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ΠΡΟΛΟΓΟ

Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ζπλερψο εμειίζζεηαη, κε ζπλερείο αιιαγέο θαη
νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα νξζή θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ
θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. ηε ζχγρξνλε επνρή είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ λα κπνξεί κία επηρείξεζε λα θνζηνινγεί κε αθξίβεηα ηα πξντφληα ηεο.
Ζ εξγαζία κε ηίηιν «Αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο» απνηειεί κία
εθηελή θαη ζε βάζνο παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ θαη πην δηαδεδνκέλσλ κεζφδσλ
θνζηνιφγεζεο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλαθνξά
ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θάζε κέζνδν θνζηνιφγεζεο, ν
εληνπηζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ έρνπλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ε ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ, φπνπ γίλεηαη εκθαλέο ζε πνηα ζεκεία θαιχπηεη ε
κία κέζνδνο ηηο αδπλακίεο ηεο άιιεο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε δηεζλήο, αιιά
θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη άξζξα, αξθεηά απφ ηα νπνία αθνξνχζαλ
έξεπλεο κε αληηθείκελν ηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή.
Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξαθάησ. Αξρηθά γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο
κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία θαη ν ηξφπνο πνπ
εθαξκφδεηαη. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο πνπ έρεη
ε θάζε κέζνδνο. Αθνινπζεί ε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο. Κάζε θεθάιαην
νινθιεξψλεηαη κε αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα γηα λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή ε
εθαξκνγή ησλ θνζηνινγηθψλ κεζφδσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ηνπ ηη
είλαη θνζηνιφγεζε θαη πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην θφζηνο ζε κία νηθνλνκηθή
κνλάδα. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί
ην θφζηνο.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δχν πξψηεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο,
ε πιήξεο θνζηνιφγεζε θαη ε θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο. Γίλεηαη αλαθνξά
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζηελ θχξηα θαη νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ έρνπλ.
Παξαηίζεληαη επίζεο παξαδείγκαηα.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο πξφηππεο θνζηνιφγεζεο. Καη γη
απηή ηε κέζνδν παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο.
iii

Γίλνληαη επίζεο πνιινί ηχπνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνθιίζεσλ απφ ηα πξφηππα
πνπ νξίδεη ε θάζε επηρείξεζε. Καη γηα απηή ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο δίλνληαη
παξαδείγκαηα.
ην

ηέηαξην

θεθάιαην

αλαιχεηαη

κία

ζρεηηθά

πξφζθαηε

κέζνδνο

θνζηνιφγεζεο, ε θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (activity based costing).
Παξαθνινπζνχληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα ζρεδηαζκνχ ηεο A.B.C., θαζψο θαη ε
πινπνίεζή ηνπο. Γίλεηαη ζχγθξηζε απηήο ηεο κεζφδνπ κε ηελ παξαδνζηαθή
θνζηνιφγεζε θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα γηα λα ηεθκεξηψζνπλ φηη πξνθχπηνπλ
δηαθνξέο ζην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο πνπ δίλεη ε θάζε κέζνδνο.
ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη άιιεο δχν κέζνδνη θνζηνιφγεζεο,
ιηγφηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο, ε θνζηνιφγεζε ζπλερνχο
παξαγσγήο θαη ε θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειίεο.
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ γίλεηαη κία
αλαθεθαιαίσζε ησλ κεζφδσλ θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο φζνλ
αθνξά ηα πεδία εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο.
ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπσλ Καζεγεηή κνπ θ.
Γεκήηξην Γθίλνγινπ, γηα ηε ζπλεξγαζία καο, ηελ ππνκνλή ηνπ θαη ηε βνήζεηά ηνπ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο γνλείο
κνπ Παχιν θαη Καηεξίλα θαη ηελ αδεξθή κνπ Μαξία, ρσξίο ηε βνήζεηα θαη ηε
ζηήξημε – εζηθή θαη νηθνλνκηθή – ησλ νπνίσλ δελ ζα είρα θαηαθέξεη ηίπνηα απφ φια
απηά.

