ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

διπλωματική εργασία
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ

θέμα: ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εξόδων

στις

Ελληνικές Επιχειρήσεις

επιβλέπων καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ PhD

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

διπλωματική εργασία
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ

δέμα: ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΓεΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εξόδων

στις

Ελληνικές Επιχειρήσεις

επιβλέπων καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ PhD

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Από τη 8έση αυτή, 8α ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα
τον επίβλέποντα καθηγητή κ. Σπόρο Μπαραλέζη για
την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση της
παρούσας διπλωματικής εργασίας., το συνεχές του
ενδιαφέρον, τη μεγάλη του κατανόηση στις όποιες
δυσκολίες παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση της
εργασίας και γενικά την πολύτιμη βοήθεια του σε άλες
τις φάσεις αυτής.

copyright: ©, 1998, Παπαμανώλη Μαρία

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας
απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2387 /1920 (όπως έχει
τροποποιηθεί με το Ν. 2121 / 1993 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης
(που έχει κυρωθεί με το Ν. 100 /1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή
του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε
μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του συγγραφέα

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας ερευνητικός εργασίας είναι η καταγραφή της πρακτικής
επιμερισμού των Έμμεσων Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το αν γίνεται
μερισμός των πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθηηκά κέντρα κόστους και ποιες βάσεις μερισμού
χρησιμοποιούνται, αν γίνεται επαναμερισμός των εξόδων των βοηθηηκών κέντρων κόστους στα
κύρια κέντρα και αν ναι με ποια μέθοδο και ποιες βάσεις μερισμού, ποιες οι βάσεις μερισμού στους
φορείς κόστους και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των βάσεων και, τέλος, για ποιους λόγους
κρίνεται ο μερισμός του εμμέσου κόστους σκόπιμο ή μη.
Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών έγινε μέσω ερωτηματολογίων τα οποία στάλθηκαν
ταχυδρομικά σε 50 επιχειρήσεις με μετοχές στο ελληνικό χρηματηστήριο. Οι επιχερήσεις αυτές
επιλέχθηκαν με βάση το μέγεθος τους και το είδος των δραστηριοτήτων τους. Μετά την επεξεργασία
των ερωτηματολογίων τα σημανπκότερα συμπεράσματα που προέκυμαν ήταν:
L

Η πλειομηφία των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί

πραγμαπκά μεγέθη για τον

εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αποτελεσμάτων.
2.

Περίπου οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις προβαίνουν στο διαχωρισμό των Γ.Β.Ε. σε μεταβλητά
και σταθερά. Οι ξεχωριστοί συντελεστές απορρόφησης για μεταβλητά και σταθερά έξοδα
παρέχουν σαφώς mo σημαντικές πληροφορίες στη διοίκηση από ένα ενιαίο συντελεστή.

3.

Η συντριπηκή πλειομηφία των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την πλήρη κοστολόγηση.

4. Παρά το γεγονός ότι η πλειομηφία των επιχειρήσεων του δείγματος είναι επιχειρήσεις με υμηλό
βαθμό αυτοματοποίησης (για τα ελληνικά δεδομένα), τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα αποτελούν
το 10-15% του συνολικού κόστους (έναντι του 35% του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων
των ΗΠΑ).
5.

Ο επιμερισμός των πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους εξαρτάται άμεσα
από τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας. Επιχειρήσεις στις οποίες τα παραγόμενα προϊόντα
είναι ομοιογενή και ομοιόμορφα δεν επιμερίζουν τα πρωτογενή Γ.Β.Ε. στα κέντρα κόστους
αντίθετα με επιχειρήσεις σπς οποίες τα προϊόντα απαιτούν διαφορετική και πολύπλοκη
παραγωγική διαδικασία

6.

Το 57% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν επιμερίζει τα πρωτογενή Γ.Β.Ε. στα κύρια ή βοηθηηκά
κέντρα κόστους ενώ το 47% τα επιμερίζει.

7.

Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος επαναμερισμού του κόστους των βοηθηηκών στα κύρια
κέντρα κόστους είναι η διαδοχική.

8.

Η μικρή ανταπόκριση στις ερωτήσεις που αφορούν στις βάσεις μερισμού περιορίζει σημαντικά τη
δυνατότητα διεξαγωγής συμπερασμάτων. Παρ'όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις
με:
- συνεχή μαζική παραγωγή χρησιμοποιούν ως βάση πς μονάδες του παραχθέντος προϊόντος,
- εξατομικευμένη μαζική παραγωγή χρησιμοποιούν ως βάση τις μονάδες

παραχθέντος

προϊόντος και πς ώρες Λειτουργίας των μηχανημάτων,
- εξατομικευμένη παραγωγή χρησιμοποιούν ως βάση πς εργατώρες.
9.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η επιλογή των βάσεων μερισμού είναι το «αίποαιπατό», το οποίο αποτελεί, άλλωστε και το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο κριτήριο.

10. Τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων δεν φαίνεται να ανπλαμβάνονται πλήρως τη
χρησιμότητα του μερισμού των Γ.Β.Ε. για θέματα πέρα από την κατάρπση των λογισπκών
καταστάσεων, όπως ο σχεδιασμός και η λήμη αποφάσεων, η πμολογιακή πολιπκή και ο έλεγχος
κόστους και η αξιολόγηση αποδόσεων.
1L Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενημερωμένες γύρω από πς νέες λογισπκές μεθόδους
και συγκεκριμένα γύρω από την κοστολόγηση κατά δραστηριότητα
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εισαγωγή

Κεφαλαίο ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο επιμερισμός κόστους αποτελεί εξέχον δέμα της λογιστικής εδώ και πολλά χρόνια Η
σημασία του γίνεται μεγαλύτερη σήμερα εξαιτΐας των δραμαηκών αλλαγών που έχουν προκληθεί
στο βιομηχανικό περιβάλλον. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η άμεση εργασία και οι πρώτες ύλες
αποτελούσαν το κύριο κόστος παραγωγής. Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ήταν ένα "πρόσθετο "
κόστος, μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής, και επομένως συχνά δεν θεωρούνταν
ιδιαίτερα σημαντική η διαχείρισή του. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εκτεταμένη εφαρμογή του
αυτοματισμού στις παραγωγικές διαδικασίες έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση των γενικών
βιομηχανικών εξόδων. Η ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων σε μια επιχείρηση έχει αυξηθεί και
τα προϊόντα αυτά διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τον όγκο παραγωγής και την πολυπλοκότητα των
παραγωγικών διαδικασιών που απαιτούνται Επίσης, η συνεχώς αυξανόμενη τάση για ποιοηκά
προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, καθιστά απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ποιοι
παράγοντες προκαλούν κόστος και να προσδιορίσουν όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια το
κόστος των προϊόντων. Επομένως, αφού τα γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι ένα σημαντικό ποσοστό
του συνολικού κόστους, ο επιμερισμός τους αποτελεί πρωτεύον δέμα για τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, η σημασία του επιμερισμού των Έμμεσων Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων για τις
ελληνικές επιχειρήσεις αποτέλεσε θέμα της συγκεκριμένης μελέτης.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, στο κεφάλαιο 2, γίνεται η παρουσία κάποιων βασικών
εννοιών κόστους απαραίτητων για την περαιτέρω ανάλυση του δέματος. Έτσι ορίζονται το κόστος, το
έξοδο και η δαπάνη, περιγράφονται οι έννοιες των φορέων και των κέντρων κόστους,
παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες κόστους και αναφέρεται ποια η ανάγκη ύπαρξης δεδομένων
κόστους.
Στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται να προσδιοριστεί η ανάγκη επιμερισμού του κόστος και
γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχετικά με τον ετημερισμό των Γ.Β.Ε.. Αυτή είναι μια, κατά
βάση, θεωρητική προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης και κατανόησης γενικών αρχών του
θέματος, όπως η φύση των Γ.Β.Ε., οι σκοποί επιμερισμού των Γ.Β.Ε., τα στάδια του επιμερισμού, τα
κριτήρια επιλογής των βάσεων επιμερισμού και οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες βάσεις.
Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται ευρήματα ερευνών που έγιναν κατά καιρούς σε
ξένες επιχειρήσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της διεθνούς με την εφαρμοζόμενη
πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις.

1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Δηλαδή αναφέρονται τα διάφορα
βήματα που ακολουθήθηκαν για το σχεδίασμά του ερωτηματολογίου, τα κριτήρια επιλογής του
δείγματος των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα και ο τρόπος επαφής με τις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, αυτό αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη
ενότητα γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί το προφίλ της επιχείρησης ενώ στη δεύτερη
ενότητα εξετάζεται η εφαρμογή των σταδίων επιμερισμού του εμμέσου κόστους, δηλαδή του
ετημερισμού των πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κέντρα κόστους, ο επιμερισμός του κόστους των βοηθητικών
κέντρων στα κύρια κέντρα κόστους και ο επιμερισμός των κύριων (και ενδιάμεσων κέντρων στους
φορείς κόστους.
Ακολούθως, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας μέσα από μια
συστηματοποιημένη μορφή πινάκων και ποσοστών και γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης τους.
Τέλος, το κεφάλαιο 7 περιέχει τα συμπεράσματα της έρευνας. Επιχειρείται να προσδιοριστεί
η πρακτική των ελληνικών επιχειρήσεων που σε άλλα σημεία συμφωνεί και σε άλλα απέχει από τη
διεθνή πρακτική.

2

Βασικές Έννοιες

Κεφαλαίο 2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2.1

Κόστος, Έξοδο, Δαπάνη(1,5,13)
Οι όροι κόστος, έξοδο, δαπάνη χρησιμοποιούνται στην καθημερινή οικονομική ζωή, στη

νομοθεσία και στους διάφορους κλάδους των οικονομικών επιστημών. Μιλάμε π.χ. για κόστος ζωής,
για υμηλό ή χαμηλό κόστος του α ή του 6 αγαθού, ή λέμε όη ξόδεμα ή δαπάνησα τόσο για τούτο ή
για εκείνο το αγαθό, ή ότι μου κόστισε τόσο κ.ο.κ. Η νομοθεσία μας εξ άλλου (φορολογική, εμπορική,
αγορανομική κ,τ.λ.) μιλάει για δαπάνες διαβίωσης, για έξοδα συντήρησης και επέκτασης, για βιβλίο
εξόδων, για κόστος παραγωγής και κόστος πωληθέντων, για γενικά έξοδα διαχείρισης κ.ο.κ. Η
χρήση των όρων αυτών αρκετές φορές γίνεται με τέτοιο τρόπο που καθιστά αναγκαίο τον ορισμό των
εννοιών αυτών.
Γενικά ως κόστος ορίζεται «το σύνολο των πάσης φύσεως και μορφής οικονομικών θυσιών
οι οποίες απαιτούνται για να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία - κάτω από δεδομένες κάθε φορά
τεχνικοοικονομικές συνθήκες - και να πάρει ορισμένη μορφή ή ιδιότητες καθώς και θέση στο χώρο
και στο χρόνο». Επίσης σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο «κόστος είναι η διάθεση
ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με
σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυμη
κοινωνικών αναγκών».
Το έξοδο ορίζεται ως «το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως (εξαφανιζόμενο
κόστος)». Το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωματωμένο.
Τότε το κόστος του αγαθού αυτού μετατρέπεται σε έξοδο και βαρύνει το έσοδο που προκύπτει από
την πώλησή του. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο).
Η έννοια της δαπάνης έχει σχέση με τις «διαδικασίες ή τις ενέργειες πραγματοποίησης του
κόστους ή του εξόδου» (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο). Όταν γίνεται μια δαπάνη μπορεί να
καταλήξει ή στη δημιουργία κόστους ή στη δημιουργία εξόδου.
Μεταξύ των εννοιών κόστους, εξόδου και δαπάνης υπάρχουν κάποιες ομοιότητες και
διαφορές που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα
•

το κόστος, ως τη στιγμή που θα εκπνεύσει, αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού, ενώ το έξοδο, από
τη σπγμή που θα δημιουργηθεί, αποτελεί στοιχείο διαμορφωηκό των αποτελεσμάτων της
χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιείται

•

το έξοδο, έστω και στιγμιαία, προϋπάρχει σαν κόστος, ενώ δεν ισχύει το ανάστροφο.
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•

το κόστος σαν επένδυση που δημιουργείται, είτε μέσα σε μια χρήση, είτε μέσα σε περισσότερες,
μέχρις ότου εκπνεύσει, κατά κανόνα αλλάζει μορφές. Αυτό π,χ. παρατηρείται στην περίπτωση
που το κόστος ενός μηχανήματος μετατρέπεται σε κόστος παραγωγής των προϊόντων μέσα στη
διάρκεια πολλών χρήσεων (με τη διενέργεια αποσβέσεων) ή στην περίπτωση που το κόστος μιας
πρώτης ύλης μετατρέπεται σε κόστος παραγωγής έπειτα από τη βιομηχανοποίησή της. Τελικά,
στα παραδείγματα αυτά, το κόστος του ετοίμου προϊόντος εκπνέει με τη μετατροπή του σε έξοδο
όταν το προϊόν αυτό πωλείται, είτε στην ίδια, είτε στις επόμενες χρήσεις από εκείνη που
παράγετατ

•

το έξοδο σχηματίζεται από το κόστος που, μέσα σε μία χρήση, εκπνέει και αποτελεί ένα
αυτοτελές μέγεθος που συσχετίζεται με το έσοδο για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, με
βάση την ισότητα·
ΕΣΟΔΑ Χρήσεως - ΕΞΟΔΑ Χρήσεως = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως (±)
Τα έξοδα της χρήσεως σχηματίζονται από το κόστος κτήσεως ή παραγωγής των πωλημένων,
αυξημένο με το κόστος των λειτουργιών διοίκησης, διάθεσης, χρηματοοικονομικής και ερευνών
- ανάπτυξης, που έχουν ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής.

•

η δαπάνη συνδέεται με το κόστος πάγιας ή τρέχουσας μορφής μόνο σαν ενέργεια ή διαδικασία
πραγματοποίησής του. Δεν είναι έννοια διαφορεπκή από τις έννοιες του κόστους και του
εξόδου. Αποτελεί απλώς τη μία από τις δύο εξωτερικές όμεις αυτών, δηλαδή τη συγκεκριμένη
ενέργεια πραγματοποίησής τους ( όπως π.χ. απόφαση επένδυσης ή διακανονισμός αξίας) και την
αριθμητική έκφρασή τους (όπως αχ. η αξία πρώτης ύλης δρχ. 100 αναλύεται σε τιμολογιακή αξία
δρχ. 70, σε δασμούς και λοιπούς φορείς εισαγωγής δρχ. 20 και σε λοιπά έξοδα αγοράς δρχ. 10).

2.2

Φορείς και Κέντρα Κόστους
Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος περί κόστους αν δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία πρέπει

να κοστολογηθούν. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τα οποία κοστολογούνται λέγονται φορείς
κόστους.
Το κόστος όμως δεν μετράται μόνο σε σχέση με τους φορείς του αλλά και σε σχέση με τα
κέντρα του. Ως κέντρο (Α θέση, Α τμΑμα, Α σταθμός) κόστους χαρακτηρίζεται μια πραγματική
ή ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής δραστηριότητας της επιχειρήσεως, μέσα στην οποία παράγεται
έργο ομοιογενές και η οποία (υποδιαίρεση) γίνεται για σκοπούς λογιστικής ομαδοποιήσεως συγκεντρώσεως των δαπανών που γίνονται χάριν του τμήματος της δραστηριότητας αυτής, με
παραπέρα σκοπό την κατανομή του κόστους στα έργα που παράγονται στο τμήμα, αλλά και για
λόγους ελεκτικούς (μέτρηση της αποδοτικότητας κάθε κέντρου κόστους).
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Τα κέντρα κόστους μπορεί να συμπίπτουν ή να μη συμπίπτουν με την διαίρεση της
επιχείρησης σε Λειτουργίες. Μπορεί επίσης να συμπίπτουν ή όχι με τη διαίρεση της επιχείρησης σε
τμήματα Το τμήμα είναι πραγματική υποδιαίρεση ενός οργανισμού που γίνεται για διοικηπκούς
σκοπούς, δηλ. για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό των ευθυνών. Το τμήμα
ανταποκρίνεται στο οργανόγραμμα της επιχείρησης και στις διαβαθμίσεις της εξουσίας μέσα
σ'αυτήν.
Όμως το κέντρο κόστους είναι υποδιαίρεση ενός οργανισμού, που γίνεται, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, με σκοπό τη μέτρηση των δαπανών μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας και τον
καταΛογισμό των δαπανών της δραστηριότητας αυτής στα προϊόντα Θα μπορούσε, βέβαια, κανείς να
υποθέσει, όπ στη διοικηηκή διαίρεση της επιχείρησης (τμήματα), αντιστοιχεί η διαίρεσής της σε
κέντρα κόστους, μ'άλλα λόγια όπ η Λογισπκή διάρθρωση της επιχείρησης σε κέντρα κόστους
ανπστοιχεί στην τεχνολογική της διάρθρωσα Αυτό είναι πιθανό αλλά όχι και απαραίτητο, διότι:
είναι δυνατό δύο ή περισσότερες διοικηηκές υποδιαιρέσεις (αχ. τεχνολογικά κέντρα) να
συγχωνευθούν λογισπκά και να παρακολουθηθούν με ενιαία θέση κόστους. Έτσι αχ. αν σ'ένα
εργοστάσιο έχουμε τμήματα ξήρανσης, άλεσης, εκχύλισης, συμπύκνωσης, μησίματος, συσκευασίας,
είναι δυνατό τα τρία πρώτα τμήματα να αποτελέσουν το ανπκείμενο ενιαίου κέντρου κόστους.
αλλά και το αντίστροφο είναι δυνατό να συμβεί: ένα τμήμα ή κέντρο δραστηριότητας της
επιχείρησης, μπορεί να παρακολουθείται λογισπκά με περισσότερα από ένα κέντρα κόστους. Αυτό
μπορεί να συμβεί, όταν το έργο που εκτελείται στα πλαίσια του τμήματος (διοικηπκής υποδιαίρεσης)
είναι ανομοιόμορφο. Έτσι αχ. αν στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχουν περισσότερα
εργαστήρια, όπου συντελείται διαφορεπκή επεξεργασία και έχουν διαφορεπκό κόστος λειτουργίας,
θα ήταν σφάλμα να επιβαρυνθεί με το ίδιο ποσό ένα προϊόν Α που «πέρασε» από το εργαστήριο Ej,
σε σχέση με άλλο προϊόν Β που «πέρασε» από το εργαστήριο Ε2 , αφού η επεξεργασία στα δύο
εργαστήρια δεν στοιχίζει το ίδιο.
Η παραπάνω διαμόρφωση (δημιουργία περισσοτέρων κέντρων κόστους στα πλαίσια
τμήματος) είναι επίσης δυνατή, όταν το τμήμα υποδιαιρείται παραπέρα και σε κάθε μια από τις
υποδιαιρέσεις

αυτές

τοποθετείται

προϊστάμενος

-

φορέας

ευθύνης,

του

οποίου

η

αποτελεσμαπκότητα είναι επιθυμητό να ελεχθεί (στην περίπτωση αυτή έχουμε τα λεγάμενα κέντρα
ευθύνης).

2.3

Κατηγορίες Κόστους (1)
Μέχρι σπγμής έχει γίνει λόγος για το κόστος σαν μια γενική έννοια Αν ληφθούν unoyn

διάφορα κριτήρια, το κόστος μπορεί να καταταχθεί σε διάφορες κατηγορίες.
1. Αν ληφθεί σαν κριτήριο η μονάδα μέτρησης, το κόστος διακρίνεται σεανά μονάδα ή
συνολικό. Το ανά μονάδα κόστος υπολογίζεται όταν διαιρεθεί το συνολικό κόστος με τον
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αριθμό των μονάδων που έχουν παραχθεί. Το ανά μονάδα κόστος είναι χρήσιμο διότι δίνει
αμέσως την αίσθηση του πόσο κόσησε μια μονάδα προϊόντος. Αν π.χ. το συνολικό κόστος μιας
εκδρομής ήταν 20,000 δρχ., το κόστος κατ'άτομο θα είναι 1,000 δρχ. αν συμμετείχαν 20 άτομα, ή
200 δρχ. αν συμμετείχαν 100 άτομα Η βάση ως προς την οποία θα υπολογισθεί το ανά μονάδα
κόστος πρέπει να έχει σημασία και να είναι αναγνωρίσιμη από εκείνους οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για το ύμος του συνολικού κόστους. Πχ. η βάση αυτή μπορεί να είναι μηχανοώρες αν
πρόκειται για το εργοστάσιο αλλά μπορεί να είναι κιλά αν πρόκειται για το τμήμα συσκευασίας
ετοίμων προϊόντων.
2.

Αν ληφθεί σαν κριτήριο η συσχέτιση του με το ανπκείμενο κόστους ή η αιτία ύπαρξής του, το
κόστος διακρίνεται σε άμεσο ή έμμεσο. Αμεσο είναι το κόστος εκείνο που σχετίζεται άμεσα με
το φορέα του κόστους. Έμμεσο είναι οποιοδήποτε κόστος που δεν είναι άμεσο, δηλαδή η
ύπαρξή του σχετίζεται με περισσότερα του ενός ανπκείμενο κόστους. Ως εκ τούτου το έμμεσο
κόστος έχει ανάγκη επιμερισμού, όπως θα δούμε στο 3ο κεφάλαιο.
Πολλές φορές ο χαρακτηρισμός ενός κόστους σαν άμεσου ή έμμεσου μπορεί να αλλάξει αν
αλλάξει το ανπκείμενο της κοστολόγησης. Πχ. ο μισθός του προϊσταμένου ενός τμήματος είναι
άμεσο κόστος αν η κοστολόγηση γίνεται κατά τμήμα της επιχείρησης (κέντρα κόστους), αλλά
είναι έμμεσο κόστος αν η κοστολόγηση γίνεται κατά προϊόν της επιχείρησης (φορείς κόστους).

3.

Αν ληφθεί σαν κριτήριο η συσχέπση του με τις μεταβολές του όγκου παραγωγής, το κόστος
διακρίνεται σε μεταβλητό, σταθερό ή ημιμεταβλητό. Μεταβλητό είναι το κόστος εκείνο το
οποίο παραμένει αμετάβλητο ανά μονάδα προϊόντος αλλά μεταβάλλεται ευθέως στο σύνολό του
με πς μεταβολές του όγκου παραγωγής. Δηλαδή αν μια επιχείρηση παράγει ηλεκτρικά
αυτοκινητάκια - παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρες που κοσπζουν 1,000 δρχ. ο ένας,
το συνολικό κόστος των κινητήρων θα είναι 1,000 δρχ. επί τον αριθμό των παιχνιδιών που θα
παραχθούν . Σταθερό είναι το κόστος εκείνο το οποίο δεν μεταβάλλεται στο σύνολό του σε
σχέση με τον όγκο παραγωγής, αλλά μεταβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος ανπστροφα με πς
μεταβολές του όγκου παραγωγής. Δηλαδή αν η επιχείρηση που αναφέρεται πιο πάνω αγοράσει
ένα βαφείο για να βάφει τα αυτοκινητάκια το οποίο στοιχίζει 100,000δρχ., το συνολικό κόστος
του βαφείου δεν θα μεταβληθεί με τον όγκο παραγωγής, ενώ το κόστος ανά αυτοκινητάκι θα
μειωθεί όσο περισσότερα παράγοντα! ή θα αυξηθεί όσο λιγότερα παράγονται. Αν παραχθούν και
βαφούν 1,000 αυτοκινητάκια το ανά μονάδα προϊόντος σταθερό κόστος που αναλογεί στο
καθένα θα είναι 100 δρχ. Αν βαφούν 500 παιχνίδια το ανά μονάδα σταθερό κόστος θα είναι 200
δρχ., ενώ αν βαφούν 2000 παιχνίδια το ανά μονάδα σταθερό κόστος θα είναι 50 δρχ.
Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το σταθερό κόστος θεωρείται «σταθερό» πάντα σε
σχέση με μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή με ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγικής
δραστηριότητας, δηλαδή μέσα σε ένα σχετικό χρονικό ή άλλο πλαίσιο. Έξω από το πλαίσιο αυτό
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ένα σταθερό κόστος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο επίπεδο. Δεν θα ήταν λάθος να λεχθεί ότι,
μακροχρονΐως, κάθε σταθερό κόστος μετατρέπεται σε μεταβλητό. Πχ. το ενοίκιο μπορεί να είναι
σταθερό για ένα χρόνο, αλλά αν κάθε χρόνο μεταβάλλεται, τότε εξελίσσεται σε μεταβλητό.
Συνήθως το σταθερό κόστος παραμένει σταθερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή επίπεδα
όγκου παραγωγής. Για το λόγο αυτό θεωρείται αμετάβλητο ως προς πς μεταβολές της
παραγωγικής δραστηριότητας.

