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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την εφαρµογή µεθόδων κοστολόγησης σε 

µία µικροµεσαία εταιρία επεξεργασίας µαρµάρου και γρανιτών.  

Αρχικά, επιχειρείται ορισµός του όρου κοστολόγησης, µε βάση τον οποίο 

γίνεται ενδεικτική αναφορά στις παραδοσιακές µεθόδους κοστολόγησης, στον 

τρόπο που χρησιµοποιούν τα άµεσα και έµµεσα κόστη και τα πλεονεκτήµατα 

κάθε µεθόδου.  

Στη συνέχεια αναπτύσσεται η µέθοδος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

(Acting Basing Costing), καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που 

εντοπίζονται κατά την εφαρµογή της.  

Κυρίως, όµως, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η επεξεργασία των 

πληροφοριών και δεδοµένων που παρέχει η συγκεκριµένη εταιρία µε βάση 

την πλήρη κοστολόγηση που εφαρµόζουν µέχρι σήµερα και µε βάση τη 

µέθοδο ABC. ∆ιαχωρίζονται τα επιµέρους στάδια επεξεργασίας της πρώτης 

ύλης, προσδιορίζονται τα κέντρα κόστους και εντοπίζονται οι δαπάνες ανά 

δραστηριότητα και µεταποίησης αυτής σε τελικά αγαθά. 

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων και από τις δύο µεθόδους, υποδεικνύει και 

την µέθοδο που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση, χωρίς να 

διακινδυνεύει τον πρωταρχικό της στόχο, που παραµένει ο καθορισµός της 

τιµής πώλησης των τελικών προϊόντων, ώστε να είναι ανταγωνιστικά. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού 

οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση µιας νέας φιλοσοφίας αναφορικά µε 

το σύστηµα διοίκησης που εφαρµόζουν και τη διαδικασία παραγωγής (flexible 

manufacturing systems – FMS, ροµποτική κ.α.). Απώτερος σκοπός αυτής της 

αλλαγής στην επιχειρησιακή νοοτροπία είναι η µείωση του εργατικού κόστους, 

των αποθεµάτων, των ελαττωµατικών µονάδων και της φθοράς κατά την 

παραγωγή, η αύξηση του όγκου των πωλήσεων, η αύξηση της παραγωγικής 

δυναµικότητας, ο συνδυασµός της µέγιστης ποιότητας µε το ελάχιστο δυνατό 

κόστος και κατ’ επέκταση η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, που 

διασφαλίζει ένα προβάδισµα έναντι του ανταγωνισµού. 

Στα πλαίσια ανταγωνιστικότητας µίας επιχείρησης, η κοστολόγηση έχει 

κυρίαρχο ρόλο και η επιλογή της διαδικασίας κοστολόγησης διαµορφώνει την 

αξία του τελικού προϊόντος.  

 

2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισµό του 

κόστους ενός αγαθού, µιας υπηρεσίας, µιας δραστηριότητας ή µιας 

λειτουργίας. Η κοστολόγηση, σαν διαδικασία προσδιορισµού του κόστους, 

αναφέρεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται, παράγονται και 

πωλούνται, στις επιχειρηµατικές ή µη δραστηριότητες που αναπτύσσονται και 

γενικά στη λειτουργία οποιασδήποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης της 

οικονοµικής µονάδος.  

Κόστος είναι ένα αριθµητικό µέγεθος, που αντιπροσωπεύει τα ποσά που 

επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών, µε 

σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από 

πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. (Καραγιώργος, 

πανεπιστηµιακές σηµειώσεις ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΜΒΑ 2007). 

Κατά τον Μ. Τσιµάρα, ως κόστος νοείται το σύνολο των κάθε φύσεως και 

µορφής οικονοµικών θυσιών, οι οποίες απαιτούνται κάτω από δοσµένες 

τεχνικοοικονοµικές συνθήκες για να παραχθεί ένα προϊόν ή µία υπηρεσία και 

να προσλάβει ορισµένη µορφή ή ιδιότητες, ως και θέση στο χώρο και στο 
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χρόνο. (Βλ. Μ. Τσιµάρα, Κόστος – Κοστολόγηση – Βιοµηχ. Λογιστική, Αθήνα 

1949, σελ. 11) 

Κατά τον ∆. Παπαδηµητρίου, (Σύγχρονος Γενική Λογιστική, σελ. 73) κόστος 

είναι το ποσό που επενδύθηκε σε υλικά ή άϋλα αγαθά και υπηρεσίες, χρήσιµα 

ή απαραίτητα για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις. 

Κατά τον Ι. Χρυσοκέρη, κόστος είναι η πλήρης και κανονική και ειδικώς 

αποτιµηθείσα δαπάνη εκµεταλλεύσεως που αφορά ένα ορισµένο αντικείµενο 

ή ένα σύνολο αντικειµένων σε ορισµένο χρόνο, θέση και φάση. Βλ. Ι 

Χρυσοκέρη, Βιοµηχανικός Λογισµός σεκ. 41) 

Κατά τον Μ. Γεωργιάδη, ως κόστος από απόψεως Οικονοµικής των 

Επιχειρήσεων, νοούµε το κατά ορισµένη στιγµή σύνολο των οµαλών 

(τακτικών) και βάσει ορισµένων αρχών αποτιµήσεως εξόδων, τα οποία 

αναφέρονται σε δοθέν αντικείµενο, προϊόν, λειτουργία, υπηρεσία κλπ.  

(www.pandektis.gr/main/index.php?nami=newsDetails&file-eNineGroup&grid) 

Η κοστολόγηση συνιστά στην ουσία ένα σύστηµα συλλογής πληροφοριών 

σχετικά µε κάθε στοιχείο που συµβάλλει στη διαµόρφωση του κόστους 

παραγωγής της επιχείρησης. Βασικά, οι κοστολογικές πληροφορίες είναι 

απαραίτητες για: 1) την κατανοµή των γενικών εξόδων, 2) την κοστολόγηση 

προϊόντος – έργου – υπηρεσίας, 3) τη µείωση του κόστους, 4) τον 

προσδιορισµό κερδοφόρων πελατών, 5) τη λήψη αποφάσεων, 6) την 

αποτελεσµατικότητα στη διοίκηση και για άλλους λόγους.  Η κοστολόγηση 

κατάλληλα διαρθρωµένη έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τη διευθύνουσα 

αρχή µε πλήθος πληροφοριών πάνω στις οποίες θα στηριχθεί ένας καλά 

θεµελιωµένος προγραµµατισµός και µία ουσιαστική καθοδήγηση της 

επιχειρηµατικής δράσεως σε όλους τους τοµείς της. Οι πληροφορίες αυτές 

αναφέρονται σε µεγέθη κόστους (αναλώσεις µικροοικονοµικών αξιών) και 

αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, µε την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών 

επιτυγχάνουµε την απεικόνιση του προϋπολογιστικού κόστους, που αποτελεί 

τη βάση για την αποκάλυψη των διαφορών µεταξύ των προϋπολογισθέντων 

και πραγµατοποιηθέντων αναλώσεων µικροοικονοµικών αξιών. Με την 

αξιολόγηση των δεδοµένων αυτών, οδηγούµεθα στη λήψη µέτρων για τη 

διόρθωση της οικονοµικής πορείας της επιχείρησης, που σε τελευταία 

ανάλυση στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη µεγιστοποίηση 

του αποτελέσµατος. 
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Παράδειγµα χρήσης κοστολογικών πληροφοριών από τη ∆ιοίκηση 

Κοστολογικές πληροφορίες Χρήση τους από τη ∆ιοίκηση 

Κόστος µονάδος προϊόντος, 

υπηρεσίας, διαδικασίας 

Βάση για την τιµολόγηση, το 

σχεδιασµό παραγωγής ή τον έλεγχο 

του κόστους 

Κόστος λειτουργίας ενός τοµέα, ενός 

τµήµατος ή ολόκληρης της µονάδος 

Στρατηγικός προγραµµατισµός και 

έλεγχος κόστους 

Εργατικό κόστος µονάδος ή περιόδου Σχεδιασµός παραγωγής, λήψη 

αποφάσεων, έλεγχος εργατικού 

κόστους 

Συµπεριφορά κόστους στα διάφορα 

επίπεδα παραγωγής 

Προγραµµατισµός κέρδους, λήψη 

αποφάσεων για αγορά ή παραγωγή, 

έλεγχος κόστους. 

(Ιωάννα ∆ηµοπούλου – ∆ηµάκη, ∆ιοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση / 

Προϋπολογισµοί / Λήψη αποφάσεων, Εκδοτικός Οίκος INTERBOOKS, 2006 

σελ. 23-26). 

 

 

Η κοστολόγηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονοµικού Λογισµού 

και ασχολείται µε τη στάθµιση των παντοειδών θυσιών που απαιτούνται για τη 

λειτουργία µιας δραστηριότητας της επιχειρήσεως και την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (εφεξής ΕΓΛΣ) 

κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισµό του 

κόστους ενός αγαθού, µιας υπηρεσίας, µιας δραστηριότητας ή µιας 

λειτουργίας. 

Η κοστολόγηση σαν διαδικασία προσδιορισµού του κόστους αναφέρεται: 

- στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται, 

- στα αγαθά και στις υπηρεσίες που παράγονται, 

- στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την οικονοµική µονάδα και 

γενικά σε οποιαδήποτε οργανωτική υποδιαίρεση αυτής. 
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∆ηλαδή, η κοστολόγηση είναι µια διαδικασία η οποία µπορεί να διεξαχθεί, είτε 

εσωλογιστικά, είτε εξωλογιστικά. Η λογιστική διαδικασία προσδιορισµού του 

κόστους καθιερώθηκε να λέγεται Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως, γιατί 

ασχολείται µε αναλυτικές ποσοτικές µετρήσεις της ροής κόστους – 

αποδόσεων, που γίνονται µέσα στην επιχείρηση. Πράγµατι, ενώ η Γενική 

Λογιστική αρκείται στην κατάταξη και σύγκριση συνολικών χρηµατικών 

µεγεθών που οδηγούν στον προσδιορισµό του ολικού αποτελέσµατος της 

επιχειρήσεως, η Αναλυτική Λογιστική στοχεύει στον προσδιορισµό του 

αποτελέσµατος αναλυτικά από κάθε προϊόν δια της συγκρίσεως του κατά 

προϊόν κόστους, που η λογιστική αυτή προσδιορίζει, µε το κατά προϊόν 

έσοδο. 

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι ενώ στις προηγµένες χώρες έχει καταστεί κοινή 

συνείδηση ότι το «κόστος είναι η βάση της διοικήσεως» (cost is a basis of 

management), στη χώρα µας η κοστολόγηση εξακολουθεί δυστυχώς ακόµη 

να θεωρείται, από τις περισσότερες επιχειρήσεις, σαν µια «αγγαρεία» που 

αποσκοπεί στην εκπλήρωση µιας ανούσιας υποχρεώσεις που επιβάλλεται 

από τη Φορολογούσα Αρχή, προκειµένου να εξευρεθούν οι τιµές 

αποτιµήσεως των αποθεµάτων (µενόντων και πωληθέντων) 

Η συµβολή του ΕΓΛΣ είναι µεγάλη, καθώς µετά την υποχρεωτική εφαρµογή 

του από τις µεσαίες και µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας µας, 

συµβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση και εφαρµογή από τις ελληνικές 

βιοµηχανίες των σύγχρονων κοστολογικών αρχών και µεθόδων, δηλαδή στον 

εκσυγχρονισµό του βιοµηχανικού λογισµού των βιοµηχανιών της χώρας µας, 

που κρίνεται σήµερα,  όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία λόγω του οξύτατου, 

κοινοτικού κυρίως ανταγωνισµού.  

(www.pandektis.gr/main/index.php?nami=newsDetails&file-eNineGroup&grid) 

 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
Το περιεχόµενο της κοστολόγησης προσδιορίζεται από τους σκοπούς ή τους 

στόχους που επιδιώκονται να πραγµατοποιηθούν από αυτήν. Οι στόχοι αυτοί 

δεν είναι άλλοι από τον προσδιορισµό του κόστους, της λειτουργίας, της 

δραστηριότητας, του έργου, του φορέα ευθύνης ή του προϊόντος και της 

υπηρεσίας στο σύνολό του ή και κατά φάση και στάδιο διαµόρφωσής του. 
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Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός εφαρµόζονται κοστολογικές αρχές, µέθοδοι 

και τεχνικές στα πλαίσια των διαφόρων κοστολογικών συστηµάτων. 

Τα παραδοσιακά συστήµατα σχεδιάστηκαν σε µία περίοδο, όπου η άµεση 

εργασία και οι πρώτες ύλες αποτελούσαν τους κύριους συντελεστές 

παραγωγής, η τεχνολογία ήταν σταθερή και η ποικιλία προϊόντων ήταν 

περιορισµένη.  

Τα εν λόγω συστήµατα αυτά λειτουργούν µε βάση την υπόθεση, ότι η 

παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αυτή που προκαλεί τις 

δαπάνες. Για το λόγο αυτό, το καθαρό κόστος για υλικά, για εργατικά και άλλα 

άµεσα έξοδα εκχωρούνται στα προϊόντα, ενώ όλα τα έξοδα οµαδοποιούνται 

ως έµµεσα και κατανέµονται στα προϊόντα, συνήθως µε βάση κάποιο µέτρο 

του όγκου παραγωγής. Εδραιώθηκε η αντίληψη, ότι τα έµµεσα έξοδα που 

πρέπει να κατανεµηθούν στα προϊόντα είναι απαραίτητα, διαφορετικά δεν θα 

υπήρχαν. Επειδή τα έξοδα είναι απαραίτητα, κάθε µονάδα προϊόντος ή 

υπηρεσίας θα πρέπει να φέρει το µερίδιο των εξόδων που της αναλογεί. 