Θεζζαινλίθε, Αχγνπζηνο 2011
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ΔΙΑΓΩΓΗ

ηφρνο ηεο ινγηζηηθήο είλαη ε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε
κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπιινγήο νηθνλνκηθψλ
δεδνκέλσλ, ηεο θαηαρψξηζεο θαη νκαδνπνίεζήο ηνπο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο
θνηλνπνηνχληαη ζε πιήζνο ρξεζηψλ θαη εληφο, αιιά θαη εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδνο θαη βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Ζ ινγηζηηθή απνηειείηαη απφ δχν βαζηθνχο θιάδνπο, ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή
Λνγηζηηθή (financial accounting) θαη ηε Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή (management
accounting).
Αληηθείκελν ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο, δειαδή ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο
επηρείξεζεο, φπσο είλαη ην θξάηνο, νη ηξάπεδεο, νη επελδπηέο. Οη ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη γη απηφ ην ζθνπφ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηηο γεληθέο
αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα.
Αληίζεηα,

ε

Γηνηθεηηθή

Λνγηζηηθή

αζρνιείηαη

κε

ηελ

εζσηεξηθή

πιεξνθφξεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηφρνο ηεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο, ν
έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ
ελεξγεηψλ αιιά θαη ησλ αηφκσλ. ηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή νη πιεξνθνξίεο
ζπιιέγνληαη απφ φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη κνηξάδνληαη ζηα
αξκφδηα ζηειέρε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ελέξγεηα ζηε
δηνηθεηηθή ινγηζηηθή είλαη ε θνζηνιφγεζε.
«Κνζηνιφγεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνβιέπνπλ
ζην λα ζπγθεληξψζνπλ, λα θαηαηάμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα επηκεξίζνπλ
θαηάιιεια ηηο δαπάλεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ, ησλ
ππεξεζηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θ.η.ι. κηαο επηρείξεζεο».1
Ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηε δηαδηθαζία ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη ηα θνζηνινγηθά
ζπζηήκαηα, δειαδή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ θαη

1

Βεληέξεο, Κνέλ, Κσιέηζε, Λνγηζηηθή θφζηνπο αξρέο θαη εθαξκνγέο, ζει. 9

1

νκαδνπνηνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε. Σα ζπζηήκαηα
απηά πξέπεη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζηνηρεία ηεο αιπζίδαο αμίαο (chain
value), ηφζν εληφο ηεο επηρείξεζεο, ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηέο ηεο,
φζν θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο.
ηφρνο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. Ζ
νηθνλνκηθή κνλάδα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηνπο πειάηεο ηεο κε ρακειφ
θφζηνο. Γέρεηαη φηη ην θφζηνο είλαη απνηέιεζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεπψο ε
πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζηειέρε είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ην θφζηνο, λα ππνινγίζνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ αηηηψλ πνπ ην πξνθαινχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο.

2

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ

1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Σεο Κνζηνιόγεζεο

Οη πξψηεο έλλνηεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο δηαδηθαζίεο θνζηνιφγεζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ εκθαλίζηεθαλ κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηελ Αγγιία. Ο John Walker2 πξφηεηλε ηελ
πξψηε επηζηεκνληθή κνξθή θνζηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θφζηνο
δηακνξθψλεηαη απφ ηα άκεζα πιηθά θαη ηελ άκεζε εξγαζία, ελψ παξάιιεια ην
θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ιεηηνπξγία θαη θαηά παξαρζέλ πξντφλ. Δθείλε ηελ
πεξίνδν νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο
ζηεξίδνληαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαίζζεζή ηνπο παξά ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ
ππήξρε γηα ηελ θνζηνιφγεζε.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πξνζηέζεθαλ ηα γεληθά έμνδα ζην αξρηθφ – άκεζν
θφζηνο. Δλψ θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν ε θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. ππνρξέσζε
ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο πνιεκηθνχ πιηθνχ λα θνζηνινγνχλ ηα πξντφληα ηνπο,
γεγνλφο πνπ παξαθίλεζε θαη άιιεο επηρεηξήζεηο λα ππνινγίζνπλ ην θφζηνο
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
Λφγσ ησλ κεγάισλ αλαθαηαηάμεσλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα,
γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο επηζηεκνληθά
αλαπηπγκέλεο κέζνδνη, νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία ζηηο αλεπηπγκέλεο
νηθνλνκηθά επξσπατθέο ρψξεο. Οη κέζνδνη απηέο είλαη γλσζηέο σο «παξαδνζηαθά
ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο» θαη εθαξκφδνληαη έσο θαη ζήκεξα. Χζηφζν, ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, εκθαλίζηεθε έλα θαηλνχξην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα,
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ε θνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Σν ζχζηεκα απηφ δηακνξθψζεθε
απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ «Harvard Business School», Robin Cooper θαη Robert
Kaplan θαη νλνκάδεηαη «Κνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο».