Ημιμεταβλητό κόστος είναι εκείνο που προέρχεται από

τον συνδυασμό των δυο προηγουμένων. Το ημιμεταβλητό κόστος αποτελείται από ένα σταθερό
τμήμα και από ένα μεταβλητό τμήμα Για το λόγο αυτό το ημιμεταβλητό κόστος ονομάζεται και
μικτό κόστος. Παράδειγμα ημιμεταβλητού κόστους είναι η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου. Η
χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου αυτού συνεπάγεται για την επιχείρηση ένα σταθερό κόστος ( το
λεγόμενο πάγιο που είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των χιλιομέτρων που θα γίνουν) και ένα
μεταβλητό κόστος που αφορά το κόστος κάθε χιλιομέτρου. Τα ημιμεταβλητό κόστη πρέπει να
χωρίζονται στο σταθερό και στο μεταβλητό τους τμήμα, όταν κανείς ασχολείται με τον
προγραμματισμό ή τον έλεγχο της δράσης της επιχείρησης.
4. Αν ληφθεί σαν κριτήριο το πότε το κόστος θα βαρύνει ή θα αφαιρεθεί από τα έσοδα μιας
χρονικής περιόδου, η διάκριση που μπορεί να γίνει είναι μεταξύ κόστους προϊόντος και κόστους
περιόδου. Το κόστος άλλοτε εμφανίζεται αρχικά σαν περιουσιακό στοιχείο και στη συνέχεια
μετατρέπεται σε έξοδο και άλλοτε είναι έξοδο από τη στιγμή της δημιουργίας του. Για να υπάρξει
σωστή μέτρηση του εισοδήματος ή του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης για μια
χρονική περίοδο πρέπει να συσχεπσθούν τα έξοδα και τα έσοδα της ίδιας περιόδου. Το κόστος
ενός προϊόντος αποτελεί ται από όλα τα κόστη που έχουν σχέση με το προϊόν δηλαδή πς
πρώτες ύλες, την άμεση εργασία και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα
ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν και όταν ολοκληρωθεί

Τα κόστη αυτά
η παραγωγή του

αποθεματοποιούνται μαζί του. Όταν πωληθεί το προϊόν και δημιουργηθεί το έσοδο από την
πώληση τότε δικαιολογείται το όπ τα κόστη αυτά έγιναν για να πραγματοποιηθούν έσοδα και
έτσι το κόστος παραγωγής των παραχθέντων προϊόντων, που μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτελούσε
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, μετατρέπεται σε έξοδο, το γνωστό κόστος πωληθέντων,
που αφαιρείται από τα έσοδα της περιόδου. Το κόστος που δεν συνδέεται απευθείας με το
παραγόμενο προϊόν δεν αποθεματοποιείται και ονομάζεται κόστος περιόδου. Αν ένα κόστος
περιόδου γίνεται για να επιβαρύνει τα έσοδα ή το εισόδημα μιας μόνο χρονικής περιόδου
ονομάζεται «δαπάνη εισοδήματος». Ο μισθός του διευθυντή του εργοστασίου είναι παράδειγμα
μιας δαπάνης εισοδήματος. Αν ένα κόστος περιόδου γίνεται για να επιβαρύνει τα έσοδα ή το
εισόδημα περισσοτέρων από μιας χρονικής περιόδου ονομάζεται «δαπάνη κεφαλαίου». Οι
δαπάνες κεφαλαίου εμφανίζονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού και μετατρέπονται σε έξοδα
τμημαπκά ή περιοδικά. Η αγορά του κηρίου του εργοστασίου είναι παράδειγμα μιας δαπάνης
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κεφαλαίου. Η μετατροπή του κόστους αυτού σε έξοδο θα γίνει τμηματικά μέσω ετησίων
αποσβέσεων.
5. Αν ληφθεί σαν κριτήριο ο χρόνος, το κόστος διακρίνεται σε ιστορικό και προϋπολογιστικό. Το
ιστορικό κόστος ονομάζεται επίσης και πραγματικό κόστος ή απολογισηκό κόστος επειδή
για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένο δηλαδή έξοδα που ήδη έχουν
συμβεί. Το προϋπολογισμένο ή μελλονπκό κόστος στηρίζεται σε εκημήσεις σχεπκά με τα
ποσά των εξόδων που θα συμβούν στο μέλλον. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και η
περίπτωση του «κόστους ευκαιρίας» με το οποίο μπορεί να συγκριθεί το προϋπολογιστικό κόστος
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχεπκά με μακροπρόθεσμες
επενδύσεις που θα δεσμεύσουν σημανπκά κεφάλαια της επιχείρησης για μεγάλο χρονικό
διάστημα Το κόστος ευκαιρίας ισούται με το όφελος που χάνει η επιχείρηση παίρνοντας μια
συγκεκριμένη απόφαση και όχι μια άλλη εναλλακπκή της. Η ανάγκη αναφοράς στο κόστος
ευκαιρίας πηγάζει από το γεγονός όπ οι πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης δεν είναι
απεριόριστες. Το κόστος ευκαιρίας π.χ. της απόφασης στην οποία καταλήγει η διοίκηση της
επιχείρησης για να αγοράσει ένα μηχάνημα είναι ο τόκος των χρημάτων που χάνει αν είχε πάρει
την εναλλακπκή απόφαση να τοποθετήσει τα κεφάλαια αυτά σε ένα προθεσμιακό λογαριασμό
καταθέσεων.
6. Αν ληφθούν σαν κριτήριο οι λειτουργίες της επιχείρησης, το κόστος διακρίνεται σε κόστος
παραγωγής ( βιομηχανοποίησης), κόστος διοίκησης, κόστος πωλήσεων ή διάθεσης και κόστος
χρηματοδότησης. Το άθροισμα όλων αυτών των επί μέρους ειδών κόστους αποτελεί το συνολικό
κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, που μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

1) Πρώτες Ύλες

_

2) Αμεση Εργασία
3) Αμεσα Έξοδα

Αμεσο Κόστος
__

4) Γενικά Έξοδα
α) Εργοστασίου (Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα)
Ολοκλήρου του εργοστασίου

Κόστος

Σ

Παραγωγής

Υ

A

Ν Κ

Βιομηχανοποίησης Ο Ο

Κύριων Παραγωγικών Τμημάτων

Λ Σ

Βοηθηπκών Τμημάτων ή Υπηρεσιών

I Τ

β) Διοίκησης

ΚΟ

δ) Χρηματοδότησης

Ο Σ
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Τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος παραγωγής ή βιομηχανοποίησης μπορούν να
ομαδοποιηθούν και κατά άλλο τρόπο ώστε να προκύμουν οι έννοιες του «αρχικού κόστους» και του
«κόστους μετατροπής». Το αρχικό κόστος αποτελείται από πς πρώτες ύλες, την άμεση εργασία και τα
άμεσα έξοδα, δηλαδή το κόστος που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή των προϊόντων. Το κόστος
μετατροπής αποτελείται την άμεση εργασία, τα άμεσα έξοδα και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα,
δηλαδή το κόστος που συνδέεται με την επεξεργασία των πρώτων υλών και την μετατροπή τους σε
προϊόντα
Αν το συνολικό κόστος διαιρεθεί με πς μονάδες του προϊόντος που παρήχθησαν θα
προκύμει το ανά μονάδα συνολικό κόστος και αν σ'αυτό προστεθεί το ανά μονάδα προϊόντος
κέρδος, το άθροισμα θα είναι η ανά μονάδα προϊόντος πμή πώλησης. Στη συνέχεια γίνεται μια
ανάλυση των επιμέρους παραγόντων που συνθέτουν το συνολικό κόστος λειτουργίας της
επιχείρησης.
Πρώτες Ύλες είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν.
Αποτελούν τμήμα του άμεσου κόστους διόπ επιβαρύνουν απ'ευθείας το παραγόμενο προϊόν. Στο
παραγόμενο προϊόν ενσωματώνονται και άλλα υλικά τα οποία λόγω της μικρής τους αξίας σε σχέση
με τα κύρια υλικά ονομάζονται «βοηθηπκά υλικά».
Άμεση Εργασία είναι η εργασία την οποία προσφέρουν οι εργάτες που απασχολούνται
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, ανεξάρτητα από το
αν γίνεται χειρωνακτικά ή μέσω του χειρισμού μηχανημάτων.
Άμεσα Έξοδα είναι όλα εκείνα τα οποία γίνονται για ένα συγκεκριμένο φορέα κόστους,
εκτός βέβαια από πς πρώτες ύλες και την άμεση εργασία, άρα πρέπει να τον επιβαρύνουν άμεσα και
να συμπεριληφθούν στο άμεσο κόστος του. Γΐχ. τα εξής έξοδα είναι άμεσα;
*

το ενοίκιο μιας μηχανής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μόνο
προϊόντος.

*

τα έξοδα που αφορούν τη συντήρηση ενός τέτοιου μηχανήματος.

*

τα έξοδα που αφορούν το σχεδίασμά ενός συγκεκριμένου φορέα κόστους.
Γενικά έξοδα είναι όλα τα υπόλοιπα έξοδα της επιχείρησης. Τα Γενικά Έξοδα χωρίζονται

σε τέσσερις κατηγορίες; εκείνα που αφορούν το Εργοστάσιο (ολόκληρο ή τα κύρια παραγωγικά
τμήματα ή πς υπηρεσίες του), εκείνα που αφορούν τη Διοίκηση της επιχείρησης, εκείνα που αφορούν
πς Πωλήσεις ή τη Διάθεση των προϊόντων και εκείνα που αφορούν τη Χρηματοδότηση της
επιχείρησης.
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα είναι όλα τα έξοδα που δημιουργούνται από την έναρξη της
παραγωγής μέχρι του σημείου όπου τα προϊόντα είναι έτοιμα να μπουν στην Αποθήκη Ετοίμων
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Προϊόντων ή να σταλούν στον πελάτη και τα οποία 8α βαρύνουν τα παραγόμενα προϊόντα, χωρίς
όμως να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα με αυτά. Παραδείγματα τέτοιων εξόδων είναι:
L

Τα ενοίκια και τα ασφάλιστρα που πληρώνονται για το εργοστάσιο.

Ζ

Η έμμεση εργασία, δηλαδή η εργασία η οποία προσφέρεται όχι για να γίνει επεξεργασία του
προϊόντος αλλά για να υποβοηδηθεί η επεξεργασία αυτή. Πχ. η εργασία του αποδηκάριου, των
επιθεωρητών, των συντηρητών μηχανημάτων, των καθαριστριών κ.λα είναι άμεση εργασία

3.

Η ενέργεια για να κινηθούν τα μηχανήματα του εργοστασίου.

4. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στην παραγωγή τα βοηθητικά τμήματα του εργοστασίου όπως π.χ.
Γραφείο Κίνησης, Αναμυκτήριο κ.λ.π.
5.

Τα διάφορα αναλώσιμα υλικά όπως αχ. στουπιά, μηχανέλαια, εργαλεία κ.λα Τα αναλώσιμα
υλικά πολλές φορές ονομάζονται και έμμεσα υλικά.

6.

Οι αποσβέσεις, η συντήρηση και οι επισκευές των κτιρίων του εργοστασίου, των μηχανημάτων,
των εργαλείων κ.λα

7.

Ο μισθός του διευθυντή του εργοστασίου.
Γενικά Έξοδα Διοίκησης είναι τα έξοδα που δημιουργούνται στα πλαίσια της διοίκησης

της επιχείρησης. Πχ. το ενοίκιο, ο φωπσμός και η θέρμανση των κεντρικών γραφείων, οι μισθοί των
γραμματέων, των λογιστών, του γενικού διευθυντή, οι αμοιβές των νομικών συμβούλων κ.λα
Γενικά Έξοδα Πωλάσεων ή Διάθεσης είναι τα έξοδα που δημιουργούνται για να
προωθηθούν οι πωλήσεις και να φτάσουν τα προϊόντα στον τελικό καταναλωτή. Πχ. η διαφήμιση, ο
μισθός του διευθυντή πωλήσεων, οι προμήθειες των πωλητών, η προετοιμασία προσφορών, τα έξοδα
αποθήκης των ετοίμων προϊόντων, τα μεταφορικά, τα υλικά συσκευασίας κ.λπ.
Γενικά Έξοδα Χρηματοδότησης είναι τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότησης
της επιχείρησης, δηλαδή αυτά που καταβάλλονται για τη δανειοδότησή της.

2.4 Η Ανάγκη ύπαρξης Δεδομένων Κόστους
Ο αντικειμενικός σκοπός της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι να την διοικήσει κατά τον mo
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Αυτό θα το επιτύχει μόνο αν έχει όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες σχεπκά με τους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν πάνω στην επιχείρηση.
Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι:

1.

Η αγορά, δηλαδή οι δυνατότητες της αγοράς να απορροφήσει το προϊόν που παράγει η
επιχείρηση ή οι προτιμήσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών.

2.

Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δηλ. η τιμή ή η ποιότητα των προϊόντων της
επιχείρησης σε σχέση με εκείνα τα οποία προσφέρουν οι ανταγωνιστές της.
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3.

Το οικονομικό περιβάλλον, δηλ. οι διάφορες τάσεις ίων οικονομικών μεγεθών, η ύπαρξη
ευκολίας πιστώσεων, η φορολογία κ.λα

4.

Οι συνθήκες παραγωγής, δηλ. π.χ. η ύπαρξη ή όχι ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά
εργασίας, η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης, οι απαιτήσεις της παραγωγικής
διαδικασίας, η ευκολία ή όχι προμηθειών.

5.

Το κόστος.

Οι απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με τον τελευταίο παράγοντα δηλ. το κόστος
δίνονται στους αρμόδιους διευθυντές με τη βοήθεια της κοστολόγησης. Κοστολόγηση είναι το
σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να
καταγράμουν και να επιμερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες ώστε να προσδιορισθεί το κόστος
παραγωγής ενός προϊόντος (ή μιας παραγωγικής διαδικασίας ή μιας υπηρεσίας που υπάρχει μέσα
στην επιχείρηση).
Οι σχετικές με το κόστος πληροφορίες εξυπηρετούν διαφόρους σκοπούς σε μια
ετηχείρηση:(11)
•

του έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

•

την αξιολόγηση της αποδοτικότητας ανθρώπων και δραστηριοτήτων

•

την εκπ'μηση της κερδοφορίας προϊόντων, πελατών κ.ο.κ. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται
στη λήμη αποφάσεων που αφορούν την κατανομή πόρων και σε μερικές περιπτώσεις την
τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης

•

τη λήμη στρατηγικών αποφάσεων και το μακροχρόνιο σχεδίασμά, όπως είναι η ανάπτυξη ενός
νέου προϊόντος, η επένδυση σε εξοπλισμό κ.λπ.

•

την ενημέρωση μέσω των λογιστικών καταστάσεων των επενδυτών, των αρμοδίων κρατικών
υπηρεσιών και άλλων ενδιαφερομένων από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Για το
σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει το εισόδημα και το κόστος αποθεμάτων σύμφωνα
με τις γενικές αρχές λογιστικής.
Η χρησιμότητα της κοστολόγησης, δηλ. της βοήθειας που μπορεί να προσφέρει σ'έυα

διευθυντή,

είναι φανερή. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι ο υπολογισμός του κόστους είναι

απαραίτητο να γίνεται έτσι ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να του βοηθούν σε θέματα σχεπκά με
το κόστος, τα οποία θέλει να παρακολουθήσει. Αυτό σημαίνει ότι η χρησιμότητα της κοστολόγησης
εξαρτάται από την ανάγκη πληροφόρησης. Δεν έχει νόημα δηλαδή ένα σύστημα κοστολόγησης το
οποίο, όσο λεπτομερειακό και αν είναι, υπολογίζει κόστος που δεν λαμβάνει κανείς υπόμη του. Ούτε
δα ήταν σωστό να πει κανείς ότι το κόστος είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα λάβει υπόμη του
ένας διευθυντής όταν διοικεί μια επιχείρηση ή ένα τμήμα της επιχείρησης. Εκείνο που μπορεί να
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λεχθεί με βεβαιότητα είναι ότι κανείς «ικανός» διευθυντής δεν θα επιχειρήσει να διοικήσει μια
επιχείρηση χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις καλύτερες πληροφορίες σχεπκά με το κόστος.

12

Επιμερισμός Κόστους

Κεφαλαίο 3
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

3.1

Η Ανάγκη Επιμερισμού του Κόστους(5,7,14,18,23)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο τονίστηκε πόσο σημαντικός παράγοντας για τη αποτελεσματική
διοίκηση μιας επιχείρησης είναι το κόστος. Μια μεγάλη κατηγορία κόστους αποτελούν τα έμμεσα
έξοδα, τα οποία ως ποσοστό του συνολικού κόστους παρουσιάζουν αυξητυ<ή τάσα Αυτό οφείλεται
τόσο στον υμηλό αυτοματισμό που χαρακτηρίζει τις βιομηχανίες τα τελευταία χρόνια και
συνεπάγεται τη μείωση των απαιτήσεων για άμεση εργασία, όσο και στις υ9ηλές ανάγκες
βοηθητικών λειτουργιών για την υποστήριξη της νέας τεχνολογίας.(14)
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των έμμεσων εξόδων σε μια επιχείρηση
αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα Με δεδομένο ότι αυτά δεν αφορούν άμεσα κάποιο φορέα κόστους,
αλλά περισσότεροι από ένα φορείς ευθύνονται γΓαυτά, προκύπτει το πρόβλημα προσδιορισμού του
μέρους των εξόδων που οφείλεται στην ύπαρξη του κάθε φορέα Γία την επίλυση του προβλήματος
αυτού χρησιμοποιείται η τεχνική του επιμερισμού.
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 διάφορους φορείς (προϊόντα π υπηρεσίες} για χάρη των οποίων πραγματοποιείται».
Παραδείγματα είναι ο επιμερισμός των γενικών βιομηχανικών εξόδων στα προϊόντα, ο επιμερισμός
των εξόδων των βοηθηηκών τμημάτων στα κύρια παραγωγικά τμήματα και ο επιμερισμός των
γενικών και διοικητικών εξόδων στα τμήματα μιας επιχείρησης. Για να γίνει ο επιμερισμός κόστους
πρέπει να βρεθεί, για κάθε κατηγορία κόστους, ένα μέγεθος που να συνδέει το κόστος με το φορέα
κόστους που ευθύνεται γΓαυτό. Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται σαν βάση στους υπολογισμούς
γι'αυτό ονομάζεται «βάση επιμερισμού».
Παραπάνω αναφέρθηκε η περίπτωση του επιμερισμού κόστους ανάμεσα σε φορείς κόστους
μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει και ο επιμερισμός
κόστους ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παραδείγματα της τελευταίας περίπτωσης
αποτελούν η απόσβεση ή η πληρωμή με δόσεις περιουσιακών στοιχείων και οι διάφορες μέθοδοι
αποτίμησης αποθεμάτων, όπως οι FIFO και LIFO.
Ο επιμερισμός κόστους αποτελεί εξέχον θέμα της λογιστικής εδώ και πολλά χρόνια
(Clark[1923], VatteT[1945],...). Συνήθως συζητείται σε σχέση με την αποτίμηση αποθεμάτων και την
πλήρη κοστολόγηση για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής. Προκύπτει επίσης με αφορμή την
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ενδοετπχειρησιακή τιμολόγησα (transfer pricing) και την αξιολόγηση της αηοδοτικότητας των
τμημάτων μιας επιχείρησης.
Οι απόμεις των περισσοτέρων ερευνητών για το πρόβλημα του επιμερισμού κόστους
ποικίλουν από τη θέση ότι ο καθορισμός του τρόπου επιμερισμού αποτελεί ουσιασηκά μια αυθαίρετη
απόφαση ως τη θέση που λέει ότι ο επιμερισμός κόστους είναι μια τόσο υμηλά εξειδυ<ευμένη
διαδικασία για κάθε επιχείρηση που δεν μπορούν να εφαρμοστούν γενικοί κανόνες (Thomas[1971],
Dopuch, Bimberg, Demski[1974], Horngren[1977I). O Kaplan ισχυρίζεται όη «πολλοί λογιστές και
σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν όη οποιοδήποτε επιμερισμός κόστους είναι αυθαίρετος
και δεν εξυπηρετεί κανένα χρήσιμο σκοπό».(23) Σύμφωνα με τον Thomas, που έχει ασχοληθεί
εκτενώς με το θέμα, ο επιμερισμός κόστους είναι αυθαίρετος και μη επαληθεύσιμος (incorrigible).
Αυθαίρετος γιαη αναγκασπκά γίνεται με βάση την κρίση κάποιου για το πως πρέπει να γίνει και όχι
με βάση κάποια λογική ανάλυση επιστημονικών στοιχείων. Μη επαληθεύσιμος γιατί δεν μπορεί να
αποδειχθεί σωστός αλλά ούτε να απορριφθεί ως λάθος. Είναι αδύνατο να υπερασπιστεί κάποιος ένα
συγκεκριμένο τρόπο επιμερισμού κόστους ένανη όλων των εναλλακηκών του.(7)
Για παράδειγμα, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα συνήθως επιμερίζονται στα προϊόντα με βάση
το κόστος άμεσης εργασίας. Αυτή η βάση επιμερισμού επιλέγεται γιατί έχει κάποια λογική σχέση με
τα έξοδα και όχι γιαη προκύπτει από κάποια ανάλυση που δείχνει όη είναι η μοναδικά σωστή. Πέρα
απ'αυτό, είναι αδύνατο να αποδειχθεί όη τα αποτελέσματα του επιμερισμού των γενικών
βιομηχανικών εξόδων με τη συγκεκριμένη βάση είναι ανώτερα εκείνων που δα επιτυγχάνονταν με
τη χρήση κάποιας άλλης βάσης όπως το κόστος πρώτων υλών, οι ώρες άμεσης εργασίας κ.ο.κ.
Δηλαδή το περισσότερο που μπορεί να περιμένει κάποιος από το επιμερισμό κόστους είναι να έχει
κάποια λογική. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι έχουν διαφορεηκή κρίση για το επιμερισμό ενός
συγκεκριμένου είδους κόστους.(7)
Κάποιοι ερευνητές παρ'όλο που δεν υποστηρίζουν το επιμερισμό κόστους συγχρόνως
προτείνουν και κάποια τεχνική σε περίπτωση που εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, οι Kaplan και Welam
[1974], γράφουν: «Το άρθρο αυτό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως μια υπεράσπιση του επιμερισμού των
παραδοσιακών γενικών εξόδων στα προϊόντα Παρ'όλα αυτά, παρέχει μεθόδους έτσι ώστε, αν η
διοίκηση θέλει να επιμερίσει τα γενικά έξοδα στα προϊόντα, η σχεηκή κερδοφορία των προϊόντων
να μη διαστρεβλώνεται».(23)Ανάλογη άπομη για τον επιμερισμό των έμμεσων εξόδων στους φορείς
κόστους έχει και ο Thomas που δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την πρακηκή εφαρμογή
του. Αν και θεωρεί το επιμερισμό κόστους αυθαίρετο, πιστεύει όη μπορεί να είναι χρήσιμος αν
απαιτείται από το νόμο ή αν ικανοποιεί κάποιους σκοπούς της διοίκησης σ'ένα συγκεκριμένο
οργανισμό. Σ'αυτές ης περιπτώσεις, είναι ουσιαστικό ο επιμερισμός να είναι «sterilised», έτσι ώστε να
γίνεται κατά τρόπο που να μη οδηγεί κάποιο σε μια λανθασμένη απόφαση. Προφανώς, «sterile»
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εraμεpισμός

είναι

προτιμότερος

από

επιμερισμό

που

παρουσιάζει

αποπροσανατολιστικές

πληροφορίες και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λανθασμένες αποφάσεις. Η διαδικασία του
ετπμερισμού κόστους πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή γιατί παρ'όλο που μπορεί να
είναι «sterile» όσον αφορά μια απόφαση να μην είναι για κάποια άλλη. Πέρα απ'όλα αυτά, ο «sterile»
ετπμερισμός κόστους δεν παρέχει μοναδικά χρήσιμη πληροφόρηση, απλά εμποδίζει την κακή
πληροφόρηση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Thomas υποστηρίζει ότι ο ετπμερισμός κόστους
δεν είναι χρήσιμος γιατί δεν παρέχει κάποια μοναδικά χρήσιμη πληροφόρηση. Παρ'όλα αυτά, αν
πρέπει να γίνει ή η διοίκηση επιθυμεί να τον εφαρμόσει, τουλάχιστον μπορεί να το κάνει με ένα
τρόπο αβλαβή.(7)
Αν και ο επιμερισμός κόστους έχει δεχθεί αρνητική κριτική ως προς τη χρησιμότητά του από
τους πολλούς ερευνητές, οι επιχειρήσεις επιμένουν να τον εφαρμόζουν. Ο Kaplan [1977] ετπσήμανε
αυτό το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.
Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πρακτική δεν είναι η μοναδική υπεύθυνη για το
χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σ'αυτή και τη θεωρία, η οποία παρουσιάζει κάποια κενά Γενικά, τα
διάφορα μοντέλα ετπμερισμού κόστους που υπάρχουν στη βιβλιογραφία της λογιστικής κόστους
έχουν ως προϋπόθεση τη βεβαιότητα ( ή σε περιπτώσεις αβεβαιότητας, ουδετερότητα κινδύνου) και
ένα μοναδικό πρόσωπο που θα πάρει κάποιες αποφάσεις και το οποίο έχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για να πάρει τις βέλτιστες αποφάσεις ή μπορεί εύκολα να τις αποκτήσει Παρ'όλα αυτά,
στην

πράξη

τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και οι πληροφορίες είναι

αποκεντρωμένες όχι μόνο στην αγορά αλλά και μέσα στην επιχείρηση.(18)
Αν και, όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο ετπμερισμός κόστους δέχεται ισχυρή αμφισβήτηση,
δεν απορρίπτεται ομόφωνα από τους ερευνητές. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται
στο γιατί και πως πρέπει να γίνεται ο ετπμερισμός κόστους με δεδομένο, βέβαια, ότι η διαδικασία
αυτή είναι χρήσιμη, το λιγότερο κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο Staubus [1971] υποστηρίζει
απόλυτα το επιμερισμό κόστους. Πιστεύει ότι η άπομη που χαρακτηρίζει κάθε περίπτωση
επιμερισμού κόστους αυθαίρετη είναι ένας μύθος. Λέει ότι υπάρχουν καλοί και κακοί τρόποι
ετπμερισμού. Γενικά, αν είναι δυνατό να μετρηθεί η μεταφορά υπηρεσιών από μια δραστηριότητα σε
μια άλλη με μη χρηματικούς όρους, δα μπορούσε να μετρηθεί και η ανάλογη μεταφορά χρηματικής
αξίας. Μ'άλλα λόγια, αυτός θα ήταν ένας καλός ετπμερισμός κόστους. Αν η φυσική μεταφορά
υπηρεσιών δε μπορεί να μετρηθεί, κάδε μορφή ετπμερισμού κόστους θα ήταν κακή και πρέπει να
αποφευχθεί.(7)
Κάποιοι ερευνητές σημειώνουν πιθανά οφέλη από τον επιμερισμό κόστους. Τόσο ο Horngren
όσο και ο Kaplan πιστεύουν

όπ ο ετπμερισμός διαφόρων ειδών κόστους συνδέεται με την

συμπεριφορά των διευθυντών. Επίσης ο Zimmerman [1979] έδειξε ότι ο επιμερισμός των σταθερών
γενικών εξόδων μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα των διευθυντών των τμημάτων μιας επιχείρησης
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οι Cohen και Loeb [1988] ενώ μ'άλλη μελέτη τους το 1990 έδειξαν ότι ο επιμερισμός κόστους Βοηθά
στην χάραξη τιμολογιακής πολιτικής και έδειξαν ότι η πμή των προϊόντων είναι ιδιαίτερα χαμηλή
αν δεν επιμεριστούν τα έμμεσα έξοδα
Οι πολλές και διαφορετικές απόμεις για το θέμα του επιμερισμού κόστους και το γεγονός ότι
συνεχίζει και απασχολεί τη λογιστική ακόμη και σήμερα δείχνουν τη μεγάλη του σημαντικότητα και
πς δυνατότητες που δίνει για περαιτέρω ανάλυση. Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επιμερισμός
των γενικών βιομηχανικών εξόδων, τα οποία αποτελούν

και κύριο αντικείμενο της παρούσας

εργασίας.

3.2

Επιμερισμός των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων
3.2.1

Η Φύση των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων

Στα γενικά βιομηχανικά έξοδα «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». Πιο συγκεκριμένα σ' αυτή την κατηγορία
εξόδων περιλαμβάνονται η έμμεση εργασία, τα έμμεσα υλικά, τα έξοδα φωτισμού και θέρμανσης, τα
ασφάλιστρα, οι αποσβέσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, το κόστος συντήρησης και επισκευών
κ.λπ
Όπως είναι λοιπόν φανερό, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, σε αντίθεση με πς πρώτες ύλες και
την άμεση εργασία, αποτελούν ένα αόρατο τμήμα του τελειωμένου προϊόντος.

ΓΓαυτό, στο

παρελθόν, θεωρούνταν απλά ένα «πρόσθετο» κόστος που ήταν απαραίτητο αλλά όχι εξαιρεηκά
σημανπκό ως ποσό. Σήμερα, όμως, που η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών έχει
αυξηθεί, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, ως ποσοστό του συνολικού κόστους του προϊόντος, έχουν
αυξηθεί ανάλογα Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με πς απαιτήσεις της αγοράς για ποιοπκά
προϊόντα σε ανταγωνισπκές πμές, καθιστά αναγκαίο για πς επιχειρήσεις να φροντίσουν τον έλεγχο
και τη σωστή διαχείρηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων.
Για να πετύχουν το παρακάτω, οι ετηχερήσεις πρέπει, πρώτα απ'όλα, να γνωρίζουν α) τη
συμπεριφορά των γενικών βιομηχανικών εξόδων σε σχέση με τον όγκο παραγωγής και β) το
συσχετισμό τους με τα κέντρα και τους φορείς κόστους.
Με βάση τη συμπεριφορά τους τα γενικά βιομηχανικά έξοδα διακρίνονται σε σταθερά,
μεταβλητά και ημιμεταβλητά Τα σταθερά Γ.Β.Ε. παραμένουν στο σύνολό τους σταθερά σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής, για ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ
μεταβάλλονται ανά μονάδα προϊόντος ανπστροφα με πς μεταβολές του όγκου παραγωγής. Τα
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μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα μεταβάλλονται ευθέως ανάλογα με τις μεταβολές του όγκου
παραγωγής ενώ τα ημιμεταβλητά αποτελούνται από ένα σταθερό και από ένα μεταβλητό τμήμα
Όσον αφορά το συσχετισμό των Γ.Β.Ε με τους φορείς κόστους, λόγω της φύσης των εξόδων,
αυτός δεν μπορεί να είναι άμεσος. Ευκολότερα μπορούν να συσχετισθούν τα Γ.Β.Ε. με τα κέντρα
κόστους. Ο συσχετισμός αυτός μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος, Τ^/εσο£· συσχετισμός υπάρχει όταν
συγκεκριμένα Γ.Β.Ε. οφείλονται στην ύπαρξη συγκεκριμένου κέντρου κόστους. Εάν το κέντρο αυτό
δεν υπήρχε τότε και τα συγκεκριμένα έξοδα δεν θα υπήρχαν. Παραδείγματα γενικών βιομηχανικών
εξόδων που μπορούν άμεσα να αποδοθούν στην ύπαρξη συγκεκριμένου κέντρου κόστους είναι οι
αποσβέσεις των μηχανημάτων που λειτουργούν στο κέντρο ή ο μισθός του προϊσταμένου του
κέντρου κ.λπ. Έμμεσος συσχετισμός υπάρχει όταν ορισμένα Γ.Β.Ε δημιουργούνται ανεξάρτητα από
τη ύπαρξη ενός κέντρου κόστους. Τα έξοδα αυτά θα υπήρχαν ακόμη και αν το κέντρο δεν υπήρχε.
Παραδείγματα γενικών βιομηχανικών εξόδων που δεν μπορούν να συσχεπσθούν άμεσα με ένα
κέντρο είναι ο μισθός του διευθυντή ολοκλήρου του εργοστασίου ή τα έξοδα για τη θέρμανση
ολοκλήρου του εργοστασίου κ.λα Η επιβάρυνση των κέντρων κόστους με το δεύτερο αυτό είδος
Γ.Β.Ε. γίνεται με τη βοήθεια της τεχνικής που ονομάζεται μερισμός των έμμεσων γενικών
βιομηχανικών εξόδων.