Η διοίκηση µίας επιχείρησης στηρίζεται σε σχετικές και ακριβείς πληροφορίες 

για την παραγωγή των προϊόντων της. Το λογιστήριο της διοικητικής 

λογιστικής πρέπει να σχεδιάσει ένα σύστηµα διοικητικών πληροφοριών, ώστε 

να δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες στη διοίκηση για τα κόστη που 

χρειάζεται. Παρόλο που οι διοικήσεις των επιχειρήσεων διαφέρουν στις 

θεωρίες της σχεδίασης, της παραγωγή, του ελέγχου και της αναφοράς, για να 

πάρουν αποφάσεις χρησιµοποιούν τις ίδιες βασικές σκέψεις. (Καραγιώργος, 

σηµειώσεις ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 2007). Έτσι η οργάνωση και 

εκπαίδευση του προσωπικού για την συγκέντρωση και διάθεση των 

πληροφοριών στο αντίστοιχο τµήµα είναι µείζονος σηµασίας, διότι µία κακή 

οργάνωση αλλά και εκπαίδευση των εργαζοµένων που θα εµπλακούν στην 

διαδικασία θα δώσει αλλοιωµένα στοιχεία µε κίνδυνο η διοίκηση να οδηγηθεί 

σε λανθασµένα συµπεράσµατα και ενέργειες.   

Τα πρωτογενή στοιχεία της κοστολόγησης, δηλαδή οι κοστολογικές 

πληροφορίες σχετικά µε τις πρώτες ύλες, τα άµεσα εργατικά και τα Γ.Β.Ε. 

είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους, έτσι ώστε µε τα ίδια 

στοιχεία να επιτυγχάνεται κάθε φορά και ένας διαφορετικός αντικειµενικός 

σκοπός. Όλοι αυτοί οι διάφοροι τρόποι ταξινόµησης είναι δυνατόν να 
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χωρισθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: η µία περιλαµβάνει τις µεθόδους 

κοστολόγησης και η άλλη περιλαµβάνει τις τεχνικές κοστολόγησης. 

Οι µέθοδοι κοστολόγησης εξαρτώνται από την φύση της παραγωγικής 

διαδικασίας, την οποία ακολουθεί µία συγκεκριµένη επιχείρηση. Υπάρχουν 

κατά βάση δύο τρόποι παραγωγής: η εξατοµικευµένη παραγωγή και η 

συνεχής παραγωγή. 

Στην πρώτη περίπτωση οι φορείς του κόστους είναι διαφορετικοί µεταξύ τους, 

ενώ στη δεύτερη είναι όλοι όµοιοι µεταξύ τους. 

Οι τεχνικές κοστολόγησης εξαρτώνται από τον σκοπό για τον οποίο η 

διοίκηση της επιχείρησης θέλει να χρησιµοποιήσει την κοστολογική 

πληροφόρηση. Όπως έχει αναφερθεί, η διοίκηση χρειάζεται την 

πληροφόρηση για πολλούς και διάφορους λόγους. Άρα διάφορες τεχνικές 

έχουν αναπτυχθεί.  

Οι κυριότερες µεταξύ αυτών συνοψίζονται παρακάτω ως εξής:  

 

3.1. Η τεχνική του πλήρους κόστους – Πλήρης ή Άµεση Κοστολόγηση 
 
Η τεχνική του πλήρους κόστους είναι βασισµένη στην ιδέα ότι το κόστος των 

παραγοµένων προϊόντων αποτελείται από τις πρώτες ύλες, την άµεση 

εργασία και όλα (σταθερά ή µεταβλητά) τα Γ.Β.Ε. Η ιδέα αυτή µολονότι είναι 

λογική έχει το µειονέκτηµα ότι οι φορείς του κόστους επιβαρύνονται µε ένα 

µείγµα κόστους, δηλαδή µε το κόστος που έχει γίνει εξαιτίας τους (άµεσο 

κόστος) και µε εκείνο το οποίο δεν οφείλεται σ’ αυτούς. 

Η κοστολόγηση µε την οποία προσδιορίζεται το πλήρες κόστος ονοµάζεται 

πλήρης ή απορροφητική Κοστολόγηση (Γεώργιος Ι.Βενιέρης, Λογιστική 

Κόστους, Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», 1993 σελ.51 - 52) 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου συνοψίζονται στα εξής: 

1. Καλύτερη συσχέτιση εσόδων µε τα αντίστοιχα έξοδα 

2. Σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων και της 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

3. Παραδοσιακή χρήση για τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων που 

απευθύνονται σε εξωτερικούς χρήστες.  

(Καραγιώργος, σηµειώσεις ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 2007). 
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3.2. Η τεχνική του οριακού ή µεταβλητού κόστους – Άµεση ή 
Μεταβλητού Κόστους ή Αναλογική ή Οριακή Κοστολόγηση 

 
Η τεχνική του οριακού ή µεταβλητού κόστους εξουδετερώνει το µειονέκτηµα 

της προηγούµενης τεχνικής, διότι παρέχει την ευχέρεια στη διοίκηση της 

επιχείρησης να αντιληφθεί τις συνέπειες των αποφάσεών της. Αυτό 

επιτυγχάνεται επιβαρύνοντας τους φορείς του κόστους µε το σύνολο του 

µεταβλητού µόνο κόστους, δηλαδή µε τις πρώτες ύλες, την άµεση εργασία και 

τα µεταβλητά Γ.Β.Ε. Τα σταθερά Γ.Β.Ε. δεν επιβαρύνουν τους φορείς του 

κόστους, αλλά εκπίπτονται στο σύνολό τους από τα αποτελέσµατα της 

εκµετάλλευσης σαν κόστος περιόδου. Η δικαιολογία γι’ αυτό είναι ότι τα 

σταθερά Γ.Β.Ε. δηµιουργούνται εξαιτίας του χρόνου και δεν είναι το 

αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον θα πραγµατοποιηθούν 

οπωσδήποτε ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει παραγωγή ή όχι. Και εδώ όµως 

υπάρχει η θεωρητική δυσκολία ότι σε διαχρονική βάση όλα τα σταθερά έξοδα 

εξελίσσονται σε µεταβλητά. (Γεώργιος Ι.Βενιέρης, Λογιστική Κόστους, 

Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», 1993 σελ.51 - 52) 

 

Τα πλεονεκτήµατα της οριακής κοστολόγησης σε γενικές γραµµές έχουν ως 

εξής: 

1. Ευκολία εφαρµογής 

2. Ευκολία υπολογισµού αποτελεσµάτων προϊόντων ή τοµέων 

3. Ευκολία κατανόησης από τη διοίκηση 

4. Συνεπής µε την ανάλυση σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους 

5. Συνεπής µε το πρότυπο κόστος 

6. Συνεπής µε τους ελαστικούς προϋπολογισµούς 

7. Το καθαρό αποτέλεσµα έχει µικρότερη απόκλιση από τις καθαρές 

ταµειακές ροές 

8. Επισηµαίνει την επίδραση των σταθερών εξόδων στα αποτελέσµατα 

9. Το αποτέλεσµα δεν επηρεάζεται από µεταβολές στα αποθέµατα. 

 

Από την παραπάνω ανάπτυξη της άµεσης κοστολόγησης και της 

απορροφητικής κοστολόγησης, διαπιστώνουµε ότι η κυριότερη διαφορά τους 

έγκειται στο εξής: Η πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση υπολογίζει όλα τα 

βιοµηχανικά έξοδα (µεταβλητά και αµετάβλητα) ως µέρος του κόστους του 
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τελικού προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία. Αντιθέτως, η άµεση 

κοστολόγηση χρησιµοποιεί µόνο τα µεταβλητά βιοµηχανικά έξοδα ως µέρος 

του κόστους του τελικού προϊόντος. Τα σταθερά βιοµηχανικά έξοδα 

υπολογίζονται στο κόστος περιόδου και δε σχετίζονται µε το κόστος 

παραγωγής.  

Εποµένως η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ των παραπάνω δύο µεθόδων είναι 

ο χειρισµός των σταθερών βιοµηχανικών εξόδων. (Phillip E. Fess, Assistant 

Professor, University of Illinois, THE THEORY OF MANUFACTUIRING 

COSTS σελ. 446) 

 

3.3. Η τεχνική του προτύπου κόστους – Πρότυπη Κοστολόγηση 
 
Η τεχνική του προτύπου κόστους µαζί µε την τεχνική του προϋπολογιστικού 

ελέγχου έχουν σαν αντικειµενικό σκοπό να βοηθήσουν την διοίκηση στον 

προγραµµατισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Προϋπολογισµός είναι ένα οικονοµικό πρόγραµµα µιας συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου. Πρότυπο κόστος είναι ένα προϋπολογιστικό κόστος ενός 

µόνο φορέα κόστους. Με την προετοιµασία προγραµµάτων η διοίκηση 

καθορίζει τους µελλοντικούς στόχους της επιχείρησης µε βάση το πρότυπο 

κόστος. Το πραγµατικό αποτέλεσµα στο τέλος της χρονικής περιόδου είναι 

δυνατόν να συγκριθεί µε το αναµενόµενο και να ελεγχθεί το εάν το 

πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε ή όχι. Εάν το πρόγραµµα δεν 

πραγµατοποιήθηκε πρέπει να εντοπισθούν τα σηµεία στα οποία έγιναν 

σφάλµατα και να ληφθούν µέτρα για τη βραχυχρόνια ή µακροχρόνια 

διόρθωσή τους. 

(Γεώργιος Ι.Βενιέρης, Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», 1993 

σελ.51 - 52) 

Η Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) αποτελεί µία βασική τεχνική για 

τον έλεγχο της απόδοσης µίας επιχείρησης. Ο σκοπός της είναι να εφοδιάσει 

τη διοίκηση της επιχείρησης µε δεδοµένα για το ποια θα πρέπει να είναι τα 

κόστη – έξοδα αντί απλώς να την πληροφορεί για το ποια ήταν. Η εφαρµογή 

της Πρότυπης Κοστολόγησης απαιτεί την εκτίµηση στην αρχή της περιόδου 

(πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας) του προτύπου κόστους του 

προϊόντος, δηλαδή του ποσού στο οποίο επιδιώκεται να ανέλθει το 
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πραγµατικό κόστος του προϊόντος. Με την ολοκλήρωση της παραγωγής, 

ελέγχεται η αποδοτικότητα της επιχείρησης συγκρίνοντας το πρότυπο µε το 

πραγµατικό κόστος. Καθώς το πρότυπο κόστος ενός προϊόντος 

προσδιορίζεται πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί ένα 

προϋπολογιστικό µέγεθος. Αντίθετα, το πραγµατικό κόστος ενός προϊόντος 

αποτελεί ένα απολογιστικό µέγεθος. Η διαφορά µεταξύ των δύο µεγεθών 

ονοµάζεται «απόκλιση» και προσδιορίζεται ως εξής: 

 

Γενική Απόκλιση Προϊόντος = Πρότυπο κόστος – Πραγµατικό Κόστος 

 

Από τον παραπάνω τύπο, καθίσταται σαφές ότι µία θετική απόκλιση σηµαίνει 

αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς δαπανήθηκαν λιγότερα 

χρήµατα για την παραγωγή µίας συγκεκριµένης ποσότητας προϊόντων 

συγκριτικά µε τον αρχικό στόχο της επιχείρησης. Οµοίως, µία αρνητική 

απόκλιση δείχνει ότι η επιχείρηση δαπάνησε περισσότερα χρήµατα από αυτά 

που είχε εκτιµήσει αρχικά. 

Εφόσον προσδιοριστεί η γενική απόκλιση του προϊόντος, το επόµενο βήµα 

είναι η ανάλυση των επιµέρους στοιχείων του κόστους (δηλ. των πρώτων 

υλών, της άµεσης εργασίας και των Γ.Β.Ε.), ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες 

των προβληµάτων, αλλά και οι πηγές των ωφελειών. Εποµένως, 

προσδιορίζονται τρεις επιµέρους αποκλίσεις, η απόκλιση α’ υλών, η απόκλιση 

της άµεσης εργασίας και η απόκλιση των Γ.Β.Ε. Το άθροισµα των τριών 

αυτών αποκλίσεων είναι ίσο µε τη Γενική Απόκλιση Προϊόντος. (Καραγιώργος, 

σηµειώσεις ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 2007). 

Το πρότυπο κόστος προσδιορίζεται (πριν πραγµατοποιηθεί) µε βάση τους 

ακόλουθους υπολογισµούς και µετρήσεις: 

(α) Ακριβείς µετρήσεις: 

-των ποσοτήτων των υλικών, που αναλώνονται άµεσα για την παραγωγή της 

µονάδος προϊόντος 

-του χρόνου άµεσης εργασίας, που απαιτείται για την παραγωγή της µονάδος 

του προϊόντος. 

-των ποσοτήτων των λοιπών στοιχείων κόστους, όπως π.χ. ηλεκτρικού 

ρεύµατος, ατµού, νερού, έµµεσων υλικών παραγωγής, συντηρήσεων και 

επισκευών, που απαιτούνται κατά µονάδα δραστηριότητας. 
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(β) Ακριβής υπολογισµός του ύψους των λοιπών εξόδων κατά µονάδα 

δραστηριότητας ή για µια ολόκληρη κοστολογική περίοδο. 

(γ) Ακριβείς υπολογισµοί: 

-των τιµών µονάδος των άµεσων υλικών, 

-των τιµών µονάδος της άµεσης εργασίας, 

-των τιµών µονάδος των λοιπών συστατικών του στοιχείων. 

(δ) Προσδιορισµός του προτύπου βαθµού απασχολήσεως, για την περίοδο 

ισχύος του προτύπου κόστους που καταρτίζεται, ο οποίος χρησιµοποιείται για 

τον προσδιορισµό του κατά µονάδα προϊόντος ή δραστηριότητας πρότυπου 

συντελεστή επιβαρύνσεως µε σταθερό κόστος. 

Το πρότυπο κόστος αποτελεί το σταθερό κοστολογικό µέγεθος 

(επαληθευµένο πραγµατοποιήσιµο) µε το οποίο συγκρίνεται το πραγµατικό 

κόστος για τον προσδιορισµό των αποκλίσεων (διαφορών). Η ανάλυση των 

αποκλίσεων κατά πηγή προελεύσεως αποτελεί τη βάση ελέγχου του 

πραγµατικού κόστους και, µέσω αυτών, της αποτελεσµατικότητας ολόκληρης 

της εκµεταλλεύσεως και των λειτουργικών της υποδιαιρέσεων. 

