψηλής επένδυσης σε ένα σύστημα ABC και να είναι σίγουρη ότι οι 

ωφέλειες που θα προκόψουν από την εφαρμογή του θα υπερκαλύπτουν
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το κόστος αυτό.16 Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά τα 

κριτήρια.

1. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η οποία μπορεί να αυξάνει χρόνο 

με το χρόνο προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς 

διαφοροποιούμενες ανάγκες των καταναλωτών. To ABC είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο και στις περιπτώσεις που για την παραγωγή 

αυτής της ποικιλίας υιοθετούνται νέες πιο αυτοματοποιημένες 

παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες μειώνουν το κόστος 

άμεσης εργασίας και αυξάνουν τις απαιτήσεις για διάφορες 

υποστηρικτικές λειτουργίες.

2. Τα προϊόντα διαφέρουν σημαντικά ως προς τις ανάγκες τους 

όσον αφορά την προετοιμασία των μηχανών, τον ποιοτικό 

έλεγχο, ή άλλες διαδικασίες όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η 

προώθηση κ.ά.

3. Τα προϊόντα χρησιμοποιούν σε μεγάλο, αλλά διαφορετικό 

βαθμό κοινές διαδικασίες παραγωγής, σχεδιασμού, μάρκετινγκ, 

διανομής, ποιοτικού ελέγχου, έρευνας και ανάπτυξης κ.ά. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός, τόσο δυσκολότερη είναι η 

ανίχνευση του κόστους που αναλώνει το κάθε προϊόν 

ξεχωριστά.

4. Μεγάλη συμμετοχή των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος ή 

συμμετοχή των ΓΒΕ που βαίνει αυξανόμενη. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα του ABC είναι ότι καταγράφει όλες τις αλλαγές

16 Το ακριβές κόστος της επένδυσης σε ένα σύστημα ABC είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, 
καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει κάθε επιχείρηση. Όσο πιο πολύπλοκο 
είναι και στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν ολόκληρη την επιχείρηση, και 
όχι μόνο ορισμένα τμήματά της, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος. Υπάρχουν, βέβαια, και οι 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που εφάρμοσαν το ABC σε κάποιο ή κάποια από τα τμήματά τους, 
με συνέπεια το κόστος αυτό να είναι λιγότερο σημαντικό. Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΜΑ 
(Institute of Management Accountants) που δημοσιεύτηκε στο «Cost Management Update», το 
32% των βιομηχανικών επιχειρήσεων που ερωτήθηκε δήλωσε ότι ξόδεψε περισσότερα από 
$100 000 για να εγκαταστήσει ένα σύστημα ABC. Σε άλλες περιπτώσεις το κόστος αυτό 
ξεπέρασε και το $1 εκατομμύριο. Οσον αφορά τα χρηματικά οφέλ.η από την εφαρμογή του 
ABC. τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ακόμα /.ιγότερα. Για λόγους ανταγωνισμού, κυρίως, οι 
επιχειρήσεις αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα αυτά, αν και δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έμεινε ικανοποιημένη από την 
εφαρμογή του ABC είχε τέτοια οικονομικά οφέλ.η που ξεπερνούσαν κατά πολύ το κόστος (Δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε και εκείνα τα οφέλη που δεν είναι άμεσα μετρήσιμα και 
ποσοτικοποιημένα. αλλά μακροχρόνια ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης).
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που πραγματοποιούνται στα ΓΒΕ μέσω της άμεσης μέτρησης 

των αλλαγών στα επίπεδα δραστηριότητας.

5. Οι πληροφορίες κόστους χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την 

ορθή τιμολόγηση των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια με την 

κατάργηση των μονοπωλίων και την παγκοσμιοποίηση του 

ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε ένα σκληρό 

πόλεμο τιμών και η μείωση των τιμών για να μην είναι 

καταστροφική προϋποθέτει ακριβή μέτρηση του κόστους.

6. Οι πληροφορίες κόστους χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την 

ανάπτυξη στρατηγικών που σχετίζονται με την τεχνολογία, την 

παραγωγή, την ποιότητα κ.ο.κ. Τέτοιου είδους στρατηγικές 

μπορεί να είναι οι εξής:

• Αποφάσεις ιδιοκατασκευής ή απόκτησης από την εξωτερική 

αγορά.

• Αποφάσεις για τον καθορισμό τιμών σε περιπτώσεις 

ενδοεπιχειρησιακής τιμολόγησης.

• Αποφάσεις για μεταβολές στα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων.

• Αποφάσεις για τη διακοπή παραγωγής προϊόντων, ή τη 

διακοπή συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές.

7. Μεγάλη συχνότητα προσπαθειών μείωσης κόστους, οι οποίες 

ασφαλώς έχουν ως προαπαιτούμενο την επίγνωση των 

δραστηριοτήτων εκείνων που προκαλούν την αύξηση του 

κόστους και όσων μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς περαιτέρω 

επιβάρυνση της επιχείρησης.

Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing
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3.3 Πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του ABC

Η αδυναμία αναγνώρισης της σπουδαιότητας των βασικών αρχών 

του ABC και η μη αποδοχή τους από μια επιχείρηση, καθώς και η 

πολυπλοκότητα της μεθόδου είναι οι συνήθεις παράγοντες που 

αναστέλλουν την εφαρμογή του σε μια επιχείρηση. Συμβαίνει συχνά οι 

διοικούντες να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του, αλλά 

να διστάζουν να το εφαρμόσουν, φοβούμενοι το κόστος της αλλαγής, και 

κυρίως της αποτυχίας.

Όπως διαπιστώσαμε από την προηγούμενη παράγραφο το ABC 

δεν μπορεί να δώσει λύσεις για όλα τα προβλήματα και δεν ταιριάζει σε 

όλες τις επιχειρησιακές δομές. Είναι πολύ πιθανό όμως να συντρέχουν 

κάποιες (ή όλες) από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το ABC να μην 

εφαρμόζεται για κάποιον ή κάποιους από τους παρακάτω λόγους:

• Η επιχείρηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος 

που απαιτείται για την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. 

Σύμφωνα με μια έρευνα του IMA (Institute of Management 

Accountants) που δημοσιεύτηκε στο «Cost Management 

Update», το 32% των βιομηχανικών επιχειρήσεων που 

ερωτήθηκε δήλωσε ότι ξόδεψε περισσότερα από $100.000 για 

να εγκαταστήσει ένα σύστημα ABC.17

• Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία (know

how) για να εφαρμόσει και να λειτουργήσει επιτυχώς το ABC.

• Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογική 

υποδομή για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που 

θα υποστηρίζουν το ABC.

Τι συμβαίνει, όμως, στην περίπτωση που μια επιχείρηση 

πετυχαίνει να ξεπεράσει όλες τις προαναφερόμενες δυσκολίες και 

αποφασίζει να υιοθετήσει το ABC; Όπως κάθε νέα ιδέα, φιλοσοφία, 

μέθοδος, έτσι και στην περίπτωση του ABC ο δρόμος προς την επιτυχή 1

1 Selling ABC / Brausch. Management Accounting. February 1992
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εφαρμογή του δεν θα είναι πάντα εύκολος. Η βιβλιογραφία και, κυρίως, η 

πρακτική γνώση από υπαρκτά παραδείγματα επιχειρήσεων έχουν 

καταγράψει μια «σκληρή» πραγματικότητα. Υπάρχουν λάθη κατά την 

εφαρμογή και προβλήματα που η εμφάνισή τους είναι πολλές φορές 

ικανή να αναστείλει ή να καταστρέψει την επιτυχία του ABC. Τα πιο 

συνηθισμένα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

• Προβλήματα στη συγκέντρωση πληροφοριών που παίρνουν

μια από τις παρακάτω μορφές:

1. Δυσκολίες στην εξεύρεση των δραστηριοτήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν σαν κέντρα κόστους.

2. Δυσκολίες μέτρησης των μονάδων έργων των 

δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν σαν κέντρα 

κόστους.

3. Δυσκολίες στην επιλογή ορισμένων από την τυχόν 

πληθώρα των δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν.

4. Δυσκολίες στην επιλογή των βάσεων μερισμού του κόστους 

των κέντρων δραστηριότητας.

• Αδυναμία ή αποτυχία να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που 

δίνει το ABC.

• Ελλιπής σχεδιασμός του συστήματος που αντικατοπτρίζεται με 

τους εξής τρόπους:

I. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ενώ οι ανάγκες της 

επιχείρησης δεν απαιτούν από αυτό να προχωρά στην 

ανάλυση των πληροφοριών σε τόσο μεγάλο βάθος ή 

λεπτομέρεια.

II. Το σύστημα είναι τόσο απλό σε βαθμό που να μην 

καταγράφει επακριβώς τις απαιτούμενες πληροφορίες.

III. Οι πληροφορίες του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για 

τους σκοπούς που αυτό αρχικά σχεδιάστηκε. Π.χ. ο στόχος 

της επιχείρησης με την εφαρμογή του ABC ήταν η πιο 

σωστή κοστολόγηση των προϊόντων, αλλά οι πληροφορίες

64



Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

αξιοττοιούνται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 

διαδικασιών.18

• Αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή ή φόβος τους να 

αποδεχτούν την νέα πραγματικότητα που προκύπτει από τις 

πληροφορίες που δίνει το ABC. Αυτό το πρόβλημα συχνά 

παραγνωρίζεται, ενώ είναι ίσως το σημαντικότερο όλων. 

Εκτεταμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι που 

νιώθουν ότι απειλούνται από νέες πληροφορίες ή νέες 

μεθόδους διοικητικής δράσης υιοθετούν αμυντική στάση 

απέναντι τους (Argyris 1985). Αυτοί οι αμυντικοί μηχανισμοί, 

δυστυχώς, εμποδίζουν τη διαδικασία της μάθησης και δίνουν 

την αίσθηση στους εργαζόμενους ότι δεν ευθύνονται για τις 

αρνητικές συνέπειες των πράξεών τους (Argyris 1986, 1990).19 

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων καθυστερούν τη διαδικασία 

της εσωτερικής και εξωτερικής τους δέσμευσης απέναντι στο 

ABC. (Η εξωτερική δέσμευση έχει την έννοια ότι οι εργαζόμενοι 

αποδέχονται τελικά τη νέα μέθοδο για να ικανοποιήσουν τη 

διοίκηση, ή από το φόβο μην τιμωρηθούν. Η εσωτερική 

δέσμευση υπάρχει όταν αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνοι 

και παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για βελτιώσεις του 

συστήματος).20 Δίχως αμφιβολία, μια επιχείρηση απολαμβάνει 

το 100% των δυνατοτήτων που της προσφέρει το ABC μόνο 

όταν μπορεί να εξασφαλισθεί η εσωτερική δέσμευση των 

εργαζομένων.

Τα προβλήματα αυτά δεν είναι ασφαλώς αξεπέραστα. Με τη 

σωστή μελέτη και το σωστό χειρισμό τους από τη διοίκηση είναι δυνατόν 

να ξεπεραστούν και η επιχείρηση να απολαύσει τα οφέλη του ABC. Αν 

και κάθε πρόβλημα έχει και διαφορετική λύση παρακάτω αναφέρεται μια

18 Practical problems of implementing ABC / Morrow & Connolly, Accountancy. January 
1994
19 Implementing new knowledge: The case of ABC / Argyris & Kaplan. Accounting 
Horizons. September 1994

Implementing new knowledge: The case of ABC / Argyris & Kaplan. Accounting 
Horizons. September 1994
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σειρά παραγόντων που διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή του ABC και 

το ξεπέρασμα των προβλημάτων:

• Η υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή από τη διοίκηση 

(ανώτερη και ανώτατη) σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του 

ABC, αρχής γενομένης από το σχεδίασμά του συστήματος.

• Η ανάθεση πρωτοβουλιών στους εργαζόμενους έτσι, ώστε να 

αισθανθούν ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια 

εξέλιξης της επιχείρησης.

• Η παροχή εκπαίδευσης σε όλους όσους συμμετέχουν στην 

εφαρμογή του ABC ή χρησιμοποιούν το σύστημα.

• Η εφαρμογή του ABC σε πρώτη φάση σε ένα τμήμα που θα 

αποδώσει γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα, γεγονός που 

θα τονώσει το ηθικό των εργαζομένων και θα πείσει τους 

πάντες για τη χρησιμότητα του συστήματος

• Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος από την αρχή έτσι, 

ώστε να αναλυθεί η παραγωγική διαδικασία με τρόπο που θα 

υποδεικνύει τα πλέον κατάλληλα κέντρα κόστους, οδηγούς 

κόστους κ.ο.κ.

• Η χρήση του benchriarking (αντιγραφή των καλύτερων 

πρακτικών από ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, ή από άλλα 

τμήματα της επιχείρησης). Όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο 

Γερμανός πολιτικός Βίσμαρκ «παρ’ όλο που είναι δημιουργικό 

να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του, είναι λιγότερο επώδυνο να 

μαθαίνει από τα λάθη των άλλων».21

■' Practical problems of implementing ABC / Morrow & Connolly. Accountancy. January 
1994

66



Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

3.4 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ABC

3.4.1 Γενικά

Εξ όσων έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, προκύπτει ότι το ABC είναι 

ένα νέο σύστημα κοστολόγησης. Ως τέτοιο, δεν μπορεί παρά να 

παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα, αλλά και πλεονεκτήματα.

Στο τμήμα 3-3 έγινε εκτενής αναφορά στα πρακτικά προβλήματα 

που παρουσιάζει η εφαρμογή του ABC, και τα οποία προβλήματα 

συνιστούν στην ουσία τα μειονεκτήματα αυτού του νέου συστήματος, 

τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του. Στις επόμενες 

παραγράφους γίνεται μια συνοπτική, χωριστή, παρουσίαση όχι μόνο των 

μειονεκτημάτων, αλλά και των πλεονεκτημάτων του ABC.

Λαμβανομένων υπ' όψιν του μικρού σχετικά μεγέθους και βαθμού 

ευρωστίας των ελληνικών επιχειρήσεων, ως και του βαθμού εκπαίδευσης 

των ανθρώπων (λογιστών κυρίως) οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν 

το νέο αυτό σύστημα στην Ελλάδα, καθίσταται φανερό ότι τα μεν 

μειονεκτήματα του ABC προσδοκάται ότι θα παρουσιάσουν εντονότερο 

χαρακτήρα (για την Ελλάδα), τα δε πλεονεκτήματά του θα παρουσιάσουν 

χρονική υστέρηση προκειμένου να αναδείξουν όλο το εύρος της 

σπουδαιότητάς τους, λόγω του χαμηλότερου βαθμού ανάπτυξης του 

πιαπθςθπίθηί στην Ελλάδα σε σχέση με προηγμένες χώρες όπως οι 

Η.Π.Α., η Μεγάλη Βρετανία κ.α.
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3.4.2 Τα μειονεκτήματα του ABC

To ABC δεν είναι, όπως έχει αναφερθεί, η λύση για όλα τα 

επιχειρησιακά προβλήματα. Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός 

μειονεκτημάτων που είναι, όμως, ικανός να περιορίσει τις μεγάλες του 

δυνατότητες.

Τα πιο ενδεικτικά από αυτά τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

(1) Η ύπαρξη πολλών κέντρων δραστηριότητας και οδηγών 

κόστους δημιουργεί υψηλό κόστος για την εύρυθμη λειτουργία του 

συστήματος στην επιχείρηση. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο σε 

εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων. Η υιοθέτηση ενός συστήματος ABC είναι αδιαμφισβήτητα μια 

μεγάλη πρόκληση για κάθε επιχείρηση, αλλά πρέπει πάντα το κόστος της 

επένδυσης να δικαιολογείται από τα οφέλη που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του.

(2) Λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών που 

δίνει το ABC μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη στην κοστολόγηση των 

προϊόντων και στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων. Η λανθασμένη 

επιλογή οδηγών κόστους, λεκανών συγκέντρωσης κόστους και η 

δημιουργία κέντρων δραστηριότητας από ανομοιογενείς δραστηριότητες, 

συνιστά παράβαση των βασικών αρχών στις οποίες στηρίζεται η 

εφαρμογή του ABC και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στη λήψη 

λανθασμένων αποφάσεων. Καθίσταται αναγκαίος, επομένως, ο σωστός 

σχεδιάσμός του συστήματος από την αρχή έτσι, ώστε οι πληροφορίες 

που λαμβάνονται να είναι πραγματικά καλύτερες σε σχέση με αυτές του 

προϋπάρχοντος του ABC συστήματος.

(3) Προκαλούνται αντιδράσεις από τους εργαζομένους και τους 

χρήστες του συστήματος, συχνά σε βαθμό που να οδηγούν την 

εφαρμογή του ABC σε πλήρη αποτυχία. Ο φόβος και η αντίσταση των
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εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή γίνονται μεγαλύτεροι όταν δεν τους 

παρέχονται τα κίνητρα για να αισθανθούν ενεργοί συμμέτοχοι στην 

επιχειρησιακή αλλαγή και υπεύθυνοι για την επιτυχή λειτουργία του ABC, 

αλλά αντιθέτως νιώθουν ότι τους επιβάλλεται από την ανώτατη διοίκηση. 

To ABC συχνά συνοδεύεται και από τη μέθοδο BPR (Business Process 

Reengineering / Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών), που έχει 

ως στόχο την εξάλειψη όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που δεν 

προσφέρουν αξία στα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες. Η εξάλειψη 

δραστηριοτήτων είναι πολλές φορές ταυτόσημη και με την απώλεια 

θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος 

αντιδράσεων, καθώς οι εργαζόμενοι διαβλέπουν στο ABC τον κίνδυνο να 

χάσουν τη δουλειά τους και η διοίκηση αναγκάζεται για λόγους 

περιορισμού του κόστους να προχωρήσει στη μείωση του αριθμού των 

δραστηριοτήτων.

Μια επιχείρηση αεροναυπηγικής στην Νότια Καλιφόρνια 

αντιμετώπιζε έντονο ανταγωνισμό και έπρεπε να μειώσει δραστικά τα 

κόστη της. Το παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης που εφάρμοζε δεν 

της έδινε τις πληροφορίες που επιθυμούσε, με χαρακτηριστικότερο 

πρόβλημα τα κόστη του τμήματος προμηθειών να κατανέμονται στα 

προϊόντα με λανθασμένο τρόπο και να επιβαρύνουν κυρίως εκείνα τα 

προϊόντα που είχαν μικρές απαιτήσεις σε προμήθειες. To ABC φάνταζε 

ως η μόνη λύση στα προβλήματα της εταιρίας και όντως εφαρμόστηκε, 

λειτουργώντας προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά από ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα, όμως, η εταιρία δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσει τις 

χρήσιμες αυτές πληροφορίες, με αποτέλεσμα το όλο εγχείρημα να τεθεί 

σε κίνδυνο. Ο λόγος που οδήγησε την επιχείρηση στην επικίνδυνη αυτή 

θέση ήταν η άρνηση των χρηστών του συστήματος να συμβάλουν 

ενεργά στη σωστή λειτουργία του. Το σύστημα δημιουργήθηκε από την 

ανώτατη διοίκηση, αγνοώντας τους ανθρώπους που τελικά θα παρείχαν 

και επεξεργαζόταν τις πληροφορίες. Οι «ιδανικές» πληροφορίες που έδινε 

το ABC ήταν άχρηστες από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι είτε δεν τις 

κατανοούσαν, είτε αρνιόταν να τις χρησιμοποιήσουν.
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Ευτυχώς η διοίκηση αντιλήφθηκε έγκαιρα το πρόβλημα και 

προέβη σε ανασχεδιασμό του συστήματος, ξεκινώντας από τους ίδιους 

τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούσαν. Τα νέα αποτελέσματα ήταν 

πλέον ενθαρρυντικά και δικαιολογούσαν απόλυτα το κόστος της 

επένδυσης.22

(4) Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις και επομένως η επιχείρηση υποχρεούται να έχει 

δύο διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, γεγονός που την 

επιβαρύνει με πολύ μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας.

Τα σημαντικότερα εμπόδια συνοψίζονται στα εξής:23

• Η υποκειμενικότητα στην επιλογή των οδηγών κόστους. Με την 

επιλογή διαφορετικών οδηγών κόστους η διοίκηση μπορεί να 

μανιπιουλάρει τα αποτελέσματα και να δυσκολέψει τον εξωτερικό 

έλεγχο. Επίσης, καθίσταται δυσκολότερη η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των εταιριών καθώς δεν ακολουθούνται κοινά 

αποδεκτοί κανόνες.

• Ο χειρισμός του κόστους των δραστηριοτήτων σε επίπεδο επιχείρησης 
(Facility - sustaining costs). Σύμφωνα με το ABC αυτού του είδους το 

κόστος δεν αποτελεί κόστος προϊόντος και δεν μπορεί να εκχωρηθεί 

στα τελικά προϊόντα (π.χ. το ενοίκιο του εργοστασίου). Σύμφωνα, 

όμως, με τη μέθοδο της πλήρους κοστολόγησης που υποχρεώνονται 

να εφαρμόζουν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι 

επιχειρήσεις, τα κόστη αυτά είναι κόστη προϊόντος.

• Ο χειρισμός του κόστους της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας. 
Για το ABC το κόστος της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας δεν 

πρέπει να επιβαρύνει το κόστος προϊόντος και γι’ αυτό το λόγο 

θεωρείται κόστος περιόδου, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

την ως τώρα διεθνή λογιστική πρακτική.

■■ ABC : it doesn’t work ail the time / Pattison & Arendt. Management Accounting, April
1994
3 Is ABC feasible for external reporting ? / Hartnett - Lowry - Luther. Accountancy . May 
1994
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• Ο χειρισμός του κόστους ευκαιρίας. To ABC είναι μια μέθοδος που 

στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ως εκ 

τούτου χρησιμοποιεί και το κόστος ευκαιρίας εφόσον είναι σχετικό με 

τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν επιτρέπεται η χρήση του 

κόστους ευκαιρίας, εφόσον ως κόστος νοείται «η σε χρήμα 

εκφραζόμενη θυσία που εκ προθέσεως υφίσταται κανείς για την 

απόκτηση ή δημιουργία υλικών ή άυλων οικονομικών αγαθών».24

Λόγω αυτών των εμποδίων, που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, οι 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα 2 

διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Ένα για να 

ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις των εκτός της επιχείρησης 

και ένα για να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις των 

διοικούντων την επιχείρηση.

Προς το παρόν αυτό παραμένει ένα σημαντικό άλυτο πρόβλημα 

για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Ασφαλώς το ABC δεν έρχεται να 

ανταγωνιστεί τα προύπάρχοντά του συστήματα, αλλά να τα 

συμπληρώσει. Άλλωστε η τάση που θα επικρατήσει στο εγγύς μέλλον θα 

είναι η ολοκλήρωση/συγχώνευση των λογιστικών συστημάτων με 

έμφαση στις πληροφοριακές απαιτήσεις της διοίκησης.

Τα παραπάνω μειονεκτήματα που εκ πρώτης όψεως αποτελούν 

τροχοπέδη στην υιοθέτηση του ABC είναι δυνατόν να ξεπεραστούν με 

τον σωστό σχεδίασμά του συστήματος από την αρχή, με τον εντοπισμό 

των προβληματικών περιοχών ανά πάσα στιγμή και με την αφοσίωση 

της διοίκησης στην επίλυση όσων δυσκολιών εμφανιστούν.

_ι Λογιστική Κόστους, Τεύχος I, Εισαγωγή / Ιγνατιάΰη. Θεσσαλονίκη 1978. σελ TT
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3.4.3 Τα πλεονεκτήματα του ABC

Ένας προσεκτικός αναγνώστης θα πρέπει στο σημείο αυτό να έχει 

την απορία κατά πόσο μετά από όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα 

και μειονεκτήματα της μεθόδου του ABC έχει νόημα για μια επιχείρηση 

που πληροί κάποια από τα κριτήρια της παραγράφου 3.2 να εφαρμόσει 

στην πράξη αυτή τη μέθοδο. Όμως, απέναντι στα μειονεκτήματα της 

μεθόδου, η βιβλιογραφία και, ιδιαίτερα, η επιχειρηματική πρακτική έχουν 

να επιδείξουν ένα μεγάλο κατάλογο από πλεονεκτήματα, τα οποία για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις παίρνουν τη μορφή υψηλών χρηματικών 

αποδόσεων ή της απόκτησης διατηρήσιμων ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. Τα πλεονεκτήματα αυτά πηγάζουν από την 

αδιαμφισβήτητα καινοτομική προσέγγιση που εισάγει το ABC στην 

κοστολόγηση και στη μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης, καθώς και 

από την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προέκυπταν από τα προϋπάρχοντα του ABC συστήματα κοστολόγησης.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα του ABC τα εξής: 1

(1) Ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα ABC βοηθά τη διοίκηση να 

αποκτήσει καλύτερη γνώση για το πώς δημιουργούνται τα κέρδη τόσο σε 

επίπεδο προϊόντων, όσο και σε επίπεδο πελατών. Εκμεταλλευόμενη 

αυτή τη γνώση, η διοίκηση μπορεί να βελτιώσει την κερδοφορία της 

επιχείρησης εγκαταλείποντας τα προϊόντα και τους πελάτες που δεν 

δημιουργούν κέρδη ή επιχειρώντας να μετατρέψει όλα τα προϊόντα και 

τους πελάτες σε φορείς κέρδους.