3.2.2 Το πρόβλημα του Επιμερισμού των Έμμεσων Γενικών Βιομηχανικών
Εξό6ων(1,10,13)
Σε μια επιχείρηση μπορούν, θεωρητικά, να επιμερισθούν όλα τα έμμεσα έξοδα, δηλαδή τα
γενικά έξοδα παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα), διοίκησης, πώλησης ή διάθεσης και
χρηματοοικονομικά. Συχνά ορισμένα από αυτά αντιμετωπίζονται απλά σαν κόστος περιόδου, δηλαδή
κόστος που δεν οφείλεται στην ύπαρξη κάποιου προϊόντος, και δεν επιμερίζεται αλλά αφαιρείται
απ'ευθείας από τα έσοδα της περιόδου. Τα έξοδα που συνήθως επιμερίζονται στα κέντρα κόστους
και στη συνέχεια απορροφούνται από τα προϊόντα είναι τα γενικά βιομηχανικά έξοδα
Το πρόβλημα του επιμερισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων προκύπτει όταν
εφαρμόζεται η πλήρης κοστολόγηση. Το χαρακτηρισηκό του πλήρους κόστους είναι ότι
περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές του κόστους που απαιτούνται για να παραχθεί μια μονάδα
προϊόντος, δηλαδή τις πρώτες ύλες, την άμεση εργασία, τα μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα και
τα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα Ενώ κατά την οριακή κοστολόγηση στο κόστος δεν
περιλαμβάνονται τα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα Από τη φορολογική πλευρά και σύμφωνα
με τον ισχύοντα Κ.Φ.Σ. (π. δ. 99/77) άρθρο 9, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει είτε
την πλήρη είτε την οριακή κοστολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα την αλλάζει από έτος σε
έτος, κατά τρόπο που να μπορεί να μεταβάλλει το λογιστικό αποτέλεσμα χρήσεως όπως τη συμφέρει.
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Παρ'όλα αυτά η συντριπτική πλειομηφία των επιχειρήσεων που κοστολογούν χρησιμοποιεί την
πλήρη κοστολόγηση και δεν προβαίνει σε διαχωρισμό γενικών βιομηχανικών εξόδων σε σταθερά
και μεταβλητά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από τους V. Govindarajan και R
Ν. Antony σε 1,000 επιχειρήσεις, το 83% αυτών χρησιμοποιούσαν την πλήρη κοστολόγηση και μόνο
το 17% την οριακά(ΙΟ)) Κατά συνέπεια, για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ο επιμερισμός των γενικών
βιομηχανικών εξόδων αποτελεί σημαντικό θέμα και σίγουρα εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Οι mo
βασικοί σκοποί του επιμερισμού των γενικών βιομηχανικών εξόδων περιγράφονται στην επόμενη
παράγραφο.

3.2.3 Σκοποί του Επιμερισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων(7)
Ένα από τα κύρια ζητούμενα των ερευνητών σχετικά με το θέμα του επιμερισμού των
γενικών βιομηχανικών εξόδων είναι για ποιους σκοπούς πρέπει να γίνεται.

Στη βιβλιογραφία

αναγνωρίζονται τέσσερις βασικοί σκοποί:
1.

Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων (Financial Reporting)

2. Σχεδιασμός και λήμη αποφάσεων (Planning and decision making)
3.

Τιμολογιακή πολιτική (Pricing)

4. Έλεγχος κόστους και αξιολόγηση αποδόσεων (Control and performance evaluation)

1. Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων
Ο πρωταρχικός σκοπός του επιμερισμού των Γ.ΒΈ στους φορείς κόστους είναι η κατάρπση
λογιστικών καταστάσεων που παρουσιάζουν την εικόνα της επιχείρησης σε εξωτερικούς φορείς,
όπως π.χ. στους μετόχους, στους χρηματοδότες και στις φορολογικές αρχές. Αυτή προϋποθέτει
την γνώση του ακριβούς κόστους των προϊόντων, το οποίο απαιτείται για
•

τον καθορισμό της περιουσίας της επιχείρησης και ειδικότερα για την αποτίμηση των
αποθεμάτων αφού αυτά αποτελούν ένα από τα ενεργητικά στοιχεία του Ισολογισμού της.

•

τον

περιοδικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, για τον οποίο πρέπει να είναι

γνωστό το κόστος των «πωληθέντων εμπορευμάτων», το οποίο θ'αφαιρεθεί από τις πωλήσεις για
να δώσει το μικτό αποτέλεσμα και στη συνέχεια το καθαρό αποτέλεσμα αφού υπολογιστούν τα
έξοδα πώλησης και διάθεσης, τα διοικητικά και άλλα έξοδα
Όσον αφορά την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα δύο κύρια θέματα που συζητούνται στη
βιβλιογραφία είναι οι κατηγορίες κόστους που πρέπει να συμπεριληφθούν στα αποθέματα και οι
μέθοδοι με πς οποίες πρέπει να κατανεμηθεί το κόστος στα αποθέματα
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Γενικά θεωρείται ότι το κόστος παραγωγής ή βιομηχανοποίησης είναι κόστος του προϊόντος
γι'αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα αποθέματα Το κόστος άλλων λειτουργιών, όπως η πώληση και
η διοίκηση, συνήθως θεωρείται κόστος περιόδου και γι' αυτό αφαιρείται απ'ευθείας από τα έσοδα
της περιόδου. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένα έξοδα παραγωγής, όπως το κόστος αργουσών
εγκαταστάσεων και υπερβολικής φθοράς, που μπορεί να αντιμετωπιστούν σαν κόστος περιόδου. Από
την άλλη, παρ'όλο που τα έξοδα διοίκησης συνήθως αντιμετωπίζονται ως έξοδα περιόδου, κάποιοι
υποστηρίζουν ότι σχετίζονται με την παραγωγή θα 'πρεπε να συμπεριληφθούν στο κόστος
αποθεμάτων.
Μια άλλη πλευρό του θέματος των εξόδων που συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα είναι η
ανπμετώπιση των σταθερών γενικών βιομηχανικών εξόδων. Αυτό, βέβαια, αποτελεί ένα από τα κύρια
στοιχεία της συζήτησης γύρω από την πλήρη και άμεση κοστολόγηση. Η άμεση κοστολόγηση
παρ'όλο που δεν αποκλείει όλα τα γενικό βιομηχανικά έξοδα από τα αποθέματα, εξαιρεί ένα
σημαντικό μέρος αυτών - τα σταθερά. Αντίθετα, η πλήρης κοστολόγηση αντιμετωπίζει σαν κόστος
προϊόντος το σύνολο των Γ.Β.Ε, μεταβλητά και σταθερά. Έτσι ένα μέρος των σταθερών Γ.Β.Ε
αποθεματοποιείται και απελευθερώνεται σε κάποια επόμενη περίοδο, όταν τα αποθέματα πωληθούν,
ως κόστος πωληθέντων. Σύμφωνα με τη γενική αυτίλημη που επικρατεί η πλήρης κοστολόγηση
θεωρείται μάλλον η καταλληλότερη για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων που παρουσιάζουν
την κατάσταση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό της περιβάλλον.

2. Σχεδιασμός και λήυη αποφάσεων
Συχνά η διοίκηση μιας επιχείρησης καλείται να αποφασίσει την κατάργηση μιας γραμμής
προϊόντων που παρουσιάζεται μη κερδοφόρα,
κάλυμη

την προσθήκη κάποιου νέου προϊόντος για την

των αναγκών της αγοράς, την κατασκευή ενός εξαρτήματος ή την αγορά αυτού από

εξωτερικό προμηθευτή κ.ο.κ. Γενικά, είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί εναλλακτικές στρατηγικές
αποφάσεις και να επιλέγει τη βέλτιστη.
Στο ουσιαστικό αυτό έργο της διοίκησης, σημανπκό ρόλο παίζουν τα δεδομένα κόστους που
βοηθούν τους διευθυντές να εκτιμούν ή να υπολογίζουν ποιο θα είναι το μελλοντικό κόστος που θα
προκύμει ως συνέπεια σχεδίων ή αποφάσεων που βρίσκονται υπό μελέτη.

Σχεπκά δεδομένα

κόστους είναι εκείνα τα οποία αναμένεται να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις συνέπειες ενός
συγκεκριμένου σχεδίου ή απόφασης. Πολλοί συγγραφείς για να εξετάσουν τη σχέση του κόστους
με κάποια απόφαση, διαχωρίζουν τις αποφάσεις σε βραχυπρόθεσμες από τις μακροπρόθεσμες.
Οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις παίρνονται υπό του περιορισμό της υπάρχουσας
δυναμικότητας και του συνδεόμενου μ' αυτή κόστους. Δηλαδή, το σχετικό με την απόφαση κόστος
είναι συνήθως το μεταβλητό κόστος και κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στο σταθερό. Οι
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συμβατικοί τρόποι επιμερισμού του πλήρους κόστους είναι μάλλον αδύνατο να βοηθήσουν στο
σωστό υπολογισμό αυτού του βραχυπρόθεσμου διαφορικού κόστους.
Οι μακροπρόθεσμες αποφάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στην δυναμικότητα και
στα σταθερά γενικά βιομηχανικά έξοδα Το σχετικό κόστος είναι το μακροπρόθεσμο διαφορικό
κόστος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Τα σχέδια που βρίσκονται
υπό μελέτη είναι πολύπλοκα και συνήθως αλληλετηδρούν με άλλα σχέδια επηρεάζοντας την
μακροπρόθεσμη κατάσταση της επιχείρησης και καθιστώντας την εκτίμηση αυτής δύσκολα
Συνεπώς, στη βιβλιογραφία προτείνεται ο επιμερισμός κόστους σαν ο καταλληλότερος από τους
διαθέσιμους τρόπους για του υπολογισμό του διαφορικού κόστους.

3. Τιμολογιακή πολιτική
Ο ρόλος του κόστους στην τιμολόγηση εξαρτάται από τη μορφή της αγοράς στην οποία
κινείται μια επιχείρησα Σε αγορές με

τέλειο ανταγωνισμό, οι τιμές καθορίζονται από την

αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης. Ο μεμονωμένος πωλητής δεν έχει καμία ελευθερία
βούλησης, δέχεται την πμή της αγοράς ως δεδομένα Ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να
πληρώσει πμή υμηλότερη από αυτή της αγοράς και δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποια επιχείρηση
να πωλεί το προϊόν της σε χαμηλότερη πμή.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του μονοπωλίου, δηλαδή μιας αγοράς όπου υπάρχει ένας
μόνο πωλητής, το κόστος του πωλητή συμπίπτει με το κόστος της αγοράς και επομένως προσδιορίζει
την προσφορά της αγοράς. Σε μη ελεγχόμενο μονοπώλιο, οι πμές καθορίζονται από την
αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσφορά του μοναδικού πωλητή και της ζήτησης της αγοράς. Το
κράτος, όμως έχει μία τάση ελέγχου των μονοπωλίων. Αυτός ο έλεγχος συνήθως αποσκοπεί στον
καθορισμό μιας τιμής «δίκαιης» το για του πωλητή όσο και για τους πελάτες.
Η mo συνηθισμένη, όμως, περίπτωση, στην οποία το κόστος και ειδικότερα ο επιμερισμός
κόστους μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, είναι οι αγορές με ατελή ανταγωνισμό. Σ'αυτές τις αγορές,
υπάρχει το στοιχείο του ανταγωνισμού αλλά επίσης υπάρχει και το στοιχείο της ελεύθερης
βούλησης στον καθορισμό της τιμής του κάθε πωλητή. Κάθε επιχείρηση πωλεί ένα προϊόν
διαφορετικό κατά κάποιο τρόπο, αν και ελάχιστα, από αυτά των ανταγωνιστών. Αυτός ο βαθμός
διαφοροποίησης του προϊόντος επιτρέπει στον πωλητή να επέμβει στην πμή του μέσα σε κάποια
όρια χωρίς το φόβο ανάδρασης των ανταγωνιστών ή απώλειας πελατών. Μέσα σ'αυτά τα όρια
ελευθερίας, το κόστος κάθε επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για του καθορισμό της πμής.
Παρ'όλα αυτά πως το κόστος βοηθά στον καθορισμό της πμής δεν είναι εντελώς σαφές.
Συχνά, το κόστος χρησιμοποιείται για του καθορισμό μιας αρχικής επιθυμητής

πμής, αλλά η

διοίκηση μπορεί μετά να παρεκκλίνει από την πμή αυτή αφού λάβει υπόμη πς δυνάμεις της αγοράς ή
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άλλους παράγοντες, όπως τον κίνδυνο του αυξημένου ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα ή την απειλή
των κανονισμών. Συνεπώς, ο επιμερισμός των γενικών βιομηχανικών εξόδων είναι, περισσότερο,
τμήμα μιας φάσης της διαδικασίας τιμολόγησης στις αγορές με ατελή ανταγωνισμό. Παρ'όλα αυτά ο
ακριβής ρόλος τους δεν μπορεί να γενικευτεί Πιθανώς διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και
από εποχή σε εποχή.

4. Έλεγχος κόστους και αξιολόγηση αποδόσεων
Ένα από τα πολυπλοκότερα και mo αμφισβητήσιμα θέματα που αφορούν στο ετημερισμό των
Γ.Β.Ε. είναι αν αυτός είναι χρήσιμος στην παρακίνηση των διευθυντών να ελέγχουν το κόστος και
στην αξιολόγηση της απόδοσης των διευθυντών. Οι απόμεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για το
θέμα αυτό κινούνται από το ένα άκρο ως το άλλο. Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν ότι ο επιμερισμός
κόστους είναι χρήσιμος για τον έλεγχο του κόστους και τη μέτρηση αποδόσεων ενώ άλλοι θεωρούν
ότι στην πραγματικότητα χειροτερεύει τον αποδοπκό έλεγχο και την αξιολόγηση αποδόσεων. Μια
τρίτη ομάδα έχει τη γνώμη ότι η χρησιμότητα ή όχι του επιμερισμού κόστους εξαρτάται από την κάθε
ξεχωριστή περίπτωση και τις απόμεις των διευθυντών που εμπλέκονται.
Αναλυπκότερα, σύμφωνα με την πρώτη 0noyn ότι το κόστος μπορεί να ελεχθεί μόνο στην
πηγή του, δηλαδή στο κέντρο ευθύνης όπου αυτό αρχικά δημιουργείται1. Επομένως ο επιμερισμός
κόστους δεν βοηθά επειδή επηρεάζεται από παράγοντες που δεν συνδέονται με την απόδοση των
διευθυντών σε σχέση με το φορέα κόστους στον οποίο γίνεται ο επιμερισμός. Επιπλέον, αποσπά την
προσοχή της διοίκησης από το συνολικό κόστος που μπορεί να ελέγχει και τη στρέφει στην μη
παραγωγική απασχόληση με τις μεθόδους επιμερισμού.
Η αντίθετη άπομη λέει όπ ο έλεγχος κόστους απαιτεί από τη διοίκηση να είναι ενήμερη για
όλα τα έξοδα Δηλαδή, ενώ ο τελικός επιμερισμός των έμμεσων εξόδων στα προϊόντα μπορεί να μη
βοηθά στον έλεγχο του κόστους, ενδιάμεσοι μερισμοί σε άλλα κέντρα ευθύνης (για παράδειγμα, από
τα βοηθηπκά κέντρα στα κέντρα παραγωγής) σίγουρα βοηθά
Μια μέση θέση για τη χρησιμότητα του επιμερισμού για του έλεγχο του κόστους και την
αξιολόγηση της απόδοσης των διευθυντών εξαρτάται από τους διευθυντές τους οποίους αφορά Η
διαδικασία του επιμερισμού κόστους μπορεί να επιδρά θετικά στην πρωτοβουλία για έλεγχο του
κόστους σε κάποιους ενώ σ'άλλους αρνητικά Επιπλέον, μια συγκεκριμένη μέθοδος επιμερισμού
μπορεί να ωφελεί του έλεγχο κάποιας κατηγορίας κόστους αλλά όχι κάποιων άλλων.
Αν ο επιμερισμός κόστους είναι χρήσιμος στην αξιολόγηση των προσπαθειών των
διευθυντών για τον έλεγχο του κόστους, κατά γενική ομολογία, αυτό ισχύει περισσότερο λόγω της
υποκίνησης των διευθυντών και όχι τόσο λόγω της οικονομικής αξίας των στοιχείων επιμερισμού

1 John A. Beckett, «Α Study of the Principles of Allocating Costs», The Accounting Review, XXVI (July 1951), p 328-329
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κόστους. Η θετική πλευρά του επιμερισμού για τον σκοπό αυτό είναι όπ καθιστά σαφή στους
διευθυντές την ύπαρξη των έμμεσων εξόδων και το γεγονός όπ αυτό πρέπει να καλυφθούν από τα
άμεσα κέρδη των τμημάτων για να είναι η επιχείρηση ως σύνολο κερδοφόρα και βιώσιμη.
Μερικοί συγγραφείς σημειώνουν όπ ο επιμερισμός των έμμεσων εξόδων των κεντρικών
βοηθηπκών υπηρεσιών στα τμήματα παρακινεί τους διευθυντές των τμημάτων να ελέγξουν τα έξοδα
αυτά με δύο τρόπους. Πρώτα, οι διευθυντές των τμημάτων χρησιμοποιούν τις κεντρικές υπηρεσίες
μόνο στο βαθμό που είναι πραγματικά οικονομικό αυτό για το τμήμα Αν δεν υπήρχε επιμερισμός
κόστους, κάθε διευθυντής θα θεωρούσε πς κεντρικές υπηρεσίες δωρεάν και συνεπώς μπορεί να πς
χρησιμοποιούσε χωρίς μέτρο. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος των υπηρεσιών θα αυξανόταν και
τα υπόλοιπα τμήματα θα ανπμετώπιζαν προβλήματα καθυστερήσεων λόγω της υπερβολικής χρήσης
των υπηρεσιών γεγονός που σημαίνει κόστος γΓ αυτά.
Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούν οι διευθυντές των τμημάτων να προσπαθούν να
ελέγξουν τα έμμεσα έξοδα είναι πιέζοντας τους διευθυντές των βοηθηπκών υπηρεσιών να ελέγξουν
τα έξοδα που δημιουργούνται στα τμήματά τους.

Μ' άλλα λόγια, οι διευθυντές των τμημάτων

παρακινούνται να ελέγξουν τα έμμεσα έξοδα είτε ελέγχοντας τη δική τους χρήση βοηθηπκών
υπηρεσιών είτε ασκώντας πίεση στους διευθυντές των βοηθηπκών υπηρεσιών να ελέγξουν τα έξοδα
για τα οποία είναι υπεύθυνοι.2
Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό όπ παρ'όλο που ο επιμερισμός των Γενικών
Βιομηχανικών Εξόδων συχνά αποτελεί ένα αμφισβητούμενο θέμα, είναι μια διαδικασία, η οποία με
προσεκτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της, μπορεί να βοηθήσει ουσιασπκά στη αποτελεσμαπκή
διοίκηση μιας επιχείρησης. Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζεται αναλυπκά η διαδικασία του
ετημερισμού των Γ.Β.Ε

3.2.4 Τα στάδια του Επιμερισμού των Γ.Β.Ε.
Η διαδικασία του ετημερισμού των Γ.Β.Ε αποτελείται από τρία στάδια:
I ΣΤΑΔΙΟ: Επιμερισμός Πρωτογενών Γ.Β.Ε στα Κέντρα Κόστους(1,9,12,13)
Τα Γ.Β.Ε. δεν μπορούν, από τη φύση τους, να συσχεπσθούν άμεσα με τους φορείς του
κόστους. Μπορούν όμως ευκολότερα να συσχεπσθούν με τα επί μέρους τμήματα της παραγωγικής
διαδικασίας. Ο συσχεπσμός αυτός μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος. Αμεσος συσχεπσμός υπάρχει
όταν συγκεκριμένα Γ.Β.Ε. οφείλονταν στην ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος. Εάν το τμήμα αυτό δεν
υπήρχε τότε και τα συγκεκριμένα έξοδα δεν θα υπήρχαν. Παραδείγματα γενικών βιομηχανικών

2

Carl G. Baumes, Allocating Corporate Expenses, Business Policy Study No. 108 (New York National Industrial
Conference Board, Inc, 1963), p 6-9, and Jerold L Zimmerman, «The Costs and Benefits of Cost Allocations», The
Accounting Review, LIV (July 1979) p 504-521
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εξόδων που μπορούν άμεσα να αποδοθούν στην ύπαρξη συγκεκριμένου τμήματος είναι οι
αποσβέσεις των μηχανημάτων που λειτουργούν στο τμήμα ή ο μισθός του προϊσταμένου του
τμήματος κ.λπ. Έμμεσος συσχετισμός υπάρχει όταν ορισμένα Γ.Β.Ε. δημιουργούνται ανεξάρτητα από
τη ύπαρξη ενός τμήματος. Τα έξοδα αυτά θα υπήρχαν ακόμη και αν το τμήμα δεν υπήρχε.
Παραδείγματα γενικών βιομηχανικών εξόδων που δεν μπορούν να συσχετισθούν άμεσα με ένα
τμήμα είναι ο μισθός του διευθυντή ολοκλήρου του εργοστασίου ή τα έξοδα για τη θέρμανση
ολοκλήρου του εργοστασίου κ.λα
Τα τμήματα μιας επιχείρησης μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες; τα κύρια ή
παραγωγικά και στα βοηθητικά. Ένα κύριο τμήμα προσθέτει σε ένα προϊόν ή υπηρεσία που
παράγει η επιχείρηση αξία η οποία είναι φανερή στον πελάτα Ένα βοηθητικό τμήμα παρέχει
υπηρεσίες απαραίτητες στα άλλα εσωτερικά τμήματα ( κύρια ή βοηθητικά). Παραδείγματα
βοηθητικών τμημάτων είναι οι αποθήκες πρώτων υλών, η συντήρηση, ο ποιοτικός έλεγχος, το
σχεδιαστήριο, το αυαμυκτήριο κ.λπ.
Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα μιας επιχείρησης είναι γνωστά στο σύνολό τους για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η συγκέντρωση των γενικών βιομηχανικών εξόδων στα κέντρα
κόστους δεν είναι τίποτε άλλο από την ανάλυση του συνολικού αυτού ποσού. Σύμφωνα με τα όσο
αναφέρθησαν mo πάνω η συγκέντρωση γίνεται ως εξής:
L

Κάδε κέντρο κόστους (ανεξάρτητα αν είναι κύριο ή βοηδηπκό) επιβαρύνεται με τα Γ.ΒΈ
που οφείλονται στην ύπαρξή του.

2.

Κάθε κέντρο κόστους επιβαρύνεται με μέρος από τα Γ.ΒΈ. που δημιουργούνται
ανεξάρτητα από την ύπαρξή του. Για να βρεθεί το ποσό της επιβάρυνσης πρέπει να γίνει ο
επιμερισμός των Γ.ΒΈ. Ο επιμερισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόμη την κατάλληλη βάση
επιμερισμού.

Με τις παραπάνω ενέργειες γίνεται η συγκέντρωση του συνόλου των Γ.ΒΈ που επιβαρύνουν
το κάδε κέντρο κόστους. Το σύνολο αυτό χρησιμοποιείται για του έλεγχο του ύμους των γενικών
βιομηχανικών εξόδων του κέντρου κόστους καθώς και των αιτιών που τα δημιούργησαν, ιδιαίτερα
εκείνων που σχετίζονται άμεσα με αυτό.

Η διαδικασία της συγκέντρωσης και του ο επιμερισμού των Γ.ΒΈ γίνεται πιο σαφής με το
παράδειγμα που ακολουθεί; Τα ετήσια γενικά βιομηχανικά έξοδα της επιχείρησης « Α.Π.» είναι
9,851χιλ. δρχ. Η παραγωγική της διαδικασία περιλαμβάνει τρία βοηθητικά και δύο κύρια κέντρα
κόστους. Τα βοηθητικά κέντρα κόστους είναι τα τμήματα των αποθηκών, της συντήρησης και του
ποιοπκού ελέγχου. Τα κύρια κέντρα κόστους είναι τα τμήματα της συναρμολόγησης και της βαφής
των παραγομένωυ προϊόντων.
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Το συνολικό ποσό των 9,851 χιλ. δρχ. αναλύεται στους παρακάτω λογαριασμούς εξόδων που
τηρεί η επιχείρησα-

Έμμεση Εργασία

1,692 χιλ.δρχ.