(www.pandektis.gr/main/index.php?nami=newsDetails&file-eNineGroup&grid) 

 

4. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ACTIVITY BASED 
COSTING) 

 

4.1. Ιστορική αναδροµή 
 
Η δοµή των παραδοσιακών συστηµάτων κοστολόγησης στην παραγωγή 

καθιερώθηκε κατά τον 19ο αιώνα µε τα κλωστοϋφαντήρια, τους 

σιδηροδρόµους και τα χαλυβουργεία στις ΗΠΑ και στη Μεγ. Βρετανία 

(Johnson and Kaplan, 1987). Λίγα πράγµατα αλλάξανε από τότε. Ωστόσο, η 

δοµή στα πραγµατικά κόστη παραγωγή άλλαξε δραµατικά τα τελευταία 80 

τουλάχιστον χρόνια. Βελτιώσεις στη διαδικασία παραγωγής µέσω της εξέλιξης 

της τεχνολογίας και µείωσης του χρόνου εργασίας επέδρασαν στο κόστος 

παραγωγής και βελτίωσαν την ποιότητα της παραγωγής. Κατά συνέπεια, το 

κόστος της άµεσης εργασίας άρχισε να επηρεάζει σε όλο και µικρότερο 

ποσοστό το συνολικό κόστος παραγωγής, ενώ τα βιοµηχανικά έξοδα σε όλο 

και µεγαλύτερο ποσοστό.(Boer, 1994). Επιπροσθέτως, πολλές βιοµηχανίες, 

προκειµένου να ανταποκριθούν στην διαφοροποίηση των απαιτήσεων των 
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πελατών και στις προκλήσεις των τεχνολογίας, αντιµετωπίζουν την 

αυξανόµενη διαφοροποίηση τόσο στο µείγµα παραγωγής, όσο και στις 

διαδικασίες παραγωγής. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα παραδοσιακά λογιστικά 

συστήµατα παραγωγής συχνά αγωνίζονται να εφαρµόσουν τα διαφορετικά 

είδη στο κόστος παραγωγής µε το κόστος άµεσης εργασίας και να οδηγούνται 

σε λάθος εκτιµήσεις. Οι κοστολόγοι και τα στελέχη άρχισαν να 

αφουγκράζονται τις δυσκολίες των συστηµάτων κοστολόγησης που 

αποδεικνύονται ανεπαρκή αφετηρίας γενοµένης µε την έκδοση του έργου 

«Relevance Lost» των Thomas Johnson και Robert Kaplan (1987). (Activity – 

Based Costing, Monte R. Swain – Stanley E. Fawcett, Brigham Young 

Univeristy, Provo, Utah, USA σελ. 387) 

Η ιδέα διαχωρισµού δραστηριοτήτων και χρήσης διαφορετικών µοντέλων για 

τον επιµερισµό των εξόδων εισήχθη καιρό πριν την έκδοση του παραπάνω 

βιβλίου. Ήδη από το 1921 ακαδηµαϊκοί και καθηγητές εξέδωσαν άρθρα 

διαπραγµατευόµενοι ότι περίπλοκα κόστη παραγωγής αποδίδονταν λάθος 

γιατί χρησιµοποιούνταν απλοϊκά συστήµατα κοστολόγησης  (Harrison, 1921). 

Το σύστηµα κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες (εφεξής ABC) είχε 

προταθεί ήδη από το 1960 (ενδεικτική παραποµπή στον Drucker, 1963). 

Εποµένως, αφού τα παραδοσιακά συστήµατα δέχθηκαν τόση αρνητική 

κριτική, γιατί η µέθοδος ABC ή άλλες προηγµένες µέθοδοι άργησαν να 

εφαρµοσθούν;  

Η απάντηση έχει δύο σκέλη: Πρώτον, οι περισσότερες αγορές πρόσφατα 

αντιµετώπισαν την πρόκληση του αυξανόµενου ανταγωνισµού ως 

αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης. Αυξανόµενος ανταγωνισµός σε 

συνδυασµό µε στενό περιθώριο κέρδους οδήγησε στην ανάγκη να 

καθορισθούν τα κόστη παραγωγής και τα κόστη ανά δραστηριότητα 

περισσότερο από ποτέ. ∆εύτερον, η εξέλιξη των πληροφοριακών συστηµάτων 

συνετέλεσε στον διαχωρισµό των βιοµηχανικών εξόδων µε το λιγότερο κόπο 

και κόστος. Αποτέλεσµα της δυνατότητας για πρόσβαση, αποθήκευση και 

επεξεργασία µεγάλου όγκου πληροφοριών ήταν και η εφαρµογή µοντέλων 

κοστολόγησης ABC. (Activity – Based Costing, Monte R. Swain – Stanley E. 

Fawcett, Brigham Young Univeristy, Provo, Utah, USA σελ. 389 - 390) 

Παρόλο που οι υποστηριχτές της µεθόδου κοστολόγησης ABC δεν εισήγαγαν 

µία διαφορετική αντίληψη ενός ριζικά νέου συστήµατος, η νέα θεώρηση ως 
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προς τις σχέσεις των κέντρων κόστους, τους ώθησε να είναι ιδιαίτερα 

παραγωγικοί στον τοµέα της έρευνας. Αποτέλεσµα της νέας ώθησης ήταν να 

πραγµατοποιηθούν τη δεκαετία του 1990 περισσότερες έρευνες που εστίαζαν 

στους οδηγούς κόστους, στην κατανοµή κόστους και σε εναλλακτικά 

συστήµατα κοστολόγησης. Μάλιστα, αν θεωρήσουµε την έρευνα σχετικά µε 

την µέθοδο ABC ένα σηµαντικό κοµµάτι της προηγούµενης κουλτούρας, που 

συνιστά ένα µέσο παράδειγµα κοστολόγησης, η νέα µέθοδος συνετέλεσε στο 

να οριοθετηθεί τουλάχιστον το εύρος των ερευνών κατά τη δεκαετία ’90. 

Ωστόσο, µε τη µέθοδο ABC δεν ανακαλύφθηκαν νέες µέθοδοι έρευνας ή νέα 

πρότυπα σε αυτό που ονοµάζουµε εξελεγκτική έρευνα και που ο Kuhn 

περιέγραψε ως τον ρόλο ενός νέου προτύπου / παραδείγµατος (John Y. Lee, 

COST SYSTEM RESEARCH PERSPECTIVES Advances in Management 

Accounting, Volume 11, 39–57 Copyright © 2003). 

Το σύστηµα κοστολόγησης ABC έγινε δηµοφιλές ήδη από τη δεκαετία του ’80 

ως εναλλακτικός τρόπος κοστολόγησης έναντι των παραδοσιακών 

συστηµάτων. Πολλοί προσπάθησαν να αναπτύξουν µοντέλα κοστολόγησης 

ανά δραστηριότητα. Ανάµεσά τους, ο καθηγητής Robin Cooper δηµοσίευσε 

σειρά άρθρων και προσπάθησε να κωδικοποιήσει το µοντέλο ABC, 

προσδιόρισε την ανάγκη εφαρµογής του και ανέπτυξε τα ζητήµατα, που 

αφορούν στον καθορισµό οδηγών δραστηριοτήτων µε στόχο την ακρίβεια 

εντοπισµού του κόστους κατά την εφαρµογή της ABC. Ο καθηγητής Cooper 

κατέγραψε ένα µοντέλο ιεραρχίας δραστηριοτήτων το 1990, ως εξής: 
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Η αξία του διαγράµµατος του Cooper έγκειται στο ότι παρέχει οδηγούς 

κόστους χρήσιµους για τον επιµερισµό κόστους ανά δραστηριότητα στο 

προϊόν. Για παράδειγµα στις δραστηριότητες ανά µονάδα παραγωγής 

υπάρχουν έξοδα, τα οποία ποικίλουν ως προς το ποσοστό που καλύπτουν 

ανά µονάδα προϊόντος. Από την άλλη βέβαια, κόστη στα σύνολα 

δραστηριοτήτων µπορούν να αποδοθούν µόνο σε σύνολα παραγωγής, ενώ 

κόστη των δραστηριοτήτων υποστήριξης επιµερίζονται µόνο σε µεµονωµένες 

γραµµές παραγωγής. Ίσως το πιο σηµαντικό που απέδειξε ο Cooper είναι ότι 

είναι δύσκολο να επιµερίσεις τα κόστη υποστήριξης σε µεµονωµένα προϊόντα 

ή σύνολα προϊόντων ή σε γραµµές παραγωγής. (Activity – Based Costing, 

Monte R. Swain – Stanley E. Fawcett, Brigham Young Univeristy, Provo, 

Utah, USA σελ. 388). 

 

 

 

∆ραστηριότητες 
διευκόλυνσης - 
υποστήριξης 

∆ραστηριότητες 
παραγωγής - 
συντήρησης 
 

∆ραστηριότητες 
συνόλων  
παραγωγής 

∆ραστηριότητες 
ανά µονάδα 
παραγωγής 

∆ιοίκηση εργοστασίου 
Συντήρηση εγκαταστάσεων 
Ασφάλεια & εγκαταστάσεις 

Συντονισµός διαδικασιών 
Εξειδίκευση προϊόντος 
Καταγραφή αλλαγών 
εντολών 
Βελτίωση προϊόντων 
 

Ρυθµίσεις 
Πρώτες ύλες 
Προµήθειες 
Επίβλεψη 

Άµεση εργασία 
Πρώτες ύλες 
Λειτουργία µηχανηµάτων 
Ενέργεια 
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4.2. ∆ιαδικασία εφαρµογής της µεθόδου ABC 
 
Σήµερα είναι διαπιστωµένο ότι η τεχνολογική πρόοδος παραµένει 

αναποτελεσµατική χωρίς την αξιόπιστη πληροφόρηση των διοικούντων µιας 

επιχείρησης όσον αφορά το κόστος που αποτελεί τη µία από τις δύο 

µεταβλητές που διαµορφώνουν το αποτέλεσµα. 

∆εδοµένου ότι η δεύτερη µεταβλητή – η τιµή πώλησης – διαµορφώνεται από 

την αγορά στα πλαίσια του ελεύθερού ανταγωνισµού, το κόστος αποτελεί τον 

καθοριστικό παράγοντα για τη λήψη σωστών αποφάσεων και για 

αποτελεσµατική διοίκηση. 

Για να πάρουµε µία επιχειρηµατική απόφαση πρέπει το κόστος να είναι 

ακριβές. Το σύστηµα κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες αναπτύχθηκε 

ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη του προσδιορισµού ακριβούς 

κόστους. (Άρθρο Γιώργου Μανουσόπουλου, Οικονοµολόγου, 

www.specisoft.gr/smp). 

Η ακριβής γνώση στα στοιχεία κοστολόγησης των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων, τόσο σε γενικό όσο και σε συγκεκριµένο επίπεδο προϊόντος, 

αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα στην λήψη στρατηγικών  επιχειρηµατικών 

αποφάσεων. Το σύστηµα κοστολόγησης που χρησιµοποιείται από µία 

επιχείρηση διαµορφώνει µία ουσιαστική πηγή πληροφοριών για τη λήψη 

τέτοιων αποφάσεων. ( Γκίνογλου ∆ηµήτριος, Μελέτη του κόστους µε βάση τις 

δραστηριότητες ως αντίδραση στην πρόκληση των νέων τεχνολογιών του 21ου 

αιώνα.2001).  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο κοστολόγησης ABC τα κόστη προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες και οι δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την παραγωγή 

προϊόντων. Ο επιµερισµός του κόστους πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Τα 

έξοδα που πραγµατοποιούνται αποδίδονται αρχικά στις δραστηριότητες. 

Ακολούθως κάθε δραστηριότητα αναλύεται για να καθορισθεί η σχέση της µε 

το τελικό προϊόν. Τέλος, τα κόστη προϊόντος προκύπτουν µε βάσεις αυτές τις 

δραστηριότητες. 

Σε όλα τα συστήµατα κοστολόγησης το κόστος των τµηµάτων, των 

λειτουργιών και των παραγοµένων ή πωλουµένων προϊόντων και υπηρεσιών 

σχηµατίζεται από τρία στοιχεία: 1) Άµεσα υλικά 2) Άµεση εργασία 3) Γενικά 

Βιοµηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.) 
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Τα δύο από τα παραπάνω στοιχεία –τα άµεσα υλικά και η άµεση εργασία- 

προσδιορίζονται µε απόλυτη ακρίβεια, κατά τµήµα, λειτουργία, προϊόν ή 

υπηρεσία, δεδοµένου ότι γίνονται αποκλειστικά για το καθένα από αυτά, όπου 

ενσωµατώνονται άµεσα και εξ ολοκλήρου, χωρίς οποιαδήποτε κατανοµή. 

Στο τρίτο στοιχείο, τα Γ.Β.Ε., περιλαµβάνονται πολλές δαπάνες, όπως έµµεσα 

υλικά, έµµεση εργασία, αµοιβές υπηρεσιών τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους 

και τέλη, αποσβέσεις, διάφορα άλλα έξοδα. 

Το σύνολο των δαπανών αυτών που διαµορφώνουν τα Γ.Β.Ε. είναι έµµεσες 

ως προς τα παραγόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες και συνεπώς ενσωµατώνονται 

στο κόστος αυτών µε την χρησιµοποίηση κάποιου κριτηρίου ή βάσεως 

κατανοµής. Το συνηθέστερο από τα κριτήρια κατανοµής, που 

χρησιµοποιούνται από όλα τα συστήµατα κοστολόγησης είναι οι ώρες ή αξία 

της άµεσης εργασίας. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τοµέα των µέσων παραγωγής, 

µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής της άµεσης εργασίας στο κόστος, µε 

αντίστοιχη αύξηση των αποσβέσεων του παγίου εξοπλισµού, των δαπανών 

συντήρησης αυτού κ.λ.π. δηλαδή των Γ.Β.Ε. 

Το κόστος της άµεσης εργασίας τείνει να συµπεριφέρεται ως σταθερή και όχι 

ως µεταβλητή δαπάνη, επειδή η απαιτούµενη υψηλή ειδίκευση του 

προσωπικού επιβάλλουν στην επιχείρηση να διατηρεί το προσωπικό αυτό 

ακόµη και όταν δεν απασχολείται προσωρινά. 

Το γεγονός αυτό, εκτός των άλλων, µετέτρεψε τη σχέση αµέσου – εµµέσου 

κόστους εις βάρος του πρώτου, εξασθενίζοντας έτσι την ακρίβεια του κόστους 

και συνεπώς την αξιοπιστία του. 