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως σε επιχειρήσεις που 

παράγουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων είναι ότι τα μεν προϊόντα που 

παράγονται σε μεγάλο αριθμό μονάδων υπερκοστολογούνται, τα δε 

προϊόντα που παράγονται σε μικρό αριθμό μονάδων υποκοστολογούνται 

και συχνά πωλούνται σε τιμές μικρότερες του κόστους. Εφαρμόζοντας το 

ABC οι επιχειρήσεις αυτές διαπιστώνουν πως τα προϊόντα που

72



Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

τταράγονται σε μικρό αριθμό μονάδων χρειάζονται περισσότερες 

ρυθμίσεις των μηχανών, πιο συχνούς ποιοτικούς ελέγχους και 

συχνότερες παραγγελίες α' υλών, με αποτέλεσμα το πραγματικό τους 

κόστος να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνει ένα 

παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης.

Αντίστοιχα, οι πελάτες για τους οποίους η επιχείρηση αναλώνει 

περισσότερες δραστηριότητες, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθούν 

λιγότερο κερδοφόροι (αν όχι ζημιογόνοι) μετά από την εφαρμογή ενός 

συστήματος ABC.

Το σχήμα 3-825 δείχνει ένα τυπικό εύρημα του ABC σε επιχειρήσεις 

με μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Στον κάθετο άξονα σχεδιάζεται η 

αθροιστική κερδοφορία, ενώ στον οριζόντιο αθροιστικά το ποσοστό των 

προϊόντων ξεκινώντας από τα πιο επικερδή στα λιγότερο κερδοφόρα. Η 

διαπίστωση θυμίζει τον κανόνα Pareto:26 το 20% των προϊόντων παράγει 

το 300% των κερδών, ενώ το υπόλοιπο 80% είτε βρίσκεται στο νεκρό 

σημείο, είτε είναι φορέας ζημιών (συνολικά μειώνει κατά 200% τα κέρδη, 

αφήνοντας την επιχείρηση με το 100% των κερδών).

Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 162 
:6 O Vilfredo Pareto (1848-1923) ήταν ένας Ιταλός οικονομολόγος, ο οποίος διαπίστωσε ότι το 
85% του πλούτου των κατοίκων του Μιλάνου ανήκε μόλις στο 15% αυτών. Έκτοτε. ο κανόνας 
Pareto χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μη κανονική κατανομή παρατηρήσεων, όπως 
αυτή στο παράδειγμα που αναφέρεται.
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Όσον αφορά την κερδοφορία των πελατών χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της εταιρείας Kanthal που παράγει καλώδια.27 Η ανάλυση 

που πραγματοποίησε στα πλαίσια του συστήματος ABC έδειξε ότι το 

20% των πελατών δημιουργούσε το 225% των τελικών κερδών, το 70% 

κυμαινόταν κοντά στο νεκρό σημείο και το υπόλοιπο 10% ήταν υπεύθυνο 

για την απώλεια του 125% των κερδών.

Το σχήμα 3-928 παρουσιάζει όλους τους πελάτες της εταιρίας κατά 

φθίνουσα σειρά (από τον πιο κερδοφόρο στον λιγότερο κερδοφόρο) και 

το ακριβές ύψος των κερδών που αυτοί φέρνουν στην επιχείρηση. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πελάτες #199 και #200 προκαλούν ζημίες που 

αγγίζουν τα $200.000.

Το σχήμα 3-1029 απεικονίζει γραφικά την αθροιστική κατανομή 

των κερδών, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα Pareto.

Εκείνοι οι πελάτες που ευθύνονταν για τις μεγαλύτερες ζημίες ήταν 

μεταξύ των πελατών με τον μεγαλύτερο όγκο αγορών. Το γεγονός αυτό 

οφειλόταν στο ότι οι μικρότεροι πελάτες δεν επιβάρυναν σημαντικά την 

επιχείρηση, καθώς δεν ζητούσαν ειδικές προδιαγραφές, αντιθέτως με 

τους μεγάλους, ζημιογόνους πελάτες που απαιτούσαν μικρότερες τιμές, 

συχνές παραλαβές προϊόντων σε μικρές παρτίδες και διαφοροποιημένα 

προϊόντα. Οι αποκαλύψεις του ABC έδωσαν τη δυνατότητα στην Kanthal 

να μεταβάλει την πολιτική της απέναντι στους πελάτες αυτούς, να 

καθορίσει νέες τιμές πώλησης και ελάχιστα ύψη παραγγελιών, 

μετατρέποντάς τους έτσι σε κερδοφόρους.

" Profit Priorities from ABC / Kaplan & Cooper, Harvard Business Review, May-June 1991
Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 

Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 183-186 
"s Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 185

9 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 186
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Εφόσον η επιχείρηση ανακαλύψει ποια προϊόντα δεν είναι 

κερδοφόρα έχει στη διάθεσή της μια σειρά ενεργειών για να βελτιώσει την 

κερδοφορία τους, όπως να προβεί σε:

• Ανατιμολόγηση των προϊόντων

• Αντικατάσταση των προϊόντων

• Ανασχεδιασμό των προϊόντων

• Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

• Επένδυση σε πιο ευέλικτη τεχνολογία παραγωγής τους

• Διακοπή παραγωγής των προϊόντων30

Αντίστοιχα, όσον αφορά την κερδοφορία των πελατών, η διοίκηση 

έχει τις ακόλουθες επιλογές για να βελτιώσει την εικόνα των κερδών της:

• Να προστατεύσει τους ήδη κερδοφόρους πελάτες

• Να ανατιμολογήσει ακριβές υπηρεσίες που παρέχει στους 

πελάτες με βάση το ακριβές κόστος παροχής τους

• Να προβεί σε εκπτώσεις στους πελάτες που μπορεί να 

εξυπηρετήσει με χαμηλό κόστος

• Να προσπαθήσει να αποσπάσει από τους ανταγωνιστές 

πελάτες που δημιουργούν υψηλά κέρδη

• Να παραχωρήσει τους ζημιογόνους πελάτες στους 

ανταγωνιστές31

(2) To ABC ουσιαστικά μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα. 

Έτσι, αφενός επιτρέπει τον έλεγχό τους με βάση τις γνώσεις που έχει η 

διοίκηση ως προς την ανάλωσή τους από συγκεκριμένες δραστηριότητες, 

και εν συνεχεία την ανάλωση των δραστηριοτήτων από προϊόντα, 

υπηρεσίες ή πελάτες. Αφετέρου, αποφεύγεται η (άλλως) αυθαίρετη 

κατανομή του κόστους που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μια σειρά 

αποφάσεων.

Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 166
31 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harv ard Business School Press. 1998. σελ. 181
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(3) To ABC βοηθά τους διοικούντες την επιχείρηση να 

εντοπίσουν και να θέσουν προτεραιότητα σε εκείνες τις δραστηριότητες 

που έχουν περιθώρια για βελτίωση, με τη χρήση δεικτών που μετρούν 

την επίδοση και την αποτελεσματικότητά τους. Πολύ συχνά η διοίκηση 

αντιλαμβάνεται ότι κάποιες δραστηριότητες δεν προσθέτουν αξία στα 

προϊόντα και γι’ αυτό το λόγο εγκαταλείπονται. Ο Peter Drucker είχε πει: 

«Ο μόνος πραγματικά αποδοτικός τρόπος για να μειωθούν τα κόστη είναι 

να μειωθούν οι δραστηριότητες...Δεν έχει νόημα να προσπαθεί να 

παράγει κάποιος φθηνά κάτι το οποίο δε θα έπρεπε να παράγεται καν».32

Έρευνα του Institute of Internal Auditors έχει καταγράψει ότι 

εκείνες οι δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στα προϊόντα στις 

περισσότερες επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν το 20%. Αλλά ακόμα και στις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν υποδειγματικά και οι επιχειρηματικές τους 

πρακτικές αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και αντιγραφή 

(benchmarking) οι δραστηριότητες αυτές δύσκολα φτάνουν το 50%.33

Η NSC (National Semiconductor Corporation) χρησιμοποίησε το 

ABC σε ένα από τα εργοστάσιά της με αντικειμενικό σκοπό την 

καθοδήγηση συγκεκριμένων προσπαθειών βελτίωσης των διαδικασιών 

παραγωγής. Το μοντέλο αυτό περιελάμβανε δύο διαφορετικούς τύπους 

δραστηριοτήτων: τις μικροδραστηριότητες (εξαιρετικά αναλυτικές και 

λεπτομερείς δραστηριότητες που στόχο είχαν να υποστηρίξουν την 

προσπάθεια βελτίωσης) και τις μακροδραστηριότητες (αποτελούνται 

από το άθροισμα των μικροδραστηριοτήτων και χρησιμοποιούνται για την 

κοστολόγηση των προϊόντων). Η προσέγγιση αυτή της NSC αποδείχτηκε 

ιδιαίτερα επιτυχημένη, είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα34 και 

καταδεικνύει πως ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή εστίαση ενός 

συστήματος ABC είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες κάθε οργανισμού.35

32 The complete guide to ABC / O’ Guin. Prentice Hall, 1991, σελ 299
33 A new dawn for western management / MacErlean, Accountancy. June 1993
33 Δεν είναι διαθέσιμα εκείνα τα -/ρηματικά μεγέθη που να καταδεικνύουν τη βελτίωση στα 
αποτελέσματα της NSC από την εφαρμογή του ABC.
" Using ABC to support continuous improvement / Turney & Stratton. Management 

Accounting, September 1992
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(4) To ABC συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες μιας 

επιχείρησης για τη μείωση του κόστους της και, το κυριότερο, της 

επιτρέπει να καταγράψει συστηματικά από πού πραγματικά προέρχεται 

αυτή η μείωση (π.χ. προέρχεται από τη μείωση του χρόνου 

προετοιμασίας των μηχανών ή από τη μείωση των δραστηριοτήτων 

ελέγχου;). Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι προσπάθειες για 

τη μείωση του κόστους είναι ιδιαίτερα έντονες και κατευθύνονται κυρίως 

στην προσπάθεια μείωσης δαπανών που θεωρούνται σταθερές. Στο 

εργοστάσιο της IBM στο Havant το 50% των εξόδων αφορά τις α’ ύλες, 

το 6% την άμεση εργασία και το 44% τα σταθερά ΓΒΕ.36 Λογικό και 

αναμενόμενο ήταν οι προσπάθειες της διοίκησης να επικεντρωθούν στη 

μείωση των σταθερών ΓΒΕ, τα οποία αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο 

ποσοστό επί των συνολικών εξόδων και, άρα, παρέχουν τις μεγαλύτερες 

ευκαιρίες για περιορισμό.

Στην AT&T, την επιχείρηση των Η.Π.Α. που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, το κόστος στο κέντρο δραστηριότητας, 

με την ονομασία «business billing center», μειώθηκε κατά 8% το 1992 

και 18% το 1993, με την εφαρμογή ενός συστήματος ABC (την ίδια 

περίοδο η αύξηση στον όγκο πωλήσεων ήταν 26% και 20% 

αντίστοιχα).37 Ταυτόχρονα καταγράφηκαν και πολλά άλλα οφέλη όπως 

ορθότερη τιμολόγηση των προϊόντων, benchmarking σε άλλα τμήματα 

της επιχείρησης, μείωση των cycle times, σαφείς βελτιώσεις στην 

εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών.38

(5) To ABC αναγνωρίζει και καταγράφει τη διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στην πραγματική χρήση των πόρων (resource usage) - ποιο 

είναι το ύψος των πόρων που αναλώνονται από κάθε δραστηριότητα 

προκειμένου να παραχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν - και στις δαπάνες 

για την απόκτησή τους (resource spending) - ποιο είναι το ύψος των

36 A new daw n for western management / MacErlean. Accountancy . June 1993
3 Τα χρηματικά ποσά της μείωσης του κόστους και της αύξησης του όγκου πωλήσεων δεν
είναι διαθέσιμα.
',8 ABM at AT&T / Hodby - Thomson - Sharman . Management Accounting, April 1994
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χρηματικών μονάδων που διατίθενται για την απόκτηση εκείνων των 

πόρων που αργότερα θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση προκειμένου να 

παράγει ένα συγκεκριμένο προϊόν-. Τα προϋπάρχοντα του ABC 

συστήματα κοστολόγησης καταγράφουν μόνο το κόστος που δαπανάται 

για την απόκτηση των πόρων. To ABC, στηριζόμενο στη βασική του 

αρχή ότι οι δραστηριότητες αναλώνουν πόρους για την παραγωγή 

προϊόντων/υπηρεσιών, είναι σε θέση να υπολογίζει ποιο είναι το 

πραγματικό ύψος των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή κάθε 

προϊόντος ή την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη. Δίνεται έτσι η δυνατότητα 

στη διοίκηση να γνωρίζει τι ποσοστό από τους υπάρχοντες πόρους 

χρησιμοποιεί και τι δυνατότητες έχει για να αξιοποιήσει την αργούσα 

παραγωγική δυναμικότητα. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται όλη η 

παραγωγική δυναμικότητα, δεν είναι σωστό να χρεώνονται τα προϊόντα 

και οι πελάτες με όλη τη δαπάνη του πόρου, αλλά μόνο με το ποσοστό 

της παραγωγικής δυναμικότητας που αξιοποιείται. Το υπόλοιπο που 

απομένει, η αργούσα παραγωγική δυναμικότητα, αποτελεί μια 

διαφορετική κατηγορία κόστους και η αναγνώρισή της βοηθά την 

επιχείρηση είτε στην εντατικότερη εκμετάλλευσή των αδρανών 

παραγωγικών πόρων, είτε στην πώλησή τους εφόσον δεν υπάρχουν 

περιθώρια για περαιτέρω εκμετάλλευση.39

Επομένως ισχύει η ακόλουθη ισότητα:

40Cost of resources supplied2 Cost of resources used + Cost of unused capacity

Τι συμβαίνει με το κόστος της αργούσας παραγωγικής 

δυναμικότητας; Η επιλογή να εκχωρηθεί στα προϊόντα οδηγεί σε 

λανθασμένη κοστολόγηση των προϊόντων. Το ορθότερο θα ήταν να 

εκχωρηθεί με βάση το λόγο που οδήγησε στην απόφαση να 

δημιουργηθεί αρχικά μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα. Για 

παράδειγμα, ένας πελάτης επιθυμεί άριστη εξυπηρέτηση, αλλά δεν είναι

j9 The current status of ABC : An interview with Robin Cooper and Robert S. Kaplan /
Management Accounting. September 1991. σελ. 118

Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper, Harvard Business School Press. 1998. σελ. 118
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εύκολο να ττροβλεφθούν οι απαιτήσεις του ή συνεχώς μεταβάλλει το 

ύψος και τον όγκο των παραγγελιών. Η επιχείρηση αναγκάζεται να 

διατηρεί αργούσα παραγωγική δυναμικότητα προκειμένου να είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις απρόβλεπτες απαιτήσεις του πελάτη. Άρα, θα 

ήταν απόλυτα λογικό να εκχωρηθεί το κόστος της αργούσας 

παραγωγικής δυναμικότητας στον συγκεκριμένο πελάτη.41

Σε διαφορετική περίπτωση η αναγνώριση αργούσας παραγωγικής 

δυναμικότητας μπορεί να οδηγήσει τη διοίκηση σε μια από τις παρακάτω 

αποφάσεις:

• Να μειώσει τις δαπάνες, μειώνοντας τα έξοδα για την 

απόκτηση πόρων προς εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας

• Να αυξήσει τα έσοδα, αυξάνοντας την ποσότητα των 

προϊόντων που παράγονται από την εντατικότερη ανάλωση 

των δραστηριοτήτων.42

Ένα πρόβλημα τέτοιας φύσης είναι συνηθισμένο στις 

περισσότερες επιχειρήσεις. Η Ink Creations, μια εταιρεία που παράγει 

μπλουζάκια σε 6 διαφορετικά χρώματα, διαπίστωσε ότι 2 από τα 

προϊόντα της ήταν ζημιογόνα. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις 

πωλούμενες μονάδες, την τιμή πώλησης και το κόστος ανά μονάδα για 

κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά.

^ Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 131

Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 123
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. ΠΩΛ/ΣΕΣ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ

ΜΟΝ.

Μονόχρωμα μπλουζάκια 54.000 $1,25 $0,83

Δίχρωμα μπλουζάκια 13.500 $2,25 $1,21

Τρίχρωμα μπλουζάκια 9.000 $1,75 $1,61

Τετράχρωμα μπλουζάκια 3.600 $2,25 $2,00

Πεντάχρωμα μπλουζάκια 2.700 $1,75 $2,44

Εξάχρωμα μπλουζάκια 7.200 $2,05 $2,87

Είναι προφανές ότι τα δύο τελευταία προϊόντα (τα πεντάχρωμα και 

εξάχρωμα μπλουζάκια), τα οποία απαιτούσαν πιο πολύπλοκη 

παραγωγική διαδικασία, πωλούνταν στην εξωτερική αγορά σε τιμή 

μικρότερη του κόστους τους. Στην πραγματικότητα, το σύστημα 

κοστολόγησης που εφάρμοζε η Ink Creations χρέωνε τα προϊόντα και με 

το κόστος της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ το κόστος 

αυτό θα έπρεπε να μην επιβαρύνει λανθασμένα τα προϊόντα, αλλά να 

αποτελεί μια διαφορετική κατηγορία κόστους για το οποίο η επιχείρηση 

θα όφειλε να καταβάλει προσπάθειες μείωσης ή και εξάλειψης του. Το 

ABC αναγνώρισε το κόστος της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας 

(το οποίο έφτανε το ύψος των $12.455) και διαπίστωσε ποιες ήταν 

εκείνες οι δραστηριότητες που είχαν αναξιοποίητη παραγωγική 

δυναμικότητα. Οι στρατηγικές επιλογές της εταιρίας μετά από τις 

σημαντικότατες αυτές αποκαλύψεις ήταν πολλές (ακόμα και διακοπή της 

παραγωγής και πώλησης των δύο αυτών προϊόντων, γεγονός που 

ενδεχομένως να επηρέαζε τις πωλήσεις και των υπολοίπων τεσσάρων). 

Η Ink Creations επέλεξε σε μια πρώτη φάση να πωλεί τα δύο ζημιογόνα 

προϊόντα σε τιμές μεγαλύτερες από το κόστος τους, ώστε να μην 

παρουσιάζει βραχυχρόνια ζημίες. Οι αδυναμίες που κατέδειξε το ABC 

είχαν ως αποτέλεσμα την χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που 

απέβλεπε στην αξιοποίηση της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας, 

χρησιμοποιώντας την για να παράγει μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων. Τα
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αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής προβλέφθηκε ότι θα προκαλούσαν 

μια αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 213%! Ο παρακάτω πίνακας 

καταγράφει τις τεράστιες διαφορές που θα προέκυπταν στις πωλήσεις και 

τα κέρδη προ φόρων βραχυχρόνια:

Με συνεχείς βελτιώσεις του μοντέλου ABC, η Ink Creations 

προέβλεψε ότι θα ήταν σε θέση να διατηρήσει τα 2 προϊόντα που 

φερόταν ως ζημιογόνα και να έχει πωλήσεις ύψους $227.820 και κέρδη 

προ φόρων $49.625.43

(6) To ABC παρέχει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να 

καταγράφει το ακριβές κόστος της ποιότητας, καθώς και τη δυνατότητα 

να:

• αναγνωρίσει το μέγεθος της ευκαιρίας για βελτίωση της 

ποιότητας

• αναγνωρίσει που πραγματικά κρύβονται οι ευκαιρίες

• θέσει στόχους βελτίωσης και συγκεκριμένα πλάνα προς 

επίτευξη των στόχων

• μετρήσει την πρόοδο στην προσπάθεια επίτευξης των 

στόχων.44

Η διαφορά του ABC με τα προϋπάρχοντα συστήματα 

κοστολόγησης στο επίμαχο θέμα της μέτρησης και καταγραφής του 

κόστους της ποιότητας έγκειται στο γεγονός ότι πλέον το κόστος της 

«κακής» ποιότητας (είτε έχει την έννοια των εξόδων επανακατεργασίας 

προϊόντων, είτε την έννοια των εξόδων των ελαττωματικών προϊόντων) 

δεν αποτελεί μέρος των σταθερών ΓΒΕ, αλλά αναγνωρίζεται άμεσα 

στους προμηθευτές, τα τμήματα, ή τις διαδικασίες που το προκαλούν.

13 Aligning TOC&ABC / Baxendale & Gupta. Management Accounting. April 1998

Πωλήσεις 

Κέρδη προ φόρων

Πριν

$ 138.159 

$ 15.879

$ 144.438 

$ 22.243

Μετά
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Ένα σύστημα ABC επιτρέπει στη διοίκηση να γνωρίζει ανά πάσα 

στιγμή ποιο είναι το ακριβές κόστος των εσωτερικών και εξωτερικών 

αστοχιών,44 45 να διακρίνει που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τη 

μείωσή του και να προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Το 

συγκριτικό πλεονέκτημα του ABC είναι ότι αποφεύγει τις αυθαίρετες 

εκχωρήσεις του κόστους, αναγνωρίζοντας άμεσα τις πηγές που το 

προκαλούν.

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις εκείνες που συνδυάζουν το ABC με 

το TQM και απολαμβάνουν μεγάλα οφέλη. Άλλωστε μετά το 1980 ο 

ανταγωνισμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα που 

αναγνωρίζουν οι καταναλωτές στα προϊόντα που αγοράζουν. Η ποιότητα 

είναι ακριβή για να είναι σε υψηλά επίπεδα και το ABC μπορεί να 

συμμετέχει καθοριστικά στη μείωση αυτού του κόστους και στην 

περαιτέρω βελτίωσή της.

(7) To ABC δίνει πληροφορίες κόστους που αφορούν όλα τα 

στάδια του κύκλου ζωής προϊόντος και διευκολύνει τον έλεγχο της 

κερδοφορίας κάθε προϊόντος σε κάθε στάδιο. Αυτό το πλεονέκτημα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για το στάδιο της εισαγωγής του προϊόντος. To ABC 

επιτρέπει την κατανομή όλων των δαπανών έρευνας, σχεδιασμού και 

ανάπτυξης στα νέα προϊόντα και όχι στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, όπως 

θα συνέβαινε με ένα σύστημα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου. Έτσι, 

αφενός μεν δεν μειώνεται η κερδοφορία των ήδη υπαρχόντων 

προϊόντων, καθώς αυτά δεν επιβαρύνονται λανθασμένα με άσχετο προς 

αυτά κόστος, αφετέρου δε με την άμεση συσχέτιση των δαπανών 

εισαγώγής ενός προϊόντος με το ίδιο το προϊόν, είναι δυνατός ο έλεγχος 

της κερδοφορίας του. Ίσως, όμως, το μεγαλύτερο όφελος να είναι το

44 The complete guide to ABC / O’ Guin. Prentice Hall. 1991. σελ 70-74 
4' Ως κόστος εσωτερικών αστοχιών ορίζεται το κόστος που προκύπτει από τη μη 
ικανοποιητική ποιότητα στο εσωτερικό της επιχείρησης (όπως ελαττωματικά προϊόντα 
επανακατεργασίες, προμήθειες υλικών κ.α ). Αντίστοιχα ως κόστος εξωτερικών αστοχιών 
ορίζεται το κόστος που προκύπτει από τη μη ικανοποιητική ποιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον 
της επιχείρησης (όπως είναι το κόστος από τη χαμηλή απόδοση των προϊόντων, τη χαμηλή 
αξιοπιστία τις επιστροφές και τα παράπονα των πελατών).
(Βελτίωση ποιότητας / Γ. Τσιότρα Εκδόσεις Μπένου. Αθήνα 1995. σελ. 39-40)
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γεγονός ότι παρέχεται η ευχέρεια στη διοίκηση να βελτιώνει συνεχώς τις 

διαδικασίες ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων και να μειώνει 

σημαντικά το κόστος αυτών των διαδικασιών.