Έμμεσα Υλικά

2,074

Ενοίκιο Κηρίου Εργοστασίου

800

Έξοδα Διεύθυνσης Εργοστασίου

2,184

Αποσβέσεις Μηχανημάτων

1,440

Έξοδα Ηλεκτρικού Ρεύματος

550

Έξοδα Καθαρισμού

80

Ασφάλιστρα Μηχανημάτων

940

Τηλεφωνυ<ά Έξοδα

91

Για να γίνει συστημαπκά η συγκέντρωση, ο επιμερισμός και ο επανεπιμερισμός των Γ.Β.Ε.
χρησιμοποιείται το «Φύλλο Ετημερισμού Γ.Β.Ε.»
Από τα γενικά βιομηχανικά έξοδα που αναφέρονται στο παράδειγμα πρέπει να
προσδιορισδούν καταρχήν εκείνα που συσχεηζονται άμεσα με τα κέντρα κόστους. Η έμμεση
εργασία ,τα έμμεσα υλικά, οι αποσβέσεις και τα ασφάλιστρα των μηχανημάτων Θεωρούνται στο
παράδειγμα σαν έξοδα που μπορούν να συσχετισδούν άμεσα με τα κέντρα κόστους. Για την έμμεση
εργασία γίνεται η υπόθεση όη τηρούνται τα φύλλα ανάλυσης του χρόνου των εργαζομένων. Με η
βοήθεια των φύλλων αυτών είναι δυνατό να προσδιορισθεί το έξοδο της έμμεσης εργασίας που
γίνεται από κάθε τμήμα Για τα έμμεσα υλικά γίνεται η υπόθεση όη σημειώνεται το κέντρο κόστους
για το οποίο προορίζονται τη σηγμή που γίνεται η χορήγησή τους από την αποθήκη. Για ης
αποσβέσεις γίνεται η υπόθεση όη είναι γνωστά τα μηχανήματα που υπάρχουν σε κάθε κέντρο
κόστους και, άρα, το ποσό της απόσβεσης που ανηστοιχεί στο καθένα Το ίδιο συμβαίνει για τα
ασφάλιστρα δεδομένου όη τα μηχανήματα ασφαλίζονται ανάλογα με την αξία τους.
Η διαπίστωση του αν ένα συγκεκριμένο γενικό βιομηχανικό έξοδο συσχετίζεται άμεσα με
ένα κέντρο κόστους ή όχι είναι πολλές φορές θέμα πραγμαηκό. Για την έμμεση εργασία, αχ. γίνεται
η υπόθεση ότι στην επιχείρηση του παραδείγματος τηρούνται τα φύλλα ανάλυσης του χρόνου των
εργαζομένων. Εάν δε τηρούντο τα φύλλα αυτά, θα ήταν δύσκολος ο προσδιορισμός του μέρους της
συνολικής δαπάνης των 1,692 χιλ. δρχ. που οφείλεται άμεσα στην ύπαρξη του κάθε κέντρου κόστους.
Η αμεσότητα της συσχέπσης εξαρτάται από τη δυνατότητα παρακολούθησή της.
Τα τέσσερα αυτά γενικά βιομηχανικά έξοδα που χαρακτηρίζονται στο παράδειγμα σαν άμεσα
συσχεηζόμενα με τα κέντρα κόστους συσχεηζονται έμμεσα με τα παραγόμενα προϊόντα Για το λόγο
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αυτό εμφανίζονται στο φύλλο επιμερισμού Γ.Β.Ε. ώστε να γίνει τελικά η απορρόφησή τους από τα
παραγόμενα προϊόντα
Για τα υπόλοιπα γενικά βιομηχανικά έξοδα του παραδείγματος γίνεται η υπόθεση όπ δεν
μπορεί να προσδιοριστεί το μέρος τους που οφείλεται στην ύπαρξη του κάδε κέντρου κόστους.
Επειδή όμως πρέπει να γίνει επιβάρυνση των κέντρων κόστους και με αυτά τα γενικά βιομηχανικά
έξοδα χρησιμοποιείται η τεχνική του επιμερισμού. Για να γίνει ο επιμερισμός πρέπει να βρεθεί, για
κάθε βιομηχανικό έξοδο, ένα μέγεθος που να το συνδέει με τα κέντρα κόστους. Το μέγεθος αυτό
χρησιμοποιείται σαν βάση στους υπολογισμούς και γι'αυτό ονομάζεται βάση επιμερισμού. Για τον
επιμερισμό, π.χ. της δαπάνης του ενοικίου που πληρώνεται για ολόκληρο το εργοστάσιο, το μέγεθος
εκείνο που μπορεί να θεωρηθεί σαν mo κατάλληλο για βάση επιμερισμού είναι η επιφάνεια που
καταλαμβάνει το κάθε κέντρο κόστους. Το σκεππκό δηλαδή είναι όπ αφού το ενοίκιο πληρώνεται
για ολόκληρη την επιφάνεια του εργοστασίου το κάθε κέντρο κόστους πρέπει να επιβαρυνθεί με το
συγκεκριμένο Γ.Β.Ε ανάλογα με την επιφάνεια που καταλαμβάνει το ίδιο μέσα στο εργοστάσιο.
Για τον επιμερισμό των εξόδων της διεύθυνσης του εργοστασίου, δηλαδή του μισθού του
διευθυντή του εργοστασίου, της γραμματείας του, των εξόδων ταξιδιού του κ.λπ. λαμβάνεται σαν
βάση επιμερισμού ο αριθμός των εργαζομένων σε κάδε κέντρο κόστους. Το σκεππκό για τέτοια
επιλογή είναι όπ όσο περισσότερα άτομα έχει ένα κέντρο κόστους τόσο περισσότερο απασχολεί τη
διεύθυνση του εργοστασίου άρα τόσο μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της διεύθυνσης πρέπει να
επιβαρύνει το κέντρο κόστους αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις επιμερισμού γενικών βιομηχανικών
εξόδων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια βάσεις επιμερισμού. Για τον
επιμερισμό π.χ. των εξόδων της διεύθυνσης του εργοστασίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως
βάση ο χρόνος που αναλίσκει ο διευθυντής του εργοστασίου για τα προβλήματα του κάθε κέντρου
κόστους. Η λογική στην περίπτωση αυτή θα ήταν όπ ίσως να υπάρχουν κέντρα κόστους με μεγάλο
αριθμό εργαζομένων που όμως κάνουν δουλειές ρουτίνας και απασχολούν πολύ λίγο το διευθυντή
του εργοστασίου ενώ άλλα κέντρα κόστους με μικρό αριθμό εργαζομένων να παρουσιάζουν πολλά
προβλήματα που η αυπμετώτησή τους να απασχολεί συνεχώς το διευθυντή του εργοστασίου. Άρα όσο
περισσότερος χρόνος αφιερώνεται σε ένα κέντρο κόστους τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνσή
του με τα έξοδα της διεύθυνσης του εργοστασίου. Η επιλογή της βάσης επιμερισμού που 8α
χρησιμοποιηθεί τελικά στις περιπτώσεις αυτές εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των σχετικών
στατιστικών στοιχείων (πχ. στην περίπτωση του χρόνου που αφιερώνεται για την ανπμετώπιση των
προβλημάτων του κάθε κέντρου κόστους πρέπει να γίνεται διαρκώς καταγραφή του χρόνου αυτού)
και από την κρίση εκείνου που χρησιμοποιεί την τεχνική του επιμερισμού.
Για τον επιμερισμό των υπολοίπων γενικών βιομηχανιών εξόδων του παραδείγματος
χρησιμοποιούνται οι εξής βάσεις επιμερισμού: η εγκατεστημένη ισχύς των μηχανημάτων κάθε
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κέντρου κόστους μετρούμενη σε κιλοβατώρες (KWH), η επιφάνεια και ο αριθμός των εργαζομένων,
για τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, τα έξοδα καθαρισμού και τα τηλεφωνικά έξοδα αντιστοίχως.
Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόμη για τον επιμερισμό των εξόδων αυτών
είναι τα εξής;
Βάση

Ποιοτικός

Συναρμολό

Επιμερισμού

Σύνολο

Αποθήκες

Συντήρηση

Έλεγχος

γηση

Βαφή

Επιφάνεια (μ^)

800

80

50

40

250

380

Αριθ. εργαζ.

182

10

12

7

85

68

2,000

160

400

80

760

600

KWH

Το ενοίκιο του κηρίου του εργοστασίου ανέρχεται σε 800 χιλ. δρχ. και επιμερίζεται στα
κέντρα κόστους ανάλογα με την επιφάνεια του καταλαμβάνουν. Η συνολική επιφάνεια του
εργοστασίου είναι 800 τετραγωνικά μέτρα άρα η επιβάρυνση είναι 800 ,000/800=1,000 δρχ. ανά
τετραγωνικό μέτρο. Οι αποθήκες καταλαμβάνουν 80 τετραγωνικά μέτρα, άρα θα επιβαρυνθούν με
1,000x80=80,000 δρχ. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η επιβάρυνση των υπολοίπων κέντρων
κόστους.
Τα έξοδα της διεύθυνσης του εργοστασίου είναι 2,184 χιλ. δρχ. Η δαπάνη αυτή επιμερίζεται
με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι είναι 182 άτομα, άρα, η επιβάρυνση είναι
2,184,000/182=12,000 δρχ. ανά άτομο. Οι αποθήκες απασχολούν 10 άτομα, άρα θα επιβαρυνθούν με
12,000x10=120,000 δρχ.
Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται ο επιμερισμός και των υπολοίπων γενικών βιομηχανικών
εξόδων στα κέντρα κόστους ανάλογα με ης μονάδες της βάσης επιμερισμού που λαμβάνεται υπόμη
κάθε φορά.
Εκτός

από

ης

βάσεις

επιμερισμού

που

εξετάσθηκαν

στο

παράδειγμα,

συχνά

χρησιμοποιούνται και οι παρακάτω για τον επιμερισμό γενικών βιομηχανικών εξόδων στα κέντρα
κόστους:

Βάοη ΕπιμΒριομού

Είδος Δαπάνης

Επιφάνεια

Ενοίκια, Δημοτικά Τέλη, Αποσβέσεις
Κηρίων, Κοινόχρηστα Έξοδα

Αριθμός Εργαζομένων

Έξοδα Διευθύνσεων, Επίβλεμη,
Επισκευές.

Βάρος Υλικών

Μεταφορικά Αποθήκευτρα

Όγκος

Θέρμανση.
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Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική αλλά απλώς ενδεικτική. Από πλευράς ακρίβειας
της κοστολόγησης είναι προφανές ότι όσο περισσότερα είδη γενικών βιομηχανικών εξόδων
συσχετίζονται άμεσα με τα κέντρα κόστους τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ακρίβεια της
κοστολόγησης. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο διαχωρισμός των Γ.Β.Ε. σε εκείνα που σχετίζονται άμεσα
με τα κέντρα κόστους και σε εκείνα που επιμερίζονται σ'αυτά δεν είναι μόνιμος. Αν υπάρξει η
δυνατότητα προσδιορισμού και μέτρησης της αμεσότητας τότε σταματά ο επιμερισμός των Γ.Β.Ε. και
αντιθέτως.
Όταν βρεθεί το σύνολο των Γ.Β.Ε ανά κέντρο κόστους, το επόμενο στάδιο είναι να
επιβαρυνθούν τα παραγωγικά τμήματα με το κόστος λειτουργίας των βοηθητικών τμημάτων.

II. ΣΤΑΔΙΟ: Επιμερισμός του κόστους των

Ο επιμερισμός του κόστους

βοηθητικών

κέντρων στα κύρια

των βοηθητικών κέντρων στα κύρια κέντρα κόστους είναι

απαραίτητος δεδομένου ότι ο αντικειμενικός σκοπός είναι να επιβαρυνθούν τα παραγόμενα
προϊόντα με το σύνολο των γενικών εξόδων της επιχείρησης. Επειδή όμως τα προϊόντα παράγονται
στα παραγωγικά τμήματα και όχι από τα βοηθητικά, λογικό είναι να επιβαρυνθούν τα πρώτα με το
κόστος των τελευταίων.
Η επιβάρυνση των παραγωγικών τμημάτων με το κόστος των βοηθητικών τμημάτων μπορεί
να είναι είτε άμεση είτε έμμεση. Άμεση είναι η επιβάρυνση όταν υπάρχει τρόπος προσδιορισμού
μέρους του κόστους λειτουργίας ενός κέντρου κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί κάθε ένα από τα
υπόλοιπα τμήματα Το συνηθέστερο όμως είναι ότι η επιβάρυνση θα είναι έμμεση, δηλαδή θα
χρησιμοποιηθεί και πάλι κάποια βάση επιμερισμού. Δίνονται παρακάτω μερικά παραδείγματα
ετπμερισμού του κόστους βοηθηηκών τμημάτων. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και η εκλογή της
βάσης εξαρτάται τελικά από την κρίση εκείνου ο οποίος κάνει τον επιμερισμό.

Βοηθητικό τμήμα

AvayuKmpio

Αριθμός εργαζομένων

Συντήρηση

Αριθμός επισκέι^εων, Ώρες καταναλωθείσες
για κάθε τμήμα, Κόστος των ωρών αυτών

Συσκευασία

Ώρες άμεσης εργασίας, Αριθμός μονάδων

Φαρμακείο

Αριθμός εργαζομένων, Αριθμός περιπτώσεων

Αποθήκες

Αριθμός αιτήσεων χορηγήσεων υλικών

Ποιοτικός Ελεγχος

Αριθμός ωρών

λειτουργίας μηχανημάτων,

Αριθμός ωρών άμεσης εργασίας,
Αριθμός εργαζομένων
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Υπάρχουν τρεις μέθοδοι επιμερισμού των εξόδων των βοηθητικών τμημάτων; η άμεση
(direct), η διαδοχική (step-down) και η αμοιβαία (reciprocal).

Ά/ιεση μέθοδος

Η άμεση μέθοδος είναι η mo συχνά χρησιμοποιούμενη για τον ετημερισμό των εξόδων των
βοηθηηκών τμημάτων, λόγω της απλότητά της. Αυτή η μέθοδος αγνοεί κάθε υπηρεσία που
παρέχεται από το ένα βοηθητικό τμήμα στο άλλο. Επιμερίζει τα συνολικά έξοδα κάθε βοηθητικού
τμήματος κατ'ευθείαν στα παραγωγικά τμήματα

Μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη διαδοχική μέθοδο, η οποία επιτρέπει την μερική
αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχονται από βοηθητικά τμήματα σε άλλα βοηθηπκά τμήματα
Αυτή η μέθοδος είναι mo πολύπλοκη από την άμεση μέθοδο επειδή πρέπει να επιλεγεί μια
ακολουθία επιμερισμών. Πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν την ακολουθία που αρχίζει με το τμήμα που
παρέχει το υμηλότερο ποσοστό συνολικών υπηρεσιών στα άλλα βοηθητικά τμήματα Η ακολουθία
συνεχίζεται με το τμήμα που παρέχει το αμέσως επόμενο υμηλότερο ποσοστό κ.ο.κ και τελειώνει με
το τμήμα που παρέχει το μικρότερο ποσοστό συνολικών υπηρεσιών στα άλλα τμήματα

Με την αμοιβαία μέθοδο γίνεται ο επιμερισμός κόστους λαμβάνοντας υπόμη πς αμοιβαίες
υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ όλων των βοηθηηκών τμημάτων. Θεωρηηκά, η άμεση και η
διαδοχική μέθοδος δεν είναι ακριβής όταν τα βοηθηπκά τμήματα παρέχουν υπηρεσίες το ένα στο
άλλο αμοιβαία Η αμοιβαία μέθοδος καθιστά δυνατή την πλήρη ενσωμάτωση των διατμημαηκών
σχέσεων στο επιμερισμό των εξόδων των βοηθηηκών τμημάτων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου
απαιτείται η σύνταξη και η χρήση συστήματος εξισώσεων που λόγω της πολυπλοκότητάς τους δεν
κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν.
Η αμοιβαία μέθοδος σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη για δύο λόγους. Πρώτον, οι
μαθηματικοί υπολογισμοί που απαιτούνται είναι πολύπλοκοι, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η
πολυπλοκότητα αυτή αυξάνει με τον αριθμό των βοηθηηκών τμημάτων. Παρ'όλο που το πρόβλημα
αυτό ανημετωπίζεται με τη χρήση Η/Υ δεν φαίνεται οι Η/Υ να έχουν κάνει τη μέθοδο mo δημοφιλή.
Δεύτερον, η διαδοχική μέθοδος δίνει αποτελέσματα που προσεγγίζουν, σε ικανοποιηπκό βαθμό,
αυτά της αμοιβαίας μεθόδου. Επομένως δεν υπάρχει σοβαρό κίνητρο για ης επιχειρήσεις να
χρησιμοποιήσουν την αμοιβαία μέθοδο.
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η χρήση στην πράξη των τριών μεθόδων επιμερισμού των
εξόδων των βοηθητικών τμημάτων σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις της Αυστραλίας,
Ιαπωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Πίνακας 3.1
Αποτελέσματα έρευνας για τη χρήση
των μεθόδων επιμερισμού των εξόδων βοηθητικών τμημάτων

Αυστραλία

Ιαπωνία

Ηνωμένο
Βασίλειο

43%

58%

64%

2. Διαδοχική μέθοδος

3

27

6

3. Αμοιβαία μέθοδος

5

10

14

4. Άλλη μέθοδος

15

1

8

5. Απουσία επιμερισμού

34

4

8

Μέθοδος επιμερισμού εξόδων
βοηθητικών τμημάτων
1 Άμεση μέθοδος

Επανερχόμαστε στο παράδειγμα Για να γίνει ο επανεπιμερισμός του κόστους των
βοηθητικών τμημάτων στα παραγωγικά τμήματα χρησιμοποιούνται τα εξής σταπσπκά στοιχεία

Βάση Επιμερισμού
Σύνολο

Αριθμός

Συντήρηση

Ποιοτικός

Συναρμο-

Έλεγχος

λόγηση

Βαφή

Αιτήσεων

Χορηγήσεων

1,585

175

50

800

560

Αριθμός Επισκέι^ων

200

-

20

99

81

Αριθμός εργαζομ

153

-

-

85

68

Σύμφωνα με τη διαδοχική μέθοδο επιμερισμού, οι αποθήκες θεωρούνται ότι προσφέρουν τις
περισσότερες υπηρεσίες σε όλα τα υπόλοιπα βοηθητικά κέντρα του παραδείγματος. Ακολουθεί το
τμήμα της συντήρησης και τελευταίο θεωρείται το τμήμα του ποιοπκού ελέγχου. Σημειώνεται όπ η
σειρά τοποθέτησης των βοηθητικών κέντρων κόστους στο Φύλλο Επιμερισμού Γ.Β.Ε. είναι θέμα
πραγμαπκό για το οποίο βαρύνουσα είναι η γνώση των τεχνικών της επιχείρησης.
Σαν βάση επιμερισμού του κόστους λειτουργίας των αποθηκών λαμβάνεται ο αριθμός των
αιτήσεων χορηγήσεων υλικών που έγιναν από τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου. Το κόστος
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Λειτουργίας των αποθηκών είναι 634 χιλ. δρχ. Οι αιτήσεις που έγιναν από τα άλλα κέντρα κόστους
είναι συνολικά 1,585. Η επιβάρυνση

είναι 634,000/1,585=400 δρχ. ανά αίτηση. Το τμήμα της

συντήρησης έκανε 175 αιτήσεις άρα θα επιβαρυνθεί με 70 χιλ. δρχ.
Με τον επανεπιμερισμό αυτό το κόστος λειτουργίας των αποθηκών μεταφέρεται στα
υπόλοιπα κέντρα κόστους αυξάνοντας το κόστος των υπολοίπων βοηθητικών κέντρων κόστους που
πρέπει να επανετημερισθεί.
Για το τμήμα της συντήρησης, γίνεται η υπόθεση όπ ένα μέρος από τις υπηρεσίες που
προσφέρει στα υπόλοιπα τμήματα αφορά τη λεγάμενη προληπτική συντήρηση. Η προληπτική
συντήρηση πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν παρουσιάζονται βλάβες στα μηχανήματα των
κέντρων κόστους. Εφόσον από τα φύλλα ανάλυσης του χρόνου των εργαζομένων είναι γνωστός ο
χρόνος που απασχολείται το τμήμα για την προληπτική συντήρηση που προσφέρει στα υπόλοιπα
τμήματα, τότε μέρος του συνολικού ποσού των (879,000 δρχ. + 70,000 δρχ. =) 949,000 δρχ. μπορεί
να συσχετισθεί άμεσα και να επιβαρύνει τα υπόλοιπα κέντρα κόστους. Το υπόλοιπο ποσό θεωρείται
ότι αφορά πς επισκέμεις που έγιναν για να διορθωθούν βλάβες στα μηχανήματα των υπολοίπων
τμημάτων και για τον επανεπιμερισμό του μπορεί να ληφθεί σαν βάση ο αριθμός των ετησκέμεων. Αν
δεν υπάρχει τρόπος άμεσης συσχέτισης μέρους του συνολικού κόστους τότε ολόκληρο το ποσό των
949 χιλ. δρχ. θα επανεπιμερίζετο με βάση τον αριθμό των επισκέμεων. "Εστω όπ το ποσό που
επανεπιμερίζεται άμεσα είναι 649 χιλ. δρχ. Ο έμμεσος επανετημερισμός αφορά το ποσό των 300 χιλ.
δρχ. Οι επισκέμεις που έγιναν στα άλλα κέντρα κόστους είναι συνολικά 200. Η επιβάρυνση είναι
300,000/200=1,500 δρχ. ανά επΐσκεμη. Στο τμήμα του ποιοπκού ελέγχου έγιναν 20 ετησκέμεις άρα
θα επιβαρυνθεί με 30 χιλ. δρχ. κ.ο.κ.
Το κόστος του τμήματος του ποιοπκού ελέγχου επανεπιμερίζεται με βάση τον αριθμό των
εργαζομένων στα δύο κύρια κέντρα κόστους του εργοστασίου. Το κόστος του τμήματος ανέρχεται σε
(365,500 δρχ. +20,000 δρχ + 30,000 δρχ. + 30,000 δρχ. =) 445,500 δρχ. Οι εργαζόμενοι στα κύρια
κέντρα κόστους του εργοστασίου είναι συνολικά 153 άτομα Η επιβάρυνση είναι 445,500/153=2,912
δρχ. ανά εργαζόμενο περίπου. Το τμήμα της συναρμολόγησης απασχολεί 85 άτομα άρα θα
επιβαρυνθεί με 247 χιλ. δρχ. και το τμήμα βαφής που απασχολεί 68 άτομα με 198 χιλ. δρχ.
Το συνολικό κόστος του τμήματος της συναρμολόγησης που πρέπει να απορροφηθεί από τα
παραγόμενα προϊόντα είναι 5,242,500 δρχ. και του τμήματος βαφής είναι 4,608,500 δρχ.
Σύμφωνα με τη διαδοχική μέθοδο ο επανετημερισμός των εξόδων των βοηθηπκών τμημάτων
θα είναι ο εξής (σε χιλ. δρχ.)
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Αμεση Μέθοδος

Σύνολα

Ποιοτικός

Συναρμο

Αποθήκες

Συντήρηση

Έλεγχος

λόγηση

Βαφή

634

879

365.5

4337.5

3,635

373

261

619

189

430

260

143

117

203

162.5

5,245.5

4,605.5

ΕΠΑΝΕΓΠΜΕΡΕΜΟΣ
Αποθήκες

634

Συντήρηση
Ποιοτ. Έλεγχος

365.5

ΣΥΝΟΛΟ

Όταν χρησιμοποιείται η άμεση μέθοδος επανετημερισμού λαμβάνονται υπόμη τα σταηστικά
στοιχεία που αφορούν τα παραγωγικά τμήματα μόνο αφού το συνολικό κόστος κάδε ενός από τα
βοηθηηκά θα επιμερισθεί στα παραγωγικό τμήματα μόνο. Έτσι ο αριθμός των αιτήσεων χορήγησης
υλικών είναι 1,360, ο αριθμός των επισκέμεων είναι 180 και ο αριθμός των εργαζομένων 153.
Με βάση τα παραπάνω το συνολικό κόστος των αποθηκών που είναι 634 χιλ. δρχ. θα βαρύνει
κατά (634Χ800/1360=)373χιλ. τη συναρμολόγηση και κατά 261χιλ. τη βαφή. Το συνολικό κόστος
της συνορμολόγησης που πρέπει να επιμερισθεί στα κύρια κέντρα κόστους είναι 879 χιλ. και όχι 949
που ήταν κατά τη διαδοχική μέθοδο. Από το ποσό αυτό τώρα οι (649-30=) 619 χιλ. δρχ. μένουν μόνο
οι (879-619=) 260χιλ. δρχ. θα ετπμερισθούν και θα βαρύνουν κατά (260X99/180=) 143χιλ. δρχ. το
τμήμα συναρμολόγησης και κατά (260X81/180=) 117 χιλ. δρχ. τη βαφή. Με την ίδια συλλογιστική
επιμερίζεται το κόστος του ποιοτικού ελέγχου (365,5 χιλ. δρχ.) στα δύο κύρια τμήματα
Τελικά με την άμεση μέθοδο, το συνολικό κόστος του τμήματος της συναρμολόγησης που
πρέπει να απορροφηθεί από τα παραγόμενα προϊόντα είναι 5,245 χιλ. δρχ. και του τμήματος βαφής
4,605.5 χιλ. δρχ. Οι δύο τρόποι υπολογισμού δίνουν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο
παράδειγμα Υπάρχουν, όμως περιπτώσεις όπου οι δύο μέθοδοι δίνουν σημανηκά διαφορετικά
αποτελέσματα, οπότε δα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδοχική μέθοδος.
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Φύλλο Επιμερισμού των Γ.Β.Ε. της *Α.Π.»(σε χιλ. δρχ.)
Διαδοχική Μέθοδος
Γ.Β.Ε.

Βάση Επι-

Σύνολο

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

Αποθήκες

μερισμού

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Συναρμολ.

Βαφή

Συντήρηση Ποιοτ. έλ.

Έμμεση Εργασία

-

1,692

206

71

60

740

615

Έμμεσα Υλικά

-

2,074

11

25

44

1,131

861

Ενοίκιο Κτιρίου

Επιφάνεια

800

80

50

40

250

380

Εργαζομένων

2,184

120

144

84

1,020

816

-

1,440

100

288

80

520

452

KWH

550

44

110

22

209

165

Έξοδα Καθαρισμού

Επιφάνεια

80

8

5

4

25

38

Ασφάλιστρα Μ/των

-

940

60

180

28

400

272

Τηλεφωνικά Έξοδα

Αριθ. Εργαζ.

91

5

6

3.5

42.5

34

9,851

634

879

365.5

4,337.5

3,635

634

70

20

320

224

949

385.5

4,657.5

3,859

-

649

30

189

430

Αρ.Επισκέςι.

300

30

148.5

1215

445.5

4,995

4,410.5

445.5

247.5

198

5,242.5

4,608.5

Έξοδα Διεύθυνσης
Εργοστασίου
Αποσβέσεις Μ/των
Έξοδα Η.Ρ.

Αριθμός

ΣΥΝΟΛΟ
Επανεπψερισμός
Κόστους ΒοηΒη π
ηχών Τμημάτων
Αποθήκες

Αριθ. αιτησ. χορ.

Σύνολο
Συντήρηση

Σύνολο
Ποιοτικός Έλεγχος

Αριθ. Εργαζ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΙΙ.ΣΤΑΔΙΟ: Απορρόφηση του Κόστους των Κυρίων Κέντρων Κόστους από τους

Ο λόγος του επανεπιμερισμού του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια
κέντρα κόστους είναι ότι τα προϊόντα παράγονται από αυτά, άρα μόνο έτσι το κόστος των
βοηθηπκών κέντρων κόστους θα απορροφηθεί από τα παραγόμενα προϊόντα Η απορρόφηση αυτή
γίνεται με τη βοήθεια του συντελεστή απορρόφησης ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

32

Επιμερισμός Κόστους

Συνολικά ΓJ3.E Κυρίου Κέντρου Κόστους
Συντελεστής Απορρόφησης Γϋ.Ε
Συνολικές μονάδες χρησιμοποιούμενης βάσης
Θέματα που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό και τη χρήση του συντελεστή απορρόφησης
των Γ.Β.Ε. είναι:
α) αν ο συντελεστής απορρόφησης είναι ενιαίος ή εξειδικευμένος.
β) αν χρησιμοποιούνται πραγματικά ή προϋπολογισμένα μεγέθη,
γ) ποιες βάσεις απορρόφησης χρησιμοποιούνται.