2

John Walker, «Prime cost keeping», 1975 Liverpool - England
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ηελ Διιάδα ε αλάγθε ρξήζεο θάπνηαο θνζηνινγηθήο κεζφδνπ πξνέθπςε ην
1950, θαζψο ηφηε άξρηζε λα εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο θαη λα πξνθχπηεη ε αλάγθε
γηα ππνινγηζκφ θαη πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θχξηα
ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ήηαλ ηα άκεζα πιηθά θαη ε άκεζε εξγαζία. Σα γεληθά έμνδα
ήηαλ ζρεηηθά κηθξά θαη νη επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνέθππηαλ απφ πηζαλή
ιαλζαζκέλε θαηαλνκή ηνπο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο.

1.2 Βαζηθέο Έλλνηεο Καη Καηεγνξίεο Κόζηνπο

1.2.1 Βαζηθέο Έλλνηεο Κόζηνπο

«Κφζηνο (cost) είλαη ε αμία ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
απνθηεζνχλ αγαζά ή ππεξεζίεο, ηα νπνία έρνπλ άκεζν ή κειινληηθφ φθεινο γηα ηελ
επηρείξεζε.»3 Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο είλαη νη λνκηζκαηηθέο κνλάδεο.
Σν θφζηνο ζπγθεληξψλεηαη σο πξνο θάπνηα αληηθείκελα, ηα νπνία
νλνκάδνληαη θνξείο θφζηνπο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη θνξείο θφζηνπο είλαη ηα πξντφληα
θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ κία επηρείξεζε, ελψ ε ζπγθέληξσζε ηνπ
θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη θαη σο πξνο δηάθνξνπο άιινπο θνξείο φπσο π.ρ. ηα ηκήκαηα
κηαο επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο γίλεη σο πξνο θάπνην ηκήκα ή
ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ηα ηκήκαηα απηά νλνκάδνληαη θέληξα θφζηνπο.

3

Βεληέξεο, Κνέλ, Κσιέηζε, Λνγηζηηθή θφζηνπο αξρέο θαη εθαξκνγέο, ζει. 12
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1.2.2 Σαμηλόκεζε Σνπ Κόζηνπο

1.2.2.1 Κόζηνο Παξαγσγήο Καη Με Παξαγσγηθό Κόζηνο

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ρσξίδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη
ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο, άκεζα πιηθά, άκεζν θφζηνο
εξγαζίαο θαη έκκεζν θφζηνο.
Άκεζα πιηθά (direct materials) είλαη φια ηα θχξηα πιηθά ηα νπνία
ελζσκαηψλνληαη ζην πξντφλ πνπ παξάγεηαη, γίλνληαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο θαη κπνξεί θαλείο λα ηα εληνπίζεη κε επθνιία. Σα άκεζα πιηθά ζα
κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αιιηψο θαη σο πξψηεο χιεο. Με ηνλ φξν πξψηεο χιεο
δελ ελλννχκε απαξαίηεηα κε θαηεξγαζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο. Σν πξντφλ κηαο
εηαηξείαο κπνξεί λα απνηειεί πξψηε χιε γηα κηα άιιε εηαηξεία.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ελζσκαηψλνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ θαη άιια πιηθά,
πνπ ιφγν ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αμία ηνπο είλαη ηφζν κηθξή ζε ζρέζε κε ηα θχξηα πιηθά
νλνκάδνληαη βνεζεηηθά ή έκκεζα πιηθά. Σν θφζηνο απηψλ ησλ πιηθψλ
πεξηιακβάλεηαη ζην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο.
Άκεζε εξγαζία νλνκάδεηαη ε εξγαζία ε νπνία πξνζθέξεηαη απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επεμεξγαζία ησλ άκεζσλ πιηθψλ θαη
ελζσκαηψλεηαη ζην παξαγφκελν πξντφλ. Παξάδεηγκα άκεζεο εξγαζίαο είλαη έλαο
εξγαδφκελνο ζηε γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο. πλήζσο ζην πξντφλ πνπ
παξάγεηαη ελζσκαηψλεηαη θαη εξγαζία, ε νπνία δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί κε επθνιία
ζην πξντφλ. Γη απηφλ ην ιφγν ε εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη έκκεζε, ην θφζηνο
νλνκάδεηαη έκκεζν θφζηνο εξγαζίαο θαη αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηνπ έκκεζνπ
θφζηνπο παξαγσγήο, φπσο θαη ηα έκκεζα πιηθά. Σέηνηνπ ηχπνπ εξγαζία είλαη εθείλε
ηνπ επηζηάηε, ή ηνπ επηζεσξεηή.
Σν έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο (manufacturing overhead) είλαη ην ηξίην
ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο
εθηφο απφ ηα άκεζα πιηθά θαη ην άκεζν θφζηνο εξγαζίαο. ην έκκεζν θφζηνο
πεξηιακβάλνληαη θφζηε φπσο ε θαζαξηφηεηα, ν θσηηζκφο θαη ε ζέξκαλζε, ε
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ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ, ηα έκκεζα πιηθά θαη ην έκκεζν θφζηνο
εξγαζίαο.
Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ζην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο
πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ.
Κφζηε ηα νπνία ζπλδένληαη κε άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ην κάξθεηηλγθ θαη ε
ιεηηνπξγία δηνίθεζεο, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κε παξαγσγηθνχ θφζηνπο.
Σν θφζηνο ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ ή πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο
ηηο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ε επηρείξεζε παξαγγειίεο απφ
ηνπο πειάηεο θαη γηα λα θηάζεη ην παξαρζέλ πξντφλ ή ε ππεξεζία ζηνλ πειάηε.
Σν θφζηνο δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ νξγαληζκνχ, ησλ
ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδνο θαη φρη κε ηα ππφινηπα ηκήκαηά ηεο.