Αλλά και στο τέλος του κύκλου ζωής προϊόντος το ABC μπορεί να 

αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Τα τελευταία χρόνια η νομοθεσία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α. επιβάλλει στις επιχειρήσεις την 

ανακύκλωση ή την καταστροφή των υπολειμμάτων του προϊόντος μετά 

τη χρήση του από τον καταναλωτή. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και εκείνες 

οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος μετά το κλείσιμο εργοστασίων που λειτουργούν για την 

παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, των οποίων η παραγωγή 

διακόπτεται.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών το κόστος αποτελεί 

ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να μετατρέψει ένα 

κερδοφόρο, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, προϊόν σε ένα 

εξαιρετικά δαπανηρό προϊόν κατά το στάδιο εκείνο που η επιχείρηση 

αποφασίζει τη διακοπή της παραγωγής του. Στην πράξη η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων αγνοεί είτε τη σπουδαιότητα αυτών των ειδών 

κόστους, είτε ακόμα και την ίδια την ύπαρξή τους. Χαρακτηριστικό είναι 

πως σύμφωνα με μια έρευνα, αυτά τα είδη κόστους αποδεικνύονται στην 

πράξη 3-4 φορές μεγαλύτερα από όσο τα εκτιμά η διοίκηση.46 To ABC 

συμβάλλει τόσο στην αναγνώριση αυτής της κατηγορίας των δαπανών 

που σχετίζονται με την ανακύκλωση υλικών, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αποκατάσταση διαφόρων ζημιών, όσο και στην 

ακριβή τους συσχέτιση με τα συγκεκριμένα προϊόντα που προκαλούν τη 

δαπάνη. Το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι διττό. Αφενός, 

μετά τη διακοπή παραγωγής ενός προϊόντος για το οποίο δαπανήθηκαν 

χρήματα προς αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τα υπόλοιπα προϊόντα 

δεν επιβαρύνονται λανθασμένα με αυτό το κόστος, καθώς δεν γίνεται 

κατανομή του όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση κάποιου άλλου ΓΒΕ. 

Αφετέρου, η αναγνώριση αυτών των ειδών κόστους παρέχει τη
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δυνατότητα στη διοίκηση να ττροβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

περιορισμού τους από το στάδιο ακόμα του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης των προϊόντων. Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται το 80% του 

συνολικού κόστους παραγωγής και, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν τα 

σημαντικότερα περιθώρια μείωσης του κόστους.46 47

To ABC βοήθησε πολλές επιχειρήσεις να ωφεληθούν από την 

αναγνώριση και τον περιορισμό τέτοιου είδους δαπανών. Η 3Μ επένδυσε 

$60.000 για να αντικαταστήσει μέρος του παραγωγικού της εξοπλισμού, 

κερδίζοντας $180.000 επειδή δεν χρειαζόταν πλέον εξοπλισμό για τη 

μείωση της ρύπανσης και $15.000 ετησίως επειδή πλέον προμηθευόταν 

λιγότερες πρώτες ύλες. Η Kodak ανακυκλώνοντας και 

ξαναχρησιμοποιώντας κάποια υλικά σε ποσοστό 97%, πέτυχε να μειώσει 

δραστικά το κόστος παραγωγής των φιλμ, καθώς τα ανακυκλωμένα αυτά 

υλικά κόστιζαν 7 φορές λιγότερο από τα αγοραζόμενα νέα υλικά.48

(8) To ABC είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν target costing. Ως γνωστόν, το target costing βασίζεται στον 

ακόλουθο συλλογισμό:

• Η αγορά καθορίζει την τιμή πώλησης του μελλοντικού 

προϊόντος

• Η επιχείρηση αφαιρεί από την τιμή το περιθώριο του 

επιθυμητού κέρδους

• Η επιχείρηση καθορίζει το κόστος στο οποίο θα παραχθεί το 

νέο προϊόν49

Η συμβολή του ABC συνίσταται σε δύο παράγοντες :

• Αναγνωρίζονται τα περιθώρια μείωσης κόστους κατά το στάδιο 

του σχεδιασμού. Στο στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα εύκολη η

46 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance >
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ 272 
4 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press, 1998, σελ 202
48 How quality control concepts can reduce environmental expenditures / Hughes & Willis. 
Journal of Cost Management. Summer 1995. σελ. 15-19
49 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harv ard Business School Press. 1998. σελ 219
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μείωση του κόστους, ττ.χ. με τη μείωση του αριθμού και του 

τύπου των εξαρτημάτων που θα τοποθετηθούν στο νέο 

προϊόν. Το παράδειγμα που ακολουθεί αποτυπώνει την 

ουσιαστική συνεισφορά του ABC: Μια επιχείρηση κατασκευής 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θέλει να τοποθετήσει σε ένα από 

τα παραγόμενα κυκλώματα μια αντίσταση 2,2Κ ohms. Ένα 

οποιοδήποτε σύστημα κοστολόγησης θα υποδείκνυε την 

αγορά μιας τέτοιας αντίστασης, ακόμα και αν δεν 

χρησιμοποιούταν σε κανένα άλλο προϊόν. Εναλλακτικά, αν η 

επιχείρηση ήδη αγόραζε αντιστάσεις των 1Κ και 0,1Κ σε 

μεγάλες ποσότητες, θα μπορούσε να πετύχει το ίδιο 

αποτέλεσμα τοποθετώντας στη σειρά 2 αντιστάσεις των 1Κ και 

2 αντιστάσεις των Ο,ΙΚ. Ενδεχομένως το κόστος αγοράς και 

τοποθέτησης αυτών των αντιστάσεων να ήταν μεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο των 2,2Κ αντιστάσεων, αλλά να υπερκαλυπτόταν 

από την εξοικονόμηση που προκύπτει από το υψηλό κόστος 

παραγγελίας, παραλαβής, αποθήκευσης και χειρισμού αυτού 

του συγκεκριμένου υλικού. Επομένως, η ουσιαστική συμβολή 

του ABC συνίσταται στο γεγονός ότι αναγνωρίζεται πλέον το 

πολύ μεγάλο κόστος παραγγελίας και χειρισμού πολλών 

διαφορετικών εξαρτημάτων και διακρίνονται οι ευκαιρίες προς 

εκμετάλλευση, όπως αυτή που περιγράφηκε στο παράδειγμα.

• Αναγνωρίζονται τα περιθώρια βελτίωσης των διαδικασιών για 

την παραγωγή του νέου προϊόντος έτσι, ώστε να διασφαλιστεί 

η οικονομικότερη χρήση των πόρων.

Ενδεχομένως στην πράξη να προκόψουν και μη ευκόλως 

αναγνωρίσιμα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, ένα καλοσχεδιασμένο 

σύστημα ABC μπορεί να «προλάβει» την εισαγωγή στην αγορά 

συνηθισμένων προϊόντων (custom products) με τιμή χαμηλότερη του 

κόστους. Επειδή όμως μια επιχείρηση σπάνια εισάγει ένα μεγάλο αριθμό 

συνηθισμένων προϊόντων, οι επιζήμιες επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης 

δεν παρατηρούνται στην πράξη. Στην ουσία οι πληροφορίες του ABC
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είναι αυτές που από την αρχή δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων 

στρατηγικών.50

Τα πλεονεκτήματα που παρατέθηκαν αναγνωρίζονται στη 

βιβλιογραφία ως τα σημαντικότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και τα 

μοναδικά ενός συστήματος ABC. Κάθε επιχείρηση που υιοθετεί το ABC 

δίνει διαφορετική βαρύτητα σε καθένα από τα ανωτέρω, ενώ μπορεί να 

υπάρξουν και άλλα πλεονεκτήματα που θα αναγνωριστούν μετά από την 

πάροδο πολλών ετών και προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί στη 

βιβλιογραφία. Τέλος, σημειώνεται ότι η παραπάνω λίστα των 

πλεονεκτημάτων είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλεί τις 

μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει το ABC. 11

11 The current status of ABC : An interview with Robin Cooper and Robert S. Kaplan /
Management Accounting. September 1991
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3.5 Παραδείγματα της ωφέλειας από την εφαρμογή του 
ABC

Η ως τώρα ανάλυση είχε σκοπό να παρουσιάσει το ABC και να 

καταγράψει τα πλεονεκτήματά του έναντι των υπολοίπων συστημάτων 

κοστολόγησης. Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό να παρατεθούν δύο 

απλά αριθμητικά παραδείγματα, τα οποία να αποδεικνύουν και ποσοτικά 

πλέον την υπεροχή του ABC έναντι των συστημάτων κοστολόγησης 

τόσο του 1ου, όσο και του 20U επιπέδου.

Το κλειδί για να αναγνωρίσει κανείς την ανάγκη για την εφαρμογή 

του ABC στην πράξη είναι να αναγνωρίσει το γεγονός ότι διαφορετικά 

προϊόντα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για την ανάλωση πόρων. Αυτή η 

διαφορά στη ζήτηση των πόρων δεν αναγνωρίζεται από τα συστήματα 

κοστολόγησης του 1ου και του 2ου επίπεδου, με αποτέλεσμα να δίνονται 

λανθασμένες πληροφορίες κόστους στη διοίκηση και αυτή να οδηγείται 

στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων.

Το πρώτο παράδειγμα αφορά την Morley Products, η οποία 

ακολουθούσε τις μεθόδους κατανομής των ΓΒΕ του 1ου επιπέδου (μια 

μόνο βάση μερισμού - η αξία των πωλήσεων). Το δεύτερο παράδειγμα 

αφορά μια επιχείρηση, η οποία ακολουθούσε τις μεθόδους κατανομής 

των ΓΒΕ του 2ου επιπέδου (περισσότερες βάσεις μερισμού). Και στις δύο 

περιπτώσεις, η μετάβαση στο ABC άλλαξε δραματικά την εντύπωση των 

διοικήσεων για την κερδοφορία των τμημάτων της επιχείρησης, στο 

πρώτο παράδειγμα, και του παραγόμενου προϊόντος, στο δεύτερο 

παράδειγμα.
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Πρώτο παράδειγμα
Η Morley Products είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε 

3 διαφορετικά τμήματα της αγοράς : την Ευρύτερη, την Τοπική και τη 

Σχολική Αγορά. Στη διοίκηση της επιχείρησης έχει προκαλέσει αίσθηση 

το γεγονός ότι η Ευρύτερη Αγορά έχει 3 εκ. δολάρια περισσότερες 

πωλήσεις από την Τοπική Αγορά, αλλά μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια 

περισσότερα κέρδη.

Η κατάσταση Α Χ. της εταιρίας παρουσιάζεται παρακάτω:

Σύνολο Εταιρίας Ευρύτερη Τοπική Σχολική

Πωλήσεις $20.000.000 100%
Αγορά

$8.000.000
Αγορά

$5.000.000
Αγορά

$7.000.000
Μείον έξοδα : 
Κόστος 9.500.000 47,5 3.900.000 2.400.000 3.200.000
ττωλΛ/των 
Υποστήριξη πωλ. 3.600.000 18,0 1.440.000 900.000 1.260.000
Κόστος 1.720.000 8,6 688.000 430.000 602.000
προώθησης
παραγγελιών
Αποθήκευση 940.000 4,7 376.000 235.000 329.000
Πακετ. Και 520.000 2,6 208.000 130.000 182.000
Μεταφορά
Διαφήμιση 1.690.000 8,5 676.000 422.500 591.500
Έξοδα Διοίκησης 1.310.000 6,6 524.000 327.500 458.500
Σύνολο εξόδων 19.280.000 96,4 7.812.000 4.845.000 6.623.000
Α.Χ. 720.000 3,6% 188.000 155.000 377.000

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την εταιρία : 

α. Η Morley Products είναι ένας διανομέας χονδρικής διαφόρων 

προϊόντων. Το κόστος πωληθέντων είναι ανιχνεύσιμο σε κάθε αγορά 

κατά το ποσό που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα.

β. Τα έξοδα υποστήριξης πωλήσεων, το κόστος προώθησης 

παραγγελίας και το κόστος πακεταρίσματος και μεταφοράς θεωρούνται 

από την διοίκηση ως μεταβλητά κόστη. Τα έξοδα αποθήκευσης, 

διοίκησης και διαφήμισης είναι σταθερά κόστη. Αυτά τα κόστη έχουν 

κατανεμηθεί στις αγορές υε βάση την αξία των πωλήσεων - πρακτική 

που επί χρόνια ακολουθεί η εταιρία.

Μετά από προσεκτική ανάλυση, έχουν προσδιοριστεί τα ακόλουθα 

οικονομικά γεγονότα ή συναλλαγές που σχετίζονται με τις κύριες 

δραστηριότητες της εταιρίας:
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Αριθμός Οικ.
Γεγονότων

Η Συναλλαγών

Κέντρο
δραστηριότητας 
και “οδηγός 
κόστους"

Ανιχνεύσιμα
Κόστη

Συνολικά Ευρύτερη
Αγορά

Τοπική
Αγορά

Σχολική
Αγορά

Υποστήριξη
πωλήσεων
(αριθμός
επισκέψεων)

$3.600.000 24.000 8.000 5.000 11.000

Κόστος
προώθησης Παρ.
(αριθμός
Παραγγελιών)

1.720.000 8.600 1.750 5.200 1.650

Αποθήκευση (τετρ. 
Πόδια)

940.000 117.500 35.000 65.000 17.500

Πακετ. Και 
Μεταφορά (μετ. 
pounds)

520.000 104.000 24.000 16.000 64.000

Επίσης, έχει προσδιοριστεί η ακόλουθη διαίρεση των εξόδων 

διαφήμισης και διοίκησης της εταιρίας:

Αγορά
Σύνολο Ευρύτερη Τοπική Σχολική

Κ. Διαφήμισης :
Ανιχνεύσιμα

Κοινά
$1.460.000

230.000
700.000 180.000 580.000

Κ. Διοίκησης :
Ανιχνεύσιμα

Κοινά
410.000
900.000

150.000 120.000 140.000

Η εταιρία αναζητά τρόπους να βελτιώσει τα κέρδη της, και η λύση 

διαφαίνεται στον προσδιορισμό των Α.Χ. κατά εκμετάλλευση, όπου κάθε 

κόστος θα κατανέμεται με βάση τις δραστηριότητες.

Το ανά μονάδα κόστος για κάθε ένα από τα παραπάνω κέντρα 

δραστηριότητας, καθώς επίσης και το ποσό του κόστους κάθε κέντρου 

δραστηριότητας που θα κατανεμηθεί στην κάθε Αγορά, χρησιμοποιώντας 

τον (μοναδιαίο) συντελεστή κόστους δίνεται στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 3-1):
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Με βάση πλέον τα δεδομένα που προέκυψαν από τον παραπάνω 

πίνακα, η εταιρία ετοίμασε μια αναθεωρημένη κατάσταση ΑΧ. κατά 

εκμετάλλευση (Πίνακας 3-2):

94



Τμ
ημ

ατ
ικ

ή Κ
ατ

άσ
τα

ση
 Α

.Χ
.

ο
ο

U
Ο.

ο
ο
ο

a ο 
ο. ο ο ο

ο
ο

•aα.ο?-<
-a-
SοΗ

ο
οο
οο
ο

ο
ο

Q.
ω
'Ρ
Cl
ρ' <C ώ

ο
οο

•a ο
Q. Οο ο

00

οο

-ο
<<ο>
ΡW

ο
ο
ο
ο
οο
ο(Ν

a
<_Ρ '-Ο 
W 0,
δ

«δ Η 3 ω
C 2

Γ-^ ο Γ" °. ο CD_ <ο _
in* m •δ ■δ 00* — ci 00* (Ν* οί δ■'Τ <ν Γ— (Ν

Ο ο ο Ο ο ο Ο Ο οο δ ο δ ο Ο ο ο Ο ο οο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
ο δ δ δ ο ο ο δ δ δ δο in ΓΛ (Ν ο ο ■'τ 00 Ό a·(Ν Ο m Ρ-ι in ιη — in — 00 ιΟ

in

00 ιΟ νΟ 00
οο* in* δ' —Γ in* •δ δ' ri <Ν* νΟ*

(Ν 00
w

ο Ο Ο Ο ο Ο ο Ο Ο Οο ο Ο ο ο ο ο Ο Ο Ο Ο
ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ο ΟQ
ο δ δ δ δ δ δ δ δ δο ιη ■*r 00 Γ" ΓΛ (Ν 00 (Ν (Ν ο

t— ο (Ν Γ" ιη —1 00 θ'
(Ν ■δ

00^ in νΟ ιη 00 m
οο"' ιη* δ —Γ ΟΝ* ο* ΓΛ* 00* δ δ Ό*

ιΟ

ο Ο ο Ο Ο ο Ο ο Ο ο Οο ο ο ο Ο ο Ο ο Ο ο Οο ο ο ο Ο Ο ο Ο ο ο Ο
ο δ δ δ δ δ δ δ δ δ δο ο in (Ν Γ- ΓΟ 00 ο m m οσ> (Ν m ι—' ιη tj- <Ν Γ" 1“ι ι—■ m
m m <Ν

m CD ©_ ιΟ Γ~- r*^ I"· <η m
δ 00* 00* (Ν* Ο* m δ r-·* <Ν* δ δΓ" (Ν

ο ο Ο Ο ο Ο Ο ο Ο Ο οο ο Ο Ο ο Ο ο ο Ο ο οο ο ο ο ο Ο ο ο Ο ο ο
ο δ δ δ δ δ δ δ δ δ δο ο CN (Ν νο ΤΤ ο 1-^ inin νΟ r-~ in <η Ο σι οο οο
θ' δ — ιη δ —! (Ν δ

aδ ιΟ > a

Κό
στ

ος
 π

ω
λ7

ντ
ω

ν δ
3£ a

οULT-ω £
ΙΟΟίκτ

Υπ
οσ

τή
ρι

ξη
 π

ια
 

ισ
τό

ς 
πρ

οώ
θη

ση
ς

Μ
ετ

αφ
ορ

ά
Συ

ν.
 Μ

ετ
. Έ

ξο
δ

Π
ερ

ιθ
ώ

ρι
ο 

Συ
ν δa*-*W

aa, ·—<0
ω
&>

Απ
οθ

ήκ
ευ

ση
Δι

αφ
ήμ

ισ
η

Μ
ισ

θο
ί Δ

ιο
ίκ

.
Σύ

νο
λο

Ο.10
C
ο
-ο
aοClita

ω
-aQ.ωΦaΗW
-a>
οϊέ' W <\ 2 I

in Γ-· 
—* δ in

οο
ο
ο<ηfN

οο
ο
οοθ'

9- -* 
a 2

<5 <

MD
m

Σύ
νο

λο
__

__
__

__
__

__
__

__
_

1,
13

00
00

Απ
οτ

. Χ
ρή

ση
ς 

72
0 0

00
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Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αναθεωρημένη 

κατάσταση των ΑΧ. ανατρέπουν τις εντυπώσεις που είχε η διοίκηση της 

εταιρίας ως προς την κερδοφορία των τμημάτων της. Ειδικότερα:

1. Όπως δείχνει το Μερίδιο Αγοράς η Ευρύτερη Αγορά είναι η πιο 

κερδοφόρος. Αυτό το τμήμα μπορεί να καλύψει όλα τα κοινά κόστη και 

να απολαμβάνει κέρδη. Παράλληλα, το περιθώριο συνεισφοράς αυτής 

της αγοράς είναι το μεγαλύτερο. Επομένως, όχι μόνο από 

μακροχρόνια αλλά και από βραχυχρόνια σκοπιά η Ευρύτερη Αγορά 

αποτελεί το δυνατότερο τμήμα της εταιρίας.

2. Η Τοπική Αγορά είναι στην πραγματικότητα το πιο αδύνατο τμήμα 

(βλ. τα μεγέθη). Τα κόστη προώθησης παραγγελιών είναι τα 

υψηλότερα (πιο πολλές παραγγελίες δίνονται σε αυτή την αγορά - 

5.200.000 παραγγελίες- από ότι στις άλλες δύο μαζί). Σε συνδυασμό 

με τις χαμηλές πωλήσεις είναι φανερό ότι η Τοπική Αγορά δέχεται 

πολλές παραγγελίες υικρού υενέθουσ Τα έξοδα αποθήκευσης είναι 

επίσης υψηλά. Αυτό ίσως οφείλεται στην ανάγκη να διατηρούνται 

μεγάλα αποθέματα για να ικανοποιούνται οι πολυάριθμες μικρές 

παραγγελίες.

3. Η διοίκηση του τμήματος της Σχολική Αγοράς φαίνεται να είναι καλή, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον συνολικό έλεγχο των δαπανών (βλ. 

μερίδιο αγοράς και περ. συνεισφοράς).

Μια τελευταία παρατήρηση: Εξαιτίας της λανθασμένης βάσης 

(δηλαδή των πωλήσεων) που επιλέχτηκε για τον μερισμό του κοινού 

κόστους, η Ευρύτερη Αγορά παρουσιαζόταν ως ζημιογόνος. Η αγορά 

αυτή λίγο έλειψε να τιμωρηθεί αντί να ανταμειφθεί από τον πρόεδρο της 

εταιρίας για τον υψηλό όγκο πωλήσεων που επιτεύχθηκε από τη 

διοίκησή της. To activity based costing άλλαξε δραματικά τη συνολική 

εικόνα όσον αφορά την κερδοφορία των τμημάτων. Αποκάλυψε ότι στην 

πραγματικότητα η ευρύτερη αγορά είναι το δυνατότερο τμήμα της 

εταιρίας.
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Δεύτερο παράδειγμα51
Μια εταιρία καλείται να καλύψει μια έκτακτη παραγγελία για 100 

μονάδες του προϊόντος ΧΥΖ. Για την παραγωγή του συγκεκριμένου 

προϊόντος, έχει στη διάθεσή της τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός παραγγελθεισών μονάδων 100

Κόστος α' υλών ανά μον. Παραγόμενου προϊόντος $12,40

Χρόνος άμεσης εργασίας για την παραγωγή μιας μον. Προϊόντος 0,6 ώρες

Κόστος άμεσης εργασίας $20 / ώρα

Μηχανοώρες για την παραγωγή μιας μον. Προϊόντος 0,8 ώρες

Αριθμός εξαρτημάτων που απαιτούνται 10

Αριθμός production runs 6

Μέσος χρόνος για setup ανά production run 3 ώρες

Αριθμός φορτίων των εξαρτημάτων 1

Χρόνος σχεδιασμού του προϊόντος 20 ώρες

Για την κατανομή των ΓΒΕ, η εταιρία χρησιμοποιεί δύο βάσεις 

μερισμού, την άμεση εργασία και τις μηχανοώρες. Ειδικότερα, ο 

συντελεστής ΓΒΕ ανά ώρα άμεσης εργασίας είναι 200% και ο 

συντελεστής ΓΒΕ ανά μηχανοώρα είναι $70. Με αυτό τον τρόπο το 

μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα παραχθέντος προϊόντος υπολογίζεται ως

εξής:

Άμεσα υλικά $12,40

Άμεση εργασία 12,00

ΓΒΕ κατανεμημένα με βάση την άμεση εργασία 24,00

ΓΒΕ κατανεμημένα με βάση τις μηχανοώρες 56,00

Κόστος ανά μον. Προϊόντος $104,40

Συνολικό κόστος παραγγελίας $10.440

Μ Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance /
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ. 167-168
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Η εταιρία προβληματίζεται για το αν οι πληροφορίες που παίρνει 

από το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Το προϊόν ΧΥΖ είναι ένα ειδικό προϊόν που 

χρησιμοποιεί πολλούς διαφορετικούς πόρους και αναλώνει πολλές 

διαφορετικές δραστηριότητες. Καταφεύγει, λοιπόν, στη χρήση του ABC, 

για να ελέγξει με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος της συγκεκριμένης 

παραγγελίας. Η ανάλυση του ABC καταλήγει στις ακόλουθες 

δραστηριότητες και τους αντίστοιχους συντελεστές για τους οδηγούς 

κόστους:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΟΔΗΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Processing άμεσης εργασίας $50 / ώρα

Processing μηχανών $60 / ώρα

Αγορά και παραλαβή εξαρτημάτων $150/παραγγελία 
αγοράς

Προγραμματισμός παραγωγής και πραγματοποίηση 
πρώτου ελέγχου

$200 / production run

Ρυθμίσεις μηχανών $80 / ώρα setup

Διεκπεραίωση παραγγελιών πελατών 

(διαπραγματεύσεις, μεταφορές, τιμολογήσεις κλπ.)