α) ενιαίος ή εξειδικευμένος συντελεστής απορρόφησης

Η απλούστερη προσέγγιση κατά τον επιμερισμό του κόστους των κύριων κέντρων κόστους
στους φορείς κόστους είναι να οριστεί ένας συντελεστής απορρόφησης ως το σύνολο των γενικών
βιομηχανικών εξόδων προς τις συνολικές μονάδες χρησιμοποιούμενης βάσης, που αφορά όλη την
επιχείρηση και γι'αυτό ονομάζεται ενιαίος συντελεστής απορρόφησης. Σ'αυτή την περίπτωση ο
επιμερισμός των Γ.Β.Ε γίνεται σ'ένα στάδιο και η συγκέντρωση των Γ.Β.Ε. ανά κέντρο κόστους είναι
περιττή. Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσμαηκά στις περιπτώσεις που τα
παραγόμενα προϊόντα είναι ομοιογενή και ομοιόμορφα και απαιτούν την ίδια επεξεργασία στα
διάφορα τμήματα του εργοστασίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα προϊόν που παράγεται σε ένα κέντρο
κόστους με χαμηλά γενικά βιομηχανικά έξοδα κοστολογείται αναλογικά το ίδιο με προϊόν που
παράγονται σε κάποιο κέντρο κόστους με υμηλά έξοδα Επίσης, όλα τα προϊόντα δεν φέρουν
απαραίτητα κάποιο ποσοστό των έμμεσων εξόδων ως μέρος της αξίας τους επειδή μία μόνο βάση
χρησιμοποιείται στον επιμερισμό των έμμεσων εξόδων. Για παράδειγμα, αν το κόστος άμεσης
εργασίας χρησιμοποιείται ως βάση ετημερισμού, τα αγορασμένα αποθέματα δεν φέρουν
επιμερισμένα έμμεσα έξοδα Αυτό δεν δίνει τα ακριβή μεγέθη κόστους, αφού τα έμμεσα έξοδα που
σχετίζονται με πς προμήθειες και τις παραλαβές είναι ανάλογα των προϊόντων που αγοράζονται και
όχι με αυτά που παράγονται.
Τα μειονεκτήματα της χρήσης του ενιαίου συντελεστή απορρόφησης ανημετωπίζονται με
την εφαρμογή του εζειδικευμένου συντελεστή απορρόφησης.
Σύμφωνα με αυτόν για κάθε κέντρο κόστους προσδιορίζεται χωριστός συντελεστής
απορρόφησης που χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη βάση Έτσι επιτυγχάνεται mo ακριβής
κοστολόγηση.
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Στα προϊόντα που παράγονται κυρίως με χειρωνακηκή εργασία, ο επιμερισμός των Γ.Β.Ε.
γίνεται με βάση την άμεση εργασία, ενώ στα προϊόντα που παράγονται με πιο αυτοματοποιημένες
διαδικασίες ο επιμερισμός γίνεται με βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Βέβαια, είναι
φανερό ότι η χρήση του εξειδικευμένου συντελεστή απαιτεί δεδομένα κόστους, των οποίων η
συλλογή και διαχείριση μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα και δαπανηρή. Επομένως η επιλογή του
ενιαίου ή του εξειδικευμένου συντελεστή απορρόφησης γίνεται με γνώμονα τη σχέση ωφέλειας κόστους.
Η πράξη δείχνει όπ οι επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό
εξειδικευμένους συντελεστές απορρόφησης. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε βρετανικές
βιομηχανίες

έδειξε όπ μόνο το 26% αυτών χρησιμοποιούν ενιαίο συντελεστή επιβάρυνσης, 36%

χρησιμοποιούν ξεχωριστούς συντελεστές για κάθε τμήμα και το 38% ξεχωριστούς συντελεστές για
κάθε κέντρο εργασίας μέσα σε κάθε τμήμα (5% δεν χρησιμοποιούσαν κάποιο από τα παραπάνω). Το
κέντρο εργασίας σ' ένα τμήμα είναι όπως ένα τμήμα σε μία εγκατάσταση
β) πραγματικά ή προϋπολογισμένα μεγέθη
Με οποιαδήποτε βάση και αν υπολογίζεται ο συντελεστής απορρόφησης, οι όροι του
κλάσματος που τον προσδιορίζουν μπορεί να αναφέρονται:
•

είτε σε πραγματικά (ιστορικά) μεγέθη

•

είτε σε προϋπολογισμένα μεγέθη
Είναι γνωστό όπ ένα σημανπκό μέρος των γενικών βιομηχανικών εξόδων αποτελείται από

σταθερά έξοδα, των οποίων το συνολικό ύμος δεν επηρεάζεται από πς διακυμάνσεις (μέσα σε
ορισμένα όρια) του βαθμού δραστηριότητας της επιχείρησης. Συνεπώς αν η επιχείρηση κοστολογεί
κατά τη διάρκεια της χρήσης, χρησιμοποιώντας συντελεστή απορρόφησης που εξάγεται από
πραγμαπκά (τρέχοντα) γενικά έξοδα, ο συντελεστής αυτός είναι πιθανό να παρουσιάζει απότομες
(και ανάστροφες) διακυμάνσεις, σε περιόδους που παρουσιάζει διακυμάνσεις και η δραστηριότητα
της επιχείρησης. Συνέπεια τούτου θα είναι να παρουσιάζει διακυμάνσεις και το κόστος του
προϊόντος, οι οποίες είναι δυνατό να αποκρύμουν ή να διαστρεβλώσουν άλλες μεταβολές του
κόστους σπς οποίες επιθυμεί να γνωρίζει η διοίκηση της επιχείρησης (αχ. μεταβολές του κόστους
οφειλόμενες σε μεταβολές των πμών των πρώτων υλών).
Σε περιπτώσεις λοιπόν που η δραστηριότητα μιας επιχείρησης παρουσιάζει διακυμάνσεις και
προκειμένου να απαλλαγεί το κόστος από τη διαταρακπκή επίδραση των διακυμάνσεων αυτών, δηλ.
να ομαλοποιηθεί, χρησιμοποιείται συντελεστής απορρόφησης βασισμένος όχι σε πραγμαπκά έξοδα
της κοστολογικής περιόδου, αλλά σε προϋπολογισμένα μεγέθη της όλης χρήσης.3

3 C. Drury, S. Braumd, Ρ. Osborne and Μ. Tayles, A Survey of Management Accounting Practices in U.K Manufacturing
Companies (London: Chartered Association of Certofied Accountants, 1993).
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Υ)
Το σύνολο των βάσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό συντελεστών
απορρόφησης δυνατό να καταταγούν σε τρεις ευρύτερες ομάδες. Έτσι υπάρχουν βάσεις που
αντιπροσωπεύουν;
- χρόνο (ώρες άμεσης εργασίας, ώρες λειτουργίας μηχανών κ.τ.λ.),
- φυσικές ποσότητες προϊόντος (βάρος, όγκος, επιφάνεια, μονάδες κ.τ.λ. προϊόντος),
- στοιχεία κόστους (κόστος άμεσης εργασίας, κόστος άμεσων υλικών, κόστος καυσίμων).
Η επιλογή των βάσεων απορρόφησης συνήθως βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

•

Δικαιοσύνη

ή

Αυτό το κριτήριο συναντάται συχνά στα κρατικά συμβόλαια όπου ο επιμερισμός κόστους
αποτελεί μέσο για τον καθορισμό μιας τιμής ικανοποιητικής τόσο για το κράτος όσο και για τους
προμηθευτές του. Ο επιμερισμός εδώ θεωρείται ένας «λογικός» και «δίκαιος» τρόπος καθορισμού
τιμής πώλησης και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Βέβαια, είναι φανερή η δυσκολία εφαρμογής του
κριτηρίου λόγω της υποκειμενική του φύσης. Για παράδειγμα, οι διευθυντές των τμημάτων μπορεί να
διαφωνούν με το γενικό διευθυντή για το ποιο είναι ένα «δίκαιο» μερίδιο των γενικών βιομηχανικών
εξόδων που πρέπει να επιμεριστεί σε κάθε τμήμα, παρ'όλο που και τα δύο μέρη συμφωνούν στο ότι η
αμερολημία είναι απαραίτητη στο ετημερισμό κόστους. Για τις περισσότερες περιπτώσεις
ετπμερισμού, η αμερολημία είναι μάλλον ιδανικό παρά λειτουργικό κριτήριο.

•

Όφελος (Benefit)

Διαβάζει κανείς πολύ συχνά στη βιβλιογραφία ότι τα έμμεσα γενικά βιομηχανικά έξοδα
πρέπει να επιμερίζονται στους φορείς κόστους ανάλογα με τα οφέλη του αυτοί οι φορείς κόστους
λαμβάνουν από τις υπηρεσίες για πς οποίες τα έμμεσα έξοδα πραγματοποιήθηκαν. Παρ'όλο που το
όφελος είναι κατά κάποιο τρόπο mo λειτουργικό κριτήριο από αυτό της αμερολημίας, και αυτό
εξαρτάται από την ανθρώπινη κρίση σπς περισσότερες περιπτώσεις, και γίνεται όλο και mo δύσκολο
να εφαρμοστεί καθώς οι υπηρεσίες γίνονται mo απόμακρες από τους φορείς κόστους.4
Το όφελος είναι πιθανώς ένα εφαρμόσιμο κριτήριο όταν η σχέση μεταξύ του κόστους και του
φορέα κόστους φαίνεται εύκολα στη μορφή κάποιου υλικού αγαθού ή κάποιας μετρήσιμης
υπηρεσίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα τμήματα ενός εργοστασίου
ωφελούνται από το σταθμό ενέργειας ανάλογα με πς καταναλώσεις τους σε ενέργεια Παρ'όλα αυτά.

4 Howard W. Wright and James P. BedingField, «Benefit as a Criterion for Indirect Cost Alllocation», The Federal
Accountant, XXII (September 1973), p 68.
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μπορεί να μην υπάρχει συμφωνία για ίο πως τα ίδια τμήματα ωφελούνται από το γραφείο του γενικού
διευθυντή.

Είναι λογικό τα έμμεσα Γ.Β.Ε να επιμερίζονται ανάλογα με τον παράγοντα ή του παράγοντες
που τα δημιούργησαν - αν αυτοί οι παράγοντες είναι σαφώς αναγνωρίσιμοι στους φορείς κόστους
στους οποίους 8α γίνει ο επιμερισμός. Για παράδειγμα, τα έξοδα του τμήματος συντήρησης ενός
εργοστασίου καταλογίζονται στα διάφορα τμήματα σε αναλογία με τις εργασίες συντήρησης που
έχουν γίνει σ'αυτά τα τμήματα Αυτή η βάση επιμερισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική αν τα έξοδα
που επιμερίζονται είναι στο σύνολό τους ή στο μεγαλύτερο μέρος τους μεταβλητά με τον όγκο της
εργασίας που γίνεται. Η παρουσία σημαντικών ποσών σταθερών εξόδων καθιστά την αιτία λιγότερο
ελκυστική σαν κριτήριο επιμερισμού επειδή τα σταθερά έξοδα είναι άμεσα σε ένα δεδομένο επίπεδο
δυμανικότητας υπηρεσιών και όχι στον χρησιμοποιούμενο όγκο υπηρεσιών.

•

Α νεξαρτησία των φορέων κόστους (Independence of cost objectives)

To κριτήριο αυτό λέει ότι η μέθοδος επιμερισμού πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε το ποσό
που επιμερίζεται σε κάποιο φορέα κόστους να μην επηρεάζεται από τις ενέργειες ή τα γεγονότα σε
άλλους φορείς κόστους κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία γίνεται ο επιμερισμός. Αυτό το
κριτήριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο σκοπός του επιμερισμού κόστους είναι η αξιολόγηση
αποδόσεων σε συγκεκριμένους φορείς κόστους, όπως είναι τα τμήματα μιας επιχείρησης.

•

Ικανότητα απορρόφησης {Ability to Bear)

Αυτό το κριτήριο συνήθως προτείνεται ως τελευταία εναλλακτική, όταν τίποτα καλύτερο δεν
μπορεί να βρεθεί. Λέει ότι το κόστος πρέπει να επιμερίζεται σε αναλογία με την ικανότητα των
φορέων κόστους να απορροφούν το κόστος. Συνεπώς, οδηγεί σε επιμερισμό με βάση κάποιο μέτρο
του μεγέθους των φορέων κόστους. Η προϋπόθεση είναι όπ οι μεγαλύτεροι φορείς κόστους μπορούν
να καλύμουν μεγαλύτερα μέρη των έμμεσων εξόδων. Προφανώς, το κριτήριο αυτό δεν έχει καμία
έννοια οφέλους, αιτίας, ουδετερότητας ή ανεξαρτησίας.
Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικότερα οι βάσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για την
απορρόφηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων από τα παραγόμενα προϊόντα

Α. Μονάδες παραχθέντος προϊόντος
Οι μονάδες παραχθέντος προϊόντος

αποτελούν την απλούστερη και πιο άμεση βάση

απορρόφησης. Ο συντελεστής απορρόφησης βρίσκεται αν τα γενικά βιομηχανικά έξοδα διαιρεθούν
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μέ τις μονάδες του παραχθέντος προϊόντος (σε τεμάχια, τόνους, μέτρα, κυβικά μέτρα, τετραγωνικά
μέτρα κ.ο.κ). Η βάση αυτή περιορίζεται βασικά σε περιπτώσεις μαζικής μονοπαραγωγής ή σε
περιπτώσεις όπου παράγεται μικρός αριθμός ειδών προϊόντων, χωρίς σημαντικές διαφορές και που
εκφράζονται σε κοινές μονάδες (π.χ. βάρους) ή σε περιπτώσεις που η παραγωγή γίνεται σε παρπδες
και για κάθε παρπδα υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία κόστους.

Β. Πρώτη ύλη (σε ποσότητα ή αξία)
Ο συντελεστής επιβάρυνσης καθορίζεται από τη σχέση:
Γενικά βιομηχανικά έξοδα (ιστορο<ά ή προϋπολογιζόμενα)
=
Ποσότητα ή αξία ύλης (ιστορική ή προϋπολογιζόμενη)

συντελεστής γενικών
βιομηχανικών εξόδων ανά
μονάδα ή δρχ πρώτης ύλης

Η παραπάνω βάση χρησιμοποιείται κυρίως σε επιχειρήσεις επεξεργασίας στις οποίες
κυριαρχεί το κόστος πρώτης ύλης (βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, αλεύρων κ,ο.κ.), ή σε
επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ευγενή πρώτη ύλη. Επιτυγχάνει, σε ικανοποιητικό βαθμό ,
απορρόφηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων, όταν ποιότητες και τιμές των πρώτων υλών δεν
διαφέρουν σημανπκά, όταν ποσότητα και κόστος υλών σε κάδε προϊόν είναι περίπου ομοιόμορφο,
όταν η επεξεργασία είναι επίσης ομοιόμορφη.
Από πς δύο παραλλαγές, η ποσότητα της πρώτης ύλης αποτελεί ασφαλέστερη σχετικά βάση,
δεδομένου όπ δεν υφίσταται πς επιδράσεις των αυξομειώσεων των ημών, αλλά όπως είναι φανερό,
δεν είναι εφαρμόσιμη σπς περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα των πρώτων
υλών που χρησιμοποιούνται Όπως είναι φανερό, η χρήση της μεθόδου θα έπρεπε να γίνεται υπό
εντελώς περιορισηκές προϋποθέσεις (άλλωστε σπς περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική
σχέση μεταξύ ποσότητας ή κόστους πρώτης ύλης και γενικών βιομηχανικών εξόδων). Εν τούτοις και
η βάση αυτή είναι από τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες λόγω πς διαθεσιμότητας δεδομένων.

Γ. Αμεση εργασία
Αα Κόστος άμεσης εργασίας
Ο συντελεστής απορρόφησης καθορίζεται από τη σχέση:
Γενικά βιομηχανικά έξοδα (ιστορικά ή προϋπολογιζόμενα)
=
Άμεσα ημερομίσθια (ιστορικά ή προϋπολογιζόμενα)

συντελεστής γενικών
βιομηχανικών εξόδων ανά
δρχ άμεσων ημερομισθίων

Η χρησιμοποίηση της παραπάνω βάσης για τον καθορισμό του συντελεστή ενδείκνυται όταν:
*

μεταξύ των δαπανών υπερισχύουν οι δαπάνες εργασίας

*

τα προϊόντα περνούν από ομοιόμορφη περίπου κατεργασία
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*

δεν μεταβάλλεται η αμοιβή της εργασίας

*

υπάρχει υμηλή συσχέτιση ανάμεσα στο άμεσο κόστος εργασίας και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα
Αντίθετα η χρησιμοποίηση της παραπάνω βάσης αντενδείκνυται όταν:

•

ο βαθμός εκμηχάνισης της παραγωγικής διαδικασίας είναι σημαντικά διαφοροποιημένος σε
σχέση με τα διάφορα προϊόντα Έτσι αχ. αν ορισμένα προϊόντα υφίστανται παρατεταμένη
επεξεργασία σε αυτοματοποιημένα μηχανήματα (όπου η συμβολή της εργασίας είναι μηδαμινή),
ενώ άλλα δέχονται κατά βάση χειροποίητη κατεργασία, η χρησιμοποίηση του κόστους της
άμεσης εργασίας σαν βάση θα οδηγήσει σε εσφαλμένη επιβάρυνση με γενικά έξοδα παραγωγής.

•

το συνολικό κόστος άμεσης εργασίας είναι άθροισμα χαμηλών και υμηλών αμοιβών. Με τη
χρήση του κόστους άμεσης εργασίας ως βάση απορρόφησης, ένα προϊόν επιβαρύνεται με
μεγαλύτερο ποσοστό Γ.Β.Ε., όταν δέχεται κάποια εργασία από ένα υμηλόμισθο εργαζόμενο από
κάποιο άλλο προϊόν που δέχεται παρόμοια εργασία από ένα εργαζόμενο με χαμηλότερο μισθό
(αχ. λόγω της μικρότερης προϋπηρεσίας). Σ "αυτήν την περίπτωση το πρόβλημα λύνεται με τη
χρήση των ωρών άμεσης εργασίας ως βάση απορρόφησης.

Αβ Ώρες άμεσης εργασίας
Ο συντελεστής επιβάρυνσης καθορίζεται από τη σχέση:

Γενικά βιομηχανικά έξοδα (ιστορικά ή προϋπολογιζόμενα)
=
'Ώρες άμεσης εργασίας(ιστορικές ή προϋπολογιζόμενες)

συντελεστής γενικών
βιομηχανικών εξόδων ανά
ώρα άμεσης εργασίας

Οι παρατηρήσεις που έγιναν για την προηγούμενη βάση ισχύουν και εδώ. Συνεπώς για να
χρησιμοποιηθούν οι ώρες άμεσης εργασίας σαν βάση καταλογισμού, θα πρέπει η παραγωγή να είναι
βασικά χειροποίητη και περίπου ομοιόμορφη, να μη χρησιμοποιούνται άνισης σημασίας
μηχανήματα για την παραγωγή των προϊόντων, αν υπάρχουν περισσότερα τμήματα θα πρέπει
προηγουμένως να κατανέμονται τα γενικά έξοδα κατά τμήμα, ώστε να προσδιορίζονται
εξειδικευμένοι συντελεστές κ.ο.κ.
Τα τελευταία, όμως, χρόνια η χρήση της άμεσης εργασίας ως βάση απορρόφησης
περιορίζεται συνεχώς λόγω μείωσης του ποσοστού της άμεσης εργασίας στο συνολικό κόστος. Αυτό
οφείλεται στην αύξηση των επιπέδων αυτοματισμού στη βιομηχανία Το γεγονός αυτό καθιστά
καθιστά τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων μάλλον καταλληλότερη βάση από την άμεση
εργασία
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Δ. Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων
Ο συντελεστής βρίσκεται αν διαιρεθεί το uyog των γενικών βιομηχανικών εξόδων
(πραγματικών ή προϋπολογιζομένων) με τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Αν υπάρχουν
περισσότερα του ενός τμήματα, στα οποία υπάρχουν διαφορετικά μηχανήματα, γενικά έξοδα να
αναλύονται κατά τμήμα, καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων του κάθε τμήματος και
έτσι συντελεστής απορρόφησης ανά ώρα μηχανήματος για κάθε τμήμα
Επίσης όταν τα μηχανήματα στο πλαίσιο ενός τμήματος είναι μεν ομοιόμορφα, άλλα άνισης
παραγωγικής δυναμικότητας, οπότε οι ώρες λειτουργίας των δεν είναι ισοδύναμες, δα πρέπει να
ληφθεί υπόμη το στοιχείο αυτό, έτσι ώστε να μετατραπούν σε ισοδύναμες οι ώρες λειτουργίας. Αυτό
επιτυγχάνεται αν οι ώρες λειτουργίας κάδε μηχανήματος πολλαπλασιαστούν με ένα συντελεστή
έντασης.
Έτσι αν υποτεθεί όπ στο πλαίσιο ενός τμήματος υπάρχουν τρία μηχανήματα, που εκτελούν
την ίδια κατεργασία, αλλά από αυτά το Β έχει διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα από το Α, ενώ το Γ
τη μισή παραγωγική δυναμικότητα σε σχέση το Α. Σε δεδομένη κοστολογική περίοδο:
•

το μηχάνημα Α λειτουργεί επί 1,000 ώρες

•

το μηχάνημα Β λειτουργεί επί 750 ώρες

•

το μηχάνημα Α λειτουργεί επί 1,000 ώρες

και τα γενικά έξοδα του τμήματος για την αντίστοιχη περίοδο ανήλθαν σε 3,000,000 δρχ. Θα πρέπει
να γίνουν οι εξής υπολογισμοί:

Υπολογισμός ισοδυνάμων ωρών λειτουργίας μηχανημάτων

•

μηχάνημα Α

1,000x1 = 1,000

•

μηχάνημα Β

750x2= 1,500

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΩΡΩΝ

3,000

Συντελεστής απορρόφησης ανά ισοδύναμη ώρα = 3,000,000/3,000=1,000 δρχ.

Συνεπώς αν συγκεκριμένη κατεργασία ή παραγγελία προκάλεσε τη λειτουργία του
μηχανήματος Β επί 10 ώρες, θα πρέπει το κόστος της κατεργασίας ή της παραγγελίας αυτής να
επιβαρυνθεί και με 20,000 δρχ. για αναλογία γενικών εξόδων (2x10x1,000). Η μέθοδος που
εξετάζεται είναι επίσης δεκτική και άλλων παραλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη
ακρίβεια στον καταλογισμό. Έτσι από το σύνολο των έμμεσων εξόδων του τμήματος,
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απομονώνονται εκείνα που αφορούν τη Λειτουργία των μηχανημάτων (ασφάλιστρα, επισκευές συντήρηση, απόσβεση, κινητήρια δύναμη) και με

βάση αυτά υπολογίζεται ο συντελεστής

απορρόφησης ανά ώρα λειτουργίας των μηχανημάτων, τα δε υπόλοιπα έξοδα ανάγονται σε
συντελεστή με τη χρησιμοποίηση κάποιας άλλης βάσης (π.χ. ημερομισθίων).
Τέλος γενικότερα, η χρησιμοποίηση των ωρών λειτουργίας των μηχανημάτων, σαν βάση για
τον καθορισμό του συντελεστή απορρόφησης ενδείκνυται, όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ωρών
λειτουργίας των μηχανημάτων και ύμους των γενικών εξόδων ή όταν στα τελευταία κυριαρχούν οι
δαπάνες που αφορούν τα μηχανήματα (αποσβέσεις κΛπ.).

Ε. Διάφοροι άλλοι συνδυαστικοί τρόποι
Με τη συνδυαστική χρησιμοποίηση περισσοτέρων της μιας βάσεων, επιδιώκεται να
μετριασθούν τα μειονεκτήματα που προέρχονται από διαταραχές που οφείλονται στις μεταβολές
ημών της μοναδικής βάσης (αχ. των πρώτων υλών). Με τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων βάσεων
επιδιώκεται η σχετική σταθεροποίηση του συντελεστή επιβάρυνσης.
Έτσι αχ. ως βάσεις καταλογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν;
το κόστος άμεσης εργασίας + κόστος πρώτων υλών,
το κόστος πρώτων υλών + κόστος καυσίμων,
το κόστος άμεσης εργασίας + κόστος καυσίμων.

Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, κάθε βάση έχει τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματά της καθώς και τους περιορισμούς στη χρησιμοποίησή της,

η δε επιλογή

της

κατάλληλης βάσης προϋποθέτει προηγούμενη μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας της σύνδεσης
των δαπανών κ.ο.κ. Ποιες είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες βάσεις στο σύγχρονο
βιομηχανικό περιβάλλον, καθώς και άλλα συμπεράσματα διεθνών ερευνών παρουσιάζονται στο
επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφαλαίο 4
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Γ.Β.Ε. ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
4.1

Αλλαγές στο Βιομηχανικό Περιβάλλον(6,8,9,11,14,15,)

Σπς αρχές του 20ου αιώνα, όταν τα συστήματα κοστολόγησης βρίσκονταν στην αρχή της
ανάπτυξής τους, η άμεση εργασία αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους ενός
προϊόντος. Δεδομένα σχεπκά με την άμεση εργασία ήταν διαθέσιμα και εύχρηστα και επίσης
υπήρχε μία υΐ)ηλή συσχέτιση σπς περισσότερες επιχειρήσεις μεταξύ της άμεσης εργασίας και των
γενικών βιομηχανικών εξόδων. Επομένως, η άμεση εργασία αποτελούσε μία εξαιρεηκή βάση
επιμερισμού.
Τα γεγονότα των τελευταίων

30 χρόνων έχουν προκαλέσει δραμαπκές αλλαγές σπς

περισσότερες βιομηχανίες. Ο αυτομαπσμός έχει μειώσει σημανπκά την άμεση εργασία ως ποσοστό
του συνολικού κόστους. Σήμερα αποτελεί περίπου το 15% ή και λιγότερο σε επιχειρήσεις υι^λού
αυτομαησμού. Η ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων σε μια επιχείρηση έχει αυξηθεί και τα
προϊόντα αυτά διαφέρουν ουσιασπκά ως προς τον όγκο παραγωγής και την πολυπλοκότητα των
παραγωγικών διαδικασιών που απαιτούνται. Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα παρουσιάζουν μια
σταθερή αυξηπκή τάση τόσο σε πραγμαηκά μεγέθη λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας και
συντήρησης του αυτοματοποιημένου εξοπλισμού στο νέο βιομηχανικό περιβάλλον όσο και ως
ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής λόγω της μείωσης της άμεσης εργασίας (το σύνολο
πρέπει να είναι πάντα 100 %)(σχήμα 4.1). Σύμφωνα με δεδομένα έρευνας (14), τα γενικά βιομηχανικά
έξοδα αποτελούν το 35% του συνολικού κόστους σπς επιχειρήσεις των ΗΠΑ και το 26% στις
Ιαπωνικές επιχειρήσεις, παρ'όλο που οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από υι^λό αυτομαπσμό.
Η μεγάλη αυτή αύξηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων έχει σημανπκή επίδραση στη
κερδοφορία και στην ανταγωνισπκότητα ενός οργανισμού και γΓαυτό αποτελεί πρωτεύον θέμα για
πς περισσότερες επιχειρήσεις. Συχνά, όμως, αυτές είναι απροετοίμαστες να το ανπμετωπίσουν.
Όπως χαρακτηρισπκά δήλωσε ένα ανώτατο στέλεχος « Εκπαιδευτήκαμε για να διοικήσουμε σε ένα
κόσμο όπου ο λόγος των γενικών βιομηχανικών εξόδων προς την άμεση εργασία είναι από 100%
ως 200%. Αλλά σήμερα σε μερικά εργοστάσιά μας ο λόγος αυτός είναι πάνω από 1000%. Δεν
γνωρίζουμε ούτε π σημαίνει αυτό!».
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Σχήμα 4.1
Η αλλαγή στο τυπικό προφίλ κόστους των επιχειρήσεων τα τελευταία 30 χρόνια

Συν.
Κόστος

Επίσης, οι παραδοσιακές διαδικασίες επιμερισμού γενικών βιομηχανικών εξόδων στοχεύουν
στην απορρόφηση των Γ.Β.Ε και όχι στην ελαχιστοποίησή τους. Αυτό οδηγεί στην παραγωγή
προϊόντων νωρίτερα από τη ζήτηση του πελάτη και στη δημιουργία μη αναγκαίων αποθεμάτων.
Στη μεγάλη αύξηση των γενικών βιομηχανικών εξόδων προστίθενται και κάποια άλλη
αλλαγή στο βιομηχανικό περιβάλλον που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των
παραδοσιακών λογιστικών μεθόδων. Αυτή είναι τα συστήματα JIT, που χρησιμοποιούνται ευρέως και
η χρήση τους τείνει να αυξηθεί στο μέλλον. Σε μια έρευνα που έγινε το 1987 από τους Cooper και
Lybrand, το 50% των επιχειρήσεων που πήραν μέρος θα διέθετε σύστημα JIT μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια5 Όταν εφαρμόζεται ένα σύστημα JIT, ένα προϊόν παράγεται μόνο όταν υπάρχει
ζήτηση. Αυτή η προσέγγιση έχει αντίκτυπο και στην παραγωγή και στο κόστος των προϊόντων.
Με τα συστήματα JIT μειώνονται σε μηδενικά επίπεδα τα αποθέματα και ομαδοποιούνται τα
μηχανήματα με βάση τη γραμμή παραγωγής και όχι τις λειτουργίες. Μπορεί κάτι που θεωρείτο
έμμεσο έξοδο με το παλιό σύστημα να θεωρείται άμεσο με το καινούργιο. Για παράδειγμα, ας
θεωρήσουμε

ότι υλικά

για ένα συγκεκριμένο προϊόν παραδίδονται στο τμήμα προμηθειών.