Η συνέχιση, συνεπώς χρησιµοποίησης των παραδοσιακών µεθόδων 

ενσωµάτωσης των εµµέσων δαπανών (Γ.Β.Ε.) στο κόστος των προϊόντων ή  

υπηρεσιών, οδηγεί σε ανακριβές κόστος. Η ανακρίβεια προκύπτει από το 

γεγονός ότι ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες επιβαρύνονται περισσότερο µε 

έµµεσες δαπάνες και ορισµένα λιγότερο, από τα ποσά µε τα οποία έπρεπε 

πράγµατι να επιβαρυνθούν. (Άρθρο Γιώργου Μανουσόπουλου, 

Οικονοµολόγου, www.specisoft.gr/smp). 

Η µέθοδος κοστολόγησης ABC έχει µία ευρύτερη θεώρηση των εξόδων από 

τα παραδοσιακά συστήµατα. ∆εν εστιάζει µόνο στην καταµέτρηση του 

κόστους προϊόντων, αλλά εντοπίζει ένα σύνολο διαφόρων ειδών κόστους για 
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καταµέτρηση, όπως είναι τα προϊόντα, πελάτες, πωλητές, λειτουργικά έξοδα, 

τοποθεσία εργοστασιακών ή γραφειακών εγκαταστάσεων, γεωγραφική 

περιοχή κ.α. 

Σε γενικές γραµµές η µέθοδος αναπτύσσεται σε τρία επάλληλα βήµατα: 

1.- Καθορισµός των δαπανών που κάνει µία επιχείρηση σε κάθε παραγωγικό 

πόρο 

2.- Καθορισµός του αριθµού και του είδους των παραγωγικών πόρων, που 

δαπανά µία επιχείρηση σε κάθε δραστηριότητα και  

3.- Καθορισµός του αριθµού και του είδους των δραστηριοτήτων  οι οποίες 

δηµιουργούν δαπάνες για κάθε αντικείµενο κόστους 

 

 

(Zhaoxun Chen and Liya Wang, «A generic activity-dictionarybased method 

for product costing in mass customization», Emerald, 2007 σελ. 682) 

 

Ένα ενδεικτικό περίγραµµα της ροής του κόστους στο σύστηµα ABC έχει ως 

εξής: 

∆ραστηριότητα 

Αντικείµενα Κόστους 

Καταµερισµός δαπάνης παραγωγ. πηγής 

Καταµερισµός κόστους δραστηριότητας 

Οδηγοί  
Κόστους 
πηγής 

Οδηγοί 
Κόστους 
∆ρ/τητας 

Παραγωγικός πόρος / 
πηγή 
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(Ιωάννα ∆ηµοπούλου – ∆ηµάκη, ∆ιοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση / 

Προϋπολογισµοί / Λήψη αποφάσεων, Εκδοτικός Οίκος INTERBOOKS, 2006. 

σελ.47) 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το σύστηµα κοστολόγησης ABC εξασφαλίζει 

αξιόπιστη πληροφορία, χάρις στον ακριβή προσδιορισµό του. 

Τα βήµατα – φάσεις που ακολουθούµε για να αναπτύξουµε το σύστηµα ABC 

είναι τα εξής: 

 

Πρόκειται για τη λειτουργική και κοστολογική υποδιαίρεση της επιχείρησης σε 

οργανωτικές, λειτουργικές και κοστολογικές υποδιαιρέσεις µε σκοπό τη 

δηµιουργία κέντρων ή θέσεων κόστους αντίστοιχων των αναπτυσσοµένων επί 

µέρους δραστηριοτήτων και µε κριτήριο την παραγωγή από κάθε 

δραστηριότητα οµοιογενούς έργου 

 

Έµµεσα κόστη Άµεσα Κόστη 

Κατανοµή του έµµεσου κόστους µε βάση 
τον βαθµό χρήσης των οδηγών κόστους 

Προϊόντα Προϊόντα 

∆εξαµενές κόστους 
κατά δραστηριότητα  

Οδηγοί κόστους κατά 
δραστηριότητα  
 

ΒΗΜΑ 1ο: Προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που µπορεί να χρησιµοποιεί 

ένα προϊόν ή µία υπηρεσία για την παραγωγή τους 
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Στο βήµα αυτό, υπολογίζουµε το κόστος που πραγµατοποιείται για κάθε 

δραστηριότητα. ∆ηµιουργούµε κέντρα κόστους αντίστοιχα των 

δραστηριοτήτων που έχουµε προσδιορίσει, και συγκεντρώνουµε σε κάθε ένα 

από αυτά, το κόστος που προκύπτει από τη λειτουργία της αντίστοιχης 

δραστηριότητας. 

Προσδιορίζουµε το πραγµατικό ποσοτικά και κατά αξία µέγεθος κάθε 

δαπάνης. Ένα µέρος από αυτές τις δαπάνες γίνεται αποκλειστικά για τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα κα την οποία επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου. Άλλες 

δαπάνες γίνονται για πολλές δραστηριότητες µαζί και πρέπει να γίνει 

κατανοµή τους, µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου κάθε φορά κριτηρίου 

κατανοµής στην κάθε δραστηριότητα. 

 

Αποτελεί το πλέον κρίσιµο στάδιο της διαδικασίας κοστολόγησης. 

Για παράδειγµα στη δραστηριότητα ΑΓΟΡΑ πρώτων υλών, κριτήριο αποτελεί 

ο αριθµός παραγγελιών αγοράς πρώτων  υλών, στη δραστηριότητα 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ παραλαµβανοµένων υλών, κριτήριο αποτελεί ο 

αριθµός ελέγχων ανά είδος πρώτης ύλης, στη δραστηριότητα ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

πρώτων υλών, κριτήριο αποτελεί ο χώρος αποθήκευσης κ.ο.κ. 

 

Εφόσον έχουµε εξασφαλίσει ακριβή προσδιορισµό του κόστους της 

δραστηριότητας, το τελικό βήµα είναι να καταλογίσουµε το κόστος στους 

τελικούς φορείς. Αυτό θα επιτευχθεί εάν µε το κόστος της δραστηριότητας 

ΒΗΜΑ 2ο: Προσδιορίζεται το κόστος κάθε δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας. 

ΒΗΜΑ 3ο: Επιλέγονται τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για τον 

καταλογισµό του κόστους κάθε δραστηριότητας στο προϊόν ή την 

υπηρεσία. 

ΒΗΜΑ 4ο: Υπολογίζεται ο συντελεστής επιβάρυνσης του κόστους προϊόντος 

ή υπηρεσίας ανά µονάδα χρησιµοποιούµενης για την παραγωγή τους 

δραστηριότητας. 
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επιβαρύνονται µόνο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούν τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα και ανάλογα µε το βαθµό ή το ποσό που τη 

χρησιµοποιούν. 

(Τα βήµατα προτείνονται στο άρθρο του Γιώργου Μανουσόπουλου, 

Οικονοµολόγου,  δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα www.specisoft.gr/smp) 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ABC 
 

5.1. Πλεονεκτήµατα 
 
Αν και είναι ξεκάθαρο ότι πρωταρχικός ρόλος του συστήµατος κοστολόγησης 

ABC είναι να παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται µε το κόστος της 

γραµµής παραγωγής, στην πραγµατικότητα προσφέρουν πολύ περισσότερα 

σε µία επιχείρηση.  

Το σύστηµα κοστολόγησης ABC (Activity – Based Costing) έχει τη δυνατότητα 

να συνδράµει στη Στρατηγική ∆ιοίκησης µειώνοντας τις οποιεσδήποτε 

διαστρεβλώσεις. Ενίοτε, το κόστος παραγωγής χρησιµεύει µόνο στον ορισµό 

της τιµής προϊόντος. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, τις τιµές ορίζουν οι 

αγορές που ανταγωνίζονται ανοικτά. Σ’ αυτήν την περίπτωση η στρατηγική 

χρήση του κόστους προϊόντος έχει δύο όψεις: πρώτον καθορίζει εάν η 

επιχείρηση είναι ικανή να ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά στην αγορά και 

δεύτερον εντοπίζει ευκαιρίες για τον εντοπισµό του κόστους. Αβεβαιότητα ή 

απόκλιση στον εντοπισµό του κόστους ενός προϊόντος που απευθύνεται στον 

πελάτη µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία, η επιχείρηση να µην 

προλάβει την είσοδο σε µία αγορά και να χάσει ευκαιρίες για λόγους 

βελτίωσης του κόστους.  

Αυξάνοντας την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν το κόστος 

προϊόντος µέσω της κοστολόγησης ABC, µία επιχείρηση βελτιώνει τη 

στρατηγική προώθησης προϊόντων πιο αποτελεσµατικά. Μία άλλη χρήση του 

µοντέλου αυτού είναι η ικανότητα να εντοπίζονται τα κόστη ανά ενέργεια σε 

ένα πλήθος διαφορετικών περιοχών κόστους. Αυτό επιτρέπει στην εταιρία να 

καθορίσει την αξία διαφόρων περιοχών κόστους. Για παράδειγµα, δεν είναι 

δύσκολο να εντοπίζονται τα έξοδα που προκύπτουν ανάλογα µε τη 

γεωγραφική περιοχή, τους πελάτες ή την οµάδα προϊόντων. (Άρθρο Γιώργου 

Μανουσόπουλου, Οικονοµολόγου, www.specisoft.gr/smp) 
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Η µεθοδολογία ABC παρέχει πολύτιµη βοήθεια αφού επιτρέπει στη ∆ιοίκηση 

να διεκπεραιώσει διάφορες σηµαντικές λειτουργίες, όπως: 

- Να εντοπίσει τις διάφορες υψηλές λειτουργικές δαπάνες ανά µονάδα 

προϊόντος και να βρει τρόπους να µειωθούν. 

- Να µετρήσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια την κερδοφορία της εταιρίας σε 

σχέση µε τις κλασσικές µεθόδους της λογιστικής. 

- Να προσδιορίσει εάν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία συνεχίζει να έχει 

λόγους ύπαρξης ή πρέπει να αντικατασταθεί µε καινούργια προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

- Να αποφασίσει εάν είναι συµφέρουσα η εσωτερική ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών (In – house) ή είναι προτιµότερο να 

ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). 

Με άλλα λόγια, η µεθοδολογία ABC υποστηρίζει τρεις σηµαντικές πτυχές, που 

σχετίζονται µε τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων µέσα στην εταιρία: 

- Την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

- Τη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας είτε µε 

την παρουσίαση και προώθηση νέων προϊόντων, είτε µε τη διακοπή 

παραγωγής µέρους αυτών. 

- Το σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

(ABC, Κοστολόγηση βασισµένη στις δραστηριότητες, CENTENTIA 

Business Solutions S.A., 14 Vournazou Str., Athens 11521, Hellas Tel.: 

+30 210 647 0670, Fax: +30 210 646 7808, email: info@cententia.com, 

url: www.cententia.com) 

 

5.2. Μειονεκτήµατα 
 
Οι Player & Keys (1995) τονίζουν ότι για την εφαρµογή της µεθόδου ABC 

συνήθως προκύπτουν θέµατα αλλαγής νοοτροπίας παρά τεχνικά 

προκειµένου να πετύχει η εφαρµογή της. Χρειάζεται ριζικές αποφάσεις. Τα 

στελέχη που θα ασχοληθούν µε την εφαρµογή της µεθόδου, θα πρέπει να 

είναι προετοιµασµένα για τυχόν αντιδράσεις από µεµονωµένα άτοµα ή και 

ολόκληρα τµήµατα διευθύνσεων της επιχείρησης µέχρι να γίνει πλήρως 

κατανοητό, ότι οι πληροφορίες που θα αντλούνται θα έχουν συνέπειες και στις 

εργασίες και στις σχέσεις εντός και εκτός της επιχείρησης. Για να συντελεσθεί 
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µε επιτυχία το πέρασµα από τη θεωρία στην πράξη και πλήρη εφαρµογή της 

µεθόδου ABC, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καθιερώσουν πλήρεις 

διαδικασίες, που θα καθορίζουν πώς και πότε οι αναφορές µε τις 

πληροφορίες θα δίνονται. Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφές στους 

συµµετέχοντες εργαζοµένους, πώς η επιχείρηση σκοπεύει να αξιοποιήσει τις 

πληροφορίες που αντλεί και πώς η αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών, θα 

επηρεάσει τους ίδιους και τα κέρδη της επιχείρησης. Τέλος, η εφαρµογή της 

µεθόδου ABC δεν θα πρέπει να διακόπτεται, καθώς απαιτούνται επενδύσεις, 

προκειµένου να επικαιροποιείται το εν λόγω σύστηµα κοστολόγησης, ώστε να 

αντανακλά τις αλλαγές των στρατηγικών µίας επιχείρησης που παρουσιάζει 

µία δυναµικότητα.  

Η διαδικασία και εφαρµογή του συστήµατος κοστολόγησης ABC προϋποθέτει 

κόστος και χρόνο και δεν είναι πρόθυµες όλες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν 

σε αυτό. Εποµένως, η εφαρµογή του συστήµατος, πρωτίστως, προϋποθέτει 

αλλαγή νοοτροπίας. (Activity – Based Costing, Monte R. Swain – Stanley E. 

Fawcett, Brigham Young Univeristy, Provo, Utah, USA σελ.397-398) 

 

6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆Η ΟΕ» 

 
6.1. Ταυτότητα Εταιρίας  

 
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆Η Ο.Ε. είναι µια σύγχρονη 

βιοµηχανία κάθετης επεξεργασίας µαρµάρων και γρανιτών, που ιδρύθηκε το 

1966 από τέσσερα αδέρφια και έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη . 

Η εταιρία ξεκίνησε ως ένα µικρό µαρµαράδικο µε πολύ χαµηλό κύκλο 

εργασιών και πολύ µικρές εγκαταστάσεις. Με πολύ σκληρή και δύσκολη 

προσωπική δουλειά η εταιρία κατάφερε να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα.   

Από το 1988 αρχίζει η σταδιακή ενασχόληση των τέκνων των αρχικών 

ιδιοκτητών µε την λειτουργία της επιχείρησης, έτσι ώστε σήµερα να έχουν 

αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και λειτουργία της επιχείρησης.   

Το εργοστάσιο καλύπτει έκταση 30 στρεµµάτων από τα οποία 6850τµ είναι  

βιοµηχανοστάσιο.  