$100 / παραγγελία

Σχεδιασμός και υποστήριξη του προϊόντος $75 / ώρα σχεδιασμού 
και υποστήριξης

Έχοντας στη διάθεσή της αυτές τις πληροφορίες, η Διοίκηση 

προχώρησε εκ νέου στην κοστολόγηση της παραγγελίας του ΧΥΖ, και 

κατέληξε στα παρακάτω αποτελέσματα:
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟ

Αμεσα υλικά (12,40 * 100) $1.240

Άμεση εργασία (0,6 * 50 * 100) 3.000

Κόστος μηχανών (0,8 * 60 * 100) 4.800

Κόστος σε επίπεδο μονάδας προϊόντος $9.040

Αγορά υλικών (10 *150) $1.500

Production runs (6 * 200) 1.200

Ρυθμίσεις μηχανών (6 * 3 * 80) 1.440

Διεκπεραίωση παραγγελίας Πελάτη (1 * 100) 100

Κόστος σε επίπεδο Παρτίδας $4.240

Σχεδιασμός και υποστήριξη προϊόντος (20 * 75) $1.500

Κόστος σε επίπεδο προϊόντος $1.500

Συνολικό κόστος προϊόντος $14.780

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αναθεωρημένη 

κατάσταση κοστολόγησης της έκτακτης παραγγελίας διαμορφώνουν μια 

τελείως νέα και διαφορετική εικόνα. Ειδικότερα:

1. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας διαμορφώνεται στο ύψος των 

$14.780 και ξεπερνά κατά πολύ τα $10.440 που έδινε το σύστημα 

κοστολόγησης του 2ου επιπέδου. Η διαφορά είναι της τάξης του 42%, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι το προϋπάρχον του ABC σύστημα 

κοστολόγησης δεν προσεγγίζει καθόλου το πραγματικό κόστος 

παραγωγής και διάθεσης του ΧΥΖ. Επομένως, το ABC βοηθά τη 

διοίκηση της εταιρίας να μην προβεί σε λανθασμένες τιμολογιακές 

αποφάσεις (Η αρχική σκέψη της διοίκησης ήταν να τοποθετήσει στο 

συνολικό κόστος ένα περιθώριο κέρδους 35%, το οποίο θα 

διαμόρφωνε την τελική τιμή πώλησης στα $14.094. Όμως, όπως 

φανερώνει το ABC, μια τέτοια τιμή δεν θα κάλυπτε ούτε καν το 

πραγματικό κόστος του προϊόντος).

2. To ABC δίνει ακριβέστερη εικόνα του κόστους, επειδή πετυχαίνει να 

καταγράψει και αποτυπώσει τις ιδιαιτερότητες αυτής της έκτακτης 

παραγγελίας, όπως είναι οι αυξημένες απαιτήσεις σε production runs
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και σε δαπανηρές ρυθμίσεις μηχανών. Ο μερισμός των ΓΒΕ με βάση 

την άμεση εργασία και τις ώρες λειτουργίας των μηχανών, όχι μόνο 

δεν αποτύπωνε αυτή την πτυχή, αλλά έδινε και ένα διαστρεβλωμένο 

τελικό κόστος προϊόντος.

Τα δύο αυτά παραδείγματα αποδεικνύουν περίτρανα πως εξαιτίας 

μιας ή περισσοτέρων λανθασμένων βάσεων μερισμού του κοινού 

κόστους, η διοίκηση μπορεί να οδηγηθεί σε λανθασμένες αποφάσεις. 

Αντιλαμβάνεται κανείς πως στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν 

υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την πραγματοποίηση τέτοιων ή 

παρόμοιων δαπανηρών λαθών. To activity based costing είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των διοικούντων τις επιχειρήσεις, το οποίο τις 

επιτρέπει να παίρνουν με μεγαλύτερη σιγουριά αποφάσεις αυτού του 

είδους. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν καταγεγραμμένα αρκετά παρόμοια 

παραδείγματα, αλλά για την παρούσα εργασία πιστεύουμε ότι τα 

ανωτέρω είναι αρκετά για να πείσουν τον αναγνώστη ως προς το 

πρακτικό μέρος της ωφέλειας ενός συστήματος ABC.
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3.6 To ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

3.6.1 Γενικά

Η ως τώρα ανάλυση αφορούσε την ανάπτυξη ενός συστήματος 

ABC. τα προβλήματα εφαρμογής του, και τα κύρια πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά του σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι ρίζες του ABC 

βρίσκονται όντως στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά τα τελευταία 

χρόνια πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών απολαμβάνουν τα 

τεράστια οφέλη από την εφαρμογή του.

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο καθυστέρησε η εφαρμογή του 

ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έγκειται στο γεγονός ότι σε 

αντίθεση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά το παρελθόν ελάχιστες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είχαν αναπτύξει συστήματα 

κοστολόγησης, με συνέπεια να μη γνωρίζουν το ακριβές κόστος των 

υπηρεσιών/προϊόντων τους και το ακριβές κόστος εξυπηρέτησης των 

πελατών τους.

Αυτή η ανυπαρξία συστημάτων κοστολόγησης στις περισσότερες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ελάχιστα προβλημάτιζε τους 

διοικούντες, καθώς για πολλές δεκαετίες λειτουργούσαν σε μη 

ανταγωνιστικές αγορές, υπό τις ευλογίες ενός υπερπροστατευτικού 

κρατικού φορέα, συνήθως με την μορφή μονοπωλίων (π.χ. επιχειρήσεις 

σιδηροδρόμων, ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες κλπ.) και άρα ελάχιστα 

ένιωθαν την ανάγκη ενός τέτοιου συστήματος.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Ο 

ανταγωνισμός έγινε εντονότερος, τα κρατικά μονοπώλια καταργήθηκαν, 

οι απαιτήσεις των καταναλωτών έγιναν περισσότερες και συνθετότερες, 

με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να χρειάζονται 

πληροφορίες για το κόστος των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της 

εξυπηρέτησης των πελατών τους.
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3.6.2 Δυνατότητες εφαρμογής του ABC από τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ABC στηρίζεται στη βασική αρχή ότι 

οι πόροι αναλώνονται από tic δραστηριότητες και οι δραστηριότητες 

εκτελούνται προς γάριν της παοανωνής των προϊόντων / υπηρεσιών. Ο 

χειρισμός του κόστους της άμεσης εργασίας και τω άμεσων υλικών, 

δηλαδή των άμεσων προς τα παραγόμενα προϊόντα ειδών κόστους, δεν 

διαφέρει από τα συστήματα κοστολόγησης του 1ου και του 2ου επιπέδου. 

Η βασική συνεισφορά του ABC στην κοστολόγηση έχει να κάνει με το 

χειρισμό των εμμέσων δαπανών. Αυτές οι έμμεσες δαπάνες 

αντιπροσωπεύουν το κόστος παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των 

κύριων παραγωγικών δραστηριοτήτων / λειτουργιών (π.χ. παραγγελίες 

υλικών, ρυθμίσεις μηχανών, σχεδιασμός προϊόντων, ποιοτικός έλεγχος 

κλπ, δηλαδή όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που συντελούν στην 

παραγωγή των προϊόντων, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με την 

παραγωγή). Ο προσανατολισμός του ABC προς την παροχή υπηρεσιών 

είναι εμφανέστερος όσον αφορά εκείνες τις δραστηριότητες που 

συνδέουν την επιχείρηση με το εξωτερικό της περιβάλλον, όπως το 

μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η λειτουργία logistics κ.α.. Επομένως, είναι 

αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το ABC είναι προσανατολισμένο κυρίως 

προς την παροχή υπηρεσιών, παρά προς την παραγωγή, και η 

εφαρμογή του ABC σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι μια λογική 

συνέπεια - συνέχεια της φιλοσοφίας και του θεωρητικού υποβάθρου της 

μεθόδου και δεν προαπαιτεί νέες αρχές και νέους κανόνες.

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρειάζονται τις πληροφορίες 

κόστους για να εκτελέσουν όλες τις γνωστές διοικητικές λειτουργίες (λήψη 

αποφάσεων, έλεγχο επιχειρηματικής δράσης, προγραμματισμό, 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων), όπως και οι μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, χρειάζονται το ABC για να συνδέσουν το 

κόστος που συνεπάγεται η ανάλωση των πόρων τους με τα έσοδα που 

προκύπτουν από τις υπηρεσίες που παρέχουν και τους πελάτες που
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εξυπηρετούν. Μόνο εφόσον γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η σύνδεση θα 

είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις ως προς το ποια τμήματα της 

αγοράς θα εξυπηρετούν, ποιες υπηρεσίες θα παρέχουν σε αυτά τα 

τμήματα, ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιούν για τη διανομή των 

υπηρεσιών, και τέλος ποιοι πόροι θα απαιτηθούν για να 

πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω.

Εκ πρώτης όψεως, λοιπόν, διαφαίνεται η χρησιμότητα του ABC 

και για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η εφαρμογή του, όμως, 

στην πράξη αποδεικνύεται συχνά μια δύσκολη υπόθεση, και αυτό, εν 

μέρει, εξηγεί και γιατί ως τώρα η υιοθέτηση του ABC από επιχειρήσεις 

αυτού του είδους έχει καθυστερήσει. Συνοψίζοντας τις ιδιαιτερότητες των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν άμεσα το ABC, 

έναντι των μεταποιητικών, καταλήγουμε στις εξής τρεις σπουδαιότερες :

■ Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών είναι κόστος που πραγματοποιείται σε επίπεδο επιχείρησης 

και επομένως έμμεσο και δυσκόλως ανιχνεύσιμο ως προς τις 

παρεχόμενες στους πελάτες υπηρεσίες.

■ Η συλλογή και καταγραφή στοιχείων που αφορούν την εκτέλεση των 

διαφόρων δραστηριοτήτων είναι πολύ δυσκολότερη, καθώς στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι περισσότερες δραστηριότητες 

εκτελούνται συνήθως με μη επαναλαμβανόμενες ανθρώπινες ενέργειες 

και έτσι είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν και καταγραφούν 

συστηματικά.

■ Ο προσδιορισμός του τελικού «προϊόντος» είναι εξαιρετικά δύσκολος, 

γιατί η τελικά παρεχόμενη υπηρεσία αποτελείται από μια σειρά ποιοτικών 

στοιχείων, όπως η ταχύτητα εξυπηρέτησης ή η ικανοποίηση που 

προκαλεί στον πελάτη. Παρόλα αυτά, ακόμα και τέτοιου είδους ποιοτικές 

ωφέλειες αναλώνουν δραστηριότητες που κοστίζουν κάποια χρήματα.

Μολονότι μπορεί να υπάρξουν τα παραπάνω εμπόδια στην 

εφαρμογή του ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στις 

περιπτώσεις εκείνες που εφαρμόστηκε, αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμο 

στην εκτέλεση τριών βασικών λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι

εξής:
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1. Η διοίκηση των προϊόντων / υπηρεσιών και των πελατών
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσφέρουν μια μεγάλη 

ποικιλία διαφοροποιημένων υπηρεσιών, οι οποίες λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για την ανάλωση 

των επιχειρηματικών πόρων. Ως εκ τούτου πρέπει σε συνεχή βάση να 

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το βάθος της γραμμής 

προϊόντων, την τιμολογιακή πολιτική, την ποιότητα, την 

ανταποκρισιμότητα στις απαιτήσεις των πελατών, την εισαγωγή νέων 

υπηρεσιών και την εγκατάλειψη κάποιων άλλων. To ABC δίνει αυτές τις 

πληροφορίες, όπως επίσης και όσες αφορούν την κερδοφορία ή μη από 

την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πελατών.

2. Ο σχηματισμός της αλυσίδας παροχής υπηρεσιών στους πελάτες

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να καθορίσουν την 

γκάμα των υπηρεσιών που θα προσφέρουν και τη μέθοδο της διανομής 

των υπηρεσιών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τους πελάτες, μόνο 

εφόσον έχουν πλήρη επίγνωση των προτιμήσεων τους και τους 

κατατάξουν/ομαδοποιήσουν σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. 

Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις είναι πολύ κοντά στους πελάτες τους και 

γι’ αυτόν τον λόγο κάθε απόφασή τους για παροχή υπηρεσιών, νέες 

τιμές, νέα χαρακτηριστικά και νέες μεθόδους διανομής πρέπει να 

λαμβάνεται μετά από τον συνυπολογισμό των προτιμήσεων των 

καταναλωτών και το κόστος ικανοποίησης αυτών των προτιμήσεων.

To ABC παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση για το κόστος και την 

κερδοφορία κάθε τμήματος της αγοράς και καθοδηγεί τη διοίκηση στην 

επιλογή εκείνων των τμημάτων που αξίζουν να στοχεύσει.

3. Ο προϋπολογισμός των αναγκών της επιχείρησης για την προμήθεια 

πόρων
Ένα μοντέλο ABC, όταν λειτουργεί σωστά, συνδέει τις δαπάνες 

της επιχείρησης με τις ανάγκες της για προμήθεια πόρων, στη συνέχεια 

με τις δραστηριότητες που εκτελούνται και τελικά με το βαθμό 

χρησιμοποίησης των δραστηριοτήτων από συγκεκριμένα προϊόντα ή 

πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο βοηθεί στη λήψη αποφάσεων που

104



Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

αφορούν την προμήθεια των πραγματικά απαραίτητων πόρων και 

ταυτόχρονα αποκαλύπτει τις ευκαιρίες για μείωση του κόστους σε 

κρίσιμες δραστηριότητες καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας παροχής 

υπηρεσιών.
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3.6.3 Οφέλη από την εφαρμογή του ABC σε 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Δεδομένης της περιορισμένης εφαρμογής του ABC από 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η βιβλιογραφία δεν έχει καταγράψει 

πολλά παραδείγματα επιτυχούς υιοθέτησής του. Εντούτοις, οι επόμενες 

παράγραφοι καταγράφουν ενδεικτικά τα οφέλη που είχαν τρεις 

επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών από την εφαρμογή του ABC.

• Το νοσοκομείο Alexandria52 εφάρμοσε τη μέθοδο του ABC για να 

προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος διαμονής των 

ασθενών στο νοσοκομείο. Το συνολικό αυτό κόστος αποτελούνταν 

από το άθροισμα τους κόστους πολλών επιμέρους παρεχόμενων 

προς τους ασθενείς υπηρεσιών (π.χ. εξετάσεις, παροχή φαρμάκων, 

θεραπείες, σίτιση κλπ.). Σε ημερήσια βάση η διοίκηση του 

νοσοκομείου διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ειδών κόστους:

■ κόστος διαμονής στο δωμάτιο

■ κόστος σίτισης (γευμάτων)

■ κόστος παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών

Στο νοσοκομείο Alexandria το κόστος διαμονής στο δωμάτιο και 

το κόστος σίτισης ήταν το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις των ασθενών. 

Η βασική διαφορά στο τελικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 

οφειλόταν στο γεγονός ότι για διαφορετικές ασθένειες απαιτούνταν 

διαφορετικό κόστος παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν 

αναγνώριζε το προηγούμενο σύστημα κοστολόγησης. Αντιθέτως, το 

ABC κατέταξε τους ασθενείς σε 5 επίπεδα/κατηγορίες, ανάλογα με τις 

νοσηλευτικές απαιτήσεις που είχαν. Παραδείγματος χάριν, οι ασθενείς 

του 5ου επιπέδου απαιτούσαν πάνω από 10 φορές περισσότερη 

φροντίδα έναντι αυτών του 1ου επιπέδου (24 ώρες έναντι 2).

" Readings & Issues in cost management / Reeve. South - Western College Publishing. 1995. 
σελ. 264 -265
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To ABC πέτυχε με αυτό τον τρόπο να καταγράψει με απόλυτη 

ακρίβεια το συνολικό κόστος νοσηλείας κάθε ασθενή και να αποκτήσει 

εγκυρότερες πληροφορίες για θέματα τιμολόγησης και βελτίωσης 

διαδικασιών. Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει το ABC με το 

προϋπάρχον του σύστημα κοστολόγησης και καταδεικνύει αυτά τα 

οφέλη.

Είδη κόστους Σύνδεση με τις

Το παλιό 
σύστημα 

κοστολόγησης 

Δραστηριότητες Σύνδεση με τις Παρεχόμενη

Νοσοκόμες

δραστηριότητες

Κόστος Φροντίδα ασθενή

παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

Κόστος ανά μέρα

υπηρεσία 

Η διαμονή και
Προμήθειες συνδεδεμένο με (νοσηλεία, νοσηλείας νοσηλεία του
νοσηλείας την παροχή διαμονή και (περίπου $500) ασθενή για μέρα
Εγκαταστάσεις νοσηλευτικών σίτιση) στο νοσοκομείο
Σίτιση 
Άλλα ΓΒΕ

υπηρεσιών, 
διαμονής και 
σίτισης

Το νέο σύστημα 
κοστολόγησης 

ABC

Είδη κόστους

Νοσοκόμες
Προμήθειες 
νοσηλείας 
Εγκαταστάσεις 
Σίτιση 
Άλλα ΓΒΕ

Σύνδεση με τις 
δραστηριότητες

Κόστος
συνδεδεμένο με 
την παροχή 
νοσηλευτικών 

υπηρεσιών ανά 
επίπεδο 
νοσηλείας

Κόστος
συνδεδεμένο με 
τη διαμονή και τη 

σίτιση

Δραστηριότητες

Φροντίδα ασθενή 
ανάλογα με το 
επίπεδο 
νοσηλείας

Σύνδεση με τις 
παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

Κόστος ανά μέρα 
νοσηλείας 
ανάλογα με το 
επίπεδο 
νοσηλείας ($50 
ως $600)

Παρεχόμενη

υπηρεσία

Νοσηλεία για 
συγκεκριμένο 
επίπεδο

Διαμονή και 
σίτιση ανά υέοα 
Συνολικό κόστος 
ανά μέρα 

νοσηλείας

Σίτιση και διαμονή Κόστος ανά μέρα 
νοσηλείας ($335)
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• Μια μεγάλη επιχείρηση τηλεπικοινωνιών53 εφάρμοσε τη μέθοδο του 

ABC ως μέρος ενός γενικότερου προγράμματος που είχε ως στόχο να 

μετατρέψει την εταιρία σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών και της παροχής τηλεπικοινωνιακού και 

πληροφοριακού υλικού. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε περιλάμβανε 

500 λεκάνες συγκέντρωσης πόρων (resource pools), 700 

δραστηριότητες και 360 αντικείμενα κόστους. Παράλληλα με την 

εισαγωγή του ABC διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα αγοράς με στόχο την 

τμηματοποίηση της αγοράς και την αναγνώριση των πιο ελκυστικών 

τμημάτων (τα οποία τελικά θα προσέγγιζε η εταιρία). Δημιουργήθηκε 

ένα δείγμα από 10.000 πελάτες, για τους οποίους υπήρχαν αναλυτικές 

πληροφορίες ως προς τις συναλλαγές τους με την επιχείρηση. 

Γνωρίζοντας το κόστος κάθε συναλλαγής, η εταιρία μπορούσε να 

γνωρίζει το ακριβές ποσό που κέρδιζε ή έχανε από τον κάθε πελάτη 

χωριστά. Σήμερα, οι πληροφορίες του μοντέλου χρησιμοποιούνται για 

τη διοίκηση των πελατών σε κάθε τμήμα της αγοράς, οδηγώντας σε 

θετικότατα αποτελέσματα.

Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας - Activity Based Costing

3 Cost & Effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance / 
Robert S. Kaplan. Robin Cooper. Harvard Business School Press. 1998. σελ 244-245
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• Μια άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας54 στις Η.Π.Α.55 

εφάρμοσε το ABC με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των δαπανών σε ένα ιδιαίτερα ζημιογόνο τμήμα της, στο 

οποίο νοσηλευόταν δύο κατηγορίες ασθενών/πελατών: οι HD ασθενείς 

(hemodialysis), οι οποίοι ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή στο χώρο της 

κλινικής και οι PD ασθενείς (peritoneal dialysis), οι οποίοι ελάμβαναν 

θεραπευτική αγωγή κατ’ οίκον.

To ABC εφαρμόστηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο στόχευε 

στην ανάλυση των σταθερών ΓΒΕ που αποτελούσαν το 28% του 

συνολικού κόστους παροχής υπηρεσιών και το δεύτερο στην εις βάθος 

ανάλυση των έμμεσων δαπανών νοσηλείας (32% του συνολικού 

κόστους παροχής υπηρεσιών), οι οποίες δαπάνες λόγω του μεγάλου 

ύψους τους διαχωρίστηκαν από τα ΓΒΕ, ώστε να παρακολουθούνται 

και ελέγχονται καλύτερα. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών αφορούσε 

προμήθειες, οι οποίες ήταν ανιχνεύσιμες για κάθε θεραπεία. Τα 

αποτελέσματα του ABC υπήρξαν εντυπωσιακά: Συνδέθηκε η ανάλωση 

των πόρων με την παροχή των θεραπευτικών αγωγών, καθορίστηκε 

με ακρίβεια η χρήση των δραστηριοτήτων από τις δύο κατηγορίες των 

ασθενών, η εκτίμηση του κόστους κάθε θεραπείας έγινε ακριβέστερη 

επιτρέποντας τον έλεγχο της κερδοφορίας κάθε παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Συνέπεια αυτών είναι ότι η κλινική σήμερα παρουσιάζει 

κέρδη ύψους $225.000 επί συνολικών εσόδων $3 εκατομμυρίων.

^ Applying ABC to healthcare / West & West. Management Accounting. February 1997
Η δεκαετία του 1990 ανέτρεψε την ισχύουσα πραγματικότητα στον χώρο της παροχής 

υπηρεσιών υγείας στις Η.Π.Α.. Ενώ ως τότε οι πληροφορίες κόστους δεν θεωρούνταν 
χρήσιμες, ο ανταγωνισμός έγινε εντονότερος, το κράτος έκαψε να προστατεύει τις επιχειρήσεις 
κοα η ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο και αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών έγινε 
επιτακτική. Στις μέρες μας περισσότερο από το 20% των νοσοκομείων των Η.Π.Α. και του 
Καναδά εφαρμόζει τη μέθοδο του ABC.

109



Η Μεθοδολογία της Έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ * 1

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας διεξήχθη έρευνα, η 

οποία έγινε σε μια σειρά διαδοχικών βημάτων που αναφέρονται 

παρακάτω με χρονική σειρά προτεραιότητας:

1. Προσδιορισμός του σκοπού της έρευνας

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

3. Επιλογή του δείγματος

4. Συλλογή στοιχείων

5. Αποστολή και συλλογή ερωτηματολογίων

6. Επεξεργασία των δεδομένων

7. Εξαγωγή συμπερασμάτων

Για τα πρώτα δύο βήματα έχει ήδη γίνει λόγος. Έτσι το κεφάλαιο 

αυτό πραγματεύεται τα βήματα 3 ως 5 και εξετάζει όλες εκείνες τις 

παραμέτρους που περιλήφθηκαν στην προσπάθεια να πραγματοποιηθεί 

μια σωστή επιστημονικά έρευνα.
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4.1 Επιλογή του δείγματος

Στο βήμα αυτό της έρευνας έγινε η επιλογή του δείγματος των 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμμετείχαν στην έρευνα, βάσει των 

ακολούθων κριτηρίων:

• Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα έπρεπε να είναι μεταξύ των 

μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς μια απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του ABC είναι η διάθεση μεγάλου 

χρηματικού κεφαλαίου για το σχεδίασμά και την εγκατάσταση του 

συστήματος στην επιχείρηση. Είναι προφανές, λοιπόν, πως οι 

πιθανότεροι (αν όχι και μοναδικοί) υποψήφιοι για την εφαρμογή του 

συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλυτέρων, από πλευράς ύψους 

ενεργητικού και αριθμού εργαζομένων, επιχειρήσεων. Με αυτό το 

σκεπτικό απορρίφθηκε η ιδέα ενός μεγάλου αρχικού δείγματος, καθώς 

διαφαινόταν η προοπτική πως ένα τέτοιου είδους δείγμα δεν θα 

εξασφάλιζε απαραίτητα και υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης στην 

έρευνα.

• Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα έπρεπε να είναι κατά κύριο λόγο 

βιομηχανικές, καθώς το ABC έχει ευρύτατη εφαρμογή στον τομέα της 

βιομηχανικής παραγωγής, και μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να 

χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό 

(βλ. το σχετικό σημείο στο κεφάλαιο 3). Δεδομένου ότι ακόμα και σε 

άλλες χώρες, που βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα 

στον τομέα της τεχνογνωσίας και των πρακτικών εφαρμογής του ABC, 

η χρήση του από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι μάλλον 

περιορισμένη προς το παρόν, κρίθηκε προτιμότερο να 

συμπεριληφθούν κατά κύριο λόγο βιομηχανικές επιχειρήσεις στο τελικό 

δείγμα.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω κριτήρια, η επιλογή του 

δείγματος έγινε ανάμεσα σε 110 από τις μεγαλύτερες ελληνικές 

επιχειρήσεις, βάσει καταλόγου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. 