Παραδοσιακά, το τμήμα αυτό διαχειρίζεται όλα τα εισερχόμενα υλικά και τα έξοδα που συνδέονται

5

Cooper and Lybrand, «Made in America, A Survey of Manufacturing’s Future», 1987, p 3.
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μ'αυτή τη λειτουργία επιμερίζονται σ'όλα τα προϊόντα Όταν εφαρμόζεται ένα σύστημα JIT, δεν
υπάρχει ανάγκη για τον επιμερισμό αυτό.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές που συντελούνται στο
βιομηχανικό περιβάλλον πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες αλλαγές στις λογιστικές
μεθόδους. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, που βασίζονται στον επιμερισμό των γενικών
βιομηχανικών εξόδων στα κέντρα κόστους και έπειτα στην απορρόφηση αυτών από τα προϊόντα,
δίνουν ικανοποιηπκά αποτελέσματα όταν λίγα ή παρόμοια προϊόντα παράγοντατ Πολλά και
διαφορεπκά προϊόντα έχουν διαφορεπκές απαιτήσεις σε πόρους και διαφορετικούς ρυθμούς
κατανάλωσης κοινών πόρων ή υπηρεσιών.
Παρ'όλα αυτά πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα συστήματα επιμερισμού
που χρησιμοποιούν ως βάση τη άμεση εργασία Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από διάφορες
μελέτες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια Έρευνα των J. R. Cohen και L Paquette το 1991 σε
επιχειρήσεις με καθαρές πωλήσεις πάνω από $500 εκατομμύρια είχε τα παρακάτω αποτελέσματα

Ώρες άμεσης εργασίας

31%

Κόστος άμεσης εργασίας

31

Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων

12

Μονάδες παραχθέντων προϊόντων

5

Κόστος πρώτων υλών

4

Ποσότητα πρώτων υλών

4

Έσοδα

3

Αλλη (κυρίως συνδυασμοί περισσοτέρων της μια βάσεων).

10

Παρόμοια αποτελέσματα, όσον αφορά την άμεση εργασία είχε έρευνα της Price Waterhouse
που έγινε το 1991:
74%

iV£on εργασία (ώρες ή κόστος)
Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων

23

Μονάδες παραγόμενων προϊόντων

21

Πρώτες ύλες (κόστος ή ποσότητα)

20

Κύκλος παραγωγής (Cycle time)

7

Αλλη

4
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Άλλη μία μελέτη, που έγινε με ερωτηματολόγια, για τη χρήση των βάσεων ετημερισμού των
γενικών βιομηχανικών εξόδων σης αμερικανικές και ιαπωνικές επιχειρήσεις είχε τα ακόλουθα
αποτελέσματα;6

ΗΠΑ
32%

Ιαπωνία
53%

Πραγματικές ώρες εργασίας

25

53

Πρότυπο κόστος εργασίας

23

20

Πραγματικό κόστος εργασίας

23

18

Πρότυπες ώρες λειτουργίας μηχανημάτων

7

0

Πραγμαπκές ώρες λειτουργίας μηχανημάτων

7

0

Χρόνος στο κέντρο εργασίας

5

3

Πρότυπη ώρες εργασίας

Τα ποσοστά ξεπερνούν το 100% επειδή πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν πολλαπλές βάσεις καταλογισμού.
Αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι και στην Ιαπωνία, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, όπου
η βιομηχανία χαρακτηρίζεται από υμηλό αυτοματισμό, η άμεση εργασία αποτελεί την συχνότερα
χρησιμοποιούμενη βάση. Βέβαια, σύμφωνα τον Hiromoto, οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
τα λογιστικά συστήματα περισσότερο για να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να δράσουν σύμφωνα
με τους μακροπρόθεσμους και τη

στρατηγική της επιχείρησης και όχι για να παρέχουν στους

διευθυντές ακριβή δεδομένα κόστους ή κερδοφορίας. Η λογιστική παίζει περισσότερο ένα ρόλο
«επηρεασμού» παρά ένα ρόλο «πληροφόρησης». Η διοίκηση Ιαπωνικών επιχειρήσεων δεν ανησυχεί
τόσο για το αν το σύστημα μερισμού κόστους δίνει αποτελέσματα που εκφράζουν τις ακριβείς
απαιτήσεις για πόρους που έχει κάθε προϊόν, όσο για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα επηρεάζει
τις προτεραιότητες μείωσης κόστους των μεσαίων και κατώτερων στελεχών.
Με εξαίρεση τις Ιαπωνικές επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη φιλοσοφία,
οι περισσότερες επιχειρήσεις, όπως φάνηκε υστερούν στο να εναρμονίσουν τις λογιστικές μεθόδους
που χρησιμοποιούν με το προηγμένο βιομηχανικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Γιατί; «Απλά
δεν δίνουν προσοχή στο σύστημα κόστους,» απαντά ο Bob Kaplan. «Είναι ένα βαρετό αντικείμενο.
Ένας διευθυντής θα προτιμούσε να αναπτύξει νέα προϊόντα ή να σχεδιάσει νέες στρατηγικές
πωλήσεων. Δεν θέλει ούτε να ακούσει ότι το σύστημα κοστολόγησης δεν λειτουργεί σωστά». Ακόμη
και αν αυτό γίνει αντιληπτό, λίγοι διευθυντές το θεωρούν αυτό θέμα πρώτης προτεραιότητας. Ενώ
παραδέχεται πς αδυναμίες του συστήματος κοστολόγησης, ο James Lewis, επικεφαλής ενός
τμήματος στην επιχείρηση Continental Cans,

ρωτά; «Μας εμποδίζει αυτό να ανταγωνιστούμε;

6 National Association of Accountants Tokyo Affiliate, Management Accounting in the Advanced Manufacturing
Enviroment: Comparative study on Survey in Japan and U.S.A, (1988).
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Πιθανώς όχι, γιατί δεν είμαστε mo ηλίθιοι από τους ανταγωνιστές μας». Αυτό αποτελεί μια
επικίνδυνη άπομη αφού ένα ανεπαρκές σύστημα κοστολόγησης που έχει ως αποτέλεσμα το
λανθασμένο επιμερισμό των Γ.Β.Ε μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε μια
επιχείρηση. (6)

4.2

Διαστρεβλώσεις σε Μεγέθη Κόστους κατά τον Επιμερισμό
των Γ.Β.Ε(4,6)
Στην προηγούμενη παράγραφο παρουσιάστηκαν οι αιτίες που καθιστούν αναποτελεσμαηκό

τον επιμερισμό των Γ.Β.Ε σε δύο στάδια σε επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων ή
υπηρεσιών. Το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από ης λανθασμένες μεθόδους ετπμερισμού
κόστους είναι η υπερκοστολόγηση κάποιων προϊόντων και ή υποκοστολόγηση κάποιων άλλων.
Πολλές επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα που δε θα 'πρεπε ενώ αγοράζουν άλλα από εξωτερικούς
προμηθευτές παρ'όλο που η παραγωγή τους θα ήταν mo συμφέρουσα «Πολλές αμερικανικές
επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν που κερδίζουν λεφτά και που χάνουν» λέει ο Robert S. Kaplan,
καθηγητής λογιστική του πανεπιστημίου του Harvard και ένας από τους mo σκληρούς επικριτές των
παραδοσιακών λογιστικών συστημάτων. Τα διαστρεβλωμένα δεδομένα κόστους οδηγούν, επίσης, ης
επιχειρήσεις σε κακή τοποθέτηση

κεφαλαίου σε προϊόντα που παρουσιάζονται, αλλά στην

πραγμαηκότητα δεν είναι, κερδοφόρα (6)
Τα παραπάνω γίνονται mo κατανοητά με ένα παράδειγμα Ας θεωρήσουμε, δύο εργοστάσια
που παράγουν ένα απλό προϊόν, στυλό. Αυτά έχουν το ίδιο μέγεθος και τον ίδιο εξοπλισμό. Κάθε
χρόνο το Εργοστάσιο 1 κατασκευάζει ένα εκατομμύριο μπλε στυλό. Το Εργοστάσιο 2 παράγει,
επίσης, μπλε στυλό, αλλά μόνο 100,000 το χρόνο. Για να πετύχει υμηλό βαθμό απασχόλησης των
εγκαταστάσεων και του εργαηκού δυναμικού και να απορροφήσει τα σταθερά έξοδα, παράγει μια
ποικιλία παρόμοιων προϊόντων: 60,000 μαύρα στυλό, 12,000 κόκκινα στυλό, 10,000 μωβ στυλό κ.ο.κ.
Στη διάρκεια μιας τυπική χρονιάς, το Εργοστάσιο 2 παράγει πάνω από 1,000 παραλλαγές του
προϊόντος με ποσότητες που κυμαίνονται μεταξύ των 500 και 100,000 μονάδων. Συνολικά παράγει
ένα εκατομμύριο μονάδες, όσες και το Εργοστάσιο 1, και έχει ης ίδιες απαιτήσεις σε πρότυπες ώρες
άμεσης εργασίας, ώρες λειτουργίας μηχανημάτων και άμεσων υλικών.
Παρ'όλες ης ομοιότητες στο προϊόν και τη συνολική παραγωγή, ένας επισκέπτης σης
εγκαταστάσεις των δύο εργοστασίων θα παρατηρούσε σημανηκές διαφορές. Το Εργοστάσιο 2 θα
είχε πολύ μεγαλύτερο προσωπικό υποστήριξης της παραγωγής - περισσότερους ανθρώπους για το
πρόγραμμα λειτουργίας των μηχανημάτων, για ης ρυθμίσεις των μηχανημάτων, για την επιθεώρηση
της ποιότητας των προϊόντων, για τον έλεγχο των πρώτων υλών, για τη μετακίνηση των αποθεμάτων,
για τη συναρμολόγηση και αποστολή των παραγγελιών, για την επανακατεργασία των
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ελαττωματικών μονάδων, για τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, για το πρόγραμμα
παραλαβής των προμηθειών, για την ενημέρωση και προγραμματισμό του πολύ μεγαλύτερου
πληροφοριακού συστήματος. Το Εργοστάσιο 2 θα λειτουργούσε, επίσης, με σημαντικά υμηλότερα
επίπεδα νεκρού χρόνου, υπερωριών, αποθεμάτων, επανακατεργασίας και ελαττωματικών.
Η εκτεταμένη χρήση υποστήριξης στην παραγωγή και αναποτελεσματικότητα της
παραγωγής προκαλεί

διαστρεβλώσεις στον υπολογισμό μεγεθών κόστους με τα παραδοσιακά

συστήματα Οι περισσότερες βιομηχανίες, όπως, είπαμε, εφαρμόζουν τον επιμερισμό των Γ.Β.Ε. σε
δύο στάδια Πρώτα, συγκεντρώνουν τα γενικά βιομηχανικά έξοδα στα κέντρα κόστους. Συνήθως δεν
έχουν προβλήματα σ'αυτό το στάδιο. Αλλά το δεύτερο στάδιο - της απορρόφησης των Γ.Β.Ε. από τα
προϊόντα - γίνεται πολύ απλοποιημένα Πολλές επιχειρήσεις ακόμη χρησιμοποιούν την άμεση
εργασία σαν βάση μερισμού. Αλλες αναγνωρίζουν τον περιοσμένο ρόλο της άμεσης εργασίας στο
νέο υμηλά αυτοματοποιημένο βιομηχανικό περιβάλλον και χρησιμοποιούν ως βάσεις τα έξοδα που
σχετίζονται με τις πρώτες ύλες (έξοδα αγορών, παραλαβής, επιθεώρησης και αποθήκευσης πρώτων
υλών) και τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.
Ακόμη και αν

το Εργοστάσιο 2 χρησιμοποιήσει μία ή όλες τις παραπάνω βάσεις, το

συστήματα κοστολόγησης - λανθασμένα - θα αναφέρει ότι το κόστος παραγωγής του προϊόντος που
παράγεται σε μεγάλες ποσότητες (μπλε στυλό) υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής του ίδιου
προϊόντος του Εργοστασίου L Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς πολλά για το σύστημα
κοστολόγησης ή για την παραγωγική διαδικασία του Εργοστασίου 2 για να καταλάβει ότι τα μπλε
στυλό, που αντιπροσωπεύουν το 10% της συνολικής παραγωγής, θα επιβαρυνθούν με περίπου 10%
των συνολικών γενικών βιομηχανικών εξόδων. Παρομοίως, τα μωβ στυλό που είναι το 1% της
παραγωγής θα επιβαρυνθούν με το 1% των Γ.Β.Ε. Στην πραγμαηκότητα, αφού απαιτούνται ίδιες ώρες
άμεσης εργασίας, ώρες λειτουργίας μηχανημάτων και ποσότητες πρώτων υλών για τα μπλε και μωβ
στυλό, αυτά δα προκύπτει, ως αποτέλεσμα του συστήματος κοστολόγησης, όπ έχουν το ίδιο κόστος παρ'όλο που τα μωβ στυλό παραγγέλνονται, παράγονται, συσκευάζονται και αποστέλλονταί σε πολύ
μικρότερες παρτίδες και επομένως αντιστοιχούν σ'αυτά πολύ μεγαλύτερο μέρος Γ.Β.Ε.
Ας σκεφτούμε τις στρατηγικές συνέπειες του διαστρεβλωμένου κόστους των προϊόντων. Στο
πέρασμα του χρόνου, η τιμή πώλησης για το μπλε στυλό δα καθοριστεί από πς αποδοτικές
παραγωγικές μονάδες, όπως είναι το Εργοστάσιο L Η διοίκηση του Εργοστασίου 2 θα παρατηρήσει
όπ το περιθώριο κέρδους των μπλε στυλό είναι μικρότερο από αυτό των άλλων προϊόντων της. Η
πμή των μπλε στυλό είναι χαμηλότερη από αυτή των μωβ, αλλά, σύμφωνα με το σύστημα
κοστολόγησης, το κόστος είναι το ίδιο.
Απογοητευμένη η διοίκηση από τα μικρά περιθώρια κέρδους των μπλε στυλό, θα νιώθει
ευχαριστημένη που διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Οι πελάτες επιθυμούν να πληρώσουν κάπ
παραπάνω για κάποιο εξειδικευμένο προϊόν, όπως τα μωβ στυλό, τα οποία έχουν το ίδιο κόστος με τα
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μπλε, που είναι ένα κοινό προϊόν. Ποια είναι η λογική στρατηγική αντίδραση μ'αυτά τα δεδομένα;
Μείωση της έμφασης που δινόταν

στα μπλε στυλό και επέκταση της

γραμμής των

διαφοροποιημένων προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά
Στην πραγματικότητα, φυσικά, η στρατηγική αυτή είναι καταστροφή. Τα μπλε στυλό στο
Εργοστάσιο 2 έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τα μοβ - ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα
του συστήματος κοστολόγησης. Μειώνοντας την παραγωγή των μπλε στυλό και αντικαθιστώντας πς
μονάδες αυτές με νέα μοντέλα θα αυξηθούν περισσότερο τα γενικά βιομηχανικά έξοδα Η διοίκηση
θα βλέπει με απογοήτευση το συνολικό κόστος να αυξάνεται και οι στόχοι της επιχείρησης να
παραμένουν μια ουτοπία Μια απάντηση στην πολύπλοκη κατάσταση του νέου βιομηχανικού
περιβάλλοντος και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή είναι η κοστολόγηση κατά βασική
δραστηριότητα (Activity-Based Costing), που περιγράφεται στη συνέχεια(4)

4.3

Activity-Based Costing - Μια Εναλλακτική Προσέγγιση για
Ρεαλιστική Κοστολόγηση(4,8)
4.3.1 Περιγραφή ενός συστήματος Activity-Based Costing (8)
Η κοστολόγηση με βάση πς δραστηριότητες (activity-based costing) αναγνωρίζει τα αίηα των

γενικών εξόδων και χρησιμοποιεί τη σχέση αιπ'ας - αποτελέσματος ως αρχή για τον ετημερισμό
κόστους. Τρεις παρόμοιες κατηγορίες βάσεων επιμερισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: οι
δραστηριότητες (activities), οι συναλλαγές (transactions), οι οδηγοί κόστους (cost drivres). Βασικά,
όλες οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης υπάρχουν για την υποστήριξη της παραγωγής και της
πώλησης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, κάθε δραστηριότητα σε μία
επιχείρηση που στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων ή στη παροχή υπηρεσιών είναι μια
δραστηριότητα που καταναλώνει πόρους, δηλαδή δημιουργεί έξοδα Ο στόχος των συστημάτων
activity-based costing είναι να συσχετίσουν τις δραστηριότητες με την ανάγκη για δραστηριότητες
και τους καταναλισκόμενους πόρους.
Αφού τα γενικά βιομηχανικά έξοδα μεταβάλλονται με πς δραστηριότητες, όπως πς
παραγγελίες, πς παραλαβές, πς επιθεωρήσεις, τον προγραμματισμό της παραγωγής, πς ρυθμίσεις
των μηχανημάτων και πς αποστολές των παρτίδων, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα εξαρτώνται από το
όγκο των παραγγελιών που διαχειρίζονται. Όταν μια επιχείρηση εισαγάγει περισσότερα προϊόντα
στην παραγωγή, ή έχει ανάγκες για επιθεωρήσεις περισσοτέρων εξαρτημάτων, τότε τα Γ.Β.Ε. θα
αυξηθούν ανάλογα Ανπ να επικεντρώνεται στην απορρόφηση των εξόδων από τα προϊόντα, το
activity-based costing υποστηρίζει τον καταλογισμό του κόστους στις δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται εξαιτίας των διαδικασιών παραγωγής και/ή διανομής.

47

Επιμερισμός Γ.Β.Ε. στο Νέο Βιομηχανικό Περιβάλλον

Ένα παράδειγμα κοστολόγησης προϊόντος, που φαίνεται στους πίνακες 4.1 ως 4.3, δείχνει τα
σημαντικό διαφορετικά αποτελέσματα που προκύπτουν με την εφαρμογή της προσέγγισης του
activity-based costing

στον επιμερισμό των εξόδων του τμήματος προμηθειών. Το προϊόν X

αποτελεί από τυποποιημένα μέρη και παράγεται σε μεγάλες ποσότητες σε περιβάλλον υμηλού
αυτομαπσμού. Όπως και με πολλά προϊόντα, τα άμεσα έξοδα του προϊόντος X αντιπροσωπεύουν
ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο του 30%) του συνολικού κόστους παραγωγής.
Στο παράδειγμα, τα έξοδα του τμήματος προμηθειών είναι το 20% των συνολικών γενικών
βιομηχανικών εξόδων (πίνακας 4.2). Δέκα τις εκατό των συνολικών πρώτων υλών χρησιμοποιούνται
στο προϊόν X και 2% των εξαρτημάτων που αγοράζονται είναι αναγκαία για την παραγωγή του
προϊόντος X. Επειδή το προϊόν X βρίσκεται στην ωριμότητα του κύκλου ζωής του, δε συμμετέχει στις
απαιτήσεις που δημιουργούν τα νέα προϊόντα στο τμήμα προμηθειών. Με το activity-based costing το
ποσοστό των συνολικών δραστηριοτήτων του τμήματος προμηθειών που αφορούν το προϊόν X
επιβαρύνουν αυτό (πίνακας 4.3). Αντίθετα, εφαρμόζοντας τον παραδοσιακό τρόπο ετημερισμού, τα
έξοδα του τμήματος προμηθειών επιμερίζονται σ'όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου και του
προϊόντος X, με βάση πς ώρες άμεσης εργασίας. Οι υπολογισμοί του πίνακα 4.3 δείχνουν όπ οι δύο
μέθοδοι μερισμού κόστους δίνουν σημαντικά διαφορεπκά επιμερισμένα ποσά στο προϊόν X: $10,000
με την παραδοσιακή μέθοδο και $4,800 με το activity-based costing.
Στο

παράδειγμα, έγινε η υπόθεση όπ όλα τα άλλα γενικά βιομηχανικά έξοδα επιμερίστηκαν

στα προϊόντα με βάση πς ώρες άμεσης εργασίας. Η διαφορά των δύο μεθόδων ετημερισμού για το
τμήμα προμηθειών είναι $5,200, μία μείωση της τάξης του 52% στο ποσό του επιμεριζόταν στο
προϊόν X. Αν τα έξοδα όλων των υπολοίπων βοηθηπκών τμημάτων ($40,000 για το προϊόν X)
επιμερίζονταν με το activity-based costing, τόσο το κόστος του προϊόντος X όσο και το κόστος όλων
των υπολοίπων προϊόντων θα άλλαζε δραμαπκά.

Πίνακας 4.1
Ανάδυση των εξόδων του τμήματος προμηθειών
Δραστηριότητα

Όγκος

Ποσοστό Κόστους

Αγορά πρώτων υλών

Ποσότητα υλικών και

40%

ημισυναρμολογήσεις που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
Αγορά εξαρτημάτων

Αριθμός διαφορετικών προϊόντων που

40%

παρ αγγέλθηκαν
Εξειδικευμένες εργασίες

Αριθμός νέων προϊόντων
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Πίνακας 4.2
Πρόσθετες πληροφορίες για το παράδειγμα
Συνολικά γενικά βιομηχανυ<ά έξοδα

$500,000

Έξοδα του τμήματος Προμη9ειών

$100,000
50,000

Συνολικές ώρες άμεοης εργασίας

5,000

Ωρ. άμεσης εργασίας για προϊόν X

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ποσοστό που γρησιμοποιείται από

Κόστος

το προϊόν X
Αγορά πρώτων υλών

$40,000

10%

Αγορά εξαρτημάτων

40,000

2

Εξειδικευμένες εργασίες

20.000

0

$100,000

Για το προϊόν X
$15,000

/^εσα υλικά
Αμεση εργασία

5,000

Σύνολο άμεσου κόστους

$20,000

Πίνακας 4 3
Κόστος παραγωγής του προϊόντος X
Παραδοσιακή

Μέθοδος

Μερισμού

Αμεσο κόστος

Activity-Based

$20,000

Costing
$20,000

Γ.Β.Ε.
Τμήμα Προμήθεια> ν
Άλλα

$10,000χ

$4,800J

40,000"

50,000

40.000"

44,800

$70,000

Σύνολο

$64,800

1 ($100,000/50,000 Ωρ. Ερ.) χ 5,000 Ωρ. Ερ.
2 ($100,000/50,000 Ωρ. Ερ.) χ 5,000 Ωρ. Ερ.
3 Αγορά πρώτων υλών

$40,000 χ 0.10 = $4,000

Αγορά εξαρτημάτων

40,000x0.02=

Εξειδικευμένες εργασίες

20,000 χ 0.00 = ____Q

800

$4,800
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4.3.2 Αποτελέσματα από Εφαρμογή ενός συστήματος Activity-Based Costing (4)
Ένα σύστημα activity-based costing δίνει μια ριζικά διαφορετική εικόνα του κόστους των
προϊόντων από αυτή που προκύπτει από τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Αυτές οι
διαφορές υπάρχουν γιαπ το activity-based costing είναι μια mo πολύπλοκη προσέγγιση του
επιμερισμού των γενικών εξόδων παραγωγής, διοίκησης και άλλων γενικών εξόδων, πρώτα σπς
δραστηριότητες και μετά στα προϊόντα που δημιουργούν απαίτηση για τα έμμεσα έξοδα
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Ας θεωρήσουμε μια μεγάλη βιομηχανία παραγωγής υδραυλικών
βαλβίδων. Περίπου το 20% των βαλβίδων φέρει το 80% των εσόδων, για τυπική αναλογία για
επιχειρήσεις με πολλά προϊόντα Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός όπ το 60% των
προϊόντων δίνει το 99% των εσόδων. Παρ'όλα αυτά, η διοίκηση παραμένει ενθουσιασμένη με το
40% των προϊόντων που δημιουργούν το 1% των εσόδων, αφού αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα
φαίνεται να έχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια μικτού κέρδους.
Δεδομένα κόστους για επτά ανηπροσωπευπκά προϊόντα δίνονται στον πίνακα 4.4. Με βάση
το παλιό σύστημα κοστολόγησης, η επιβάρυνση με Γ.Β.Ε ανά μονάδα δεν διέφερε πολύ για τα επτά
προϊόντα, κυμαινόμενη μεταξύ των $5.34 και των $8.88. Με σύστημα activity-based costing, που
καταλογίζει τα Γ.Β.Ε άμεσα σπς δραστηριότητες και έπειτα στα προϊόντα, η κλίμακα των ανά μονάδα
Γ.Β.Ε διευρύνθηκε δραμαπκά - από $4.39 ως $77.64. Για τέσσερα μικρής ως μεσαίας παραγωγής
προϊόντα ( βαλβίδα 2 ως 5), τα υπολογιζόμενα Γ.Β.Ε αυξήθηκαν 100% ή και περισσότερο. Για τα δύο
προϊόντα με πς μεγαλύτερες παραγόμενες ποσότητες (βαλβίδα 1 και 6), τα Γ.Β.Ε. μειώθηκαν.
Οι συνέπειες στη στρατηγική της επιχείρησης από τα δεδομένα κόστους του πίνακα 4.4 είναι
τεράσηες. Σύμφωνα με το παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης, η βαλβίδα 3 θεωρείτο το mo
κερδοφόρο προϊόν από τα επτά, με μικτό περιθώριο κέρδους 47%. To activity-based costing,
αντίθετα, έδειξε, όπ όταν φθάνουν παραγγελίες για τη βαλβίδα 3, η επιχείρηση δα ήταν προπμότερο
να στέλνει χρήματα στους πελάτες της να πς αγοράζουν από αλλού παρά να πς κατασκευάζει η ίδια
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Πίνακας 4.4
Πως το Activity-Based Costing αλλάζει την εικόνα της κερδοφορίας των προϊόντων.
Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ανά Μονάδα

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Παραγώμβνη

Παλαιό

Νέο

Ποσοστιαία

Παλαιό

Νέο

ποσότητα

σύστημα

σύστημα

διάφορό

σύστημα

σύστημα

1

43,562

$5.44

$4.76

-12.5%

41%

46%

2

500

6.15

12.86

+109.0

30

-24

3

53

7.30

77.64

+964.0

47

-258

4

2,079

8.88

19.76

+123.0

26

-32

5

5,670

7.58

15.17

+100.0

39

2

6

11,196

5.34

5.26

-L5

41

41

7

423

5.92

4.39

-26.0

31

43

Βαλβίδα

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν υποτιμούν πάντα τις απαιτήσεις σε Γ.Β.Ε. των
προϊόντων που παράγονται σε μικρές ποσότητες. Η βαλβίδα 7, με το δεύτερο μικρότερο όγκο
παραγωγής, έχει μια μικρή μείωση στα ανά μονάδα Γ.Β.Ε. με το activity-based costing. Γιατί; Η
βαλβίδα 7 συναρμολογείται από εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται ήδη από προϊόντα με υμηλό
όγκο παραγωγής (βαλβίδα 1 και 6). Το μεγαλύτερο μέρος των Γ.Β.Ε. συνδέεται με παραγγελίες
υλικών, την αποθήκευσή τους, την επιθεώρηση της ποιότητας τους και τη ρύθμιση των μηχανημάτων
για την παραγωγή των εξαρτημάτων. Για υλικά και εξαρτήματα που παραγγέλνονται ή
κατασκευάζονται σε μεγάλες ποσότητες, ο ανά μονάδα αντίκτυπος των δραστηριοτήτων στα Γ.Β.Ε.
είναι μικρός. Επομένως, εξειδικευμένα προϊόντα που αποτελούνται από εξαρτήματα που
χρησιμοποιούνται και σε προϊόντα ευρείας παραγωγής έχουν μικρό κόστος παραγωγής.
Έξοδα Marketing. Ο ανασχεδιασμός των συστημάτων κοστολόγησης δεν πρέπει να
περιορίζεται στα γενικά βιομηχανικά έξοδα και στα έξοδα των βοηθητικών τμημάτων. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις έχουν έξοδα πώλησης και έξοδα διοίκησης (Selling, General and
Administrative Expenses, SG&A), που υπερβαίνουν το 20% των συνολικών εσόδων. Διαχειρίζονται
τα έξοδα αυτά σαν κόστος περιόδου και δεν τα επιμερίζουν στα προϊόντα Αυτή η διαχείριση είναι
ανεπαρκής, παρ'όλο που απαιτείται στις λογιστικές εκθέσεις, για τον υπολογισμό του κόστους των
προϊόντων.
Ας θεωρήσουμε ως παράδειγμα μια επιχείρηση πώλησης οικοδομικών υλικών. Διανέμει τα
προϊόντα της μέσω έξι καναλιών - δύο λιανικής πώλησης και τέσσερα στην εμπορική αγορά. Από
όλα τα προϊόντα η εταιρία έχει ένα μέσο περιθώριο μικτού κέρδους 34%. Τα έξοδα του marketing για
τα έξι κανάλια έχουν μέσο όρο 16.4% τα έξοδα πώλησης και 8.5% τα έξοδα διοίκησης. Ο πίνακας 3.5
δίνει δεδομένα για τα τέσσερα εμπορικά κανάλια
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Πίνακας 4.5
Κέρδη από τα Εμπορικά Κανάλια Διανομής ( σύμφωνα με το παλαιό σύστημα
κοστολόγησης)
Συμβόλαιο

Βιομηχανικοί Κυβέρνηση

OEM

ΣΥΝΟΛΟ

Προμηθευτές
Ετήσιες Πωλήσεις (σε χιλ.)