∆ιαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και άρτια εκπαιδευµένο 

προσωπικό. Η εταιρία απασχολεί 40 άτοµα σε διοικητικό και εργατικό 
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δυναµικό, από τα οποία 6 άτοµα είναι οι οµόρρυθµοι εταίροι. Παράγει 

προϊόντα υψηλής ποιότητας από το στάδιο της κοπής ως το στάδιο της 

στίλβωσης, έτοιµα ή επί παραγγελία. 

Προσφέρει µάρµαρα και γρανίτες σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων, σχεδίων και 

διαστάσεων που χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

καθώς και όγκους, πλάκες, δάπεδα, ορθοµαρµαρώσεις. 

 

6.2. Οργάνωση – Λειτουργία 
 

6.2.1. ∆ιοίκηση  
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εταιρία είναι µία οικογενειακή επιχείρηση και 

διοικείται από όλους τους εταίρους. Συµµετέχουν όλοι στην οργάνωση και 

λειτουργία της, συνεδριάζουν σε µηνιαία βάση και εξετάζουν από κοινού τα 

προβλήµατα και την πορεία της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό λαµβάνονται οι 

απαραίτητες αποφάσεις για την εύρυθµη λειτουργία της και αφορούν: 

     

• τον καθορισµό το οργανογράµµατος, το οποίο αποτυπώνει τη 

διοικητική και οργανωτική δοµή της επιχείρησης.(σχήµα 1) 

• τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των Προϊσταµένων των 

∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της εταιρείας, αλλά και την έγκριση των 

αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων κάθε εργασίας, που επηρεάζει 

άµεσα ή έµµεσα την ποιότητα και την επιχειρηµατικότητα.        

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων     

• Επιχειρηµατικό πλάνο και στόχους για κάθε νέα χρονιά 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

Το 2004 η επιχείρηση εφάρµοσε ένα πρότυπο σύστηµα διαχείρισης 

ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000, όπου 

παρακολουθούνται συστηµατικά οι αντικειµενικοί σκοποί της εταιρίας για:  

• Ελεγχόµενες δαπάνες προµηθειών  

• Αύξηση πωλήσεων ποιοτικότερων πλακών  

• Αποδοτικότερη παραγωγή πλακών  

• Αποδοτική διαχείριση αποθεµάτων  

• Υψηλό βαθµό ικανοποίησης πελατών   

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ  
ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΠ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΥΠ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
& ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΠ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΠ. ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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• ∆ιατήρηση αποδοτικού συστήµατος διαχείρισης ποιότητας  

 

Η διοίκηση στεγάζεται σε ξεχωριστό κτίριο γραφείων δίπλα στην παραγωγή 

για τον άµεσο έλεγχο και επίβλεψη του εργοστασίου. Οι διοικούντες πιστεύουν 

ότι πρέπει να έχουν άµεση πρόσβαση στην παραγωγή, για να ελέγχουν, αλλά 

και να µπορούν να αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν προβλήµατα, που θα 

παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της παραγωγής. Σηµαντικό είναι, πως οι 

ασκούντες τη διοίκηση της εταιρίας, έχουν περάσει από όλα τα στάδια της 

παραγωγής ως εργαζόµενοι και έτσι έχουν καλύτερη άποψη για τον τρόπο 

λειτουργίας της.  

 

6.2.2. Οικονοµικό Τµήµα   
 
Το οικονοµικό τµήµα, το οποίο στεγάζεται µε την διοίκηση και το τµήµα 

πωλήσεων στελεχώνεται από 3 άτοµα. Τα άτοµα που το στελεχώνουν είναι 

υπεύθυνα για την ταµειακή και οικονοµική διαχείριση της εταιρίας, αλλά και για 

τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς την εφορία και τις τράπεζες. Επίσης το 

τµήµα κοστολόγησης συστεγάζεται µαζί µε αυτά τα δυο τµήµατα, για να έχει 

άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τις δαπάνες, που αφορούν την 

παραγωγή αλλά και ολόκληρη την επιχείρηση. Υπάρχει καθηµερινή 

ενηµέρωση της διοίκησης για την πορεία των εσόδων και εξόδων στο κλείσιµο 

της ηµέρας, έτσι η διοίκηση έχει άµεση εικόνα συνεχώς για την πορεία της 

επιχείρησης.  

    
6.2.3. Προµήθειες – Αποθήκη 

 
Το κύριο αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης κατά 90% είναι η κοπή 

και επεξεργασία µαρµάρου. Εποµένως, είναι αναγκαία η προµήθεια µεγάλης 

ποσότητας πρώτων υλών. Η προµήθεια Α’ ύλης είναι πολύ ευαίσθητη 

διαδικασία και η επιλογή της προαπαιτεί µεγάλη εµπειρία και ικανότητα. Το 

µάρµαρο είναι φυσικό υλικό µε πολλές ιδιοµορφίες και αυτός που θα κάνει την 

επιλογή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Για να καλυφθούν οι ανάγκες 

της παραγωγής, αναζητείται πρώτη ύλη και στο εξωτερικό, καθώς η εγχώρια 

αγορά δεν µπορεί να καλύψει την ζήτηση.  
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Η εταιρία προµηθεύεται πρώτη ύλη κυρίως σε όγκους µαρµάρων, τους 

οποίους τεµαχίζει σε πλάκες δύο διαστάσεων, 2 και 3 εκατοστών. Οι πλάκες 

που προκύπτουν, µπορούν είτε να πουληθούν είτε να µεταποιηθούν σε τελικά 

αγαθά, όπως σκάλες, στρώσεις, τζάκια, σουβατεπί και διάφορες άλλες ειδικές 

παραγγελίες σε ειδικές διαστάσεις. Η πρώτη ύλη µπορεί να αποτελείται και 

από έτοιµες κοµµένες πλάκες κατόπιν παραγγελίας. Οι προµήθειες και εδώ 

προέρχονται ή από την εγχώρια αγορά ή την αγορά του εξωτερικού.  

Οι αγορές α’ ύλης συνήθως γίνονται σε µεγάλες ποσότητες για την 

επίτευξη καλύτερης τιµής αγοράς, αυτό όµως προϋποθέτει και την ύπαρξη 

µεγάλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων διότι καταλαµβάνουν µεγάλο χώρο. 

Ο κύριος όγκος της α’ ύλης προέρχεται από το εξωτερικό µέσω µεγάλων σε 

ποσότητα παραγγελιών, η οποία µεταφέρεται µε ναυλωµένα καράβια. Η 

επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διαθέτει εκτός από µεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους για την κάλυψη αυτών των αναγκών και αρκετά 

µηχανήµατα βαρέως τύπου (γερανογέφυρες – κλαρκ)  για να µπορεί να 

διαχειριστεί αποτελεσµατικά την αποθήκευση και διοχέτευση της πρώτης ύλης 

στην παραγωγή. Εκτός από την κλειστή αποθήκη πρέπει να έχει και µεγάλους 

υπαίθριους χώρους (γήπεδα) για την αποθήκευση των ογκόλιθων. Για την 

παρακολούθηση και διαχείριση των υπολοίπων της αποθήκης οι εργαζόµενοι 

συµπληρώνουν καθηµερινά ένα ∆ελτίο ∆ιακίνησης Όγκων και ένα δελτίο 

διακίνησης πλακών.  

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΓΚΩΝ 

Ηµεροµηνία              /           /  20.. 

ΣΚΟΠΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΩΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ-ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΠΗ 

ΕΣΩΤ/ΚΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ 

Ηµεροµηνία       /         / 20.. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΟΓΚΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΜΑΡΚΑ 

ΠΡΟΜ/ΤΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

       

       

       

       

 

Η λειτουργία της αποθήκης και διαχείριση των προµηθειών 

αποτυπώνονται παρακάτω:  

• Εντολή παραγγελίας σε προµηθευτή   

• Παρακολούθηση πορείας παραγγελίας  

• Παραλαβή αποθήκευση σε συγκεκριµένους αποθηκευτικούς 

χώρους  

• Παράδοση α’ υλών σε παραγωγή   

• Έλεγχος υπολοίπων ασφαλείας  

• Εντολή νέας παραγγελίας σε προµηθευτή κατόπιν συνεννόησης µε 

τα τµήµατα  οικονοµικό και  πωλήσεων.   

 

6.2.4. Παραγωγή   
 

Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης έχει διάφορα στάδια τα 

οποία αναφέρονται παρακάτω:  

• Κοπή Όγκων 

- Εφόσον γίνει η αποθήκευση των πρώτων υλών στην αποθήκη, ακολουθεί 

η κοπή όγκων µαρµάρου σε τελάρο (µηχάνηµα κοπής µαρµάρου µε 

λεπίδες από διαµάντια). Σε αυτό το στάδιο παράγονται πλάκες πάχους 

δύο διαστάσεων 2 και 3 εκατοστών. Ο όγκος τοποθετείται κατάλληλα στο 

µηχάνηµα κοπής ανάλογα µε την ποιότητα της πέτρας και έτσι αρχίζει το 

κόψιµο που διαρκεί περίπου 8 µε 10 ώρες. Το έντυπο που συµπληρώνεται 

καθηµερινά είναι το παρακάτω. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΤΕΛΑΡΟΥ 

Ηµεροµηνία           /         /  20… 

ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
2CM 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
3CM 

ΣΚΟΠΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΟΓΚΟΥ 
ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΜΑΡΚΑ 

ΠΡΟΜ/ΤΗΣ 
    

ΑΠΟΘ

. 
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΞ/ΣΙΑ 

           

           

           

           

 

- Μετά την κοπή του όγκου ακολουθεί ένας έλεγχος ποιότητας πλακών για 

την περεταίρω η όχι επεξεργασία τους.   

• Επεξεργασία Πλακών  

- Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας αφορά το στοκάρισµα των πλακών από 

εξειδικευµένο προσωπικό µε ειδικές ρητίνες και δίχτυ για την ενίσχυση 

τους, όπου το απαιτούν οι περιστάσεις και στη συνέχεια το γυάλισµα. Οι 

πλάκες που δεν στοκάρονται, πάνε απευθείας για γυάλισµα.  

- Το 90% των πλακών θα περάσει από την γυαλιστική µηχανή, όπου θα 

γυαλιστούν και θα αποθηκευτούν σε καβαλέτα, σε ειδικό σκεπαστό χώρο 

και θα παραµείνουν εκεί, έως ότου πωληθούν ή αναλωθούν στο επόµενο 

στάδιο παραγωγής.  

- Και εδώ συµπληρώνεται ένα δελτίο παραγωγής όπως παρακάτω:  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ 

(ΛΟΥΣΤΡΟ) 

Ηµεροµηνία           /         /  20… 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΛΑΚΑΣ 
ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΑΡΚΑ Α-Γ-ΡΓ-Γ∆Γ-ΣΓ-

ΖΑΓ-ΑΝΤ 

Α1-Α2-Β1-

Β2 

ΑΠΟΘ-ΕΠΕΞ-

ΠΩΛ-ΕΣΩΤ.∆. 
0,02 0,03 
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• Κοπή Πλακών  

- Το δεύτερο στάδιο κοπής των πλακών είναι και το τελευταίο στάδιο 

παραγωγής. Εδώ δηµιουργούνται τα τελικά προϊόντα µαρµάρου. Κατόπιν 

παραγγελίας κατασκευάζονται και τα τελικά προϊόντα, όπως στρώσεις 

πλακών σε διάφορες διαστάσεις, σουβατεπί,  σκάλες, τζάκια, προϊόντα σε 

ειδικές διαστάσεις κατά παραγγελία.      

 Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται αναλυτικά όλη η διαδικασία παραγωγής 

της εταιρίας, από το πρώτο έως το τελικό στάδιο παραγωγής.  

• Σε πρώτο στάδιο έχουµε την παραλαβή των πρώτων υλών και 

τακτοποίηση τους στην αποθήκη. Η τακτοποίηση γίνεται ανάλογα 

µε το είδος της πρώτης ύλης. 

• Ακολούθως, έχουµε την προώθηση της πρώτης ύλης στην 

παραγωγική διαδικασία (κοπή όγκων). 

•  Ένα επόµενο στάδιο αφορά στην ενίσχυση των πλακών, όπου 

αυτό απαιτείται. 

• Περαιτέρω, οι πλάκες γυαλίζονται στη γυαλιστική µηχανή και 

πωλούνται ή αποθηκεύονται για να χρησιµοποιηθούν για 

περεταίρω επεξεργασία. 

• Μετά το στάδιο του γυαλίσµατος οι πλάκες οδηγούνται στο επόµενο 

στάδιο επεξεργασίας, ανάλογα µε το είδος της παραγγελίας.  

• Τέλος, από τα τµήµατα µικροκοπής – µουρελοµηχανής – 

καλλιτεχνικού βγαίνουν τα τελικά προϊόντα. ∆εν ακολουθεί άλλη 

επεξεργασία. Τα τελικά αγαθά είτε πωλούνται, είτε αποθηκεύονται 

για µελλοντικές πωλήσεις.    
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∆ιάγραµµα Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 

 

 

 

Όπως βλέπουµε στο διάγραµµα παραγωγής, η πρώτη ύλη µετά την πρώτη 

κατεργασία της, µπορεί είτε να πουληθεί είτε να αποθηκευτεί για µελλοντική 

χρήση της στο επόµενο στάδιο παραγωγής. Τα έτοιµα προϊόντα προορίζονται 

Παραλαβή Α’ Ύλης από 
τµήµα αποθήκης 

Αποθήκευση Α’ Ύλης 
Πλάκες   

Αποθήκευση Α’ Ύλης 
Όγκοι 

Κοπή Όγκων  
σε Τελάρο  

Πώληση  Εµπορευµάτων  
Πλάκες   

Αποθήκευση Ηµιέτοιµων 
Ετοίµων και 

Εµπορευµάτων για 
Επεξεργασία     

 Πώληση  Ηµιέτοιµων   
Πλάκες - Ειδ.∆ιαστ. 

Ενίσχυση ∆ίχτυ – 
Ρητίνες Αδύναµων 

Πλακών   

 

Τµήµα Μικροκοπής    

Γυάλισµα Πλακών  
Πλάκες   

Τµήµα Οριζοντίου 
Τελάρου       

Τµήµα 
Μουρελοµηχανής      

Τµήµα 
Καλλιτεχνικό 

Αποθήκευση 
Ετοίµων      

Πώληση  Ετοίµων     
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κυρίως για πώληση και τα υπόλοιπα για αποθήκευση, εκτός από τα προϊόντα 

του καλλιτεχνικού τµήµατος, που παράγονται µόνο για πώληση, κατόπιν 

ειδικής παραγγελίας.  