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονταν και αρκετές εμπορικές
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επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Με δεδομένο ότι 

αυτού του είδους οι επιχειρηματικές οικονομικές μονάδες δεν 

ενδιαφέρουν την έρευνα μας σε τόσο μεγάλο ποσοστό, τελικά 

επιλέχθηκαν μόνο οι 78 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 27 είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ποσοστό 35% επί του 

δείγματος). Στο Παράρτημα II παραθέτονται όλες οι επιχειρήσεις του 

δείγματος, ταξινομημένες με κριτήριο τον κλάδο που ανήκουν.
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4.2 Συλλογή στοιχείων

Ως μέσο συλλογής των απαραίτητων για την έρευνα πληροφοριών 

επιλέχθηκε η ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων. Προτιμήθηκε 

αυτή η λύση, αφενός μεν γιατί έτσι δινόταν η δυνατότητα να συλλεχθούν 

στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και εκτός νομού 

Θεσσαλονίκης (άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του 

δείγματος βρισκόταν στον νομό Αττικής), αφετέρου δε γιατί η διεξαγωγή 

προσωπικών συνεντεύξεων δεν θα προσέφερε ιδιαίτερα στον 

συγκεκριμένο τύπο της έρευνας που είχε σκοπό να καλύψει όσο το 

δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν 

στον προϊστάμενο του λογιστηρίου, γιατί θεωρήθηκε το πλέον αρμόδιο 

πρόσωπο να απαντήσει σε ζητήματα που αφορούν την κοστολόγηση.

Αναγνωρίζοντας τα βασικά μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου 

ως μεθόδου συλλογής στοιχείων, δηλαδή την άρνηση και την αδυναμία 

απάντησης και τον αναπόφευκτο επηρεασμό του ερωτούμενου από τη 

μορφή των ερωτήσεων, λήφθηκε ειδική μέριμνα σε όλα τα στάδια της 

προετοιμασίας του ερωτηματολογίου, προκειμένου να μειωθούν ή και να 

εξαλειφθούν αυτά τα μειονεκτήματα.

Η προετοιμασία του ερωτηματολογίου έγινε με μια σειρά 

διαδοχικών βημάτων που περιγράφονται στη συνέχεια: I.

I. Καθορισμός των πληροφοριών που ήταν ανάγκη να συλλεγούν
Από μια πληθώρα ερωτήσεων που προέκυψε από τη μελέτη των 

βιβλιογραφικών δεδομένων και τις προσεγγίσεις ερευνών που 

διεξήχθησαν στο εξωτερικό, επιλέχθηκαν σε συνεργασία με τον 

επιβλέποντα καθηγητή μόνο 23. Οι ερωτήσεις αυτές κρίθηκε ότι 

ανταποκρίνονται πλήρως στους σκοπούς της έρευνας και 

παραλήφθηκαν όσες παρουσίαζαν ενδεχομένως επιστημονικό 

ενδιαφέρον, αλλά καθώς θα αυξανόταν ο αναγκαίος χρόνος απάντησής 

τους, πιθανόν να οδηγούσαν σε μικρό αριθμό απαντήσεων (ο χρόνος
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είναι χρήμα για τις επιχειρήσεις) γεγονός που θα απέβαινε σε βάρος της 

έρευνας.

II. Καθορισμός του περιεχομένου κάθε μιας ερώτησης

Στο στάδιο αυτό έγινε σχολαστικός έλεγχος τόσο του αριθμού, όσο 

και του περιεχομένου κάθε ερώτησης. Οι ερωτήσεις που τελικά 

επιλέχθηκαν ήταν τόσες, ώστε να διευκολύνουν τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να μην τους 

αποθαρρύνουν λόγω του μεγάλου όγκου του. Στόχος του 

ερωτηματολογίου ήταν να κινήσει το ενδιαφέρον των ερωτούμενων και να 

τους προτρέψει στη συμπλήρωσή του, χωρίς αυτοί να κουραστούν να 

δώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Το μοναδικό πρόβλημα το οποίο 

στάθηκε αδύνατο να ξεπεραστεί ήταν ότι για ορισμένες ερωτήσεις 

υπήρχε ο φόβος πως οι ερωτούμενοι θα αρνιόταν να απαντήσουν, 

θεωρώντας ότι κοινολογούν μυστικά της επιχείρησής τους.

III. Καθορισμός του τύπου των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν

Η επιλογή έγινε με γνώμονα τις ανάγκες πληροφόρησης, αλλά και 

τα όρια των γνώσεων που πιθανότατα είχαν οι ερωτούμενοι. Με στόχο τη 

συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων και εγκυρότερων πληροφοριών 

επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι τέσσερις τύποι ερωτήσεων:

• ανοικτές ερωτήσεις (open questions), οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα 

ανεπηρέαστης διατύπωσης της άποψης του ερωτούμενου και την 

άντληση πληροφοριών που είτε δεν είχαν προβλεφθεί, είτε ήταν 

αδύνατο να είναι γνωστές επειδή αφορούσαν τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση

• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice), οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν με στόχο να διευκολύνουν τον ερωτούμενο στη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

• διχοτομημένες ερωτήσεις (dichotomous questions), όπου οι 

απαντήσεις περιοριζόταν μόνο σε δύο. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς μείωναν το χρόνο συμπλήρωσης του
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ερωτηματολογίου, διευκόλυναν τη διαμόρφωση της δομής του, και 

εττέτρετταν τη χρήση «ερωτήσεων - φίλτρων».1 

• ερωτήσεις κλίμακας (scaling questions), οι οποίες είτε είχαν σκοπό να 

καταγράψουν τη βελτίωση που προσέφερε το ABC σε 

συγκεκριμένους τομείς σε σύγκριση με τα προϋπάρχοντά του 

λογιστικά συστήματα (ερωτήσεις 19 και 20), είτε να διαπιστώσουν τη 

βαρύτητα που έδιναν οι ερωτούμενοι στα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της μεθόδου (ερωτήσεις 22 και 23).

IV. Απόφαση για τη διατύπωση των ερωτήσεων
Στο τέταρτο στάδιο της διαδικασίας προετοιμασίας του 

ερωτηματολογίου εξετάστηκαν όλες οι ερωτήσεις για θέματα λεξιλογίου, 

γραμματικής, σύνταξης κλπ. Αποφεύχθηκαν δύσκολοι τεχνικοί όροι και 

μεταφράσεις που δεν περιέγραφαν πλήρως τους αντίστοιχους ελληνικούς 

όρους, δεδομένου ότι η ορολογία του ABC δεν είναι ούτε ευρέως 

γνωστή, ούτε έχει μεταφραστεί με ακρίβεια στα ελληνικά. Όπου κρίθηκε 

απαραίτητο, οι ερωτήσεις διατυπωνόταν με πλήρη λεπτομέρεια για να 

διευκολύνουν τον ερωτούμενο να αντιληφθεί ακριβώς τι ζητείται και να 

μην οδηγηθεί σε λανθασμένες, παραπλανητικές, ή άχρηστες απαντήσεις.

V. Απόφαση για τη σειρά των ερωτήσεων

Το έκτο στάδιο αποσκοπούσε στο να τοποθετήσει τις ερωτήσεις 

σε τέτοια σειρά, ώστε να εξασφαλιστούν σε ποσότητα και ποιότητα οι 

αναγκαίες πληροφορίες. Προσέχθηκε, λοιπόν, οι ερωτήσεις να 

ακολουθούν η μια την άλλη με βάση την εξάρτησή τους και η σειρά τους 

να ακολουθεί τις αρχές της λογικής (όταν τελείωνε το ένα θέμα, το 

αμέσως επόμενο δεν ήταν άσχετο με το προηγούμενο). Το 

ερωτηματολόγιο τελικά χωρίστηκε σε 4 περιοχές/ενότητες:

1 Οι «ερωτήσεις - φίλτρα» έχουν ως σκοπό να ελέγχουν κατά πόσο ο ερωτούμένος προσέχει τις 
ερωτήσεις και δεν απαντά μηχανικά ή χωρίς λογική συνέπεια. Για παράδειγμα, η ερώτηση No 
10 αφορούσε την εφαρμογή ενός συστήματος ABC στην επιχείρηση την παρούσα στιγμή. Οσοι 
απάντησαν αρνητικά, αυτομάτως αποκλειόταν από τις ερωτήσεις 12 και έπειτα που αφορούσαν 
μόνο όσους εφαρμόζουν το ABC. Εφόσον απαντούσαν και στις υπόλοιπες ερωτήσεις, το 
ερωτηματολόγιο θα παρουσίαζε πρόβλημα λογικής συνέπειας και συνέχειας.
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1. Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε 6 ερωτήσεις και αφορούσε 

γενικές πληροφορίες, οι οποίες καθόριζαν το προφίλ της 

επιχείρησης με πληροφορίες όπως ο κλάδος δραστηριότητας, 

το ύψος του ενεργητικού, ο αριθμός των εργαζομένων κ.α.

(I. Το προφίλ της επιχείρησης)

2. Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε 6 ερωτήσεις και αφορούσε 

πληροφορίες που σκοπό είχαν να καταγράψουν τόσο την 

έκταση εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές επιχειρήσεις, όσο 

και τους λόγους για τους οποίους αυτές το εφαρμόζουν ή δεν το 

εφαρμόζουν.

(II. To ABC και η επιχείρηση)

3. Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε 6 ερωτήσεις και απευθυνόταν 

μόνο σε εκείνες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC. 

Σκοπό είχε να καταγράψει πρακτικά θέματα (όπως η επιλογή 

των δραστηριοτήτων και των βάσεων μερισμού), τον χρόνο και 

τη διάρκεια εφαρμογής, προβλήματα που διαπιστώθηκαν και 

τρόποι αντιμετώπισής τους και άλλες πληροφορίες.

(III. Η εφαρμογή του ABC στην επιχείρηση)

4. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα περιλάμβανε 5 ερωτήσεις και 

απευθυνόταν μόνο σε εκείνες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

το ABC. Τις καλούσε να το συγκρίνουν με το προϋπάρχον του 

ABC λογιστικό σύστημα και να αναγνωρίσουν τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του, όπως αυτές τα βιώνουν.

(IV. Αξιολόγηση του ABC) VI.

VI. Απόφαση για τη διάταξη του ερωτηματολογίου και την αναπαραγωγή
Στο στάδιο αυτό ρυθμίστηκαν όλες οι τεχνικής φύσεως 

λεπτομέρειες που αφορούσαν τη στοιχειοθεσία, το μέγεθος των 

γραμμάτων, τη διαμόρφωση των σελίδων κλπ. έτσι, ώστε να προκύψει 

ένα αισθητικά ωραία και πρακτικά λειτουργικό ερωτηματολόγιο.
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VII. Προέλεγχος
Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του ερωτηματολογίου, 

αττοφασίστηκε μια δοκιμή του με στόχο να αναδειχθούν πιθανές 

αδυναμίες ή προβλήματα του προτού σταλεί ταχυδρομικά στις 

επιχειρήσεις του δείγματος. Δυστυχώς, η δοκιμή αυτή δεν κατέστη εφικτή 

για τους εξής λόγους:

• Ο προέλεγχος εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να γίνει με προσωπική 

συνέντευξη σε μια επιχείρηση του Νομού Θεσσαλονίκης. Αρχικά 

υπήρξε δυσκολία στον εντοπισμό κάποιας επιχείρησης που να 

εφαρμόζει το ABC, ώστε ο προέλεγχος να έχει πρακτική αξία.

• Μια από τις ανευρεθείσες επιχειρήσεις, η οποία δραστηριοποιείται 

στον κλάδο της εμφιάλωσης ποτών, δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει, 

καθώς ναι μεν εφαρμόζει το ABC, αλλά το έχει πάρει από τη μητρική 

της εταιρία που εδρεύει στην Αθήνα με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος 

του λογιστηρίου να μην είναι καλός γνώστης της μεθόδου.

• Η δεύτερη από τις ανευρεθείσες επιχειρήσεις, η οποία

δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης 

γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ αρχικά δέχτηκε τη διεξαγωγή μιας 

προσωπικής συνέντευξης με τον προϊστάμενο του λογιστηρίου, εν 

συνεχεία αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις επικαλούμενη τον 

φόβο της διαρροής πληροφοριών ενός βασικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της στους ανταγωνιστές. Δυστυχώς, η

επιφυλακτικότητα αυτή των ελληνικών επιχειρήσεων διαφάνηκε 

καθαρά και στις απαντήσεις (και στην άρνηση απάντησης) των 

υπολοίπων επιχειρήσεων.

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα III.
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4.3 Αποστολή και συλλογή ερωτηματολογίων

Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 

1999. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν ταχυδρομικά στα μέσα Ιουνίου 

με παραλήπτες τους προϊσταμένους των λογιστηρίων των 78 

επιχειρήσεων του δείγματος. Για να εξασφαλιστεί ένα όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης, μαζί με το ερωτηματολόγιο υπήρχε 

και μια συνοδευτική επιστολή στην οποία αναφερόταν ο αποστολέας, 

διευκρινιζόταν ο σκοπός της έρευνας στην οποία καλούνταν να 

συμμετάσχουν και τονιζόταν πόσο απαραίτητη ήταν η συνεργασία τους 

για τη συλλογή των στοιχείων.

Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα απεστάλη και δεύτερη 

επιστολή με στόχο να υπενθυμίσει σε όσες επιχειρήσεις δεν 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο την ανάγκη συμμετοχής τους στην 

έρευνα. Κάποιες επιχειρήσεις ήρθαν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου 

για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους προτίμησαν να μη 

συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έρευνα.

Τα ευρήματα της έρευνας, όπως προέκυψαν μετά από την 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων που επιστράφηκαν, παρουσιάζονται 

στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1 Η ταυτότητα του δείγματος

Οι επιχειρήσεις οι οποίες τελικά απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

είναι 14 (ποσοστό απόκρισης 18%). Σε αυτές θα μπορούσαν να 

προστεθούν και άλλες δύο επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απέστειλαν 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, αλλά απάντησαν σε ορισμένα από 

τα βασικά ερωτήματα και οι απαντήσεις τους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. Τέλος, και οι δύο επιχειρήσεις που 

επιλέχθηκαν στο στάδιο του προελέγχου του ερωτηματολογίου έδωσαν 

κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, που θα σχολιαστούν στα 

συμπεράσματα.

Παρακάτω παρατίθενται όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος και ο 

κλάδος στον οποίο ανήκουν, ενώ όσες συμμετείχαν ανώνυμα 

παρατίθενται με βάση τον κλάδο που δραστηριοποιούνται:

• Καρέλια Καπνοβιομηχανία Α.Ε. (Προϊόντα Καπνού)

• Παπαστράτος Α.Β.Ε. Σιγαρέτων (Προϊόντα Καπνού)

• Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. (Χημικά-Αέρια- 

Χρώματα-Εκρηκτικά)

• Χημικές Βιομηχανίες Β. Ελλάδος (Χημικά-Αέρια-Χρώματα- 

. Εκρηκτικά)

• ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (Μεταλλουργικά Προϊόντα)

• ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά)

• ERGO Α.Β.Ε.Ε. (Ιατρικά-Εργαστηριακά-Επιστημονικά)

• Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε. (Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα)

• Μια εταιρία του κλάδου των Τεχνικών-Οικοδομικών

• Μια εταιρία του κλάδου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
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• Δύο εταιρίες του κλάδου των Μεταλλικών Προϊόντων & 

Κατασκευών

• Δύο εταιρίες του κλάδου των Μεταλλουργικών Προϊόντων

Οι δύο εταιρίες με τις οποίες ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία 

είναι οι εξής:

• ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων & Προϊόντων 

(Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός)

• ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. (Μεταφορικά Μέσα)

Οσον αφορά αυτές τις δύο επιχειρήσεις, η μεν ΣΗΜΕΝΣ, επειδή 

ασχολείται με την εμπορία προϊόντων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 

διαβίβασε το ερωτηματολόγιο σε μια από τις θυγατρικές της, με 

αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή. Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου 

αυτής της επιχείρησης δεν απέστειλε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, 

καθώς δεν γνώριζε τη μέθοδο του ABC και έκρινε σκόπιμο να μην το 

συμπληρώσει. Η δε ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ, δεν απέστειλε το ερωτηματολόγιο γιατί 

δεν εφαρμόζει το ABC και θεώρησε πως δεν είχε να προσφέρει στη 

συγκεκριμένη έρευνα.

Οι εταιρίες οι οποίες συμμετείχαν στο στάδιο του προελέγχου του 

ερωτηματολογίου ήταν οι ακόλουθες:

• Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. (Ποτά)

• ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. (Είδη Διατροφής)

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία με έδρα την Θεσσαλονίκη, μολονότι 

εφαρμόζει το ABC, έχει πάρει την τεχνογνωσία από τη μητρική εταιρία με 

έδρα την Ολλανδία και ουσιαστικά έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα ABC 

αντιγράφοντας τις πρακτικές της μητρικής εταιρίας. Ως εκ τούτου, ο 

προϊστάμενος του λογιστηρίου έκρινε ότι δεν ήταν σε θέση να απαντήσει 

στα ερωτήματα εκείνα που αφορούσαν το πρακτικό μέρος της 

εφαρμογής του ABC στην επιχείρηση. Με τον προϊστάμενο του 

λογιστηρίου της ΜΕΒΓΑΛ ήρθα σε προσωπική επαφή για να 

συζητήσουμε την εφαρμογή του ABC στην επιχείρησή του. Αν και έδειξε 

καλή διάθεση να βοηθήσει στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι 

προθέσεις του προσέκρουσαν στην άρνηση της Διοίκησης να δώσει
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πληροφορίες που έκρινε ότι πρέπει να μείνουν αποκλειστικά και μόνο 

στα όρια της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότερες 

από αυτές, με βάση το ύψος του ενεργητικού τους για τη διετία 1997- 

1998, χαρακτηρίζονται ως μεγάλου μεγέθους. Ειδικότερα, το 50% του 

δείγματος (7 επιχειρήσεις) αποτελείται από επιχειρήσεις με ενεργητικό 

μέχρι 20 δισεκατομμύρια, ενώ σε ένα ποσοστό 43% (6 επιχειρήσεις) 

περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με ενεργητικό από 20 ως 40 

δισεκατομμύρια (βλ γράφημα 5-1). Στο ίδιο συμπέρασμα ως προς το 

μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος καταλήγουμε και αν λάβουμε 

ως κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Το 57% των 

επιχειρήσεων (8 επιχειρήσεις) απασχολεί από 201 ως 500 

εργαζομένους, ενώ το 100% του δείγματος έχει περισσότερους από 100 

εργαζομένους (βλ γράφημα 5-2). Τα ευρήματα αυτά ήταν αναμενόμενα 

και αυτό γιατί είναι δεδομένο το υψηλό κόστος εφαρμογής και λειτουργίας 

ενός συστήματος ABC. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος (9 επιχειρήσεις) είναι 

οικογενειακής μορφής, δηλαδή τουλάχιστον το 60% των μετοχών που 

έχουν δικαίωμα ψήφου κατέχονται από συγγενικά πρόσωπα. Το 29% 

είναι πολυμετοχικές εταιρίες (4 επιχειρήσεις), ενώ μόλις μια από τις 14 

είναι θυγατρική πολυεθνικής (βλ γράφημα 5-3).
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Γρόφημα 5-1 :
Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το ύψος του ενεργητικού

Γράφημα 5-2 :
Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση των αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούν

μεγαλύτερος αττό 101 ως 200
500 14%

201 ως 500 
57%
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Γράφημα 5-3 : 
Τύπος της επιχείρησης

Θυγατρική
πολυεθνικής

7%

Πριν προχωρήσουμε, όμως, στην παρουσίαση και το σχολιασμό 

των ευρημάτων της έρευνας, θα θέλαμε να κάνουμε μια γενική 

παρατήρηση όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων του δείγματος.

Το ποσοστό απόκρισης στην έρευνα δεν υπήρξε υψηλό, όμως 

αποτελεί ένα ικανοποιητικό για τα ελληνικά δεδομένα δείγμα. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις πολύ δύσκολα μετέχουν σε έρευνες, ιδιαίτερα αν 

οι έρευνες αυτές αφορούν σε στοιχεία που θεωρούνται «απόρρητα» γι’ 

αυτές.

Προς επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν αξίζει να σημειωθεί ότι 

σε συζήτηση που έκανα με τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της 

ΜΕΒΓΑΑ, η οποία εφαρμόζει το ABC, μου ανέφερε ότι για τις 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις η κοστολόγηση είναι ένα «μαύρο 

κουτί». Αποφεύγουν, δηλαδή να δώσουν την παραμικρή πληροφορία 

από τον φόβο μη διαρρεύσουν απόρρητες πληροφορίες στους 

ανταγωνιστές. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το πρόβλημα είναι εντονότερο 

στην περίπτωση που εφαρμόζεται το ABC, καθώς η έκταση εφαρμογής 

του στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή και όσες επιχειρήσεις το 

χρησιμοποιούν έχουν ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 

δεν επιθυμούν να το αποκαλύψουν (πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν 

αδυναμίες στο σύστημα).
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Ένας δεύτερος λόγος για το μικρό ποσοστό απόκρισης, και ίσως 

πιο σημαντικός, έχει σχέση με το κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις 

γνωρίζουν τη μέθοδο του ABC. Η έλλειψη ανταπόκρισης στο 

ερωτηματολόγιο νομίζουμε ότι καταδεικνύει πως το νέο σύστημα 

κοστολόγησης, το ABC, είναι κάτι άγνωστο ακόμη για την πληθώρα των 

ελληνικών επιχειρήσεων (όταν δεν γνωρίζεις, δεν ενδιαφέρεσαι και άρα 

δεν απαντάς...).1 Υπ' αυτή την έννοια μπορούν να εξαχθούν (μάλλον) 

ασφαλή συμπεράσματα ως προς την έκταση εφαρμογής του ABC στην 

Ελλάδα.

Με βάση, λοιπόν, τις απαντήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, 

στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας και θα γίνει 

σχολιασμός τους, ενώ στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου θα εξαχθούν 

τα γενικότερα συμπεράσματα.

1 Ο συλλογισμός μας αυτός επιβεβαιώνεται από τις περιπτώσεις των δύο επιχειρήσεων 
(ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων & Προϊόντων και ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε.).οι 
οποίες μου δήλωσαν ευθέως ότι εφόσον δεν εφαρμόζουν το ABC δεν κρίνουν σκόπιμο να 
αποστείλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο.
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5.2 Παρουσίαση και σχολιασμός ευρημάτων

% Αναφορικά προς την πρώτη ερώτηση της έρευνας, οι επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν σε αυτήν δήλωσαν ότι γνωρίζουν τη μέθοδο κοστολόγησης 

κατά κέντρα δραστηριότητας σε ένα ποσοστό 79% (βλ. πίνακα 5-1). 
Όπως, όμως, φάνηκε από τις απαντήσεις ορισμένων εξ αυτών σε 

κάποιες από τις υπόλοιπες ερωτήσεις, επικρατεί σύγχυση ως προς τι 

πραγματικά είναι το ABC και ποιες είναι οι βασικές του αρχές και οι 

βασικές του διαφορές από τα προηγούμενα συστήματα κοστολόγησης. 

Επομένως, αν και το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγάλο, διατηρούμε 

κάποιες επιφυλάξεις για το αν πρανυατικά οι διοικούντες των ελληνικών 

επιχειρήσεων γνωρίζουν το ABC. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες 

δεν γνωρίζουν το ABC, οι 2 από τις 3 είναι οικογενειακής μορφής, ενώ 

μόνο μια διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά (όπως μεγάλη συμμετοχή των 

ΓΒΕ στο συνολικό κόστος και χρήση των πληροφοριών κόστους για την 

ανάπτυξη στρατηγικών) με βάση τα οποία προκύπτει ότι θα μπορούσε 

να ωφεληθεί από την εφαρμογή του.

Πίνακας 5-1 :
Ποσοστό επιχειρήσεων που γνωρίζουν το ABC

Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό επιχειρήσεων
Γνωρίζουν 11 79%
Δεν γνωρίζουν 3 21%

14 100%

jp Ως προς την υιοθέτηση του ABC κατά το παρελθόν και την στη 

συνέχεια εγκατάλειψή του, καμία από τις επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν 

δεν το είχε υιοθετήσει, αλλά για κάποιους λόγους αποφάσισε να το 

εγκαταλείψει κατά την εφαρμογή του. Στο γεγονός αυτό μπορούν να 

δοθούν δύο εξηγήσεις. Πρώτον, όπως έχει αναφερθεί σε άλλο σημείο της 

εργασίας, το κόστος εφαρμογής ενός συστήματος ABC μπορεί να 

ξεπεράσει τα $100.000 και σε πολλές περιπτώσεις να φτάσει και το 

$1.000.000. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις ένα παρόμοιο κόστος είναι 

ιδιαίτερα υψηλό και αυτές δεν είναι διατεθειμένες να αναλάβουν το ρίσκο 

υιοθέτησης ενός νέου συστήματος κοστολόγησης, παρά μόνο εφόσον
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πεισθούν για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του (και γιατί όχι εφόσον το 

δουν να δοκιμάζεται στην πράξη από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις). 