1.2.2.2 Κόζηνο Πξντόληνο Καη Κόζηνο Πεξηόδνπ

Δθηφο απφ ηε δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο ζε θφζηνο παξαγσγήο θαη κε παξαγσγηθφ
θφζηνο, κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ην θφζηνο ζε θφζηνο πξντφληνο θαη θφζηνο
πεξηφδνπ.
Σν θφζηνο πξντφληνο ζπγθεληξψλεη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ απφθηεζε ή ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή κηαο
ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε κεηαπνηεκέλα πξντφληα, ην θφζηνο πξντφληνο
απνηειείηαη απφ ηελ άκεζε εξγαζία, ηα άκεζα πιηθά θαη ην έκκεζν θφζηνο
παξαγσγήο. Σν θφζηνο απηφ ελζσκαηψλεηαη ζην πξντφλ, θαζψο ην πξντφλ πεξλά απφ
ηα δηάθνξα ζηάδηα παξαγσγήο κέρξη λα νινθιεξσζεί.
Σν θφζηνο πεξηφδνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ δελ
ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο πξντφληνο. Απηά ηα ζηνηρεία θφζηνπο εκθαλίδνληαη σο
δαπάλε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη, κε
βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Σν ελνίθην ησλ γξαθείσλ θαη νη δαπάλεο
πσιήζεσλ, δηαθήκηζεο θαη δηνίθεζεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα θφζηνπο πεξηφδνπ.
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1.2.2.3 Μεηαβιεηό Καη ηαζεξό Κόζηνο