$79,434

$25,110

$422

$9,200

$114,166

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

34%

41%

23%

27%

35%

Μικτό Κέρδος

$27,375

$10,284

$136

$2,461

$40,256

SG&A* (σε χιλ.)

$19,746

$6,242

$105

$2,287

$31,814

$7,629

$4,042

$31

$174

$11,876

10%

16%

7%

2%

10%

$33,609

$10,624

$179

$3,893

$48,305

23%

38%

17%

4%

25%

Καθαρό Κέρδος (σε χιλ.)
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
Επενδεδυμένο Κεφάλαιο'
(σε χιλ.)
ROI

* Τα έξοδα πώλησης και διοίκησης για κάθε κανάλι είναι το 25% των εσόδων του καναλιού.
* Το επενδεδυμένο κεφάλαιο για κάθε κανάλι είναι το 42% των εσόδων του καναλιού.

Με καθαρό περιθώριο κέρδους στον εμπορικό τομέα μόνο περίπου 10%, η επιχείρηση
αναζητά τρόπους να βελτιώσει την κερδοφορία της. Η διοίκηση αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή
της στα έξοδα πώλησης και διοίκησης. Ο επιμερισμός των εξόδων αυτών γίνεται με την επιβάρυνση
του κάθε καναλιού με το 25% των πωλήσεων του. Μια πιο πολύπλοκη ανάλυση, παρόμοια με αυτή
που έγινε στη βιομηχανία βαλβίδων, έδωσε αποτελέσματα για το κόστος των προϊόντων πολύ
διαφορετικά.
Ο τομέας OEM ήταν αρχικά ο πρώτος στόχος της επιχείρησης για κατάργησα Το 27% μικτό
περιθώριο κέρδους και το 2% καθαρό περιθώριο κέρδους τον κατέτασσαν στην τελευταία θέση των
εμπορικών καναλιών. Αλλά το κανάλι OEM, στην πραγμαηκότητα, δεν χρησιμοποιούσε πόρους των
κυριοτέρων κατηγοριών πώλησης: διαφήμιση, καταλόγους, προώθηση πωλήσεων και εγγύησα
Αναλογικά χρησιμοποιούσε τους λιγότερους πόρους ανά δολάριο πωλήσεων σε σχέση με τα άλλα
κανάλια Τα δικά του έξοδα marketing ήταν το 9% των πωλήσεων, 15% λιγότερα από το μέσο όρο
για τα τέσσερα κανάλια Ένας mo σωστός υπολογισμός, λοιπόν, του καθαρού περιθωρίου κέρδους
δείχνει ότι αυτό είναι 9% και όχι 2%.
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Το κανάλι OEM δείχνει μια ακόμη καλύτερη εικόνα αν η επιχείρηση επεκτείνει την ανάλυση
και στον επιμερισμό του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε συγκεκριμένα κανάλια To OEM απαιτεί πολύ
μικρότερη επένδυση σε κεφάλαιο κίνησης - λογαριασμούς εισπρακτέους και αποθέματα - από τα
υπόλοιπα κανάλια Δηλαδή, παρ'όλο που το κανάλι OEM έχει ένα σχετικά χαμηλό περιθώριο μικτού
κέρδους, η απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου αποδεικνύεται υμηλότερη από τη μέση του
εμπορικού τομέα
Άλλα Γενικά Έξοδα της Επιχείρησης (Corporate Overhead). Στην πραγματικότητα όλα τα
γενικά έξοδα ενός οργανισμού, όχι μόνο τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ή τα έξοδα marketing,
μπορούν και πρέπει να καταλογίζονται στις δραστηριότητες για τις οποίες αυτοί οι πόροι
χρησιμοποιήθηκαν, και μετά στα τμήματα, στα κανάλια και στις γραμμές προϊόντων που τους
καταναλώνουν. Η εταιρία Weyerhaeuser πριν από μερικά χρόνια υιοθέτησε ένα σύστημα χρέωσης
για τον καταλογισμό των γενικών εξόδων των τμημάτων στις δραστηριότητες που τα δημιουργούν.
Για παράδειγμα, το λογιστήριο της Weyerhaeuser ανέλυσε όλες τις δραστηριότητες που
διεξάγονται κατά τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης βάσεων δεδομένων, της
γενικής λογισπκής, των λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων και τα πμολόγια, για να
αποφασίσει ποιοι παράγοντες δημιουργούν απαιτήσεις για αυτές τις δραστηριότητες. Η συναλλαγή
με ένα τμήμα με ένα μικρό αριθμό μεγάλων πελατών δημιουργεί πολύ διαφορετικές απαιτήσεις για
δραστηριότητες, όπως οι λογαριασμοί εισπρακτέοι, από ένα τμήμα με μικρούς πελάτες. Πριν την
εφαρμογή του συστήματος χρέωσης, η Weyerhaeuser θεωρούσε το κόστος της δραστηριότητας των
εισπρακτέων λογαριασμών και των άλλων δραστηριοτήτων ως ένα ενιαίο ποσοστό επί των
πωλήσεων των τμημάτων. Τώρα, ο επιμερισμός του κόστους γίνεται στα τμήματα ή στις γραμμές
προϊόντων που δημιουργούν το κόστος.
Όμοια, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασίες βελτίωσης
πρέπει να επιβαρύνουν με το κόστος του σχεδιασμού και της μηχανικής τα προϊόντα και πς γραμμές
προϊόντων που επωφελούνται από αυτά. Διαφορεηκά, τα έξοδα ανάπτυξης θα επιβαρύνουν και
προϊόντα για τα οποία μικρή προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης έγινε.

4.3.3 Activity-Based Costing και Στρατηγικός Σχεδιασμός (4,8)
Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους έδειξαν πως ένα
σύστημα activity-based costing μπορεί να οδηγήσει σε ριζικά διαφορετικές αξιολογήσεις του
κόστους και της κερδοφορίας των προϊόντων σε σχέση με αυτές των mo απλουστευμένων
παραδοσιακών μεθόδων κοστολόγησης. Εδειξε ότι κάποια χαμηλού παραγωγικού όγκου προϊόντα
(όπως τα μωβ στυλό και οι βαλβίδες 3) που θεωρούνται κερδοφόρα, είναι μη κερδοφόρα και πρέπει
να σταματά αμέσως η παραγωγή τους. Πολλοί πελάτες επιθυμούν να έχουν μια και μόνη πηγή
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προμήθειας προϊόντων, λόγος για τον οποίο συχνά οι επιχειρήσεις διαθέτουν μια πλήρη γκάμα
προϊόντων. Είναι σχεδόν αδύνατο να παράγει μια επιχείρηση μόνο κερδοφόρα προϊόντα Αν η
βιομηχανία κατασκευής στυλό, θέλει να πωλεί τα κερδοφόρα μπλε και μαύρα στυλό, μπορεί να
πρέπει να απορροφά τα έξοδα των περιστασιακών παραγγελιών για μωβ στυλό. Παρ'όλα αυτά,
γνωρίζει ποια προϊόντα της είναι πραγματικά κερδοφόρα και έτσι σχεδιάζει τη στρατηγική της.
To activity-based costing δεν σχεδιάστηκε για να βγάζει αυτόματες αποφάσεις. Σχεδιάστηκε
για να παρέχει mo ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, πς βοηθηηκές
δραστηριότητες και το κόστος των προϊόντων. Συσχετίζει τα προϊόντα άμεσα με τους πόρους που
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Ενισχύει τον έλεγχο του κόστους αφού τα έξοδα
ελέγχονται στο επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο πραγματοποιούνται Αναγνωρίζει το πολύ
χαμηλότερο κόστος που προέρχεται από προϊόντα με κοινά ( ή λίγα) εξαρτήματα και το πολύ
υι^ηλότερο χαμηλού παραγωγικού όγκου προϊόντων με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων εξαρτημάτων.
Με την εφαρμογή ενός συστήματος activity-based costing, γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού
των αιτιών κατανάλωσης πόρων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μέτρο του πραγμαηκού κόστους των
προϊόντων. Με τη βοήθεια των ακριβών πληροφοριών κόστους μπορούν οι διευθυντές να παίρνουν
καλύτερες αποφάσεις για γενικότερα θέματα στρατηγικής ή και για ειδικότερα σχετικά με την
τιμολόγηση ή το marketing.

4.4

Ο Επιμερισμός των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων στην

Ελληνική πραγματικότητα
Στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται φανερή η αξία του activity-based costing για την
πορεία μιας επιχείρησης. Παρ'όλα αυτά, η κοστολόγηση κατά βασική δραστηριότητα μάλλον δεν
αποτελεί μια ευρέως εφαρμοζόμενη μέθοδο επιμερισμού των Γ.Β.Ε. στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Βέβαια, αυτό, δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά, αφού οι έρευνες που αφορούν στον ετπμερισμό των
Γ.Β.Ε. και πς χρησιμοποιούμενες βάσεις επιμερισμού στο ελληνικό βιομηχανικό περιβάλλον είναι
πολύ περιορισμένες, αν όχι ανύπαρκτες. Το κενό αυτό, φιλοδοξεί να καλύι^ει, όσο αυτό εφικτό, η
παρούσα εργασία με έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε επιλεγμένο δείγμα επιχειρήσεων
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Κεφαλαίο 5
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διαδικασία διεξαγωγής της παρούσας εργασίας αποτελείται από εφτά βήματα, τα οποία
αναφερόμενα με χρονική σειρά προτεραιότητας είναι:
1. Προσδιορισμός του σκοπού της εργασίας
2. Βιβλιογραφικό ανασκόπηση
3. Σύλλογό στοιχείων
4. Απόστολό και σύλλογό των ερωτηματολογίων
5. Επεξεργασία των δεδομένων
6. Συμπεράσματα

5.1 Προσδιορισμός του σκοπού της εργασίας
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν συνοπηκά τα ευρήματα κάποιων ερευνών με
θέμα το μερισμό των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων που διεξήχθησαν στο εξωτερικό. Παρ'όλο που
το συγκεκριμένο θέμα έχει μελετηθεί εκτενώς σε επιχειρήσεις του εξωτερικού , υπάρχει ένα
σημαντικό κενό σε δεδομένα που αφορούν την ελληνική πραγμαπκότητα

Γι'αυτό η παρούσα

εργασία έγινε έχοντας ως κύριο σκοπό την καταγραφή της πρακτικός

μερισμού των

Έμμεσων Γ.Β.Ε. στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια προσπάθεια να
δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
•

Γίνεται μερισμός των πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους και ποιες
βάσεις μερισμού χρησιμοποιούνται;

•

Γίνεται επαναμερισμός των εξόδων των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια κέντρα, με ποια
μέθοδο και ποιες βάσεις μερισμού;

•

Ποιες οι βάσεις μερισμού στους φορείς κόστους και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των
βάσεων;

•

Για ποιους λόγους κρίνεται το μερισμό του εμμέσου κόστους σκόπιμο ή μη σκόπιμο;
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5.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να φανεί ποια είναι η σπουδαιότητα του
μερισμού των Γ.Β.Ε. και η πρακτική του εφαρμογή στις ξένες χώρες έτσι ώστε να μπορεί να γίνει
σύγκριση με την εφαρμοζόμενη πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το πρώτο βήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούμενα
κεφάλαια, του θέματος του μερισμού των Γ.Β.Ε. έγινε μέσω σχεπκών δεδομένων από βιβλία ξένα και
ελληνικά. Αυτή ήταν μια, κατά βάση, θεωρητική προσέγγιση που έδινε τη δυνατότητα ανάλυσης και
κατανόησης κάποιων γενικών αρχών του θέματος.
Στη συνέχεια εξετάστηκαν διάφορα άρθρα που παρουσίαζαν τις απόμεις κάποιων
επιστημόνων για θέματα σχετικά με το μερισμό των Γ.Β.Ε. καθώς και ευρήματα ερευνών που είχαν
κατά καιρούς σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Επίσης, μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτέλεσε και μια ολοκληρωμένη μελέτη
με θέμα το μερισμό του έμμεσου κόστους που διεξήχθη την αμερικανική ένωση λογιστών σε
αμερικανικές επιχειρήσεις.

5.3 Συλλογή στοιχείων
Ως μέσο συλλογής των απαραίτητων

για την έρευνα πληροφοριών

επιλέχθηκε η

ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων. Πρώτον, γιατί με τον τρόπο αυτό δινόταν η δυνατότητα
συλλογής στοιχείων από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, και εκτός Νομού Θεσσαλονίκης, και
δεύτερον γιατί, λόγω υποχρεώσεων, δεν υπήρχε η ευχέρεια χρόνου για προσωπικές συνεντεύξεις.
Βέβαια το ερωτηματολόγιο αποτελεί μια μέθοδο με χαμηλή, συνήθως ανταπόκριση και όχι τόσο
καλή όσο των συνεντεύξεων ποιότητα στοιχείων. Παρ'όλο αυτά, έγινε προσπάθεια αξιοποίησης
όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η μέθοδος αυτή και συγκεκριμένα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στα ακόλουθα σημεία;

5.3.1 Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστότερο σχεδίασμά του ερωτηματολογίου θεωρήθηκε ο
καθορισμός των στόχων του, είτε αυτοί αφορούσαν στο περιεχόμενο, είτε στην ποιότητα και στην
ποσότητα των ερωτήσεων.
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Το γενικό πλαίσιο των ερωτήσεων πρόκυμε στα αρχικά στάδια της εργασίας τόσο από τη
μελέτη των βιβλιογραφικών δεδομένων όσο και από τις αναλύσεις του θέματος του μερισμού των
Γ.Β.Ε. με τον ετηβλέποντα καθηγητή.
Στη συνέχεια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μορφή των ερωτήσεων. Έπρεπε αυτές να είναι
πολλαπλής επιλογής, κλίμακας, διχοτομημένες (αχ. ναι ή όχι) ή ανοιχτές; Με κριτήριο τη
συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων και εγκυρότερων πληροφοριών καθώς τον υμηλότερο
δυνατό βαθμό ανταπόκρισης προτιμήθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι ερωτήσεις των τριών
πρώτων τύπων. Βέβαια χρησιμοποιήθηκαν

και οι ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες δίνουν τη

δυνατότητα ανεπηρέαστης διατύπωσης της άπομης του ερωτώμενου και τη συλλογή δεδομένων
μη προβλεπόμενων από τον ερευνητή. Και οι δύο παραπάνω λόγοι καθιστούν τη συγκεκριμένη
μορφή ερωτήσεων πολύ σημαντική, παρ'όλο που η εμπειρία έχει δείξει ότι συχνό οι ανοιχτές
ερωτήσεις είναι ελλιπώς συμπληρωμένες ή μένουν αναπάντητες.
Αφού αποφασίστηκε το είδος των ερωτήσεων, επόμενο μέλημα ήταν ή σωστή διατύπωση
τους. Η ορθή σύνταξη, η σαφήνεια και η απλότητα του ερωτηματολογίου αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την κατανόηση και εύκολη συμπλήρωσή του. Η μη ακριβής διατύπωση
κάποιων ζητουμένων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του ερωτώντος και
του ερωτώμενου, γεγονός που οδηγεί στον αποπροσανατολισμό του ερευνητή με τη συλλογή μη
έγκυρων πληροφοριών και επομένως τη διεξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων.
Το επόμενο βήμα στο σχεδίασμά του ερωτηματολογίου ήταν

η δομή του. Οι ερωτήσεις

ομαδοποιήθηκαν σε θεματικές ενότητες και η σειρά τους ήταν από ης γενικότερες προς τις
ειδικότερες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αλληλουχία και σύνδεση των ερωτήσεων μεταξύ
τους.
Η καλή παρουσίαση του ερωτηματολογίου ήταν ένα από τα τελικά στάδια στο σχεδίασμά του.
Η εικόνα ενός κειμένου πάντα επηρεάζει τη διάθεση του αναγνώστη και γΓαυτό έγινε
προσπάθεια το ερωτηματολόγιο να είναι ευπαρουσίαστο να προδιαθέτει θετικά τον ερωτώμενο
να ασχοληθεί με αυτό, δίνοντας τις πληροφορίες που του ζητούνται.
Αφού ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η παρουσίαση του ερωτηματολογίου, αποφασίστηκε μια
δοκιμή- πιλότος, η οποία είχε ως κύριο στόχο της να αναδείξει τα πιθανά προβλήματα και πς
αδυναμίες του. Η δοκιμή έγινε σε επιχείρηση του Νομού Θεσσαλονίκης μέσω προσωπικής
συνέντευξης με την ανεκτίμητη βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή. Αποτέλεσμα της
δοκιμασπκής αυτής εφαρμογής του ερωτηματολογίου ήταν η μείωση του αριθμού των
ερωτήσεων που περιείχε καθώς και η αναδιατύπωση κάποιων από αυτές ώστε να μειωθεί ο
απαιτούμενος για τη συμπλήρωση του και γίνουν mo κατανοητά τα ζητούμενα
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Το τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού ήταν ένα ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από
δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε 7 ερωτήσεις και είχε ως δέμα το προφίλ της
επιχείρησης (μέγεθος, μορφή παραγωγής, βαθμό αυτοματοποίησης κ.α). Η δεύτερη ενότητα, που
αποτελούνταν από 25 ερωτήσεις, αφορούσε στις επιχειρήσεις οι οποίες προέβαιναν σε
εσωλογισηκό

προσδιορισμό κόστους και

αποτελεσμάτων. Ειδικότερα,

η

ενότητα αυτή

περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές τα είδη κόστους που χρησιμοποιούνταν στον προσδιορισμό
του κόστους και των αποτελεσμάτων, τον αριθμό των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων τις
μεθόδους κοστολόγησης,

τον αριθμό των κύριων και βοηθητικών κέντρων κόστους, το αν

προβαίνουν στο μερισμό των πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους, ποιες
οι βάσεις μερισμού που χρησιμοποιούσαν κ.α

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο

παράρτημα L

5.3.2 Επιλογή του δείγματος.
Ένα πολύ σημανπκό θέμα για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η επιλογή του δείγματος των
επιχειρήσεων που θα συμμετείχαν σ' αυτή. Με δεδομένο το ότι η έρευνα γινόταν στα πλαίσια
μιας διπλωμαηκής εργασίας, και επομένως οι δυνατότητες χρόνου και χρήματος ήταν
περιορισμένες, κρίθηκε ως ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος 50 επιχειρήσεις με μετοχές στο
ελληνικό χρημαπστήριο. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων ήταν το μέγεθος τους
και το είδος των δραστηριοτήτων τους.

Έτσι επιλέχθηκαν

οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (τα

τελευταία 3-5 χρόνια) στον κλάδο τους με βάση είτε τον κύκλο εργασιών τους είτε τον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούσαν και οι οποίες ανά κλάδο παρουσιάζονται στο παράρτημα;

5.3.3 Επαφή με τις επιχειρήσεις.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ερωτηματολόγια αποστάλησαν ταχυδρομικά έχοντας ως
παραλήπτη το διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, ο οποίος κρίθηκε ο
πλέον αρμόδιος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Για την καλύτερη ανταπόκριση των
παραληπτών υπήρχε μια συνοδευπκή 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 στοιχείων.

Τα στοιχεία που

συνελέγησαν με τα ερωτηματολόγια, μετά από κάποια επεξεργασία παρουσιάζονται στο επόμενο
κεφάλαιο.
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Κεφαλαίο 6
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μόνο

9, από τις 50 επιχειρήσεις

στις οποίες στάλθηκαν ερωτηματολόγια, απάντησαν

(ποσοστό απόκρισης 18%). Σ'ένα από τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν συμπληρωμένη μόνο η πρώτη
ενότητα που αφορά στο προφίλ της εταιρίας, δηλαδή ουσιαστικά δεν περιείχε χρήσιμες
πληροφορίες.

Επομένως, διαθέσιμα προς επεξεργασία και

ανάλυση

ήταν

τα

στοιχεία 8

ερωτηματολογίων. Ο χαμηλός βαθμός απόκρισης των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη
έρευνα ήταν αναμενόμενος. Οι λόγοι ήταν οι ακόλουθοι:
1.

τα στελέχη των περισσοτέρων επιχειρήσεων δεν είναι εξοικειωμένα με τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων στα πλαίσια κάποιας έρευνας, η οποία μάλιστα διεξάγεται από φοιτητές.

2.

πολλά στελέχη θεωρούν χάσιμο χρόνου τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων,

3

κάποιες επιχειρήσεις Θεωρούν απόρρητα τα λογιστικά τους στοιχεία

Παρ'όλο το μικρό βαθμό απόκρισης συνελέγησαν αρκετά στοιχεία σχετικά με το προφίλ των
επιχειρήσεων και των βάσεων μερισμού των Γ.Β.Ε. που χρησιμοποιούνται Τα στοιχεία αυτά
παρουσιάζονται παρακάτω:

•

οι περισσότερες επιχειρήσεις, όχι όμως μεγάλο ποσοστό, 38%, με βάση τον
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, χαρακτηρίζονται ως μεγάλου μεγέθους
(πίνακας 6-1). Ουσιαστικά το δείγμα είναι μοιρασμένο στις μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις (μόνο μία επιχείρηση δήλωσε ότι αριθμός των εργαζομένων είναι της κλίμακας
200-499). Αυτό είναι θεπκό υπό την έννοια όπ το δείγμα είναι ανππροσωπευπκό του μεγέθους
των ελληνικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, όμως ως προς τον κύκλο των εργασιών το σύνολο των

επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από μεγάλες ως πολύ μεγάλες (βλέπε πίνακα 6-2).
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός όπ το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων απάντησε ότι

προβαίνει σε εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αποτελεσμάτων. Μόνο
μία επιχείρηση προβαίνει σε εξωλογιστικό προσδιορισμό αλλά και αυτή αλλάζει από το 1999.
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Πίνακας

6-1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

Αριθμός εργαζομένων- Μέγεθος επιχείρησης

Αριθμός Επιχειρήσεων

1 - 49 άτομα - Μικρή
50 -199 άτομα - Μικρομεσαία
200 - 499 άτομα - Μεσαία

0
1
2

%
0%
12%
25%

500 - 999 άτομα -

3

38%

2

25%

8

100%

1000 <

Μεγάλη

άτομα - Πολύ Μεγάλη

Σύνολο

Πίνακας

6-2

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Κύκλος εργασιών σε δρχ - Μέγεθος επιχείρησης
< 499 εκατ.
500 -1.999 εκατ.
2.000 - 4.999 εκατ.
5.000 - 9.999 εκατ.

10.000 εκατ. <
Σύνολο
•

Αριθμός Επιχειρήσεων

%

Μικρή
Μικρομεσαία
Μεσαία
Μεγάλη

0
0
0
2

0%
0%
0%
25%

- Πολύ μεγάλη

6
10

75%
100%

-

η πλειομηφία των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένη από 1/1/1998 να προβαίνει σε
εσωλογιστικό προσδιορισμό κόστους

Kat

αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση (ποσοστό

87,5%).

•

το σύστημα απογραφής που κατά πλειομηφία εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις είναι
π περιοδική απογραφή (ποσοστό 87,5%).

•

η μορφή της παραγωγικής τους διαδικασίας χαρακτηρίζεται από το 37,5% των
επιχειρήσεων ως εζατομικευμένη, από 37,5% ως συνεχής μαζική και από 25% ως
εζατομικευμένη μαζική.
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•

οι

περισσότερες

ελληνικές

επιχειρήσεις

(75%)

έχουν

υμηλό

βαθμό

αυτοματοποίησης (Πίνακας 6-3). Αξιοσημείωτο είναι όπ καμία δεν απάντησε ότι
χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό αυτοματοποίησης.

Πίνακας 6-3
ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βαθμός αποκέντρωσης

Αριθμός Επιχειρήσεω ν

%

Χαμηλός
Μέτριος
Μάλλον Υμηλός

0
1
1

0%
12,5%
12,5%

Υμηλός
Σύνολο

6
8

75,0%
100%

•

το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος χρησιμοποιεί το πραγματικό κόστος για
τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αποτελεσμάτων.

•

οι περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του
κόστους κάθε μήνα ενώ κάποιες άλλες με διαφορετική χρονική συχνότητα (Πίνακας
6-4).

Πίνακας 6-4
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συχνότητα

Αριθμός Επιχειρήσεων

%

1. Κάθε μήνα

5

62,5%

2. Κάθε έτος
3. Αλλο διάστημα

1
2

12,5%
25,0%

Σύνολο

8

100,0%

•

οι απαντήσεις στην ερώτηση σε ποια κατηγορία ανήκουν τα προϊόντα και τα
υποπροϊόντα που παράγονται από την επιχείρησή σας ήταν μοιρασμένες. Ποσοστό
50% των επιχειρήσεων απάντησε ότι τα παραγόμενα προϊόντα είναι βασικά
ομοιογενή και ομαδοποιημένα ενώ το υπόλοιπο 50% ότι απαιτούν διαφορετική και
πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία.
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•

οι μέθοδοι κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις
είναι το πλήρες κόστος παραγωγής και το πλήρες κόστος όλων των λειτουργιών
(Πίνακας 6-5).

Πίνακας 6-5
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αριθμός Επιχειρήσεων

%

4
0
4
0

50%

Πλήρες κόστος παραγωγής
Εμπορικό κόστος
Πλήρες κόστος όλων των λειτουργιών
Πλήρες κόστος + ποσοστό κόστους
λοιπών λειτουργιών
Πλήρες και οριακό κόστος

0

Σύνολο

•

οι

50%

100%

8

λειτουργίες

παραγωγής,

πωλήσεων,

διοίκησης

και

η

χρηματοοικονομική

υπάρχουν ως διακεκριμένες λειτουργίες σ'όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν
στην έρευνα.

Όσον αφορά

στη λειτουργία

ερευνών

&

ανάπτυξης, αποτελεί

διακεκριμένη λειτουργία για το 50% του δείγματος.

•

ο αριθμός των κέντρων κόστους κέρδους και επενδύσεων διαφέρει από επιχείρηση
σε επιχείρηση.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις ο αριθμός των κέντρων κόστους ήταν

μεγαλύτερος ή ίσος με τον αριθμό των κέντρων κέρδους ενώ τα κέντρα επενδύσεων σης δύο από
τις τρεις επιχειρήσεις ήταν το 1/3 περίπου των κέντρων κόστους.