Δεύτερον, ένα σύστημα ABC χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα μέχρι να μπορέσει μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί πλήρως 

όλες τις δυνατότητες και να ανακαλύψει όλα τα πλεονεκτήματά του. Είναι 

λογικό, επομένως, εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες τελικά εφάρμοσαν το 

ABC να μη βιάζονται να δουν άμεσα αποτελέσματα, και άρα στην 

περίπτωση που αυτά αργούν να εμφανιστούν, να μην απογοητεύονται 

και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια εφαρμογής του.

% To ABC εφαρμόζεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα ποσοστό 

36%, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν. Πιο 

συγκεκριμένα πέντε επιχειρήσεις απάντησαν ότι εφαρμόζουν το ABC, 

ενώ μια ακόμα επιχείρηση βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής του και 

φιλοδοξεί να το θέσει σε εφαρμογή από την 1/1/2000. Εφόσον ληφθούν 

υπ' όψιν και οι περιπτώσεις των άλλων τεσσάρων επιχειρήσεων, που 

δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και εκ των οποίων οι δύο 

εφαρμόζουν το ABC, ενώ οι άλλες δύο δεν το εφαρμόζουν (Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία Α.Ε., ΜΕΒΓΑΑ Α.Ε., ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. και ΣΗΜΕΝΣ 

Α.Ε.), το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 39% (βλ. γράφημα 5-4).

Γράφημα 5-4:
Ποσοστό εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Εφαρμόζουν
36%

Βρίσκονται στη 
διαδικασία 
εφαρμογής 

7%
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Το παραπάνω ποσοστό είναι λίγο χαμηλότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό εφαρμογής του ABC στις Η.Π.Α. όπου, σύμφωνα με τα 

ευρήματα αντίστοιχης έρευνας, διαμορφώνεται στο 49%.2 Εφόσον, όμως, 

συγκριθεί με τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν σε άλλες χώρες, 

διαπιστώνουμε ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Πιο συγκεκριμένα, στον 

Καναδά το ABC εφαρμόζεται σε ποσοστό 14%3 4 και στην Μεγάλη 

Βρετανία σε ποσοστό μικρότερο του 20%.4 Με εξαίρεση, λοιπόν, τις 

Η.Π.Α., τη χώρα απ' όπου πρωτοξεκίνησε το ABC και είναι λογικό να 

εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσοστό (μόλις το 21% των ερωτηθέντων δεν 

έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εφαρμόσει το ABC), στον Καναδά και την 

Μεγάλη Βρετανία η εφαρμογή του είναι σε επίπεδα χαμηλότερα του 20%, 

αν και είναι χώρες με μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις 

τους είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ελληνικές.5

Αναμφίβολα, εκ πρώτης όψεως το ποσοστό εφαρμογής του ABC 

στην ελληνική πραγματικότητα και σε σύγκριση με τις παραπάνω χώρες 

προκαλεί εντύπωση. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί για το υψηλό 

αυτό ποσοστό, είναι πως ορισμένες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τι 

πραγματικά πρεσβεύει το ABC, με αποτέλεσμα να το συγχέουν με την 

κοστολόγηση και τη χρήση κέντρων κόστους. Ενδεχομένως, οι έννοια της 

δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις αυτές να μην απόλυτα σαφής. 

Μάλιστα, σε δύο από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC, 

ορισμένες απαντήσεις μας προβλημάτισαν ως προς το κατά πόσο αυτές 

πραγματικά το εφαρμόζουν, ή έχουν υιοθετήσει ένα άλλο σύστημα 

κοστολόγησης, το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά με το ABC και έτσι το 

ταυτίζουν κακώς με την κοστολόγηση κατά κέντρα δραστηριότητας. Ένας 

άλλος πιο σημαντικός λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις που δεν απάντησαν

2 Έρευνα του Cost Management Group of the Institute of Management Accountants (IMA).
ABC : why it’s tried and how it succeeds / Krumwiede. Management Accounting, April 1998. 
σελ. 32-38*
3 Έρευνα των Armitage και Nicholson, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1993 στον Καναδά και 
δημοσιεύτηκε στο CMA Magazine, Cost Accounting : A managerial emphasis / Homgren. 
Foster & Datar, Prentice Hall, Ninth Edition, 1995. σελ. 112
4 Έρευνα των Innes και Mitchell, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1995 μεταςύ 251 από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δημοσιεύτηκε στο Management 
Accounting Research, Cost Accounting : A managerial emphasis / Homgren. Foster & Datar. 
Prentice Hall, Ninth Edition, 1995, σελ. 112
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είναι πάρα πολλές. Αν, λοιπόν, λάβουμε και αυτές υπ' όψιν μας, τότε το 

ποσοστό εφαρμογής του ABC στην Ελλάδα θα είναι κατά πολύ 

μικρότερο.

Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που οφείλουμε να επισημάνουμε, 

προκειμένου να μη δοθεί εσφαλμένη εντύπωση ως προς την έκταση 

εφαρμογής του ABC στην Ελλάδα, αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Ως γνωστόν, η πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι οικογενειακής μορφής και ότι αυτού του είδους οι 

επιχειρήσεις είναι περισσότερο διστακτικές στην υιοθέτηση σύγχρονων 

επιστημονικών εργαλείων του management σε σχέση με τις 

πολυμετοχικές εταιρίες και τις θυγατρικές πολυεθνικών, οι οποίες 

συνήθως παίρνουν την τεχνογνωσία από τις μητρικές τους εταιρίες 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αποτυχίας. Έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 

μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων5 6 κατέδειξε πως αποτέλεσμα αυτής της 

διστακτικότητάς τους είναι ότι επιστημονικά εργαλεία διοίκησης όπως η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), η Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPR) κ.α., τα οποία ευρύτατα χρησιμοποιούνται στο 

εξωτερικό, να υιοθετούνται με μεγάλη καθυστέρηση και μόνο αφότου 

έχουν δοκιμαστεί πρακτικά και με επιτυχία από ένα μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων. Με δεδομένο, λοιπόν, τον μεγάλο αριθμό των 

επιχειρήσεων οικογενειακής μορφής στην Ελλάδα είναι λογικό να 

αναμένουμε ένα όχι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εφαρμογής του ABC.

Jp Οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν εφαρμόζουν το ABC, 8 στον αριθμό, 

στην πλειοψηφία τους διαθέτουν χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων 

όντως η εφαρμογή του ABC δεν θα προσέθετε ιδιαίτερη αξία στην 

επιχείρηση (βλ. πίνακα 5-2). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η μικρή 

ποικιλία προϊόντων, ή η μεγάλη ποικιλία προϊόντων, αλλά με συγγενή μη 

πολύπλοκη διαδικασία παραγωγής, ως και η ύπαρξη κοινών διαδικασιών

5 Δεν θα πρέπει να λησμονούμε, όμως, ότι οι έρευνες αυτές διεξήχθησαν πριν πολλά χρόνια και 
είναι πολύ πιθανό αντίστοιχες έρευνες σήμερα να κατέγραφαν μια πιο εκτεταμένη εφαρμογή του 
ABC.
6 The dualism of Greek firms and management: Present state and future implications / 
Makridakis-Caloghirou-Papagiannakis-Tnvellas. European Management Journal, vol. 15 - No 4. 
August 1997. a. 388.
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παραγωγής, πωλήσεων, μάρκετινγκ κ.α. Βέβαια, οι επιχειρήσεις αυτές, 

όπως φαίνεται από τον προαναφερθέντα πίνακα, έχουν κάποια από 

εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία συνιστούν λόγο εφαρμογής του ABC 

(π.χ. το 75% αυτών κάνει συχνές προσπάθειες για τη μείωση του 

κόστους, ενώ το 25% αυτών έχει συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο συνολικό 

κόστος μεγαλύτερη του 15%). Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά αυτά 

υστερούν έναντι εκείνων που συνιστούν λόγους για την υιοθέτηση του 

ABC. 1

Πίνακας 5-2 :
Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν το ABC

Χαρακτηριστικό Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστό
επιχειρήσεων

1. Μικρή ποικιλία προϊόντων 3 38%
2. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων με συγγενή μη 
πολύπλοκη διαδικασία

1 13%

3. Τα προϊόντα Δεν είναι πολλά, αλλά 
διαφέρουν σημαντικά ως προς τις ανάγκες τους 
όσον αφορά στην προετοιμασία μηχανών, ή τον 
ποιοτικό έλεγχο, ή άλλες διαδικασίες

1 13%

4. Κοινές διαδικασίες παραγωγής, πωλήσεων, 
μάρκετινγκ κ.α.

4 50%

5. Συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος 
μεγαλύτερη του 15%, ή συμμετοχή των Γ.Β.Ε. 
που βαίνει αυξανόμενη

2 25%

6. Χρήση πληροφοριών κόστους για την 
τιμολόγηση προϊόντων

1 13%

7. Χρήση πληροφοριών κόστους για την 
ανάπτυξη στρατηγικών

2 25%

8. Μεγάλη συχνότητα προσπαθειών μείωσης 
κόστους

6 75%

1 Ως προς τη μη εφαρμογή του ABC, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι 

για τους οποίους οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν 

να μην το εφαρμόσουν. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία (63%) 

απάντησε ότι είναι ευχαριστημένη από το υπάρχον λογιστικό σύστημά 

της, ενώ ένα ποσοστό 38% δήλωσε ότι η δομή της επιχείρησης είναι 

τέτοια, ώστε να μην μπορεί να ωφεληθεί από την χρήση του ABC (λίγα 

προϊόντα, μικρό ποσοστό σταθερών εξόδων επί των συνολικών, 

ελάχιστες κοινές διαδικασίες κ.α.). Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως υόνο 

υια από τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το ABC διαθέτει όλα εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που συνιστούν λόγους εφαρμογής του, και αυτή δεν 

το υιοθετεί επειδή δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για
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την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν το νέο 

σύστημα κοστολόγησης (βλ πίνακα 5-3).

Πίνακας 5-3 :
Λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το ABC

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστό
επιχειρήσεων

1. Η επιχείρηση δεν γνωρίζει αρκετά για το 
ABC

0

2. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την 
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος

0

3. Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία (Know-how) για να εφαρμόσει 
και να λειτουργήσει επιτυχώς το ABC

0

4. Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνολογική υποδομή για την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων που θα 
υποστηρίζουν το ABC

1 13%

5. Η δομή της επιχείρησης είναι τέτοια, ώστε 
να μην μπορεί να ωφεληθεί από την χρήση 
του ABC (λίγα προϊόντα, μικρό ποσοστό 
σταθερών εξόδων επί των συνολικών, 
ελάχιστες κοινές διαδικασίες κ.α.)

3 38%

6. Η επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από το 
υπάρχον λογιστικό της σύστημα

5 63%

7. Η επιχείρηση έχει δυσκολίες στη συλλογή 
στοιχείων που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες και τους οδηγούς κόστους

0

W) Η συνέχεια του σχολιασμού αφορά εκείνες τις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν το ABC και οι οποίες είναι έξι τον αριθμό, 

συμπεριλαμβανομένης και μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται στη 

διαδικασία εφαρμογής του ABC.

Ο πίνακας 5-4 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

αυτών, και τα οποία σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική 

βιβλιογραφία είναι τα εξής: τα λίγα προϊόντα με πολύπλοκες και 

διαφορετικές διαδικασίες ως προς την προετοιμασία μηχανών, τον 

ποιοτικό έλεγχο ή άλλες διαδικασίες, τα πολλά προϊόντα με διαφορετικές 

διαδικασίες, η συμμετοχή των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος που είναι 

μεγαλύτερη του 15%, ή η συμμετοχή των ΓΒΕ που βαίνει αυξανόμενη, η 

χρήση πληροφοριών κόστους για την τιμολόγηση προϊόντων και την 

ανάπτυξη στρατηγικών, και η μεγάλη συχνότητα προσπαθειών μείωσης 

του κόστους.
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Πίνακας 5-4 :
Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ABC

Χαρακτηριστικό Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστό
επιχειρήσεων

1. Μικρή ποικιλία προϊόντων 0
2. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων με συγγενή μη 
πολύπλοκη διαδικασία

4 67%

3. Τα προϊόντα δεν είναι πολλά, αλλά διαφέρουν 
σημαντικά ως προς τις ανάγκες τους όσον 
αφορά στην προετοιμασία μηχανών, ή τον 
ποιοτικό έλεγχο, ή άλλες διαδικασίες

2 33%

4. Κοινές διαδικασίες παραγωγής, πωλήσεων, 
μάρκετινγκ κ.α.

2 33%

5. Συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος 
μεγαλύτερη του 15%, ή συμμετοχή των Γ.Β.Ε. 
που βαίνει αυξανόμενη

4 67%

6. Χρήση πληροφοριών κόστους για την 
τιμολόγηση προϊόντων

5 83%

7. Χρήση πληροφοριών κόστους για την 
ανάπτυξη στρατηγικών

4 67%

8. Μεγάλη συχνότητα προσπαθειών μείωσης 
κόστους

6 100%

Στα ευρήματα αυτού του πίνακα άξια αναφοράς είναι τα εξής: Το 

67% των επιχειρήσεων διαθέτει μεν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, αλλά 

αυτά παράγονται με συγγενή και μη πολύπλοκη διαδικασία. Επίσης, το 

33% των επιχειρήσεων αυτών έχουν κοινές διαδικασίες παραγωγής, 

πωλήσεων, μάρκετινγκ κ.α.. Άρα θα περίμενε κανείς, κατ' αρχήν, αυτές 

οι επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν το ABC. Όμως, το 100% αυτών των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πληροφορίες κόστους για την τιμολόγηση 

προϊόντων, κάνει συχνές προσπάθειες μείωσης κόστους και τα ΓΒΕ 

συνιστούν ένα υψηλό ποσοστό επί του συνολικού κόστους. Προφανώς, 

λοιπόν, οι επιχειρήσεις αυτές θεώρησαν ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα και πως πρέπει λόγω αυτών να 

υιοθετήσουν το ABC.

J Οι επιχειρήσεις του δείγματος που εφαρμόζουν το ABC, 

συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που θα το εφαρμόσει από 1/1/2000, 

αναγνωρίζουν όλες ως σημαντικότερους λόγους για την εφαρμογή του το 

ότι αυτό αποτελεί μια πιο ακριβή μέθοδο για την κοστολόγηση των 

προϊόντων και το ότι δίνει πιο σχετικά κόστη για τη λήψη αποφάσεων. 

Επιπροσθέτως, το 83% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η εφαρμογή του 

βελτιώνει τις μεθόδους μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης
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(performance measurement), ενώ μόλις το 17% οδηγήθηκε στην 

εφαρμογή του επειδή το προηγούμενο λογιστικό σύστημα ήταν 

ακατάλληλο ή ξεπερασμένο (βλ. πίνακα 5-5)

Πίνακας 5-5 :
Λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή του ABC

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστό
επιχειρήσεων

1. Αποτελεί μια πιο ακριβή μέθοδο για την 
κοστολόγηση των προϊόντων

6 100%

2. Βελτιώνει τις μεθόδους μέτρησης της 
επίδοσης της επιχείρησης (performance 
measurement)

5 83%

3. Δίνει πιο σχετικά κόστη για τη λήψη 
αποφάσεων

6 100%

4. Το προηγούμενο λογιστικό σύστημα 
ήταν ακατάλληλο ή ξεπερασμένο

1 17%

5. Η επιχείρησή είναι θυγατρική 
πολυεθνικής και πήρε την τεχνογνωσία 
έτοιμη από την μητρική εταιρία

0

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα ερευνών που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α.7 και στην Μεγάλη 

Βρετανία® και κατέγραψαν τους ακόλουθους λόγους ως τους 

βασικότερους για την εφαρμογή του ABC:

1. το ABC αποτελεί μια πιο ακριβή μέθοδο για την κοστολόγηση 

των προϊόντων

2. το ABC βελτιώνει τις μεθόδους μέτρησης της επιχειρηματικής 

επίδοσης

3. το ABC δίνει πιο σχετικά κόστη για τη λήψη αποφάσεων

4. το προϋπάρχον του ABC σύστημα κοστολόγησης δεν 

ικανοποιούσε τις πληροφοριακές απαιτήσεις της διοίκησης

ϊ.; Από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC ζητήθηκε να αναφέρουν 

πόσες δραστηριότητες εντόπισαν κατά την ανάλυση της παραγωγικής

Έρευνα του περιοδικού Management Accounting, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω fax σε μια 
σειρά βιομηχανικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις Η.Π. A.. Fax 
survey results : ABC is worth the investment / Jayson. Management Accounting. April 1994. 
σελ. 27
8 Έρευνα των Davies eae Sweeting, που είχε ως δείγμα 133 βιομηχανικές επιχειρήσεις της
Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες εφαρμόζουν το ABC. Accounting and Business performance /
Davies & Sw eeting. Accountancy, November 1993. σελ. 89
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διαδικασίας και πόσες τελικά από αυτές επέλεξαν ως κέντρα 

δραστηριότητας. Οι 2 από τις 5 επιχειρήσεις απέφυγαν να απαντήσουν, 

μια επιχείρηση ανέφερε ότι οι ευρεθείσες δραστηριότητες ήταν 15, μια 

άλλη επιχείρηση ανέφερε ότι οι ευρεθείσες δραστηριότητες ήταν 92, ενώ 

η τελευταία, που ανήκει στον κατασκευαστικό κλάδο, απάντησε ότι ο 

αριθμός των δραστηριοτήτων και των κέντρων δραστηριοτήτων ποικίλει 

ανάλογα με το έργο που κάθε φορά αναλαμβάνεται.

Στη συνέχεια της ίδιας ερώτησης ζητήθηκε να αναφερθούν 10 

τουλάχιστον από τα πλέον βασικά κέντρα δραστηριότητας και οι 

αντίστοιχοι οδηγοί κόστους ή οι βάσεις μερισμού του κόστους των 

δραστηριοτήτων αυτών. Μια επιχείρηση δεν απάντησε, ενώ η 

κατασκευαστική εταιρία απάντησε, όπως προαναφέρθηκε πως τόσο τα 

κέντρα δραστηριότητας, όσο και οι βάσεις μερισμού διαφέρουν ανάλογα 

με το έργο (project). Μια από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των μεταλλουργικών προϊόντων, ανέφερε ενδεικτικά τα 

ακόλουθα κέντρα δραστηριοτήτων:

1. Αποθήκη - διακίνηση scrap

2. Shrepper Plan

3. Χυτήρια

4. Συρματοκόλληση - Θερμικές μηχανές

5. Γαλβανιστήριο

6. Παραγωγή ηλεκτροδίων

Τα προαναφερθέντα κέντρα δραστηριότητας, εκ πρώτης όψεως, 

φαίνεται ότι είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με τη βασική λογική του ABC, 

που είναι η αποτύπωση της ανάλωσης των δραστηριοτήτων από τα 

παραγόμενα προϊόντα, και διαφέρουν από τα κέντρα κόστους, όπως 

αυτά ορίζονται στα συστήματα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου. Οι 

βάσεις μερισμού, όμως, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση (οι ώρες 

εργασίας και ο όγκος παραγωγής) δεν διαφέρουν από αυτές του 2ου 

επιπέδου. Αναφέρθηκε επίσης ότι χρησιμοποιείται και συνδυασμός 

βάσεων, χωρίς να δοθεί κάποιο παράδειγμα. Ως εκ τούτου προκύπτουν 

ερωτήματα ως προς το κατά πόσο το σύστημα κοστολόγησης που 

εφαρμόζει η επιχείρηση είναι πραγματικά το ABC.

133



Τα Ευρήματα της Έρευνας

Μια άλλη επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανέφερε ενδεικτικά τα ακόλουθα κέντρα 

δραστηριοτήτων:

1. τμήμα παραγωγής λεβήτων

2. τμήμα παραγωγής ανεμιστήρων

3. τμήμα παραγωγής boiler

4. τμήμα παραγωγής fan coil

5. τμήμα παραγωγής συλλεκτών

6. τμήμα παραγωγής ψυκτικών

7. τμήμα παραγωγής κλιμ. μονάδων

8. τμήμα παραγωγής πύργων ψύξης

9. τμήμα μηχανουργείου

10. τμήμα κοπής - διαμόρφωσης

11. τμήμα αποθήκης ετοίμων προϊόντων

12. τμήμα ποιοτικού ελέγχου

Η εντύπωση που δίνεται είναι ότι η επιχείρηση αυτή δεν 

χρησιμοποιεί κέντρα δραστηριοτήτων στην πραγματικότητα, αλλά η 

παραγωγή κάθε προϊόντος αποτελεί ένα ξεχωριστό κέντρο κόστους. Τα 

τελευταία 4 τμήματα, όμως, προσεγγίζουν περισσότερο την έννοια του 

κέντρου δραστηριότητας, όπως αυτή ορίστηκε στο 3° κεφάλαιο.

Τέλος, μια επιχείρηση ανέφερε κέντρα δραστηριότητας, τα οποία 

στην ουσία αποτελούν κέντρα κόστους (!), ενώ και οι βάσεις μερισμού 

(εργατοώρες και μηχανοώρες) παραπέμπουν σε συστήματα 

κοστολόγησης του 2ου επιπέδου.

Διαφαίνεται, λοιπόν, μια σύγχυση των επιχειρήσεων ως προς την 

έννοια των κέντρων δραστηριότητας και των οδηγών κόστους, εκτός αν 

αυτές έχουν την εντύπωση ότι εφαρμόζουν το ABC, ενώ στην ουσία 

χρησιμοποιούν μια τροποποιημένη μορφή του συστήματος του 2ου 

επιπέδου.

fi Σε ερώτηση ως προς το έτος εφαρμογής του ABC στην επιχείρηση και 

το χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως, οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής:
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• Η πρώτη επιχείρηση το εφάρμοσε το 1991 και από τότε 

πραγματοποιείται συνεχής βελτίωση του συστήματος.

• Η δεύτερη επιχείρηση το εφάρμοσε το 1990 και χρειάστηκε ένα 

έτος για να το εφαρμόσει πλήρως.

• Η τρίτη επιχείρηση το εφάρμοσε το 1970 (!), γεγονός αδύνατο 

καθώς τότε δεν υπήρχε το ABC. Με δεδομένο ότι το 

ερωτηματολόγιο αυτό στάλθηκε ανώνυμα και δεν ήταν δυνατός 

ο επανέλεγχος της απάντησης, υποθέτουμε πως είτε δεν 

αναγράφηκε σωστά η ημερομηνία, είτε πως η ερώτηση δεν 

έγινε κατανοητή. Άλλωστε, οι υπόλοιπες απαντήσεις που 

δόθηκαν δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την πραγματική 

εφαρμογή του ABC από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

• Η τέταρτη επιχείρηση το εφάρμοσε το 1992.

• Η πέμπτη επιχείρηση το εφάρμοσε 1994 και χρειάστηκε 6 με 

12 μήνες για να το εφαρμόσει πλήρως.

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται πως η διάρκεια εφαρμογής 

του ABC ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και το πόσο 

σύνθετο είναι το σύστημα κοστολόγησης που επιθυμεί η επιχείρηση. Ο 

ένας χρόνος, που αναφέρθηκε σε δύο επιχειρήσεις, μπορεί ως εκ τούτου 

να θεωρηθεί ένα απόλυτα λογικό χρονικό πλαίσιο.

JH Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα εφαρμογής του ABC από τις 

επιχειρήσεις, σε ποσοστό 60%, είναι οι δυσκολίες στη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πληροφοριών, η ελλιπής εκπαίδευση των εργαζομένων 

ως προς τις ιδιαιτερότητες του ABC και η έλλειψη της κατάλληλης 

υποδομής λόγω ξεπερασμένων πληροφοριακών συστημάτων που 

χρειαζόταν αναβάθμιση ή αντικατάσταση. Το 40% των επιχειρήσεων 

ανέφερε ως σημαντικά προβλήματα τις δυσκολίες εξεύρεσης των 

δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως κέντρα κόστους και τις 

δυσκολίες μέτρησης των μονάδων έργων των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα κόστους (βλ. πίνακα 5-6).
Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή 

του ABC έχει αναγνωριστεί τόσο από τη βιβλιογραφία, όσο και από
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έρευνες που διεξήχθησαν στο εξωτερικό και αναγνώρισαν ως σημαντικά 

προβλήματα τόσο την αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή,9 όσο 

και την έλλειψη υποστήριξης από τα μεσαία διοικητικά στελέχη (line 

rianagers).10 11 Ιδιαίτερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, το πρόβλημα 

γίνεται εντονότερο.