 

6.2.5. Πωλήσεις  
 
Το τµήµα πωλήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Το τµήµα στεγάζεται στα ίδια γραφεία µε την διοίκηση και το οικονοµικό 

τµήµα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Εδώ γίνονται όλες οι λήψης 

παραγγελιών. Η εταιρία δεν διαθέτει πωλητές που δραστηριοποιούνται εκτός 

της επιχείρησης, αλλά πωλητές εντός της επιχείρησης. Η εταιρία 

δραστηριοποιείται στο χώρο εδώ και 45 χρόνια περίπου και σε συνδυασµό µε 

την εξυπηρέτηση, την ποιότητα και τις χαµηλές τιµές των προϊόντων της, έχει 

γίνει γνωστή όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι πελάτες 

χονδρικής, λοιπόν, γνωρίζουν καλά την επιχείρηση και δεν χρειάζεται να τους 

προσεγγίσει κάποιος πωλητής αλλά απευθύνονται από µόνοι τους στο τµήµα 

πωλήσεων. Για την προσέγγιση των πελατών λιανικής έχουν γίνει διαφηµίσεις 

σε περιοδικά και εφηµερίδες, αλλά και οι συµµετοχές στις κλαδικές εκθέσεις 

έχουν κάνει γνωστή την επιχείρηση στο ευρύτερο πελατολόγιο. Η εταιρία δεν 

διαθέτει τµήµα µάρκετινγκ, γιατί µέχρι σήµερα δεν υπήρχαν τόσο 

εξειδικευµένες απαιτήσεις πάνω στον τοµέα αυτό. Το υποτυπώδες κοµµάτι 

του µάρκετινγκ το υποστηρίζει κατά κάποιο τρόπο το τµήµα πωλήσεων.   

Στο παρακάτω διάγραµµα αναλύονται οι λειτουργικές διεργασίες των 

πωλήσεων σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα τµήµατα παραγωγής – αποθήκης 

– προµηθειών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2000. 
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Σε κάθε διεργασία, απεικονίζονται σε ορθογώνιο περίβληµα οι αντίστοιχες 

υπό διεργασίες ( ή στάδια διεργασιών).    

 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ 

ΛΗΨΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ 
ΤΕΛΑΡΟΥ 

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ 
ΡΗΤΙΝΕΣ  

ΛΕΙΑΝΣΗ ΠΑΛΚΩΝ  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

Α’ ΥΛΩΝ 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ Α’ ΥΛΩΝ 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
&ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Α’ ΥΛΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟ∆ΟΣΙΑ  
Α’ ΥΛΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ  

ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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6.3. Οικονοµικά Στοιχεία 
Τα οικονοµικά στοιχεία της επιχειρήσεως από το λογαριασµό της γενικής 
εκµετάλλευσης  αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
  ΧΡΕΩΣΗ   

     
Ποσά Κλειόµενης Χρήσης 

2009 
 4 Οργανικά έξοδα   1.535.673,45 

60-00  - Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 148.786,62   
60-01  - Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού 372.687,37  

60-02  
- Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού 5.373,48  

60-03  
- Εργοδοτικές Εισφ. έµµισθου 
προσωπικού 44.068,20  

60-04  
- Εργοδοτικές Εισφ. ηµεροµ. 
προσωπικού 115.750,37  

60-05  - Αποζηµιώσεις απόλυσης ή εξόδου   7.857,59  

61-00  
- Αµοιβές & έξοδα υποκ.σε 
παρακρ.φόρου 8.941,76  

61-03  - Επεξεργασίες από τρίτους 126.497,91  

61-90  
- Αµοιβές τρίτων µη υποκ. σε παρακρ.. 
φόρου 5.349,90  

61-91  Πνευµατικά & καλλιτεχνικά δικ. Τρίτων   1.527,20  
61-98  - Λοιπές αµοιβές τρίτων 70,00   
62-00  - Ηλεκτρικό ρέυµα παραγωγής  94.860,88  
62-02  - Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας  101,90  
62-03  - Τηλεπικοινωνίες  19.039,52  
62-04  - Ενοίκια  74.827,05  
62-05  - Ασφάλιστρα 11.218,27  
62-07  - Επισκευές και συντηρήσεις  143.798,76  
62-03  - Λοιπές παροχές τρίτων  9.541,85   
63-03  - Φόροι τέλη κυκλοφ. µεταφ/κων µέσων  8.100,37  

63-04  
- ∆ηµοτικοί φόροι τέλη καθαριότ. 
Φωτισµ. 16.959,90  

63-98  - ∆ιάφοροι φόροι τέλη 10.065,30   
  Σύνολο  1.225.424,20  
  ∆ιάφορα Έξοδα    

64-00  - Έξοδα µεταφορών 62.736,00   
64-01  - Έξοδα ταξιδίων 19.658,01   
64-02  - Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 19.613,47   
64-03  - Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων 17.135,04   
64-04  - Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών 213,47   
64-05  - Συνδροµές-Εισφορές 112,64   
64-06  - ∆ωρεές-Επιχορηγήσεις 3.696,30   
64-07  - Έντυπα και γραφική ύλη 4.269,00   
64-08  - Υλικά άµεσης αναλώσεως 114.869,31   
64-98  - ∆ιάφορα 5.122,16   

  Σύνολο 247.425,40  
  Άλλα Οργανικά Έξοδα    

65  - Τόκοι και συναφή έξοδα 62.823,85   
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6.4. Παραδοσιακή κοστολόγηση 
Η επιχείρηση εφαρµόζει την παραδοσιακή µέθοδο της πλήρης κοστολόγησης 

για την κάλυψη των αναγκών της. Έχει οργανώσει την παραγωγή της και έχει 

εκπαιδεύσει κατάλληλα τους εµπλεκόµενους εργαζοµένους, έτσι ώστε να 

καταγράφουν και να παραδίδουν πληροφορίες καθηµερινά στο αρµόδιο 

τµήµα κοστολόγησης. Ο προϊστάµενος κάθε τµήµατος συγκεντρώνει της 

πληροφορίες και τις παραδίδει στο τµήµα κοστολόγησης. Η πληροφορίες που 

δίνει αναφέρονται σε:  

• Ώρες εργασίας   

• Ποσότητα χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης  

• Έτοιµα Προϊόντα  

• Ηµιτελή  Προϊόντα 

• Ολοκλήρωση παραγγελιών  

• Ποσότητες ∆ιακίνησης πρώτης ύλης  

• Υλικά ανάλωσης  

• ∆ροµολόγια ( παράδοση παραγγελιών)  

Μετά την συγκέντρωση και καταχώρηση των πληροφοριών στο τέλος κάθε 

έτους (ή εξαµήνου κατά περίπτωση) γίνεται η ανάλυση των δεδοµένων. Η 

εταιρία έχει αναπτύξει τα κέντρα κόστους, σύµφωνα µε τις ανάγκες κυρίως µε 

βάση την παραγωγική της ανάπτυξη. Η συγκεκριµένη ανάλυση κόστους θα 

αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα παραγωγής: Στην επεξεργασία της πρώτης ύλης, 

δηλαδή τον τεµαχισµό των όγκων µαρµάρου για την δηµιουργία των πλακών 

και στην περαιτέρω επεξεργασία τους σε στρώσεις - δάπεδα.  Άρα θα 

προσδιοριστεί το κόστος ενός παραγόµενου τετραγωνικού πλάκας 

γυαλισµένης πάχους 2 εκατοστών από πρώτη ύλη (όγκου) εξωτερικού και το 

κόστος ενός τετραγωνικού στρώσης από την ίδια πλάκα. Η µονάδα µέτρησης 

είναι το τετραγωνικό µέτρο.    

Τα κέντρα κόστους απαρτίζονται από έµµεσα και άµεσα κόστη, κύρια και 

βοηθητικά κέντρα κόστους. Κατά την πραγµατοποίηση µίας δαπάνης, το 

έξοδο µπορεί να αφορά πάνω από δύο κέντρα κόστους. Έτσι γίνεται 

διαχωρισµός της δαπάνης και αναλογίζονται τα έξοδα στο ανάλογο κέντρο 

κόστους  κατά το ποσοστό που το επιβαρύνει. 
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Η βάση υπολογισµού για τον επιµερισµό είναι διαφορετική σχεδόν για κάθε 

δαπάνη. Όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν βάσεις επιµερισµού τα 

έξοδα µεταφέρονται απευθείας στην διάθεση. Στους πίνακες που 

ακολουθούν, αναλύονται τα είδη κόστους µε τη βάση επιµερισµού τους και η 

συσσώρευσή τους στα κέντρα κόστους. Τα στοιχεία και δεδοµένα που 

λαµβάνονται υπ’ όψιν, είναι αυτά που έχουν καταγραφεί από τα διάφορα 

τµήµατα για το σύνολο της ετήσιας παραγωγής και ετησίων εξόδων στο 

τέλους µιας διαχειριστικής περιόδου. Υπάρχουν αρκετά κέντρα κόστους, τα 

οποία δεν εµπλέκονται στην διαδικασία παραγωγής που θα αναπτυχτεί 

παρακάτω και έτσι δεν αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα αναλυτικά, αλλά 

για λόγους τάξης αναφέρονται συγκεντρωτικά.   

 

Πίνακας Προσδιορισµού  άµεσου κόστους παραγωγής 

   Κύρια κέντρα κόστους     

Κωδικός - Λογαριασµός Βάση 
Επιµ/σµού. 

Τελάρο Μικροκοπή 
- ∆άπεδα 

Λείανση 
Προµ. 
όγκων 
εξωτ. 

∆ιάθεση 
Άλλα 
κέντρα 

παραγωγής 
Σύνολα 

60-00 
- Αµοιβές 
έµµισθου 
προσωπικού 

Άτοµα σε θέση 
εργασίας  

      30.501,26 66.953,98 51.331,38 51.331,38 

60-01 
- Αµοιβές 
ηµεροµίσθιου 
προσωπικού 

Άτοµα σε θέση 
εργασίας  

74.537,47 149.074,95 55.903,11 17.143,62   76.028,22 76.028,22 

60-02 

- Παρεπόµενες 
παροχές και 
έξοδα 
προσωπικού 

Άτοµα σε θέση 
εργασίας  1.074,70 2.149,39 806,02 193,45   1.149,92 1.149,92 

60-03 
- Εργοδοτικές 
Εισφ. έµµισθου 
προσωπικού 

Άτοµα σε θέση 
εργασίας        9.033,98 19.830,69 15.203,53 15.203,53 

60-04 
- Εργοδοτικές 
Εισφ. ηµεροµ. 
προσωπικού 

Άτοµα σε θέση 
εργασίας  

23.150,07 46.300,15 17.362,56 5.324,52   23.613,08 23.613,08 

60-05 
- Αποζηµιώσεις 
απόλυσης ή 
εξόδου  

Άτοµα σε θέση 
εργασίας    3.928,80       3.928,80 3.928,80 

61-00 
- Αµοιβές & 
έξοδα υποκ.σε 
παρακρ.φόρου 

∆ιάθεση         8.941,76 0,00 0,00 

61-03 - Επεξεργασίες 
από τρίτους 

Τετραγωνικά            126.497,91 126.497,91 

61-90 
- Αµοιβές τρίτων 
µη υποκ. σε 
παρακρ.. φόρου 

∆ιάθεση         5.349,90 0,00 0,00 

61-91 
Πνευµατικά & 
καλλιτεχνικά δικ. 
Τρίτων  

∆ιάθεση         1.527,20 0,00 0,00 

61-98 - Λοιπές αµοιβές 
τρίτων 

∆ιάθεση         70,00 0,00 0,00 
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62-00 
- Ηλεκτρικό 
ρεύµα 
παραγωγής 

Ίπποι µηχαν. 33.134,91 35.003,66 20.784,02   2.086,94 3.851,35 3.851,35 

62-02 
- Ύδρευση 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

∆ιάθεση         101,90 0,00 0,00 

62-03 - 
Τηλεπικοινωνίες 

∆ιάθεση         19.039,52 0,00 0,00 

62-04 - Ενοίκια ∆ιάθεση         74.827,05 0,00 0,00 

62-05 - Ασφάλιστρα ∆ιάθεση         11.218,27 0,00 0,00 

62-07 - Επισκευές και 
συντηρήσεις 

Μηχ/µα - 
Κτίριο  

15.142,01 18.693,84 4.313,96 2.875,98 6.269,63 96.503,35 96.503,35 

62-98 - Λοιπές 
παροχές τρίτων ∆ιάθεση         9.541,85 0,00 0,00 

63-03 

- Φόροι τέλη 
κυκλοφ. 
µεταφ/κων 
µέσων 

Φορτηγό           8.100,37 8.100,37 

63-04 

- ∆ηµοτικοί 
φόροι τέλη 
καθαριότ. 
Φωτισµ. 

Ίπποι µηχαν. 5.924,09 6.258,20 3.715,91   373,12 688,57 688,57 

63-98 - ∆ιάφοροι φόροι 
τέλη ∆ιάθεση         10.065,30 0,00 0,00 

64-00 - Έξοδα 
µεταφορών 

∆ροµολόγια         6.194,00 56.542,00 56.542,00 

64-01 - Έξοδα ταξιδίων Είδος 
Εµπορεύµατος  

      19.658,01   0,00 0,00 

64-02 
- Έξοδα 
προβολής και 
διαφηµίσεως 

∆ιάθεση         19.613,47 0,00 0,00 

64-03 
- Έξοδα 
εκθέσεων 
επιδείξεων 

∆ιάθεση         17.135,04 0,00 0,00 

64-04 
- Ειδικά έξοδα 
προωθήσεως 
εξαγωγών 

Είδος 
Εµπορεύµατος        213,47   0,00 0,00 

64-05 - Συνδροµές-
Εισφορές 

∆ιάθεση         112,64 0,00 0,00 

64-06 - ∆ωρεές-
Επιχορηγήσεις 

∆ιάθεση         3.696,30 0,00 0,00 

64-07 - Έντυπα και 
γραφική ύλη 

∆ιάθεση         4.269,00 0,00 0,00 

64-08 - Υλικά άµεσης 
αναλώσεως 

Τετρ/κά / 
τµήµα παρ/γής 40.204,26 42.501,64 20.952,16   3.675,82 7.535,43 7.535,43 

64-98 - ∆ιάφορα ∆ιάθεση         5.122,16 0,00 0,00 

65 - Τόκοι και 
συναφή έξοδα 

∆ιάθεση         62.823,85 0,00 0,00 

Σύνολα εξόδων 193.167,51 303.910,63 123.837,74 84.944,27 358.839,38 470.973,91 1.535.673,45 

          

   Τετραγ/κά Τετραγ/κά Τετραγ/κά Κυβικά    
Ποσότητες Παραγωγής Έτους 162451 56847 122609 5202    

          

Άµεσο Κόστος / µονάδα µέτρησης 1,19 5,35 1,01 16,33    

 

Όπως βλέπουµε στον παραπάνω πίνακα αναλύονται τα κέντρα κόστους που 

επηρεάζουν άµεσα τα είδη που κοστολογούµε. Η ποσότητες παραγωγής που 
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αναφέρονται, είναι αυτές που έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια ολόκληρου 

του έτους. Τα έξοδα που επιβαρύνουν την διάθεση θα αναλυθούν σε επόµενο 

στάδιο.  