•

τα κύρια κέντρα κόστους των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν από 3 ως και 80
ανάλογα με τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης. Μόνο σε δύο από τις οκτώ
επιχειρήσεις τα κύρια κέντρα κόστους ήταν περισσότερα και μάλιστα τριπλάσια από
τα βοηθητικά κέντρα. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο αριθμός των

βοηθητικών

κέντρών ήταν από διπλάσιος ως εξαπλάσιος αυτού των κυρίων κέντρων.

•

ο διαχωρισμός των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων σε Μεταβλητό και Σταθερά
γίνεται από των 50% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.
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το προφίλ των βασικών λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης δόθηκε μόνο από τρεις
επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες είτε δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση είτε απάντησαν ότι τα
στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα Συγκεκριμένα, σε δύο επιχειρήσεις τα Γενικά

Βιομηχανικά Έξοδα αποτελούν το 10 και 12% του συνολικού κόστους, ενώ στην
τρίτη το 10% του κόστους παραγωγής. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα Γ.Β.Ε. βρέθηκαν
ίσα ή και μεγαλύτερα του κόστους άμεσης εργασίας.

οι τέσσερις από τις επτά επιχειρήσεις, που απάντησαν σε σχετική ερώτηση, δεν
προβαίνουν σε επιμερισμό των έμμεσων πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθητικό
κέντρα κόστους.

οι βάσεις μερισμού των έμμεσων πρωτογενών Γ.Β.Ε. που χρησιμοποιούνται από τις
επιχειρήσεις στον Πίνακα 6-6 :

Πίνακας 6-6
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΟΥ TQN ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ Γ.Β.Ε ΣΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Βάση μερισμού

Είδος δαπάνης

Αριθμός εργαζομένων

Παρεπόμενες παροχές προσωπικού
Ύδρευση εκτός παραγωγής
Αμοιβές και έξοδα ιατρών
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
Συντήρηση παγίων
Καθαριότητα
Θέρμανση

Ιπποδύναμη των μηχανημάτων
Εργατώρες
Επιφάνεια

στην πλειουηφία σχεδόν των επιχειρήσεων υπάρχει αλληλοπαροχή υπηρεσιών
μεταξύ κύριων και βοηθητικών κέντρων κόστους. Μόνο σε μία από τις εφτά
επιχειρήσεις που απάντησαν δεν υπάρχει.

το 60% των επιχειρήσεων του δείγματος εφαρμόζει ως μέθοδος επαναμερισμού των
βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια τη διαδοχική (Πίνακας 6-7).
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Πίνακας 6-7
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΑΝΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ
ΚΥΡΙΑ

Αριθμός
Επιχειρήσεων

%

Αμεση

1

20%

Διαδοχική

3

60%

Αμοιβαία

1

20%

Σύνολο

6

100%

Μέθοδος επαναμερισμου κόστους

•

αν και είναι πολύ περιορισμένα, τα στοιχεία vta Τ1£

βάσεις επαναμερισμού του

κόστους ενός εκάστου βοηθητικού κέντρου κόστους στα άλλα κέντρα κόστους
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 6-8
ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Βάση μερισμού

Βοηθητικό τμήμα

KWH/ανά τόνο παραγωγής
Κυβικά μέτρα νερού / ανά τόνο παραγωγής
Ποσοστά

Υποσταθμός ηλεκτρισμού
Ύδρευση
Κέντρο αποβλήτων
Συντήρηση και επισκευές
Ζυγογέφυρα
Αεροσυμπιεστής
Έλεγχος ποιότητας
Αναι^υκτήριο
Λεβητοστάσιο

Εργατώρες
Ατμός / τόνο παραγωγής

•

το κριτήριο με το οποίο γίνεται η επιλογή των παραπάνω, όπως και των παρακάτω,
βάσεων μερισμού είναι το ιαίτιο - αιτιατό».

•

οι

βάσεις

μερισμού

των

θέσεων

κόστους

στα

χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι:

Βάση μερισμού
^ Αμεση εργασία
^ Μονάδες παραχθέντων προϊόντων
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^ Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων
^ Πρώτες ύλες
•

έξι στις επτά επιχειρήσεις κρίνουν το μερισμό έμμεσου κόστους σκόπιμο για τους παρακάτω
λόγους:

-Ορθότερη παρουσίαση του κόστους ανό κέντρο κόστους
-Προσδιορισμό

του

καθαρού

κέρδους

ανό

προϊόν

στην

έσχατό

του

υποδιαίρεση

•

το κόστος κατά βασικό δραστηριότητα είναι ένα γνωστό για τις ελληνικές
επιχειρόσεις θέμα και στην πλειουηφία τους, έξι στις επτά, το εφαρμόζουν. Οι λόγοι
που τις οδήγησαν σ'αυτό είναι:

-ο έλεγχος του κόστους
-ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους ανό δραστηριότητα, κλάδο και
προϊόν.
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Κεφαλαίο 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα

Ο Η πλειομηφία των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πραγματικά
μεγέθη για τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των
αποτελεσμάτων, σε αντίθεση με ξένες επιχειρήσεις, που σε πολύ μεγάλο
ποσοστά (σύμφωνα με στοιχεία ερευνών το ποσοστό αυτά κυμαίνεται
από 67-87%) , χρησιμοποιούν το πρότυπο κόστος. Έτσι, οι διοικήσεις
των ελληνικών επιχειρήσεων στερούνται πολύ χρήσιμων δεδομένων που
προκύπτουν από την ανάλυση των διαφορών πραγματικού και πρότυπου
κόστους και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερο
έλεγχο του κόστους και καλύτερο σχεδίασμά και λήυη αποφάσεων.
Ο Περίπου οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις προβαίνουν στο διαχωρισμό
των Γ.Β.Ε. σε μεταβλητά και σταθερά. Οι ξεχωριστοί συντελεστές
απορρόφησης για μεταβλητό και σταθερά έξοδα παρέχουν σαφώς πιο
σημαντικές πληροφορίες στη διοίκηση από ένα ενιαίο συντελεστή . Ο
διαχωρισμός αυτός βέβαια είναι χρήσιμος όταν εφαρμόζεται η πρότυπη
κοστολόγηση, γι'αυτό είναι αμφίβολη η αξία του για τις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Ο Η συντριπτική πλειουπφία των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί
την πλήρη κοστολόγηση. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με τη διεθνή
λογιστική πρακτική, όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες, όπως αυτή
που διεξήχθη από τους V. Govlndarajan και R. Ν. Antony
σε 1.000
επιχειρήσεις και σύμφωνα με την οποία το 83% αυτών χρησιμοποιούσαν
την πλήρη κοστολόγηση και μόνο το 17% την οριακή.
Ο Η Έρευνα και Ανάπτυξη δεν συναντάται ως διακεκριμένη λειτουργία
σχεδόν στο 50% των ελληνικών επιχειρήσεων, γιατί ίσως θεωρείται
περιττή πολυτέλεια, αφού απαιτεί υμηλές δαπάνες και τα αποτελέσματό
της είναι αμφίβολα και όχι άμεσα. Προκύπτει, λοιπόν ότι μάλλον δεν
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μακροπρόθεσμό προγραμματισμό.
Ο Στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις συναντάται η λειτουργία
κυρίως κέντρων κόστους αλλά και κέντρων κέρδους και επενδύσεων. Το
γεγονός
αυτό
εκφράζει
την
προσπάθεια
των
επιχειρήσεων για

* Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι αρχές λογιστικής στην πρώην Σοβιετική Ένωση δεν διαχώριζαν το μεταβλητό
κόστος από το σταθερό. Ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαχωρισμού, « οικονομολόγοι απέδιδαν την
αναποτελεσμαπκότητα της σοβιεπκής οικονομίας σπς πολύ περιορισμένες πληροφορίες που παρείχε το λογισπκό
σύστημα. Οι διευθυντές είχαν πολύ λίγα νούμερα πάνω στα οποία έπρεπε να βασίσουν τις αποφάσεις τους και ο ίδιος ο
Γκορμπστσόφ δημόσια είχε κατακρίνει το σύστημα κοστολόγησης...» Glenn Alan Cheney, t Soviet - American Financial

Coexistences, Journal of Accountancy (January 1991), p.70.
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αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία είναι μια διεθνής τάση και πρακτική
εδώ και χρόνια.
Ο Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα αποτελούν σημαντικά ποσοστά (10 -15%)

του συνολικού κόστους στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτά οφείλεται στο
γεγονός άτι η πλειομηφία του δείγματος της έρευνας είναι επιχειρήσεις
με υμηλό βαθμό αυτοματοποίησης. Στο διεθνές βιομηχανικά περιβάλλον
η αύξηση του αυτοματισμού
έχει προκαλέσει δραματική μείωση της
άμεσης εργασία ως ποσοστού του συνολικού κόστους. Σύμφωνα με
δεδομένα ερευνών, τα Γ.Β.Ε. αποτελούν το 35% του συνολικού κόστους
στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και το 26% στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις.

Ο Ο επιμερισμάς των πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθητικά κέντρα

κόστους εξαρτάται άμεσα από τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας.
Επιχειρήσεις στις οποίες τα παραγάμενα προϊόντα είναι ομοιογενή και
ομοιόμορφα δεν επιμερίζουν τα πρωτογενή Γ.Β.Ε. στα κέντρα κόστους
αντίθετα με επιχειρήσεις στις οποίες τα προϊόντα απαιτούν διαφορετική
και πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία.

Ο Το 57% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν επιμερίζει τα πρωτογενή
Γ.Β.Ε. στα κύρια ή βοηθητικά κέντρα κόστους ενώ το 47% τα επιμερίζει.
Αντίθετα, έρευνα που έγινε σε βρετανικές επιχειρήσεις έδειξε ότι μόνο
το 26% αυτών δεν επιμερίζει τα πρωτογενή. Αν και αυτή η διαφορά
δικαιολογείται από τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας του
δείγματος, που στην πλειομηφία των επιχειρήσεων είναι ομοιογενής και
ομοιόμορφη, δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν μια
λιγότερο αναλυτική και ακριβής κοστολόγηση απ'ότι οι ευρωπαϊκές.

Ο Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος επαναμερισμού του κόστους των
βοηθητικών στα κύρια κέντρα κόστους είναι η διαδοχική. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιούν μια πιο
αναλυτική αλλά και πιο πολύπλοκη μέθοδο από τις επιχειρήσεις στην
Αυστραλία, Ιαπωνία Kat Ηνωμένο Βασίλειο όπου, σύμφωνα με έρευνες,
χρησιμοποιείται κυρίως η άμεση μέθοδος. Αυτό βέβαια ακούγεται κάπως
παράξενο, γι'αυτό λέγεται με κάθε επιφύλαξη λόγω του μικρού
δείγματος της έρευνας.

Ο Η μικρή ανταπόκριση στις ερωτήσεις που αφορούν στις βάσεις μερισμού
περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα διεξαγωγής συμπερασμάτων.
Παρ'όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις με:
- συνεχή μαζική παραγωγή χρησιμοποιούν ως βάση τις μονάδες
του παραχθέντος προϊόντος,
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- εζατομικευμένη μαζική παραγωγή χρησιμοποιούν ως βάση τις
μονάδες
παραχθέντος προϊόντος και τις ώρες λειτουργίας των
μηχανημάτων,
εξατομικευμένη
εργατώρες.

παραγωγή

χρησιμοποιούν

ως

βάση

τις

Ο Το

κριτήριο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η επιλογή των βάσεων
μερισμού είναι το coi'tio- αιτιατό», το οποίο αποτελεί , άλλωστε και το
συνηδέστερα χρησιμοποιούμενο κριτήριο.

Ο Τα
στελέχη
των
ελληνικών
επιχειρήσεων
δεν
φαίνεται
να
αντιλαμβάνονται πλήρως τη χρησιμότητα του μερισμού των Γ.Β.Ε. για
θέματα πέρα από την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, όπως ο
σχεδιασμάς και η λήμη αποφάσεων, η τιμολογιακή πολιτική και ο
έλεγχος κόστους και η αξιολόγηση αποδόσεων.

Ο Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενημερωμένες γύρω από τις
νέες λογιστικές μεθόδους και συγκεκριμένα γύρω από την κοστολόγηση
κατά δραστηριότητα. Μάλιστα, προκαλεί έκπληξη το γεγονός άτι
κάποιες από αυτές εφαρμόζουν, έστω και υποτυπωδώς, την κοστολόγηση
κατά δραστηριότητα, αφού αυτή, και στο εξωτερικό, άρχισε να
εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
θέμα: ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Θερμή παράκληση να απαντηθούν οι ερωτήσεις που ακολουθούν είτε σημειώνοντας με χ το
αντίστοιχο τετράγωνο, είτε συμληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. Μετά τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου, παρακαλείστε να το αποστείλετε (εσωκλείονται γραμματόσημα) στην ακόλουθη
διεύθυνση:

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΜΠΑΖΗ 3
Τ.Κ. 546 44
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την πολύημη συνεργασίας σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α':Το προφίλ της επιχείρησης
L

Με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων κατά το έτος 1996, κατατάξτε την επιχείρησή σας
σε μια από τις παρακάτω βασικές κατηγορίες;

Ο

1η κατηγορία έως 49 άτομα

2η κατηγορία 50-199 άτομα

3η κατηγορία-200-499 άτομα Π

Ο

4η κατηγορία-500-999 άτομα Ο

5η κατηγορία άνω των 1.000 ατόμων Π

2.

Με βάση το συνολικό Ενεργητικό κατατάξτε την επιχείρησή σας σε μια από τις παρακάτω
βασικές κατηγορίες για το έτος 1996. (ποσά σε εκατομμύρια δρχ.).
1η κατηγορία έως 499 D
3η κατηγορία:2000-4999

5η κατηγορία άνω των 10.000

3.

500-L999
5.000-9.999

□

□
□

D

Η επιχείρησή σας προβαίνει σε εσωλογιστικό ή σε εξωλογιστικό προσδιορισμό κόστους
και αποτελεσμάτων;
α

Εσωλογιστικός προσδιορισμός

β.

Εξωλογισπκός προσδιορισμός

□
□

Παράρτημα I

4.

Η επιχείρησή σας είναι υποχρεωμένη από 1/1/1998 να προβαίνει σε
προσδιορισμό κόστους και αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση; (Γνωμάτευση Ε.Σ.Υ.Λ.
270/1994).
ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

Η επιχείρησή σας εφαρμόζει το σύστημα:
α

Διαρκούς απογραφής

β.

Περιοδικής απογραφής

□
□

Ποια η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας στην επιχείρησή σας;
α

Εξατομικευμένη παραγωγή

β.

Συνεχής μαζική παραγωγή

γ.

Εξατομικευμένη μαζική παραγωγή

□
□
□

Ποιος ο βαθμός αυτοματοποίησης της επιχείρησή σας;
Χαμηλός
Μάλλον υμηλός

Ο
Π

Μέτριος
Υμηλός

□
□
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β':

Βάσεις μερισμού εμμέσου κόστους

Παροτήρηση: Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής να απαντηθούν μόνο από τις επιχειρήσεις που
προβαίνουν σε εσωλογισπκό προσδιορισμό κόστους και αποτελεσμάτων.

LΣΤΑΔΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ: Meρισμ6ς

Πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα

Κέντρα Κόστους

L
Ποιο από τα παρακάτω είδη κόστους χρησιμοποιείται για του εσωλογισπκό προσδιορισμό
κόστους και αποτελεσμάτων και από ποιο έτος;
α

Πραγμαπκό κόστος

6.
γ.

Πρότυπο κόστος
Προΰπολογισηκό κόστος για τα Γ.Β.Ε.

□
□
□

και πραγμαπκό κόστος για τα λοιπά έξοδα
δ. Αλλο.............................................. ..........

Έτος εφαρμογής

2.

3.

......

Εφόσον η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί προϋπολογισπκό /πρότυπο κόστος, που
μεταφέρουται οι διαφορές μεταξύ προϋπολογισθέντος /προτύπου κόστους και
πραγματοποιηδέυτος σταθερού κόστους;
α
6.

Α ναλογικρ στο κόστος πωληθέυτωυ και στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων
Στα αποτελέσματα χρήσεως

γ.

Αλλού.............................................................................................

Κάθε πότε προβαίνει η επιχείρησή σας στον εσωλογισπκό προσδιορισμό κόστους και
αποτελεσμάτων;
Κάθε μήνα
D
Αλλο διάστημα................... ....................................................

4.

Ο

Κάθε έτος

Τα παραγόμευα από την επιχείρησή σας προϊόντα και υποπροϊόντα σε ποιες από πς
παρακάτω κατηγορίες ανήκουν;
α Είναι βασικά ομοιογενή και ομαδοποιημένα
Ο
β.

5.

□
□

Απαιτούν διαφορεπκή και πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία

Π

γ. Διαφέρουν ως προς το μέγεθος των παραγόμευωυ παρπδων
Π
Πόσα περίπου είναι τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα / υποπροϊόντα και πόσοι οι κλάδοι
(αχ. κλάδος
σοκολάτας, κλάδος γκοφρέτας κ.λα) της επιχείρησή σας;
α
β.
Υ·
δ.

Ενδιάμεσα προϊόντα
Τελικά προϊόντα
Υποπροϊόντα
Κλάδοι ή και υποκλάδοι

No
No
No
No
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6.

Ποια από τις παρακάτω μεθόδους κοστολόγησης εφαρμόζετε και από πότε;
Πλήρες κόστος παραγωγής
Εμπορικό κόστος (κόστος παραγωγής + κόστος λειτουργίας πωλήσεων)

γ.
δ.

Πλήρες κόστος όλων των λειτουργιών
Πλήρες κόστος παραγωγής + ποσοστό κόστους λοιπών λειτουργιών

ε.

Πλήρες κόστος παραγωγής για αποτίμηση αποθεμάτων και προσδιορισμό

□ □□□

α
6.

αποτελεσμάτων και άμεσο (ή οριακό ή μεταβλητό) κόστος για λήμη αποφάσεων

7.

Ποιες από τις παρακάτω λειτουργίες υπάρχουν ως διακεκριμένες λειτουργίες στην
επιχείρησή σας;
α

Λειτουργία Παραγωγής

β.

Λειτουργία Ερευνών και Ανάπτυξης

γ.

Λειτουργία Πωλήσεων

δ.

Λειτουργία Διοικήσεως

□
□
□
□
□

ε. Χρηματοοικονομική λειτουργία
στ. Άλλες....... ..............................................

8.

Πόσα περίπου κέντρα κόστους, κέρδους και επενδύσεων έχει η επιχείρηση-οργάνωσή
σας;
α Κέντρα κόστους
No
β. Κέντρα κέρδους
No
No
Υ· Κέντρα επενδύσεων

9.

Ειδικότερα, περίπου πόσα είναι τα κύρια και πόσα τα βοηθητικά κέντρα κόστους της
λειτουργίας
παραγωγής;
α Κύρια κέντρα κόστους
No........
β. Βοηθητικά κέντρα κόστους
No........

10.

Προβαίνετε σε διαχωρισμό του κόστους/εξόδων γενικώς ή έστω των Γ ενικών
Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) σε Μεταβλητά και Σταθερά,
ΝΑΙ

1L

□

ΟΧΙ

□

Ποιο είναι το προφίλ των βασικών λειτουργικών (κοστολογήσιμων) εξόδων της
επιχείρησής σας μέσα σε μια χρήση/περίοδο;

%
α Πρώτες ύλες
β. Άμεση εργασία
γ. Γ.Β.Ε.
δ. Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων

......
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ε.
στ.
ζ.
η.

12.

Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως
Έξοδα λειτουργίας Χρηματ/μικής
Έξοδα λειτουργίας_________
Έξοδα λειτουργίας_________

Προβαίνετε σε επιμερισμό των εμμέσων πρωτογενών Γ.Β.Ε. στα κύρια και βοηθητικά
κέντρα κόστους ή όχι επειδή υπάρχει τέτοια κοστολογική οργάνωση, ώστε όλα τα Γ.Β.Ε.,
ή τουλάχιστον το 98% της αξίας, αυτών καθίστανται άμεσα, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη
ετημερισμού;
ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□

13.
Εφόσον προβαίνετε σε επιμερισμό των εμμέσων πρωτογενών Γ.Β.Ε., ποιες οι βάσεις
επιμερισμού στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους και ποιες οι αντίστοιχες ονομασίες των
εμμέσων Γ.Β.Ε. που επιμερίζονται με τη βοήθεια των βάσεων αυτών;

Βάσεις μερισμού

Ονομασίες

Γ.Β.Ε.

(αντίστοιχα)
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

ILΣΤΑΔΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ:
Μερισμός του κόστους των βοηθητικών
κέντρων στα κύρια κέντρα κόστους.
14.
Υπάρχει ταυτόχρονη αλληλοπαροχή έργου / υπηρεσιών μεταξύ κυρίων και βοηθηηκών
κέντρων ή μεταξύ βοηθητικών κέντρων κόστους (το βοηθητικό κέντρο παρέχει αλλά και δέχεται
έργο / υπηρεσία από άλλο κέντρο);
ΝΑΙ

15.

□

ΟΧΙ

□

Με ποια από τις παρακάτω μεθόδους - τρόπους γίνεται ο επαναμεριπμός των βοηθηηκών
κέντρων κόστους στα κύρια κέντρα κόστους;
α Άμεση μέθοδος
(Κατευθείαν μερισμός του κόστους κάθε βοηθητικού κέντρου κόστους
στα κύρια και μόνο σ'αυτά).

□

β.

D

Διαδοχική μέθοδος
(Μ ερισμός του κόστους των βοηθηηκών κέντρων κόστους
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στα άΛλα βοηθητικά και κύρια κέντρα, αλλά όχι και ανηστρόφως).
γ.

Π

Αμοιβαία μέθοδος
(Μ ερισμός του κόστους ενός βοηθητικού κέντρου κόστους
στα άλλα βοηθητικά και κύρια κέντρα και ανηστρόφως από
τα άλλα βοηθητικά κέντρα κόστους σ’αυτό, πριν τελικά όλο το κόστος
των βοηθητικών κέντρων κόστους αναμερισθεί στα κύρια κέντρα κόστους).

16.

Ποιες οι βάσεις επαναμερισμού του κόστους ενός εκάστου βοηθηηκού κέντρου κόστους
στα άλλα κέντρα κόστους;
θερμή παράκληση, ορίστε κάθε μια από τις βάσεις επαναμερισμού και δώστε πλήρη

ονομασία των ανπστοίχων βοηθηπκών κέντρων κόστους των οποίων το κόστος
επιμερίζεται με τη βοήθεια της συγκεκριμένης βάσης

Βάσεις επαναμερισμού
του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους

Ονόματα βοηθητικών κέντρων
κόστους
(αντίστοιχα)

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Λ

17.
Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω κριτήρια έγινε η επιλογή των παραπάνω (ερωτ. 16) βάσεων
μερισμού;
α Αίηο - αιτιατό
β. Λαμβανόμενα οφέλη
γ. Ικανότητα απορρόφησης του κόστους
δ. Αλλο..........................................................

□
□
□

Επιμερισμός των κύριων (και ενδιάμεσων )
κέντρων κόστους στους ΦΟΡΕΙΣ κόστους

IIL ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ:

Ποια ή ποιες οι βάσεις μερισμού ίων θέσεων κόστους στα προϊόντα / υποπροϊόντα (φορείς
κόστους) και ποια, ενδεικηκώς, τα αντίστοιχα προϊόντα / υποπροϊόντα;
18.
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Βάσεις μερισμού

Προϊόντα / Υποπροϊόντα

των δέσεων κόστους
στα προϊόντα/υποπροϊόντα (φορείς κόστους)

(Παρακαλώ να γραφούν τουλάχιστον
δύο προϊόντα για κάδε βάση)

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.

19.

Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω κριτήρια έγινε η επιλογή των παραπάνω (ερωτ. 18) βάσεων;
α

Αίτιο - αιπατό

Ο

β.

Λαμβανόμενα οφέλη

Π

γ. Ικανότητα απορρόφησης του κόστους
δ. Άλλο............. .........................................................................

Q

IV. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ: Μερισμός του κόστους των λοιπών
λειτουργιών στα προϊόντα
20.

Τι ποσοστό του κόστους των λειτουργιών, πλην του κόστους της λειτουργίας παραγωγής,
επιρρίπτετε στα προϊόντα / υποπροϊόντα;

Λειτουργία

Ποσοστό %

α Ερευνών και Ανάπτυξης
β. Πωλήσεων
γ. Διοικήσεως
δ. Χρηματοοικονομική
ε. Αλλη.............. ........................
στ. Άλλη.......................................

2L

.......
.......
.......
.......
.......
.......

Κρίνετε χρήσιμο το μερισμό των εμμέσων Γ.Β.Ε. και του εμμέσου κόστους γενικότερα;
ΝΑΙ

□

ΟΧΙ

□
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22.

Για ποιους λόγους κρίνετε το μερισμό του εμμέσου κόστους σκόπιμο ή μη σκόπιμο;
Λόγοι:

V.

Activity-Based
δραστηριότητα

23.

Έχετε ακούσει για το activity - based costing (κόστος κατά βασική δραστηριότητα);
ΝΑΙ

24.

ή

Μερισμός

ΟΧΙ

κόστους

κατά

βασική

□

Εφαρμόζει η επιχείρησή σας κάποιο, υποτυπώδες έστω, σύστημα activity - based costing;
ΝΑΙ

25.

□

Costing

□

ΟΧΙ

□

Ποιοι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην εφαρμογή ή μη εφαρμογή του activity - based costing;

Λόγοι:

•

.....................................................................................................................................................

•

........................................................................... .........................................................................

•

........................

Ευχαριστώ θερμότατα για την πολύπμη συνεργασία σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1
2.

Εθνική
Ιονική

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
1.
2.

Αστήρ
Εθνική Ασφαλιστική

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
1.
2.
3.
4.

Ελ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.ΜΕ.
Επίλεκτος Α.Ε.Β.Ε.
Εριοβιομηχανία Μπριτάννια Α.Ε.
Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε.

ΧΗΜΙΚΕΣ
1.
2.
3.
4.

Α. Γ. Πετζετάκης A. Ε.
Γ.Δ. Παπουτσάνης
Γρ. Σαράντης Α.Ε.Β.Ε.
Πλαστικά Θράκης Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.
2.
3.

Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής
Τιτάν Α.Ε. Η
Χάλυμ Δομικά Υλικά Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε
Γνώμων Α.Τ.Ε.
Ελληνική Τεχνοδομική Α.Τ.Ε.Ε.
Κ.Ι. Σαραντόπουλος
Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΛΚΑΤΕΛ Ελλάς Α.Β.Ε.
Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε.
ECON Βιομηχανίες Α.Ε.
Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
ΗβΙΙβς Can Α.Ε.
ΜΕΤΚΑΑ.Ε.
Ο. Δαρινγκ & Σια Α.Β.Ν.Ε.
X. Ρόκας Α.Β.Ε.Ε

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
L
2.

Α. Καμπάς Α.Ε.
Αλλατίνη
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1L
12.

Γιάκομπς Σουσαρ Παυλίδης Α.Ε.
Γενική Τροφίμων Α.Ε.
Δέλτα Α.Ε.
Ελαϊς Α.Ε.
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Ελληνική Εταιρία Μπισκότων Α.Ε.Β.Ε.
Ελληνική Εταιρία Εμφιάλωσεως Α.Ε.
Μύλοι Αγ. Γεωργίου
Chipita International SA
Υιοί Κατσέλη Α.Ε.Β.Ε.

L
2.
3.

Α-Β Βασιλόπουλος Α.Ε.
SATOA.E.
X. Μπενπουμπής & Υιός Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΚΑΠΝΟΥ
L
2.

Καπνοβιομηχανία Καρέλια
Παπαστρότος Α.Β.Ε.Σ.

ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ
1

Βαλκαν Εξπορτ Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ
L
2.
3.
4.

Ιντρακομ Α.Ε.
Globe Α.Ε.
Cosmos Α.Ε.
Βιοκαρπέτ Α.Ε.
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