Κάζε επηρείξεζε είλαη αλαγθαίν λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ηε ζπκπεξηθνξά
φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ηεο. Με ηνλ φξν ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο ελλννχκε ην
πψο ζα αληηδξάζεη θάπνην ζηνηρείν θφζηνπο ζε κία ελδερφκελε αιιαγή ηνπ επηπέδνπ
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε κία πηζαλή απμνκείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν θφζηνπο κπνξεί λα κεησζεί, λα
απμεζεί είηε λα παξακείλεη ζηαζεξφ. πλεπψο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ
ηα ζηειέρε λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη
ην χςνο ηεο κεηαβνιήο πνπ ζα ππνζηνχλ. Γη απηφ ην ιφγν ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε
ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ.
ηαζεξφ νλνκάδεηαη ην θφζηνο ην νπνίν δελ κεηαβάιιεηαη αλ ππάξμνπλ
αιιαγέο ζην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο. Διάρηζηα ζηνηρεία
θφζηνπο είλαη ζηαζεξά, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζα κεηαβιεζνχλ αλ ππάξμεη
ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε δξαζηεξηφηεηα. Παξάδεηγκα ζηαζεξνχ θφζηνπο είλαη ην
ελνίθην.
Σν ζηαζεξφ θφζηνο κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη ζε κνλαδηαία βάζε δηαηξψληαο
ην ζηαζεξφ θφζηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ. Πξέπεη φκσο λα
είκαζηε πξνζεθηηθνί, θαζψο ην κέζν κνλαδηαίν ζηαζεξφ θφζηνο απμάλεηαη θαη
κεηψλεηαη αληίζηξνθα πξνο ηηο κεηαβνιέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα αλ
απμεζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηφηε ην κέζν κνλαδηαίν ζηαζεξφ θφζηνο ζα κεησζεί, θαζψο
ην ίδην ζηαζεξφ θφζηνο ζα επηκεξηζηεί ζε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο παξαγφκελνπ
πξντφληνο.
Μεηαβιεηφ νλνκάδεηαη ην θφζηνο ην νπνίν κεηαβάιιεηαη επζέσο αλάινγα
ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο.
Γηα παξάδεηγκα, αλ απμεζεί θαηά 30% ε παξαγσγή θπζηθψλ ρπκψλ, ηφηε ζα
απμεζνχλ θαηά 30% ηα άκεζα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
πξντφληνο. Αλ δηαηξέζνπκε ην κεηαβιεηφ θφζηνο πξνο ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ
παξάγνληαη, πξνθχπηεη ην κνλαδηαίν κεηαβιεηφ θφζηνο, ην νπνίν είλαη ζηαζεξφ.
Οπφηε, φηαλ ραξαθηεξίδνπκε έλα ζηνηρείν θφζηνπο σο κεηαβιεηφ, ελλννχκε φηη είλαη
κεηαβιεηφ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη.
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1.2.2.4 Άκεζν Καη Έκκεζν Κόζηνο

Μία αθφκε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο είλαη ζε ζρέζε κε ηνλ
εθάζηνηε θνξέα ηνπ, πνπ νπζηαζηηθά είλαη θαη ε αηηία χπαξμεο ηνπ θφζηνπο απηνχ.
Έηζη ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο.
Άκεζν είλαη ην θφζηνο πνπ κπνξεί πνιχ εχθνια λα εληνπηζηεί ζε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο. Γεκηνπξγείηαη ιφγν ηεο χπαξμεο ηνπ θνξέα θφζηνπο
θαη ζα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη φηαλ παχζεη λα ππάξρεη θαη ν θνξέαο θφζηνπο.
Παξαδείγκαηα άκεζνπ θφζηνπο είλαη ηα άκεζα πιηθά θαη ε άκεζε εξγαζία. Αλ
κεησζεί ή ζηακαηήζεη εληειψο ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ηφηε ζα κεησζεί ή ζα
κεδεληζηεί αληίζηνηρα θαη ε αλάισζε ησλ άκεζσλ πιηθψλ θαη ηεο άκεζεο εξγαζίαο.
Έκκεζν είλαη ην θφζηνο πνπ δελ κπνξεί κε επθνιία λα εληνπηζηεί ζε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο. Υαξαθηεξίδεηαη σο έκκεζν φπνην θφζηνο δελ είλαη
άκεζν θαη δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα.
Παξάδεηγκα έκκεζνπ θφζηνπο είλαη ν κηζζφο ηνπ δηεπζπληή ελφο εξγνζηαζίνπ. Σα
έκκεζα θφζηε ζπγθεληξψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα επηκεξίδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο
θνξείο θφζηνπο.
Σν θφζηνο φκσο εθηφο απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζηάζηεθε σο πξνο
ηνλ ηξφπν κεηαβνιήο ηνπ ζπλαξηήζεη ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ζε δεδνκέλε ρξνληθή
πεξίνδν (κεηαβιεηφ, ζηαζεξφ) θαη ηεο χπαξμήο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε
θάπνηνπ θνξέα θφζηνπο (άκεζν, έκκεζν) κπνξεί ηαπηφρξνλα λα είλαη:


Έκκεζν ζηαζεξφ



Έκκεζν κεηαβιεηφ



Άκεζν ζηαζεξφ



Άκεζν κεηαβιεηφ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΛΗΡΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ
ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΚΟΣΟΤ

2.1 Πιήξεο Κνζηνιόγεζε

Ζ πιήξεο θνζηνιφγεζε ή θνζηνιφγεζε πιήξνπο απνξξφθεζεο (absorption costing)
αληηκεησπίδεη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο παξαγσγήο σο θφζηνο πξντφληνο, ρσξίο λα
παίδεη ξφιν αλ είλαη ζηαζεξά ή κεηαβιεηά. Σν κνλαδηαίν θφζηνο πξντφληνο ζηελ
πιήξε θνζηνιφγεζε πεξηιακβάλεη άκεζν θφζηνο εξγαζίαο, άκεζα πιηθά θαη έκκεζν
θφζηνο παξαγσγήο, είηε απηφ είλαη ζηαζεξφ είηε κεηαβιεηφ.
Ζ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ απιή.
Γηαηξνχκε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θφζηνπο κε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ
πξντφληνο. Έηζη πξνθχπηεη ην κνλαδηαίν θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο, ην κνλαδηαίν
θφζηνο άκεζσλ πιηθψλ θαη ην κνλαδηαίν έκκεζν θφζηνο. Σν άζξνηζκά ηνπο καο δίλεη
ην κνλαδηαίν θφζηνο πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε.
Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πσιήζεσλ θαη ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο δε
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο, αιιά αληηκεησπίδνληαη
πάληνηε σο θφζηνο πεξηφδνπ θαη αθαηξνχληαη απφ ηα έζνδα φηαλ δεκηνπξγνχληαη.

2.2 Παξαδείγκαηα Πιήξνπο Κνζηνιόγεζεο

Δθαξκνγή 1ε
Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ «ΗΑΣΡΗΚΖ» Α.Δ. παξάγεη ηα
πξντφληα ηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηα θνζηνινγεί κε ην
ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο, πξνζδηνξίδνληαο ην έκκεζν θφζηνο
παξαγσγήο (γεληθά βηνκεραληθά έμνδα) θάζε παξαγγειίαο κε βάζε ηηο ψξεο
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ παξαγσγήο (κεραλνψξεο).
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ηηο 01/2/2010 έιαβε απφ δηαγλσζηηθφ θέληξν «MEDICAL» εληνιή
θαηαζθεπήο ελφο ηαηξηθνχ κεραλήκαηνο, ην νπνίν νινθιεξψζεθε θαη παξαδφζεθε
ζηηο 15/6/2010.
Σα απνινγηζηηθά θνζηνινγηθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ παξαγγειίαο είλαη ηα
παξαθάησ:


Αξρηθφ θφζηνο

200.000€



Κφζηνο παξαγσγήο

235.000€

Γηα ηε ρξήζε 2010 νη εηήζηεο πξνυπνινγηζζείζεο κεραλνψξεο αλήιζαλ ζε
630.400 θαη ηα εηήζηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πξνυπνινγίζηεθαλ ζε 14.500.000 €.
Σν δεηνχκελν είλαη κε βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
κεραλνψξεο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηαηξηθνχ απηνχ κεραλήκαηνο.
Ο ππνινγηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ κεραλνσξψλ πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ ηαηξηθνχ κεραλήκαηνο ηνπ δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ MEDICAL Α.Δ.
γίλεηαη σο εμήο:
Κφζηνο παξαγσγήο

235.000

Μείνλ Αξρηθφ θφζηνο

200.000

Καηαινγηζζέληα Γ.Β.Δ.

35.000

Δηήζηα Πξνυπνινγηζκέλα Γ.Β.Δ

14.500.000

Δηήζηεο πξνυπνινγηζκέλεο κεραλνψξεο

630.400

πληειεζηήο επηβαξχλζεσλ εληνιψλ έξγνπ γηα ηα Γ.Β.Δ. = 14.500.000 / 630.400 =
23€ αλά κεραλνψξα.
Δπνκέλσο νη κεραλνψξεο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηαηξηθνχ
κεραλήκαηνο είλαη: 35.000 / 23€ αλά κεραλνψξα = 1.522 κεραλνψξεο.

Δθαξκνγή 2ε
Ζ

βηνκεραλία

κεραλνινγηθψλ

θαηαζθεπψλ

«ΓΡΑΝΑΕΗ

Α.Δ.»