Οι δυσκολίες στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών είναι 

ένα πολύ συχνό πρόβλημα και για τις επιχειρήσεις της Νέας Ζηλανδίας, 

του Καναδά,11 των Η.Π.Α. και της Ιρλανδίας,12 το οποίο πρόβλημα 

παρουσιάζεται είτε στην επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους 

(Η.Π.Α., Ιρλανδία και Καναδάς), είτε στην αναγνώριση των

δραστηριοτήτων και στην κατανομή του κόστους στις δεξαμενές κόστους 

(Ιρλανδία και Καναδάς). Μολονότι δεν υπάρχουν ποσοστά για τις 

αντίστοιχες έρευνες των επιχειρήσεων του εξωτερικού, το πρόβλημα της 

συγκέντρωσης των απαραίτητων για το ABC πληροφοριών είναι κοινό σε 

όλες τις χώρες που το νέο σύστημα κοστολόγησης εφαρμόζεται.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο ποσοστό (60%) 

παρουσιάζουν ως πρόβλημα και την έλλειψη της απαραίτητης 

τεχνολογικής υποδομής για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

που θα υποστηρίζουν το ABC. Αυτού του είδους το πρόβλημα περιμένει 

κανείς να το βρει στα πλαίσια μιας οικονομίας, με χαρακτηριστικά όπως 

αυτά της ελληνικής, όπως έδειξε και σχετική έρευνα για την Ιρλανδία, 13 

χώρα με παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά.

9 Έρευνα του περιοδικού Management Accounting, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω fax σε μια 
σειρά βιομηχανικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις Η.Π.Α.. Fax 
survey results : ABC is worth the investment / Jayson, Management Accounting, April 1994. 
σελ. 27
10 Έρευνα του Cotton, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1993 στη Νέα Ζηλανδία Cost 
Accounting: A managerial emphasis / Homgrea Foster & Datar, Prentice Hall, Ninth Edition, 
1995. σελ. 112
11 Έρευνα των Armitage και Nicholson, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1993 στον Καναδά και 
δημοσιεύτηκε στο CMA Magazine. Cost Accounting : A managerial emphasis / Homgren.
Foster & Datar. Prentice Hall. Ninth Edition. 1995. σελ. 112
I:.13 Έρευνα του Clarke, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1995 στην Ιρλανδία Cost Accounting : 
A managerial emphasis / Homgren, Foster & Datar, Prentice Hall. Ninth Edition. 1995. σελ. 
112
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Πίνακας 5-6 :
Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ABC

Πρόβλημα Αριθμός
_____  επιχειρήσεων

1. Προβλήματα στη συγκέντρωση 3
πληροφοριών
2. Υψηλό κόστος εφαρμογής (ανθρώπινοι 1
πόροι και τεχνολογία)
3. Δυσκολία εξεύρεσης των δραστηριοτήτων 2
που θα χρησιμοποιηθούν ως κέντρα
κόστους
4. Δυσκολίες μέτρησης των μονάδων έργων 2
των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν
ως κέντρα κόστους
5. Δυσκολίες στην επιλογή οοισυένων από 1
την τυχόν πληθώρα των δραστηριοτήτων
που εντοπίστηκαν
6. Δυσκολίες στην επιλογή των βάσεων 1
μερισμού του κόστους των κέντρων 
δραστηριότητας
7. Ξεπερασμένα πληροφοριακά συστήματα 3
που χρειαζόταν αναβάθμιση ή
αντικατάσταση
8. Ελλιπής σχεδιασμός του συστήματος 1
9. Ελλιπής εκπαίδευση 3
10. Αντίσταση των εργαζομένων στην 0
αλλαγή
11. Αποτυχία να αξιοποιηθούν οι 0
πληροφορίες που έδωσε το ABC
12. Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 1
διαλειτουργικών ομάδων
13. Αντίσταση στην αποδοχή της νέας 0 
πραγματικότητας που προέκυψε από τις
πληροφορίες που έδωσε το ABC___________________________

Ποσοστό
επιχειρήσεων

60%

20%

40%

40%

20%

20%

60%

20%
60%

20%

1| Ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις της 

έρευνας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 

συνάντησαν κατά την εφαρμογή του ABC, είναι χαρακτηριστικό ότι όλες 

προσέφυγαν στη μέθοδο της συστηματικής ανάλυσης της παραγωγικής 

τους διαδικασίας (Process Value Analysis - την αναγνώριση, δηλαδή, 

εκείνων των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν) 

προς αναγνώριση των κέντρων δραστηριότητας. Επιπροσθέτως, το 80% 

έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα άνθρωπο και επιδίωξε να 

ξεπεράσει τα προβλήματα με την αποτελεσματική και συνεχή επικοινωνία 

της ομάδας εφαρμογής με την υπόλοιπη επιχείρηση. Τέλος, το 60% των 

επιχειρήσεων αναγνωρίζει ως σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 

επίλυσης των προβλημάτων τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης, ενώ
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μόνο μια επιχείρηση κατέφυγε στη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων (βλ. 
πίνακα 5-7)

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη συμφωνία με όσα 

αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, στη θεωρία 

του ABC γίνεται συχνά αναφορά στη σπουδαιότητα της συστηματικής 

ανάλυσης της παραγωγικής διαδικασίας (Process Value Analysis), ενώ 

ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως 

απαραίτητου στοιχείου για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Πίνακας 5-7 :
Τρόποι ανπμετώπισης των προβλημάτων που 

προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ABC

Τρόπος ανπμετώπισης Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστό
επιχειρήσεων

1. Με την ανάλυση της παραγωγικής 
διαδικασίας προς αναγνώριση των κέντρων 
δραστηριότητας

5 100%

2. Με υποστήριξη και συμμετοχή από την 
ανώτατη διοίκηση

3 60%

3. Με την χρήση έμπειρων εξωτερικών 
συμβούλων

1 20%

4. Με την εφαρμογή σε πρώτη φάση σε ένα 
τμήμα όπου το ABC θα απέδιδε γρήγορα και 
μετρήσιμα αποτελέσματα

0

5. Με την αποτελεσματική και συνεχή 
επικοινωνία της ομάδας εφαρμογής με την 
υπόλοιπη επιχείρηση

4 80%

6. Με benchmarking (αντιγραφή των 
καλύτερων πρακτικών από ομοειδείς 
επιχειρήσεις του κλάδου ή από άλλα 
τμήματα της επιχείρησης)

0

ϋ Ενδιαφέρον έχουν για την έρευνα το κατά πόσο τα προβλήματα που 

συναντήθηκαν κατά την εφαρμογή του ABC εξακολουθούν να υφίστανται 

ή έχουν επιλυθεί με κάποιον από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν.

Κατά το σχεδίασμά του ερωτηματολογίου, θεωρήθηκε ότι οι 

απαντήσεις στην ερώτηση αυτή θα μπορούσαν να δώσουν χρησιμότατες 

πληροφορίες για διαφόρους σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες 

εφαρμογής του ABC, αλλά πολύ περισσότερο για εκείνα τα προβλήματα 

που ακόμα και μετά την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 

εξακολουθούν να υφίστανται. Για ακόμα μια φορά, όμως, η ερευνητική 

μας προσπάθεια προσέκρουσε στην πολιτική των ελληνικών 

επιχειρήσεων να μη δίνουν πληροφορίες που αφορούν προβληματικές
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περιοχές λειτουργίας τους, επειδή φοβούνται ότι αν τα στοιχεία αυτά 

έρθουν στα χέρια ανταγωνιστών, θα καταστούν ευάλωτες.

Στη σχετική ερώτηση προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το 

ABC είναι χαρακτηριστικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι καμία από τις 

πέντε επιχειρήσεις δεν απάντησε, είτε γιατί έχουν ξεπεράσει όλα τα 

προβλήματα (γεγονός μάλλον περίεργο για ένα νέο σύστημα, χωρίς 

ιδιαίτερα μεγάλη εφαρμογή στα πλαίσια της ελληνικής βιομηχανίας), είτε 

γιατί δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν πιθανές υφιστάμενες αδυναμίες 

ενός συστήματος κοστολόγησης που για αυτές αποτελεί ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

r Αναφορικά προς τη χρησιμότητα του ABC για τις επιχειρήσεις, 

ζητήθηκε από αυτές να αναφέρουν το είδος των στρατηγικών και 

λειτουργικών αποφάσεων που η νέα μέθοδος κοστολόγησης 

υποστηρίζει. Το σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας χρησιμοποιεί το 

ABC για την τιμολόγηση προϊόντων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών τους. Δύο επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν για το σχεδίασμά 

των προϊόντων τους και μια άλλη για να λαμβάνει αποφάσεις που 

αφορούν την ιδιοπαραγωγή ή την ανάθεση της παραγωγής σε τρίτους 

(βλ. πίνακες 5-8 και 5-9).
Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη συμφωνία και με αντίστοιχα 

άλλων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, το ABC χρησιμοποιείται ευρύτατα για 

την τιμολόγηση προϊόντων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών ερευνών (2 από τις 

οποίες διεξήχθησαν στις Η.Π.Α.14· 15 και μια στη Μεγάλη Βρετανία16). 

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας από τις έρευνες αυτές17, οι 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α. σε ποσοστό 48% χρησιμοποιούν το ABC για το

14 Έρευνα των Howell. Brown. Soucv and Seed, που είχε ως κύριους χορηγούς το Institute of 
Management Accountants (IMA) και το Consortium for Advanced Manufacturing International 
(CAM-I). σε σύνολο 25 επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ABC. Cost Accounting: A 
managerial emphasis / Homgren, Foster & Datar. Prentice Hall. Ninth Edition. 1995. σελ. 112
15 Έρευνα του APQC / CAM-I. που πραγματοποιήθηκε το 1995 από το American Productivity 
and Quality Center (APQC) και το Consortium for Advanced Manufacturing International 
(CAM-I) και είχε ως δείγμα 162 επιχειρήσεις των Η.Π.Α. (μεταςύ αυτών και 29 επιχειρήσεις του 
τομέα παροχής υπηρεσιών) που εφάρμοζαν το ABC. Cost Accounting: A managerial 
emphasis / Homgren. Foster & Datar. Prentice Hall. Ninth Edition. 1995. σελ. 112
16 Έρευνα των Davies eae Sweeting, όπ. παρ. (υποσημείωση No 8)
1 Έρευνα των Howell. Brown. Soucv and Seed. όπ. παρ. (υποσημείωση No 14)
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σχεδίασμά προϊόντων (το αντίστοιχο ποσοστό των ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι 40%) και σε ποσοστό 24% χρησιμοποιούν το ABC για 

να αποφασίσουν αν θα παράγουν μόνες τους ένα προϊόν ή θα 

αναθέσουν την παραγωγή του σε τρίτους (το αντίστοιχο ποσοστό των 

ελληνικών επιχειρήσεων είναι 20%) (βλ. πίνακα 5-10).

Πίνακας 5-8 :
Στρατηγικές αποφάσεις που υποστηρίζει το ABC

Είδος απόφασης Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό
επιχειρήσεων

Τιμολόγηση προϊόντων 5 100%
Μίγμα προϊόντων 0
Ιδιοπαραγωγή ή ανάθεση σε 
τρίτους (product sourcing)

1 20%

Πίνακας 5-9 :
Λειτουργικές αποφάσεις που υποστηρίζει το ABC

Είδος απόφασης Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό
επιχειρήσεων

Σχεδιασμός προϊόντων 2 40%
Βελτίωση διαδικασιών 5 100%

Πίνακας 5-10:
Είδος αποφάσεων που υποστηρίζει το ABC σε επιχειρήσεις των Η.Π.Α.

Στρατηγικές Αποφάσεις Λειτουργικές Αποφάσεις

Τιμολόγηση Ιδιοπαραγωγή Σχεδιασμός Βελτίωση
και μίγμα ή ανάθεση σε προϊόντων διαδικασιών

προϊόντων τρίτους
Αριθμός 18 6 12 23
επιχειρήσεων
Ποσοστό 72% 24% 48% 92%
επιχειρήσεων

Τ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, η υιοθέτηση 

του ABC έχει ως συνέπεια οι επιχειρήσεις να εμφανίζονται περισσότερες 

ικανοποιημένες από τη χρήση του νέου συστήματος κοστολόγησης για 

την εκτέλεση λειτουργιών, όπως η κοστολόγηση προϊόντων, η μέτρηση 

της επιχειρηματικής επίδοσης και η λήψη αποφάσεων. Για να καταδειχτεί 

ακόμα καλύτερα αυτή η βελτίωση που επιφέρει το ABC, ζητήθηκε από τις 

επιχειρήσεις να το συγκρίνουν με το προϋπάρχον λογιστικό σύστημα
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τους και να καταγράψουν το βαθμό ικανοποίησής τους με το νέο 

σύστημα. Χρησιμοποιήθηκε, για το λόγο αυτό, μια τετραβάθμια κλίμακα, 

όπου ο βαθμός ικανοποίησης μετριόταν από το 1 ως το 4, με την 

ακόλουθη αντιστοιχία:

1. καθόλου ικανοποιημένοι

2. λίγο ικανοποιημένοι

3. αρκετά ικανοποιημένοι

4. απόλυτα ικανοποιημένοι

Τα αποτελέσματα, ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος 

(κοστολόγηση προϊόντων, μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης και 

λήψη αποφάσεων) είχαν ως εξής:

Πίνακας 5-11 :
Βαθμός ικανοποίησης πριν και μετά την εφαρμογή του ABC ως προς :

Πριν την εφαρμογή 
του ABC

Μετά την εφαρμογή 
του ABC

1. Την κοστολόγηση προϊόντων 3 3,4
2. Τη βελτίωση των 2,75 3,2
επιχειρηματικών διαδικασιών 
3. Τη λήψη αποφάσεων 3 3,2

Μόνο μια επιχείρηση δεν δήλωσε το βαθμό ικανοποίησης από το 

προϋπάρχον του ABC λογιστικό σύστημα. Άξιο αναφοράς είναι ότι μια 

επιχείρηση ήταν περισσότερο ικανοποιημένη από το προϋπάρχον του 

ABC λογιστικό σύστημα (βαθμός 4, έναντι 3 με το ABC) στον τομέα της 

λήψης αποφάσεων, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα ως προς 

το κατά πόσο οι διοικούντες της είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις νέες 

πληροφορίες που προκύπτουν για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Όλες οι 

άλλες απαντήσεις απέδειξαν ότι το ABC επιφέρει ουσιαστική βελτίωση 

έναντι όλων των υπολοίπων συστημάτων κοστολόγησης. Η μεγαλύτερη 

βελτίωση παρατηρείται στον τομέα της βελτίωσης των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, κατά 0,45, και εν συνεχεία στην κοστολόγηση προϊόντων, 

κατά 0,4, και τη λήψη αποφάσεων, κατά 0,2.

Αντίστοιχη βελτίωση έναντι των υπολοίπων συστημάτων 

κοστολόγησης έχει αναγνωριστεί και στις επιχειρήσεις Η.Π.Α. σύμφωνα 

με την έρευνα των Howell, Brown, Soucy και Seed, που προαναφέρθηκε.
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Χρησιμοποιώντας μια τετραβάθμια κλίμακα, παρόμοια με αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε και στο ερωτηματολόγιο της δικής μας έρευνας, τα 

αποτελέσματα, ανάλογα με την περιοχή του ενδιαφέροντος 

(κοστολόγηση προϊόντων και μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης) 

είχαν ως εξής :

Πίνακας 5-12:
Βαθμός ικανοποίησης πριν και μετά την εφαρμογή του ABC ως προς :

Κοστολόγηση προϊόντων Μέτρηση επιχειρηματικής 
επίδοσης

Μέσος βαθμός ικανοποίησης 
από το προϋπάρχον του 
ABC λογιστικού συστήματος

2,48 2,32

Μέσος βαθμός ικανοποίησης 
από το ABC

3,13 2,62

Βελτίωση για τις επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν το ABC

0,65 0,30

Επομένως, οι επιχειρήσεις που εφάρμοσαν το ABC παρατήρησαν 

μια σημαντική βελτίωση στην ορθή κοστολόγηση των προϊόντων τους και 

μια λιγότερο σημαντική βελτίωση στη μέτρηση της επίδοσής τους.

D Όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος που υιοθέτησαν την κοστολόγηση 

κατά κέντρα δραστηριότητας δήλωσαν ότι αναμένουν ο βαθμός 

ικανοποίησής τους από αυτή να αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Αυτό έρχεται 

σε πλήρη συμφωνία με όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, όπου 

υποστηρίζεται ότι τα οφέλη του ABC, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, αναδεικνύονται μετά την έλευση κάποιου χρονικού 

διαστήματος, κατά το οποίο το σύστημα έχει δοκιμαστεί και διορθωθεί 

εφόσον έχουν παρατηρηθεί ατέλειες ή σφάλματα. Το νέο σύστημα 

αποτελεί στην ουσία μια μακροχρόνια επένδυση, στην οποία οι 

διοικούντες πρέπει να πιστέψουν και να αναμένουν χρόνο με το χρόνο 

να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ωφέλεια. Εκείνες οι επιχειρήσεις που 

πιστεύουν ότι το ABC θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα άμεσα, 

αγνοούν την πραγματική αξία του συστήματος.
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' Ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν 

από την εφαρμογή του ABC, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το νέο σύστημα κοστολόγησης 

αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα πλεονεκτήματά του το ότι βοηθά στη 

λήψη ορθότερων αποφάσεων και οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του 

κόστους, με βαθμό σημαντικότητας 3 (σε μια κλίμακα από το 1 ως το 3, 

όπου είναι ο μέγιστος βαθμός σημαντικότητας). Τα πλεονεκτήματα που 

ακολουθούν σε σημασία είναι ότι βοηθά στη συνεχή βελτίωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, ότι αλλάζει την αντίληψη των διοικούντων 

για πολλά σταθερά έξοδα και ότι μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα 

(βλ. πίνακα 5-13).
Ο καλύτερος έλεγχος του κόστους αναγνωρίζεται και από τις ξένες 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC ως ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου. Η συμβολή του ABC στη λήψη ορθότερων 

αποφάσεων, που θεωρείται ως ένα βασικό πλεονέκτημα από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, τυγχάνει παρόμοιας αναγνώρισης και από τις 

επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπου οι ορθότερες αποφάσεις παίρνουν τη 

μορφή της ορθής τιμολόγησης προϊόντων και της ακριβέστερης 

ανάλυσης κερδοφορίας των πελατών (βλ. πίνακα 5-14).

Πίνακας 5-13 :
Βαθμός σημαντικότητας των πλεονεκτημάτων του ABC για πς επιχειρήσεις

Πλεονέκτημα Βαθμός σημανπκόπιτας
1. Μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα 2,4
2. Αλλάζει την αντίληψη των διοικούντων για πολλά 
σταθερά έξοδα

2,6

3. Βοηθά στη λήψη ορθότερων αποφάσεων 3
4. Οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του κόστους 3
5. Βοηθά στη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών

2,8

6. Αναγνωρίζει δραστηριότητες που δεν προσθέτουν 
αξία στο προϊόν

2

7. Γίνεται πιο ορθολογική χρήση των πόρων 
(χρηματικών και ανθρωπίνων)

2,2
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Πίνακας 5-14:
Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ABC, 

σύμφωνα με την έρευνα του Clarke και την έρευνα των Armitage και Nicholson

Πλεονέκτημα Ποσοστό
επιχειρήσεων που 

αναγνωρίζει το 
πλεονέκτημα 

(Clarke)

Ποσοστό
επιχειρήσεων που 

αναγνωρίζει το 
πλεονέκτημα 

(Armitage-Nicholson)

Ακριβείς πληροφορίες κόστους για 
ορθή τιμολόγηση

71% 61%

Καλύτερος έλεγχος του κόστους 66% -
Ακριβέστερη ανάλυση κερδοφορίας 
των πελατών

25% 61%

Βελτίωση στις μεθόδους μέτρησης 
της επιχειρηματικής επίδοσης

46% 43%

Αναγνώριση των παραγόντων που 
δημιουργούν το κόστος

58% 37%

Τ. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα του ABC, οι επιχειρήσεις της έρευνας 

που το εφαρμόζουν, δήλωσαν ότι θεωρούν ως σημαντικότερα αφενός 

μεν ότι λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών μπορεί να 

οδηγήσουν σε λάθη στην κοστολόγηση των προϊόντων και των 

διαδικασιών (βαθμός 2,5), αφετέρου δε ότι δημιουργούνται υψηλά έξοδα 

από την ύπαρξη πολλών κέντρων δραστηριότητας και οδηγών κόστους 

(2,25). Τα υπόλοιπα μειονεκτήματα δεν φαίνεται να απασχολούν 

ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις (βλ. πίνακα 5-15). Μια από τις πέντε 

επιχειρήσεις δεν ανέφερε ποια θεωρεί ως τα πιο σημαντικά 

μειονεκτήματα, είτε γιατί θεωρεί πως δεν υπάρχουν, είτε για άλλους 

άγνωστους λόγους.

Αυτά τα μειονεκτήματα αναγνωρίζονται ως τα σπουδαιότερα και 

από τη σχετική βιβλιογραφία. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι ο κάθε 

οικονομικός οργανισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

είναι πολύ πιθανόν να προκόψουν μειονεκτήματα που είτε δεν 

θεωρούνται σημαντικά από τη βιβλιογραφία, είτε για τα οποία δεν έχει 

γίνει καν αναφορά.
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Αξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι τα μειονεκτήματα 

βαθμολογήθηκαν με χαμηλότερο συντελεστή έναντι των 

πλεονεκτημάτων, αποδεικνύοντας πως οι επιχειρήσεις θεωρούν 

μεγαλύτερα τα οφέλη του ABC από τις πιθανές δυσκολίες που θα 

επιφέρει στην επιχείρηση.

Πίνακας 5-15:
Βαθμός σημαντικότητας των μειονεκτημάτων του ABC για τις επιχειρήσεις

Μειονέκτημα Βαθμός σημαντικότητας
1. Προκαλούνται αντιδράσεις από τους 
εργαζομένους ή τους line-managers

1

2. Δημιουργούνται υψηλά έξοδα από την ύπαρξη 
πολλών κέντρων δραστηριότητας και οδηγών 
κόστους

2,25

3. Λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των 
πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη στην 
κοστολόγηση των προϊόντων και των διαδικασιών

2,5

4. Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και 
επομένως η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δυο 
διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά συστήματα

1,67
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5.3 Συμπεράσματα

Το ποσοστό απόκρισης των επιχειρήσεων του δείγματος δεν ήταν 

υψηλό και περιορίστηκε μόλις στο 18%. Αν στις 14 επιχειρήσεις που 

απέστειλαν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια προστεθούν και οι δύο 

επιχειρήσεις με τις οποίες ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και οι 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο στάδιο του προελέγχου, τότε το 

ποσοστό διαμορφώνεται στο 22%. Και αυτό το ποσοστό, όμως, 

στατιστικά δεν θεωρείται ικανοποιητικό για να μπορέσουμε να 

γενικεύσουμε τα εξαγόμενα συμπεράσματα για το σύνολο των ελληνικών 

επιχειρήσεων.

Με δεδομένο, λοιπόν, το χαμηλό ποσοστό απόκρισης, μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία 

τους όχι μόνο δεν εφαρμόζουν, αλλά ούτε γνωρίζουν το νέο σύστημα. Το 

συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην έρευνά μας 

ακόμα και εκείνες οι επιχειρήσεις που διατείνονται ότι το γνωρίζουν ή το 

εφαρμόζουν, με βάση ορισμένες απαντήσεις τους δημιουργούν απορίες 

ως προς το κατά πόσο γνωρίζουν το ABC, και δεν το συγχέουν με τα 

συστήματα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου.

Ως προς το δείγμα των επιχειρήσεων οι οποίες τελικά συμμετείχαν 

στην έρευνα, αυτό υπήρξε αντιπροσωπευτικό όσον αφορά την ταυτότητά 

τους (μέγεθος επιχειρήσεων σε όρους ύψους ενεργητικού και 

απασχολούμενου προσωπικού, κεφαλαιακή δομή, κλάδος 

δραστηριοποίησης κ.α.). Επομένως, οι απαντήσεις που δόθηκαν και τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά για 

ζητήματα όπως οι λόγοι εφαρμογής του ABC, τα προβλήματα εφαρμογής 

και οι τρόποι υπερπήδησής τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

που ανέκυψαν από την υιοθέτηση της νέας μεθόδου κοστολόγησης.