Στον παρακάτω πίνακα επιµερίζονται τα βοηθητικά κέντρα κόστους στα κύρια 

κέντρα κόστους.  Το κόστος της λείανσης επιβαρύνει εξολοκλήρου το κόστος 

της πλάκας, διότι προηγείται της µικροκοπής. Πρώτα γυαλίζονται η πλάκες 

µαρµάρου και µετά κόβονται. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος των προµηθειών 

όγκων, βαρύνουν εξολοκλήρου το κόστος της πλάκας διότι αφορούν κόστος 

πρώτης ύλης (όγκων).  

 

Πίνακας επιµερισµού βοηθητικών κέντρων κόστους σε κύρια κέντρα 

Κέντρα κόστους  
Πλάκες 
κοµµένες / 
Τετραγωνικό 

Στρώσεις- 
∆άπεδα / 

Τετραγωνικό 

Άλλα 
κέντρα 
κόστους  

Άµεσο κόστος / τετραγωνικό  1,19 5,35   
Λείανση / τετραγωνικό  1,01     
Προµ. όγκων εξωτ./τετραγωνικό1 0,43     

Επιβάρυνση Άµεσου Κόστος 2 
Πλάκας σε στρώσεις     2,89   

Τελικό άµεσο κόστος  2,63 8,24  
 

 

Στο επόµενο στάδιο έχουµε να επιµερίσουµε τα έµµεσα έξοδα, που 

επιβαρύνουν την διάθεση. Εδώ είναι και το ποιο δύσκολο κοµµάτι, όσον 

αφορά την επιλογή για τον τρόπο επιβάρυνσης του κόστους. Η επιχείρηση 

θεωρεί ότι αυτά τα έξοδα πρέπει να επιβαρύνουν το κόστος των προϊόντων µε 

                                                 
1 Με δεδοµένο ότι όλη η πρώτη ύλη θα κοπεί, ο επιµερισµός των προµηθειών 

όγκων εξωτερικού υπολογίζεται µε βάση την αναλογία κυβικού σε τετραγωνικά. Από 

την παραγωγή γνωρίζουµε ότι από ένα κυβικό όγκου παράγονται 38 τετραγωνικά 

µέτρα πλάκας πάχους 2 εκατοστών. Έτσι, διαιρούµε το κόστος ενός κυβικού όγκου 

µε το 38 ( 16,33/ 38m2 = 0,43 / m2). 

 
2 Η επιβάρυνση του κόστους κοπής πλακών στη επεξεργασία της µικροκοπής 

προσαυξάνεται µε ένα ποσοστό της τάξης του 10% λόγω φύρας κατά την κοπή 

πλάκας σε δάπεδο.  
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δεδοµένο ότι τα αποθέµατα είναι κάθε χρόνο στο ίδιο επίπεδο χωρίς 

σηµαντικές αποκλίσεις. Έτσι για να επιβαρυνθούν οµοιόµορφα όλα τα κέντρα 

κόστους, η επιβάρυνση γίνεται στο επίπεδο της πρώτης ύλης δηλαδή των 

όγκων και εφόσον αυτοί κοπούν θα έχουν ήδη όλα τα προϊόντα αναλογία από 

το κόστος της διάθεσης. Άρα παίρνουµε το σύνολο της ποσότητας της 

πρώτης ύλης που έχει αναλωθεί στην διάρκεια του έτους και το διαιρούµε µε 

το σύνολο του κόστους διάθεσης. Στη συνέχεια το επιµερίζουµε στα άµεσα 

κόστη των δύο προϊόντων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

     

 

 
Πλάκες 2cm 
εισαγωγής / 
Τετραγωνικό 

Στρώσεις 
2cm 

εισαγωγής / 
Τετραγωνικό 

Άµεσο κόστος προϊόντων 2,63 8,24 
Σύνολο όγκων 
που αναλώθηκαν  

6338m3 
    

∆ιάθεση  358.839,58 / 6338 = 56,62     
Επιµερισµός / m2 
παραγωγής 
πλακών 

56,62 / 38m2 = 1,49 1,49 
 

Επιµερισµός / m2 
παραγωγής  
δαπέδων 

1,49*10%(προσαύξηση 
λόγω φύρας) 

 
1,64 

Συνολικό κόστος 4,12 9,88 
 

Στο µεταβλητό κόστος των προϊόντων προσθέτουµε το σταθερό κόστος που 

βρήκαµε και προκύπτει το τελικό κόστος προϊόντος, όπου θα υπολογιστεί το 

ποσοστό κέρδους και θα προκύψει η τελική τιµή πώλησης.  Στο συγκεκριµένο 

υπολογισµό δεν συµπεριλαµβάνουµε τις αποσβέσεις, διότι δεν υπάρχουν 

αρκετά στοιχεία, ώστε να γίνει και η ανάλογη κατανοµή στα κέντρα κόστους.  

 

6.5. Εφαρµογή ABC 
 

Θα εφαρµόσουµε την µέθοδο κοστολόγησης ABC και θα την συγκρίνουµε µε 

την παραδοσιακή µέθοδο. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη 

παράγραφο θα ακολουθήσουµε τα βήµατα – φάσεις που απαιτούνται για την 

εφαρµογή της µεθόδου. 
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Η όλη διαδικασία εφαρµογή της µεθόδου αφορά τα ΓΒΕ δηλαδή τα έµµεσα 

κόστη, τα οποία επιβαρύνουν το τελικό προϊόν. Γνωρίζουµε ότι ο 

υπολογισµός των  άµεσων εξόδων µπορεί να γίνει µε τον ίδιο τρόπο και για 

τις δύο τις µεθόδους, κάτι που θεωρούµε ως δεδοµένο στη συγκεκριµένη 

εφαρµογή.  Έτσι γνωρίζουµε από τον προηγούµενο υπολογισµό κόστους, ότι 

τα άµεσα έξοδα για κάθε προϊόν είναι όπως αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 Πλάκες κοµµένες 
/ Τετραγωνικό 

Στρώσεις- 
∆άπεδα / 

Τετραγωνικό 

Τελικό άµεσο κόστος  2,63 8,24 
 

Με την µέθοδο ABC πρέπει να επιµερίσουµε τα έµµεσα έξοδα µε διαφορετικό 

τρόπο από ότι έγινε στην παραδοσιακή µέθοδο. Στον πινάκα παρακάτω 

αναφέρονται τα υπόλοιπα ποσά των εξόδων που δεν έχουν επιβαρύνει άµεσα 

το κόστος των προϊόντων:  

 

Κωδικός Λογαριασµός ∆ιάθεση 
60-00  Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 66.953,98 

60-03 
 Εργοδοτικές Εισφ. έµµισθου 
προσωπικού 19.830,69 

61-00  Αµοιβές & έξοδα υποκ.σε παρακρ.φόρου 8.941,76 

61-90 
 Αµοιβές τρίτων µη υποκ. σε παρακρ.. 
φόρου 5.349,90 

61-91  Πνευµατικά & καλλιτεχνικά δικ. Τρίτων 1.527,20 
61-98  Λοιπές αµοιβές τρίτων 70,00 
62-00  Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής 2.086,94 
62-02  Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 101,90 
62-03  Τηλεπικοινωνίες 19.039,52 
62-04  Ενοίκια 74.827,05 
62-05  Ασφάλιστρα 11.218,27 
62-07  Επισκευές και συντηρήσεις 6.269,63 
62-98  Λοιπές παροχές τρίτων 9.541,85 
63-04  ∆ηµοτικοί φόροι τέλη καθαριότ. Φωτισµ. 373,12 
63-98  ∆ιάφοροι φόροι τέλη 10.065,30 
64-00  Έξοδα µεταφορών 6.194,00 
64-02  Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 19.613,47 
64-03  Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων 17.135,04 
64-05  Συνδροµές Εισφορές 112,64 
64-06  ∆ωρεές Επιχορηγήσεις 3.696,30 
64-07  Έντυπα και γραφική ύλη 4.269,00 



 

 

 
 

42 

64-08  Υλικά άµεσης αναλώσεως 3.675,82 
64-98  ∆ιάφορα 5.122,16 

65  Τόκοι και συναφή έξοδα 62.823,85 
 Σύνολο έµµεσων εξόδων 358.839,38 

  

6.5.1. Προσδιορισµός νέων δραστηριοτήτων 
 
 1ο Βήµα: Προσδιορίζονται νέες  δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν 

αναπτυχθεί στην παραδοσιακή κοστολόγηση. Οι δραστηριότητες 

προσδιορίζονται µε βάση της πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από την 

παραγωγή κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε να είναι εφικτός ο επιµερισµός 

τους µε βάση τους αντίστοιχους οδηγούς κόστους.   

     

• ∆ιαχείριση παραγγελιών  

̶ Λήψη παραγγελίας  

̶ Παράδοση παραγγελίας  

• Έλεγχος ποιότητας παραγωγής   

̶ Ποιητικός έλεγχος πρώτης ύλης  

̶ Έλεγχος πορείας παραγωγής    

̶ Ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος   

• ∆ιακίνηση προϊόντων 

̶ Αποστολή πρώτων υλών στους χώρους παραγωγής  

̶ Αποθήκευση προϊόντων 

̶ Παράδοση προϊόντων σε πελάτες  

• ∆απάνες Προβολής - Προώθησης   

̶ ∆ιαφήµιση  

̶ Εκθέσεις  

• ∆ιάφορες δαπάνες  

 

Θα µπορούσαν να υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, αλλά είναι αδύνατον 

µε τις υπάρχουσες πληροφορίες να δηµιουργηθούν δραστηριότητες, οι οποίες 

δεν θα µπορούν να αναλυθούν και να τους επιµεριστούν τα κόστη. Η 

συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών, είναι όπως έχει αναφερθεί,  ένα 

από τα ποιο δύσκολα κοµµάτια της µεθόδου κοστολόγησης, διότι απαιτούν 
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χρόνο και κόστος. Έτσι στη συγκεκριµένη επιχείρηση η ανάπτυξη έγινε στο 

επίπεδο των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί.  

 

6.5.2. Προσδιορισµός κόστους κάθε δραστηριότητας  
 

 2ο Βήµα: Εφόσον έχει γίνει ο προσδιορισµός των νέων 

δραστηριοτήτων, προσδιορίζουµε το κόστος της κάθε δραστηριότητας 

ανάλογα µε το είδος της δαπάνης:  

- Οι αµοιβές προσωπικού και οι εισφορές αναλογίζονται ανάλογα µε τα 

άτοµα και τις ώρες απασχόλησης τους σε κάθε δραστηριότητα 

- Οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων επιµερίζονται ανάλογα µε το είδος της 

παροχής που έλαβε η επιχείρηση από τρίτους.  

- Οι τηλεπικοινωνίες επιµερίζονται ανάλογα µε την διάρκεια των 

τηλεφωνηµάτων κάθε τµήµατος. Τα δεδοµένα συλλέγονται από το 

τηλεφωνικό κέντρο. 

- Τα ενοίκια επιµερίζονται ανάλογα µε το είδος του ενοικίου. Πχ. ενοίκιο 

µηχανηµάτων, ενοίκιο εγκαταστάσεων υποκαταστήµατος κ.α. 

 

Η ανάλυση γίνεται στο παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας προσδιορισµού κόστους δραστηριοτήτων ABC 

Κωδικός  Λογαριασµός  Σύνολα  

∆ιαχείριση 
Παραγγελιών  

Έλεγχος 
ποιότητας 
παραγωγής  

∆ιακίνηση 
Προϊόντων  

∆απάνες 
Προβολής - 
Προώθησης  

∆ιάφορες 
∆απάνες  

60-00  Αµοιβές έµµισθου 
προσωπικού 

66.953,98 17.200,48 10.712,64 16.738,49 12.051,72 10.250,65 

60-03 
 Εργοδοτικές Εισφ. 
έµµισθου 
προσωπικού 

19.830,69 5.094,50 3.172,91 4.957,67 3.569,52 3.036,08 

61-00 
 Αµοιβές & έξοδα 
υποκ.σε 
παρακρ.φόρου 

8.941,76  1.788,35   7.153,41 

61-90 
 Αµοιβές τρίτων µη 
υποκ. σε παρακρ.. 
φόρου 

5.349,90  1.925,96 2.139,96  1.283,98 

61-91 
 Πνευµατικά & 
καλλιτεχνικά δικ. 
Τρίτων 

1.527,20    1.527,20 0,00 

61-98  Λοιπές αµοιβές 
τρίτων 70,00     70,00 

62-00  Ηλεκτρικό ρέυµα 
παραγωγής 

2.086,94   1.043,47  1.043,47 
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62-02 
 Ύδρευση 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

101,90     101,90 

62-03  Τηλεπικοινωνίες 19.039,52 15.231,62 951,98 951,98 951,98 951,98 

62-04  Ενοίκια 74.827,05   28.060,14 38.161,80 8.605,11 

62-05  Ασφάλιστρα 11.218,27     11.218,27 

62-07  Επισκευές και 
συντηρήσεις 6.269,63   3.134,81  3.134,81 

62-98  Λοιπές παροχές 
τρίτων 9.541,85 2.099,21 1.049,60 4.770,93 534,34 1.087,77 

63-04 
 ∆ηµοτικοί φόροι 
τέλη καθαριότ. 
Φωτισµ. 