παξάγεη

εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα θαηά παξαγγειία ησλ πειαηψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο
ηνπο. Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εθαξκφδεη ην ζχζηεκα ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο (θνζηνιφγεζε θαηά πξντφλ). Ζ εηαηξεία γηα ηελ
επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο κε ηελ αλαινγία ησλ Γ.Β.Δ.
ρξεζηκνπνηεί πξνυπνινγηζηηθφ ζπληειεζηή επηβαξχλζεσο, ν νπνίνο έρεη σο βάζε ηηο
ψξεο άκεζεο εξγαζίαο.
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ηε ρξήζε 2010 ε ελ ιφγσ βηνκεραλία θαηαζθεχαζε 10 κεραλήκαηα κε βάζε
ηηο εληνιέο παξαγσγήο κε αξηζκνχο 1301 – 1310. ηηο εληνιέο απηέο κεηαμχ ησλ
άιισλ ζηνηρείσλ αλαθέξνληαη θαη νη εξγαηνψξεο άκεζεο εξγαζίαο πνπ απαηηήζεθαλ
γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ην αξρηθφ θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο
θαη ηα θαηαινγηζζέληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα σο θαησηέξσ:
ΔΝΣΟΛΖ

ΔΡΓΑΣΟΧΡΔ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΑΡΥΗΚΟ

ΚΑΣΑΛΟΓΗΘΔΝΣΑ

ΚΟΣΟ

Γ.Β.Δ

1301

1500

152.550

23.140

1302

1400

155.200

15.860

1303

1750

103.450

35.580

1304

1100

105.800

27.420

1305

1600

90.460

10.280

1306

1300

109.540

22.720

1307

1150

157.310

15.500

1308

1500

120.690

25.500

1309

1800

150.500

33.050

1310

1900

230.500

18.950

χλνιν

15000

1.376.000

228.000

Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ Γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ πξνυπνινγίζηεθαλ
εηήζηα Γ.Β.Δ. ζπλνιηθνχ χςνπο 182.400€ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν ίδηνο ζπληειεζηήο
επηβαξχλζεσο γηα φιεο ηηο εληνιέο παξαγσγήο.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2010 αλέξρνληαη σο
θαησηέξσ:
Απνζβέζεηο βηνκεραλνζηαζίνπ

67.500

Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ

32.500

Απνζβέζεηο εμφδσλ ηδξχζεσο θαη πξψηεο
εγθαηάζηαζεο

10.800

Άκεζα εξγαηηθά

670.200

Έκκεζα εξγαηηθά

42.300

Μηζζνί δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

58.700

Απνδεκηψζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

8.000
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Αλαιψζεηο αλαισζίκσλ πιηθψλ

8.700

πληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

10.300

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα παξαγσγήο

24.220

Αζθάιηζηξα ππξφο

6.780

Αζθάιηζηξα πηζηψζεσλ

4.220

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο

4.680

Λνηπέο δαπάλεο δηνηθήζεσο

98.100

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

30.000

χλνιν

1.077.000

Εεηείηαη λα πξνζδηνξίζεηε:
Α) Σηο πξνυπνινγηζζείζεο εξγαηνψξεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνέθπςε ν ζπληειεζηήο
θαηαινγηζκνχ ησλ Γ.Β.Δ.
Β) Σε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηαινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηηθψλ Γεληθψλ
Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ.
Γ) Σν απνινγηζηηθφ θφζηνο θαηεξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαγσγή
ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ
Γ) Σελ αμία ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ.

Α) Οη πξνυπνινγηζζείζεο εξγαηνψξεο ππνινγίδνληαη απφ ηε ζρέζε:
Πξνυπνινγηζηηθφο ζπληειεζηήο =
Καηαινγηζκνχ Γ.Β.Δ

Καηαινγηζζέληα Γ.Β.Δ
Πξνυπνινγηζζείζεο εξγαηνψξεο

Ο πξνυπνινγηζηηθφο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ ησλ Γ.Β.Δ είλαη ίζνο κε
228.000 / 15.000 = 15,20 επξψ αλά ψξα άκεζεο εξγαζίαο.
πλεπψο, νη πξνυπνινγηζζείζεο εξγαηνψξεο είλαη 182.400 / 15,20 = 12.000
ψξεο.
Β) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ θαηαινγηζζέλησλ θαη ησλ
πξαγκαηηθψλ Γ.Β.Δ. δηαρσξίδνπκε απφ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηηο
δαπάλεο πνπ απνηεινχλ ηα Γ.Β.Δ. θαη ην ζχλνιφ ηνπο ζπγθξίλεηαη κε ην πνζφ ησλ
θαηαινγηζζέλησλ Γ.Β.Δ.
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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

ΤΝΟΛΟ

Γ.Β.Δ.