Όπου κατέστη δυνατόν να συγκρίνουμε τα ευρήματα της έρευνάς 

μας με εκείνα αντίστοιχων ερευνών στο εξωτερικό διαπιστώθηκε μια 

εκπληκτική ομοιότητα των αποτελεσμάτων, συχνά ακόμα και ως προς τα 

ποσοστά (μολονότι το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι μικρό). 

Δηλαδή, οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν το ABC για τους ίδιους
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λόγους που το εφαρμόζουν και οι ξένες, αντιμετωπίζουν τα ίδια 

προβλήματα και αναγνωρίζουν τα ίδια οφέλη και πλεονεκτήματα, όπως 

αναφέρουμε αμέσως παρακάτω.

. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν το 

ABC, το κάνει επειδή δεν διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα 

συντελέσουν ώστε να αποκομίσει μεγάλα οφέλη από την εφαρμογή του. 

Μόλις μια από τις 8 επιχειρήσεις αυτές διαθέτει τα χαρακτηριστικά για την 

εφαρμογή του, αλλά υστερεί στην απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή για 

να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.

|. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το ABC από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι εξής:

• η επιχείρηση είναι ευχαριστημένη από το υπάρχον λογιστικό 

σύστημά της

• η δομή της επιχείρησης είναι τέτοια, ώστε να μην μπορεί να 

ωφεληθεί από την χρήση του ABC, δηλαδή υπάρχουν λίγα 

προϊόντα, το ποσοστό των σταθερών εξόδων επί των 

συνολικών είναι μικρό

• η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή 

για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που θα 

υποστηρίζουν το ABC

ΐ'. Οι επιχειρήσεις της έρευνας που εφαρμόζουν το ABC, στην 

πλειοψηφία τους, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• κάνουν συχνές προσπάθειες μείωσης του κόστους

• χρησιμοποιούν πληροφορίες κόστους για την τιμολόγηση των 

προϊόντων τους

• χρησιμοποιούν πληροφορίες κόστους για την ανάπτυξη 

στρατηγικών

• η συμμετοχή των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερη του 

15%, ή η συμμετοχή των ΓΒΕ βαίνει αυξανόμενη
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Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τις επιχειρήσεις της έρευνας στην 

εφαρμογή του ABC είναι οι ακόλουθοι:

• αποτελεί μια πιο ακριβή μέθοδο για την κοστολόγηση των 

προϊόντων

• δίνει πιο σχετικά κόστη για τη λήψη αποφάσεων, όπως η 

τιμολόγηση προϊόντων, η ιδιοπαραγωγή ή ανάθεση σε τρίτους, η 

βελτίωση διαδικασιών και ο σχεδιασμός προϊόντων

• η εφαρμογή του βελτιώνει τις μεθόδους μέτρησης της επίδοσης 

της επιχείρησης (performance measurement)

% Τα κυριότερα και πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα που 

σχετίζονται με την εφαρμογή του ABC είναι:

• οι δυσκολίες στη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών

• η ελλιπής εκπαίδευση των εργαζομένων ως προς το ABC

• τα ξεπερασμένα πληροφοριακά συστήματα που χρειαζόταν 

αναβάθμιση ή αντικατάσταση

Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι ίδιες επιχειρήσεις προκειμένου 

να τα ξεπεράσουν ήταν:

• η ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας προς αναγνώριση των 

κέντρων δραστηριότητας

• η δέσμευση και η συμμετοχή όλων των στελεχών της 

επιχείρησης, από την ανώτατη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο 

εργαζόμενο

• ο προσεκτικός σχεδιασμός του συστήματος από την αρχή

jf Όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος που εφαρμόζουν το ABC 

διακρίνουν μια αισθητή βελτίωση σε βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, 

σε σχέση με το σύστημα κοστολόγησης που εφαρμοζόταν πριν το ABC. 

Είναι δε ιδιαίτερα εμφανής, στον τομέα της βελτίωσης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, και εν συνεχεία στην κοστολόγηση 

προϊόντων, και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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J Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC θεωρούν ως τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα τη συμβολή του ως προς:

• τη λήψη ορθότερων αποφάσεων

• τον καλύτερο έλεγχο του κόστους

• τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών

• την αλλαγή των αντιλήψεων των διοικούντων για πολλά 

σταθερά έξοδα

• τη μετατροπή πολλών εμμέσων εξόδων σε άμεσα

Κατά αντιστοιχία, θεωρούν ως τα σημαντικότερα μειονεκτήματά 

του τα ακόλουθα:

• λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών μπορεί 

να οδηγήσουν σε λάθη στην κοστολόγηση των προϊόντων και 

των διαδικασιών

• δημιουργούνται υψηλά έξοδα από την ύπαρξη πολλών 

κέντρων δραστηριότητας και οδηγών κόστους

Τελειώνοντας την έρευνα αυτή θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι το 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις έχει προσανατολίσει το ενδιαφέρον των διοικήσεων τους 

στην αναζήτηση και χρησιμοποίηση ποιοτικά καλύτερων κοστολογικών 

πληροφοριών και τρόπων μείωσης του κόστους προϊόντων ή 

υπηρεσιών. To ABC όχι μόνο οδηγεί στη σημαντική μείωση του κόστους 

του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, αλλά και στην 

αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Στην εποχή, λοιπόν, της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και, άρα, του έντονου ανταγωνισμού, 

όπως αναφέρθηκε, προσδοκούμε ότι και στην Ελλάδα χρόνο με το χρόνο 

θα αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα εφαρμόζει το ABC.

Βέβαια, το νέο σύστημα δεν είναι πανάκεια, ή το μαγικό ραβδί που 

από τη μια στιγμή στην άλλη θα εξαφανίσει όλα τα προβλήματα των 

επιχειρήσεων, όμως για πολλές εξ αυτών η εφαρμογή του ίσως να μην 

είναι απλά μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά να συνιστά τη βασική 

προϋπόθεση για την επιβίωσή τους στο μέλλον.
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Με δεδομένη, λοιπόν, τη χρησιμότητα που αναμένεται να 

αποκτήσει το ABC στο σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και 

σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που συναντήθηκαν στη γενίκευση 

των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας, οφείλουμε να 

επισημάνουμε κάποια από τα σημεία που κάποια καινούρια έρευνα 

μπορεί να φωτίσει. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης μιας νέας έρευνας 

πάνω στο ABC θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα εξής:

• Η συγκριτική ανάλυση, με τη χρήση οικονομικών δεικτών, της 

κατάστασης πριν και μετά την εφαρμογή του ABC, με στόχο να 

καταδειχθεί με μετρήσιμα χαρακτηριστικά η ωφέλεια που προκύπτει 

από την υιοθέτηση του νέου συστήματος.

• Η καταγραφή της έκτασης εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι τέτοιου 

είδους ερευνητικές προσπάθειες έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται και 

στο εξωτερικό.

• Στο απώτερο μέλλον, μια νέα προσπάθεια καταγραφής της έκτασης 

εφαρμογής του ABC από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή 

ενός δείγματος ικανού να προσδώσει ασφαλή συμπεράσματα, τα 

οποία θα μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο του ελληνικού 

επιχειρηματικού κόσμου. Στόχος της νέας αυτής έρευνας θα είναι να 

εξετάσει τις μεταβολές που θα έχουν παρουσιαστεί στην έκταση και 

τους λόγους εφαρμογής του ABC στο διάστημα που θα έχει 

μεσολαβήσει από την παρούσα έρευνα ως την επόμενη.
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Παράρτημα II : Οι Επιχειρήσεις που Συμμετείχαν στην Ερευνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Οι επιχειρήσεις του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα 

ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

• βιομηχανικές

• εμπορικές

• παροχής υπηρεσιών

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο 4° κεφάλαιο, στην έρευνα 

συμμετείχαν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Ακολουθεί η ταξινόμησή τους κατά κλάδο δραστηριότητας, σύμφωνα με 

τον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό της ICAAP. Με «>Λ> σημειώνονται οι 

επιχειρήσεις εκείνες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είδη Διατροφής

ΒΙΚΗ Α.Ε.

ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος S 
ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΑΪΣ Α.Ε. ✓

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. S
ΙΟΝ Α.Ε. Βιομηχανίας Κακάο & Σοκολάτας 

ΚΑΝΑΚΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΚΟΝΕΞ Α.Ε.

Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος Α.Ε. s

MISKO Α.Ε.

ΝΙΚΑΣ Π. Αλλαντοποιίας Α.Β.Ε. s 
Planet Α.Ε.

Chipita International Α.Ε. s
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Παράρτημα II : Οι Επιχειρήσεις που Συμμετείχαν στην Έρευνα

Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές τέχνες

Δανιήλ Ε. & Σία Γραφικαί Τέχναι Α.Ε.

Ελαστικά - Πλαστικά

ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ! Α.Γ. Α.Ε. ✓

Έπιπλα

Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε.

ΝΕΟΣΕΤ Α.Ε.

ΤΕΚΟΜ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά

ΒΙΑΝΟΞ - FRANKE Α.Ε.

ELCO Βαγιωνής Α.Ε.

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

AEG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ✓

ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων & Προϊόντων 

ΣΝΕΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.

Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά

ERGO Α.Β.Ε.Ε.

Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε.

Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές

ALUCANCO Βιομηχανία Αλουμινένιων Κουτιών Α.Ε. 

Αλουμίνιο Αττικής Α.Ε.Β.Ε. S 

ΒιοσώλΑ.Β.Ε. s 
Δάριγκ Ο. & ΣΙΑΑ.Β.Ε. ✓

153



Παράρτημα II : Οι Επιχειρήσεις που Συμμετείχαν στην Έρευνα

ΕΑΣΑ Α.Ε. Λευκοσιδηρουργίας & Στιλβωμάτων 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ✓

SOULIS Α.Β.Ε.Ε.

Μεταλλουργικά Προϊόντα

Ελληνική Χαλυβουργία Α.Ε.

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ✓

ΧΑΑΚΟΡ Α.Ε. ✓

Χαλυβουργική Α.Ε.

Μεταφορικά Μέσα

Νεώριον Νέα Α.Ε. Ναυπηγεία Σύρου 

ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε

Μηχανήματα

Φυρογένης Α.Β.Ε.

Ξύλο - Φελλός & Προϊόντα

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. ✓

Ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. S

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών

Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης Α.Ε. s 
IΝΤΕΑΑ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α.Β.Ε. ✓

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

TITAN Α.Ε. S 

Φιλίππου Α.Ε. s

ΧΑΑΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. S
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Παράρτημα II : Οι Επιχειρήσεις που Συμμετείχαν στην Έρευνα

Προϊόντα Καπνού

Καρέλια Καπνοβιομηχανία Α.Ε. ν' 

Παπαστράτος Α.Β.Ε. Σιγαρέττων ν'

Προϊόντα Πετρελαίου & Άνθρακα

ΜΟΤΟΡ-ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

PETROLA HELLAS Α.Ε.

Τεχνικές - Οικοδομικές

ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε. ✓

Μηχανική Α.Ε. ν'

PROMHTHEUS GAS Α.Ε.

Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά

CANA Φαρμακευτικά Εργαστήρια Α.Ε. 

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Φαρμάκων & Καλλυντικών

Χαρτί & Προϊόντα

MOLNLYCKE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Χαρτοποιία Θράκης Α.Ε.

Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά

Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. 

Βιοχρώμ Βιομηχανία Χρωμάτων Ανιλίνης Α.Ε. 

Sulphur Hellas Α.Ε.

Χελλαφάρμ Α.Ε.

Χημικές Βιομηχανίες Β. Ελλάδος

Διάφορα Βιομηχανικά Προϊόντα

ΒΙΟΛΕΞ-BIC HELLAS Α.Β.Ε.

ECON Βιομηχανίες Α.Β.Ε. ν'
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Παράρτημα II : Οι Επιχειρήσεις που Συμμετείχαν στην Έρευνα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HOECHST ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Στασινόπουλος Μ. Φορμάικες Ελλάδος Α.Β.Ε. 

XENIA FINE FOODS Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΕΛΕ= Ελληνική Βιομηχανία Τηλεοράσεων Α.Ε. 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.

COSMOS Α.Β.Ε.

EUROTRANSFORM Α.Ε.

ΟΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Τεχνική Εταιρία Γενικών Κατασκευών Α.Ε.



Παράρτημα III : Δείγμα Ερωτηματολογίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ |

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

L ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας,

2. Ποιο είναι το ύψος του ενεργητικού σας σε δρχ κατά την τελευταία 2ετία;

1997 No...............................................
1998 No...............................................

3. Ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρησή 
σας;

α. Μικρότερος από 100 
β. 101εως200 1=1
γ. 201 εως 500 I !
δ. Μεγαλύτερος από 500 ι—ΣΣ

4. Θεωρείτε την επιχείρησή σας ως οικογενειακή, δηλαδή τουλάχιστον το 
60% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατέχονται από συγγενικά 
πρόσωπα, ως πολυμετοχική, ή ως θυγατρική πολυεθνικής επιχείρησης.

α. Οικογενειακή '.....-:
β. Πολυμετοχική ! !
γ. Θυγατρική πολυεθνικής i I

5. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι συναντιόνται στην 
επιχείρησή σας;

α. Μικρή ποικιλία προϊόντων
β. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων με συγγενή μη πολύπλοκη διαδικασία 
γ. Τα προϊόντα δεν είναι πολλά, αλλά διαφέρουν σημαντικά ως προς 

. τις ανάγκεε τους όσον αφορά στην προετοιμασία μηχανών, ή τον 
ποιοτικό έλεγχο, ή άλλες διαδικασίες
δ. Κοινές διαδικασίες παραγωγής, πωλήσεων, μάρκετινγκ κ.α.
ε. Συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος μεγαλύτερη του 15%,
ή συμμετοχή των Γ.Β.Ε. που βαίνει αυξανόμενη
στ. Χρήση πληροφοριών κόστους για την τιμολόγηση προϊόντων
ζ. Χρήση πληροφοριών κόστους για την ανάπτυξη στρατηγικών
η. Μεγάλη συχνότητα προσπαθειών μείωσης κόστους
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Παράρτημα III : Δείγμα Ερωτηματολογίου

II. TO ACTIV ITY BASED COSTING (ABC) ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

6. Γνωρίζετε στην επιχείρησή σας για τη μέθοδο του Activity Based Costing / 
Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας (.ABC);

Ναι ; —-
Οχι

7. Είχατε υιοθετήσει κατα το παρελθόν το ABC, αλλά αποφασίσατε για 
κάποιους λόγους να το εγκαταλείψετε κατά την εφαρμογή του;

Ναι
Οχι

8. Εάν ΝΑΙ, για ποιους λόγους οδηγηθήκατε στην απόφαση της εγκατάλειψης 
του ABC,

α. Το σύστημα ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο 
β. Εμφανίστηκαν δυσκολίες στη συλλογή 
στοιχείων που σχετιζόταν με τις 
δραστηριότητες και τους οδηγούς κοστους 
γ. Υπήρχαν απαιτήσεις για γρήγορα 
αποτελέσματα και έτσι δεν δόθηκε η 
απαραίτητη πίστωση χρόνου στο σύστημα 
δ. Η σύνδεσή του με σαφή βελτίωση της 
επιχειρηματικής επίδοσης δεν ήταν ξεκάθαρη 
ε. Άλλοι λόγοι

9. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμόζετε κάποιο σύστημα ABC στην 
επιχείρησή σας;

Ναι !—1 ι
Όχι

10. Εάν ΟΧΙ, για ποιους λόγους δεν εφαρμόζετε το ABC;

α. Η επιχείρηση δεν γνωρίζει αρκετά για το 
ABC
β. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
στο υψηλό κόστος που απαιτείται για την 
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος
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Παράρτημα III : Δείγμα Ερωτηματολογίου

γ. Η επιχείρηση δεν διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία (Know-how) για να εφαρμόσει 
και να λειτουργήσει επιτυχώς το ABC 
δ. Η επιχείρηση δεν διαθετει την απαραίτητη 
τεχνολογική υποδομή για την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων που θα
υποστηρίζουν το ABC
ε. Η δομή της επιχείρησης είναι τέτοια ώστε να 
μην μπορεί να ωφεληθεί από την χρηση του 
ABC (λίγα προϊόντα, μικρό ποσοστο σταθερών 
εξόδων επί των συνολικών, ελάχιστες κοινές 
διαδικασίες κ.α.)
στ. Η επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από το 
υπάρχον λογιστικό της σύστημα 
ζ. Η επιχείρηση έχει δυσκολίες στη συλλογή 
στοιχείων που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες και τους οδηγούς κόστους 
η. Αλλοι λόγοι. Εξηγείστε

11. Εάν ΝΑΙ, για ποιους λόγους υιοθετήσατε το ABC;

α. Αποτελεί μια πιο ακριβή μέθοδο για την 
κοστολόγηση των προϊόντων 
β. Βελτιώνει τις μεθόδους μέτρησης της 
επίδοσης της επιχείρησης (performance 
measurement)
γ. Δίνει πιο σχετικά κόστη για τη λήψη 
αποφάσεων
δ. Το προηγούμενο λογιστικό σύστημα ήταν
ακατάλληλο ή ξεπερασμένο
ε. Η επιχείρησή μας είναι θυγατρική
πολυεθνικής και πήρε την τεχνογνωσία έτοιμη
από την μητρική εταιρία
στ. Αλλοι λόγοι. Εξηγείστε
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Παράρτημα III : Δείγμα Ερωτηματολογίου

III. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ABC ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

12. Πόσες δραστηριότητες που να προσθέτουν αξία στα τελικά προϊόντα 
εντοπίσατε αναλύοντας την παραγωγική σας διαδικασία. Πόσες από τις 
δραστηριότητες που εντοπίσατε, επιλέξατε σαν κέντρα δραστηριότητας 
(Activity Centers);

No ευρεθεισών δραστηριοτήτων .........................................
No επιλεχθεισών δραστηριοτήτων .........................................

Αναφέρετε τουλάχιστον 10 από τα πλέον βασικα κέντρα δραστηριότητας που 
επιλέξατε ως και τους αντίστοιχους οδηγούς κόστους ή τις βάσεις μερισμού 
του κόστους των δραστηριοτήτων αυτών.

Κέντρα δραστηριότητας Βάσεις μερισμού / Οδηγοί κόστους

13. Πότε άρχισε η εφαρμογή του ABC και πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε 
η επιχείρησή σας για να το εφαρμόσει πλήρως;

Έτος εφαρμογής ............................................
Διάρκεια εφαρμογής σε έτη / μήνες ............................................

14. Ποια προβλήματα συναντήσατε κατά την εφαρμογή του ABC;

α. Προβλήματα στη συγκέντρωση 
πληροφοριών
β. Υψηλό κόστος εφαρμογής (ανθρώπινοι
πόροι και τεχνολογία ) —
γ. Δυσκολία εξεύρεσης των δραστηριοτήτων
που θα χρησιμοποιηθούν σαν κέντρα κόστους —
δ. Δυσκολίες μέτρησης των μονάδων έργων 
των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν
σαν κέντρα κόστους ~
ε. Δυσκολίες στην επιλογή ορισμένων από την
τυχόν πληθώρα, των δραστηριοτήτων που ΈΈ
εντοπίσατε
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στ. Δυσκολίες στην επιλογή των βάσεων 
μερισμού του κόστους των κέντρων 
δραστηριότητας
ζ. Ξεπερασμένα πληροφοριακά συστήματα που 
χρειαζόταν αναβάθμιση ή αντικατάσταση 
η. Ελλιπή σχεδιασμός του συστήματος 
θ Ελλιπή εκπαίδευση
ι. Αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή 
κ. Αποτυχία να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες 
που έδωσε το ABC
λ. Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των
διαλειτουργικών ομάδων
μ. Αντίσταση στην αποδοχή της νέας
πραγματικότητας που προέκυψε από τις
πληροφορίες που έδωσε το ABC
ν. Αλλα προβλήματα. Παρακαλώ αναφέρετέ τα

15. Με ποιους τρόπους ξεπεράσατε αυτά τα προβλήματα;

α. Με την ανάλυση της παραγωγικής 
διαδικασίας προς αναγνώριση των κέντρων 
δραστηριότητας
β. Με υποστήριξη και συμμετοχή από την 
ανώτατη διοίκηση
γ. Με την χρήση έμπειρων εξωτερικών 
συμβούλων
δ. Με την εφαρμογή σε πρώτη φάση σε ένα 
τμήμα όπου το ABC θα απέδιδε γρήγορα και 
μετρήσιμα αποτελέσματα 
ε. Με την αποτελεσματική και συνεχή 
επικοινωνία της ομάδας εφαρμογής με την 
υπόλοιπη επιχείρηση
στ. Με benchmarking (αντιγραφή των 
καλύτερων πρακτικών από ομοειδείς 
επιχειρήσεις του κλάδου ή από άλλα τμήματα 
της επιχείρησης)
η. Αλλοι τρόποι. Παρακαλώ αναφέρετέ τους
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16. Ποιο/α από αυτά τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν;

17. Τι είδους στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις υποστηρίζει το ABC 
στην επιχείρησή σας.

Στρατηγικές αποφάσεις
Τιμολόγηση προϊόντων 
Μίγμα προϊόντων
Ιδιοπαραγωγή ή ανάθεση σε τρίτους (product sourcing ) —

Λειτουργικές αποφάσεις
Σχεδίασμά προϊόντων ΖΖ
Βελτίωση διαδικασιών ΖΖ
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IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TOY ABC

18. Ποιος ήταν ο βαθμός ικανοποίησης από την εφαρμογή του προϋπάρχοντος 
του ABC λογιστικού συστήματος ως προς: 

α. την κοστολόγηση προϊόντων 
β. την μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης 
γ. τη λήψη αποφάσεων

κοστολόγηση προϊόντων 1 2 ■» 4
μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης 1 2 4
λήψη αποφάσεων 1 2 ■» 4

οπού:
1. καθόλου ικανοποιημένοι
2. λίγο ικανοποιημένοι
3. αρκετά ικανοποιημένοι
4. απόλυτα ικανοποιημένοι

19. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης μετά την εφαρμογή του ABC ως προς: 
α. την κοστολόγηση προϊόντων 
β. την μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης 
γ. τη λήψη αποφάσεων

α. κοστολόγηση προϊόντων 1 2 Λ 4
β. μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης 1 2 3 4
γ. λήψη αποφάσεων 1 2 3 4

οπού:
1. καθόλου ικανοποιημένοι
2. λίγο ικανοποιημένοι
3. αρκετά ικανοποιημένοι
4. απόλυτα ικανοποιημένοι

20. Προσδοκάτε ότι ο βαθμός ικανοποίησης από την εφαρμογή του ABC θα 
αυξάνει χρόνο με τον χρόνο;

Ναι ;-------:
Οχι
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21. Για κάθε ένα από τα παρακάτω πλεονεκτήματα του ABC να βάλετε σε 
κύκλο τους αριθμούς 1 ή 2 ή 3 που δείχνουν το βαθμό σημαντικότητας του 
πλεονεκτήματος και όπου 3 ο μέγιστος βαθμός σημαντικότητας;

α. Μετατρέπει τα έμμεσα κόστη σε άμεσα 1
β. Αλλάζει την αντίληψη των διοικούντων για πολλά 
σταθερά έξοδα 1
γ. Βοηθά στη λήψη ορθότερων αποφάσεων 1
δ. Οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του κόστους 1
ε. Βοηθά στη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών 1
στ. Αναγνωρίζει δραστηριότητες που δεν 
προσθέτουν αξία στο προϊόν 1
ζ. Γίνεται πιο ορθολογική χρήση των πόρων 
(χρηματικών και ανθρωπίνων ) 1
η. Αλλα πλεονεκτήματα. Παρακαλώ αναφέρετέ 
τα

2 3

2 3
2 3
2 3

2 3

2 3

2 3

22. Για κάθε ένα από τα παρακάτω μειονεκτήματα του ABC να βάλετε σε 
κύκλο τους αριθμούς 1 ή 2 ή 3 που δείχνουν το βαθμό σημαντικότητας του 
μειονεκτήματος και όπου 3 ο μέγιστος βαθμός σημαντικότητας.

α. Προκαλούνται αντιδράσεις από τους 
εργαζομένους ή τους line-managers 1
β. Δημιουργούνται υψηλά έξοδα από την ύπαρξη 
πολλών κέντρων δραστηριότητας και οδηγών 1
κόστους
γ. Λάθη στη συλλογή και παρουσίαση των 
πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη 
στην κοστολόγηση των προϊόντων και των 1 
διαδικασιών
δ. Υπάρχουν εμπόδια στην χρήση του ABC στις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και 
επομένως η επιχείρηση υποχρεούται να έχει δυο 
διαφορετικά λογιστικά πληροφοριακά συστήματα 1
ε. Αλλα μειονεκτήματα. Παρακαλώ αναφέρετέ τα

2 3

2 3

2 3

2 3
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