373,12     373,12 

63-98  ∆ιάφοροι φόροι 
τέλη 10.065,30     10.065,30 

64-00  Έξοδα µεταφορών 6.194,00   6.194,00  0,00 

64-02  Έξοδα προβολής 
και διαφηµίσεως 19.613,47    19.613,47 0,00 

64-03  Έξοδα εκθέσεων 
επιδείξεων 17.135,04    17.135,04 0,00 

64-05 Συνδροµές 
Εισφορές 

112,64     112,64 

64-06 ∆ωρεές 
Επιχορηγήσεις 3.696,30    3.696,30 0,00 

64-07  Έντυπα και 
γραφική ύλη 4.269,00 426,90 853,80 1.280,70  1.707,60 

64-08  Υλικά άµεσης 
αναλώσεως 

3.675,82     3.675,82 

64-98  ∆ιάφορα έξοδα 5.122,16     5.122,16 

65  Τόκοι και συναφή 
έξοδα 62.823,85     62.823,85 

Σύνολα 358.839,38 40.052,70 20.455,24 69.272,15 97.241,37 131.817,91 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν δαπάνες, που δεν 

έχουν επιβαρύνει κάποια δραστηριότητα. Αυτό γίνεται, διότι δεν µπορούν να 

αναλογιστούν σε κάποια από τις δραστηριότητες ή δεν υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικές µε την ανάλυση αυτών των δαπανών. Έτσι 

συγκεντρώνονται σε µία δραστηριότητα αποκαλούµενη ως ∆ιάφορες 

∆απάνες. Επίσης υπάρχουν δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου 

µία δραστηριότητα, οπότε είναι εύλογο το ερώτηµα, γιατί δεν επιµερίστηκαν 

σε προηγούµενο στάδιο. Η απάντηση είναι απλή. ∆εν υπήρχε τέτοια 

δραστηριότητα στη παραδοσιακή κοστολόγηση από την επιχείρηση, οπότε και 

ο επιµερισµός γίνεται σ’ αυτό το στάδιο.    
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6.5.3. Επιλογή κριτηρίων κατανοµής δραστηριοτήτων στο προϊόν   
 

 3ο Βήµα: Αποτελεί πλέον το ποιο κρίσιµο στάδιο της ABC 

κοστολόγησης. Επιλέγονται τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για τον 

καταλογισµό του κόστους κάθε δραστηριότητας στο προϊόν ή την υπηρεσία.  

 

α/α ∆ραστηριότητες Κριτήρια καταλογισµού κόστους 
δραστηριοτήτων 

1 
∆ιαχείριση Παραγγελιών 

Πώλησης 
Αριθµός Παραγγελιών Πώλησης  

2 Έλεγχος ποιότητας παραγωγής Αριθµός Ελέγχων 

3 ∆ιακίνηση Προϊόντων Αριθµός ∆ελτίων ∆ιακίνησης 

4 
∆απάνες Προβολής – 

Προώθησης 
Ποσοστό Συµµετοχής Είδους 
Προϊόντος σε προβολές   

5 ∆ιάφορες ∆απάνες Γενική Ποσότητα ανάλωσης πρώτων 
υλών (όγκων) σε κυβικά 

 

Ο καθορισµός των κριτηρίων έγινε µε βάση τις πληροφορίες και τα δεδοµένα 

που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση.   

 

6.5.4. Υπολογισµός συντελεστή επιβάρυνσης κόστους  
    

 4ο Βήµα: Υπολογίζεται ο συντελεστής επιβάρυνσης του κόστους 

προϊόντος ή υπηρεσίας ανά µονάδα. Εφόσον έχουµε εξασφαλίσει ακριβή 

προσδιορισµό του κόστους της δραστηριότητας, το τελικό βήµα είναι να 

καταλογίσουµε το κόστος στους τελικούς φορείς. Από την προηγούµενη 

ανάλυση γνωρίζουµε τα κόστη και τα επιµερίζουµε µε τα σύνολα των 

κριτηρίων ανά µονάδα προϊόντος. Από την διαίρεση προκύπτει το κόστος ανά 

µονάδα κριτηρίου. 

Τα σύνολα που παίρνουµε για κάθε είδος συντελεστή παρατίθενται παρακάτω 

ως εξής: 

- Στη διαχείριση παραγγελιών παίρνουµε το σύνολο όλων των παραγγελιών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί για τις πωλήσεις. 
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- Στον έλεγχο ποιότητας παραγωγής παίρνουµε όλα τα δελτία ελέγχου για 

όλους τους ελέγχους που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

- Στα δελτία διακίνησης λαµβάνουµε υπ’ όψιν όλα τα δελτία διακίνησης 

όλων των προϊόντων. 

- Για τις δαπάνες προβολής και διαφήµισης υπολογίζουµε ποσοστό 

συµµετοχής ανά προϊόν. 

- Στις διάφορες δαπάνες παίρνουµε το σύνολο της ανάλωσης των πρώτων 

υλών (όγκων) από ολόκληρη την παραγωγή.    

 

Πίνακας επιµερισµού κόστους ανά κριτήριο καταµερισµού 

   

∆ιαχείριση 
Παραγγελιών  

Έλεγχος 
ποιότητας 
παραγωγής  

∆ιακίνηση 
Προϊόντων  

∆απάνες 
Προβολής - 
Προώθησης  

∆ιάφορες 
∆απάνες  

   40.052,70 20.455,24 69.272,15 97.241,37 131.817,91 

Κριτήρια 
υπολογισµού  

Αριθµός 
Παραγγελιών  

Αριθµός 
Ελέγχων  

Αριθµός 
∆ελτίων 
∆ιακίνησης  

Ποσοστό 
Συµµετοχής 
Είδους 

Προϊόντος σε 
προβολές   

Γενική 
Ποσότητα 
ανάλωσης 
πρώτων 
υλών 

(όγκων) 

Σύνολο κριτηρίων 2.098 3056 3452 1,00 6338 

Συντελεστές 
οδηγών Κόστους / 
µονάδα κριτηρίου 
υπολογισµού  

19,09 6,69 20,07 97.241,37 20,80 

 

 

Τα ποσά που προκύπτουν ανά µονάδα κριτηρίου πρέπει να επιµεριστούν στα 

προϊόντα. Από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η επιχείρηση έχουµε τα 

παρακάτω δεδοµένα για το σύνολο των µονάδων που απαιτήθηκαν για την 

παραγωγή των προϊόντων που εξετάζουµε: 
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Πίνακας συνόλων µονάδων κριτηρίων ανά προϊόν  

    

Στον επόµενο πίνακα υπολογίζουµε, σύµφωνα µε τους συντελεστές 

επιβάρυνσης, το κόστος που αναλογεί σε κάθε προϊόν.  

 

Κόστος / 
∆ρασ/τητα 

Ποσότητες 
Κριτηρίων

Σύνολο 
κόστους 

Ποσότητες 
Κριτηρίων

Σύνολο 
κόστους 

∆ιαχείριση 
Παραγγελιών 19,09 525,00 10.022,25 1.023,00 19.529,07

Έλεγχος ποϊότητας 
παραγωγής 6,69 948,00 6.342,12 1.854,00 12.403,26

∆ιακίνηση 
Προϊόντων 20,07 912,00 18.303,84 1.746,00 35.042,22

∆απάνες 
Προβολής - 
Προώθησης 

97.241,37 0,10 9.724,14 0,70 68.068,96

∆ιάφορες ∆απάνες 20,80 4.275,00 88.920,00 1.662,00 34.569,60

133.312,35 169.613,11

∆ραστηριότητες 

Πλάκες ∆άπεδα 

Σύνολα

 

 

∆ραστηριότητες Κριτήρια καταλογισµού ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

∆ιαχείριση 

Παραγγελιών 

Αριθµός παραγγελιών 

πώλησης 
525 1023 

Έλεγχος 

ποιότητας 

παραγωγής 

Αριθµός ελέγχων 948 1854 

∆ιακίνηση 

Προϊόντων 
Αριθµός δελτίων διακίνησης 912 1746 

∆απάνες 

Προβολής – 

Προώθησης 

Ποσοστό αναλογίας 10% 70% 

∆ιάφορες 

∆απάνες 

Σύνολο αναλωθείσας πρώτης 

ύλης ( όγκων ) σε κυβικά 
4.275 1.662 
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Έτσι το σύνολο των δαπανών θα το διαιρέσουµε µε τις συνολικές ποσότητες 

παραγωγής για να βρούµε το τελικό έµµεσο κόστος ανά µονάδα.  

 

  Πλάκες  Στρώσεις  
Τελικό έµµεσο κόστος συνολικής 
παραγωγής  133.312,35 169.613,11 
Συνολικές παραγόµενες ποσότητες  162.451,00 56.847,00 
Τελικό έµµεσο κόστος ανά µονάδα  0,82 2,98 

 

Το τελικό έµµεσο κόστος ανά µονάδα θα το προσθέσουµε µε το τελικό άµεσο 

κόστος για να βρούµε το τελικό συνολικό κόστος παραγωγής.  

 

 Πλάκα κοµµένη / 
Τετραγωνικό 

Στρώσεις- 
∆άπεδα / 

Τετραγωνικό 

Τελικό άµεσο κόστος 2,63 8,24 

Τελικό έµµεσο κόστος 0,82 2,98 

Συνολικό τελικό κόστος 3,45 11,22 

Συνολικό τελικό κόστος 
παραδοσιακής µεθόδου 4,12 9,88 

∆ιαφορά -0,67 +1,34 

 

Παρατηρούµε διαφορές στην τιµή κόστους µε την µέθοδο ABC  σε σχέση µε 

την παραδοσιακή κοστολόγηση κατά 0,67 µικρότερη  στην τιµή της πλάκας 

και κατά 1,34 µεγαλύτερη  στην τιµή των δαπέδων. 

 
7. Συµπεράσµατα  
 
Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε, ότι δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει 

ολόκληρο το κοστολογικό σύστηµα που ήδη χρησιµοποιείται, προκειµένου να 

εφαρµοσθεί η µέθοδος κοστολόγησης ABC. Η εν λόγω µέθοδος µπορεί να 

εφαρµοστεί µόνο στις περιοχές εκείνες που είναι ιδιαιτέρα σηµαντικές για την 

επιχείρηση. Έστω και σε αυτό το επίπεδο εφαρµογής, η χρήση της µεθόδου 

ABC απαιτεί πλήθος πληροφοριών, τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να 

συγκεντρώσει µία επιχείρηση. Στη συγκεκριµένη εταιρία αναπτύχθηκε η 
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µέθοδος σύµφωνα µε τα δεδοµένα που είχαµε στη διάθεσή µας. Είναι σίγουρο 

ότι θα µπορούσε να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο, κυρίως στο επίπεδο των 

δραστηριοτήτων, αλλά τα δεδοµένα δεν µας το επιτρέπουνε. Εάν υπήρχε η 

δυνατότητα συγκέντρωσης περισσοτέρων πληροφοριών, τότε θα µπορούσε η 

συσχέτιση κόστους προϊόντος να γίνει µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Παράλληλα, 

θα εντοπίζονταν µε ακρίβεια οι περιοχές κόστους που πρέπει να αλλάξουν για 

την βελτίωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Ενδεχοµένως, οι αποκλίσεις 

να ήταν ακόµη µεγαλύτερες, εάν είχαµε περισσότερα δεδοµένα, αλλά 

αρκούµαστε σε αυτά που είναι διαθέσιµα από την εταιρία.  

Παρατηρούµε ότι πολλές δαπάνες, ακόµη και µε την εφαρµογή της µεθόδου 

ABC, δεν είναι δυνατό να επιµεριστούν άµεσα σε κάποια δραστηριότητα. 

Συνεπώς ο επιµερισµός τους πρέπει να γίνει µε την παραδοσιακή µέθοδο, 

επιµερίζοντας τις µε βάση τον συνολικό όγκο παραγωγής.  

Από την σύγκριση των δύο µεθόδων βλέπουµε ότι η απόκλιση στην τιµή 

κόστους ανά τετραγωνικό πλάκας δεν είναι τόσο σηµαντική. Οµοίως, µικρή  

σηµασία έχει η διαφορά στην τιµή των δαπέδων, αν αναλογιστούµε των όγκο 

παραγωγής σε συνδυασµό µε την τιµή πώλησης. Για την συγκέντρωση και 

διαχείριση πληροφοριών, που είναι χρήσιµες, η µέθοδος κοστολόγησης ABC 

απαιτεί πολλή µεγάλη οργάνωση και κόστος. Ακόµη προϋποθέτει την ύπαρξη 

ενός καλά δοµηµένου υπολογιστικού κέντρου και τη διαµόρφωση µιας 

καταρτισµένης οµάδας λογιστών, που θα µπορούν να αφιερώσουν µεγάλο 

µέρος του χρόνου τους στην όλη διαδικασία παραµερίζοντας άλλες εξίσου 

σηµαντικές εργασίες.   

Έτσι µε  δεδοµένο τις µικρές αποκλίσεις που προκύψαν από την σύγκριση 

του κόστους των δύο µεθόδων και του υψηλού κόστους εφαρµογής της 

µεθόδου ABC, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι θα ήταν ασύµφορη η 

εφαρµογή της µεθόδου ABC στην συγκεκριµένη επιχείρηση.  

 

8. Επίλογος 
 
Η µεθοδολογία ABC δεν υποκαθιστά το λογιστικό σύστηµα που ήδη 

χρησιµοποιείται και έχει παγιωθεί σε µια επιχείρηση. Αντίθετα, λειτουργεί 

περισσότερο ως µια ασφαλιστική δικλείδα ελέγχου ότι το οικονοµικό 

αποτέλεσµα που έχει προσδιοριστεί µε τις παραδοσιακές λογιστικές µεθόδους 
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είναι σωστό. Είναι απαραίτητο να λεχθεί ότι η παραδοσιακή 

χρηµατοοικονοµική λογιστική δεν εξετάζει σε µεγάλο βάθος τις αιτίες του 

κόστους, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για το συγκεντρωτικό οικονοµικό 

αποτέλεσµα. Στο πλαίσιο αυτό η µεθοδολογία ABC λειτουργεί 

συµπληρωµατικά εξασφαλίζοντας στα διοικητικά στελέχη το απαραίτητο 

βάθος ανάλυσης των λογιστικών γεγονότων που θα τους οδηγήσουν σε 

ορθολογική λήψη αποφάσεων.  

 

 

 

-------------------------οο------------------------ 
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