Απνζβέζεηο βηνκεραλνζηαζίνπ

67.500,00

67.500,00

Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ

32.500,00

32.500,00

Απνζβέζεηο

εμφδσλ ηδξχζεσο

θαη

πξψηεο 10.800,00

εγθαηάζηαζεο
Άκεζα εξγαηηθά

670.200,00

Έκκεζα εξγαηηθά

42.300,00

Μηζζνί δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

58.700,00

Απνδεκηψζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

8.000,00

Αλαιψζεηο αλαισζίκσλ πιηθψλ

8.700,00

8.700,00

πληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

10.300,00

10.300,00

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα παξαγσγήο

24.220,00

24.220,00

Αζθάιηζηξα ππξφο

6.780,00

6.780,00

Αζθάιηζηξα πηζηψζεσλ

4.220,00

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο

4.680,00

Λνηπέο δαπάλεο δηνηθήζεσο

98.100,00

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

30.000,00

ΤΝΟΛΟ

1.077.000,00

Δπεηδή

ηα

Καηαινγηζζέληα

Γεληθά

42.300,00

192.300,00
228.000

Βηνκεραληθά Έμνδα είλαη
Καη ηα Πξαγκαηηθά Γεληθά Βηνκεραληθά

192.300,00

Έμνδα:
Η Τπεξθάιπςε ησλ Γ.Β.Δ. είλαη:

35.700,00

Γ) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηεξγαζίαο πξνζζέηνπκε ηα πξαγκαηηθά Γ.Β.Δ.,
πνπ έρνπκε ήδε ππνινγίζεη κε ην θφζηνο ησλ άκεζσλ εξγαηηθψλ απφ ηνλ πίλαθα ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Άκεζα εξγαηηθά + Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = Κφζηνο Καηεξγαζίαο
670.200,00

+

192.300,00

= 862.500,00

Γ) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ
ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζρέζε:
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Αλαιψζεηο Πξψησλ Τιψλ + Κφζηνο Άκεζεο Δξγαζίαο = Αξρηθφ Κφζηνο
Οπφηε έρνπκε: Αξρηθφ Κφζηνο – Άκεζα Δξγαηηθά = Αλαισζείζεο πξψηεο χιεο
1.376.000,00 -

670.200,00

= 705.800,00

Δθαξκνγή 3ε
Ζ βηνκεραλία παξαγσγήο γπάιηλσλ πνηεξηψλ «ΤΑΛΟ Α.Δ.» παξάγεη δηάθνξα είδε
πνηεξηψλ κε νκνηφκνξθε θαηεξγαζία, φπσο πνηήξηα λεξνχ, πνηήξηα θξαζηνχ,
πνηήξηα ιηθέξ θαη πνηήξηα ζακπάληαο.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πνηεξηψλ νξίδνπλ:




Σν θάζε είδνο ησλ παξαπάλσ πνηεξηψλ έρεη βάξνο:
πνηήξη λεξνχ

0,300 ριγ.

πνηήξη θξαζηνχ

0,180 ριγ.

πνηήξη ιηθέξ

0,120 ριγ.

πνηήξη ζακπάληαο

0,210 ριγ.

Οη απψιεηεο, είηε θπζηνινγηθέο είηε έθηαθηεο (θαηεζηξακκέλα πνηήξηα ηα
νπνία απνξξίπηνληαη), πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο.

Ζ

θπζηνινγηθή

απψιεηα

αλέξρεηαη

ζην

4%

ηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγσγήο.


Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαηαινγίδεηαη θαηά κνλάδα, κε θξηηήξην ην
βάξνο θάζε είδνπο πξντφληνο.
Καηά ηε ρξήζε 2010:



Ζ εηαηξεία παξήγαγε 990.000 ηεκάρηα πνηεξηψλ λεξνχ, 1.275.000 ηεκάρηα
πνηεξηψλ θξαζηνχ, 820.000 ηεκάρηα πνηεξηψλ ιηθέξ θαη 820.000 ηεκάρηα
πνηεξηψλ ζακπάληαο.



Οη απψιεηεο αλήιζαλ:
ζηα πνηήξηα λεξνχ ζε

10%

ζηα πνηήξηα θξαζηνχ ζε

15%

ζηα πνηήξηα ιηθέξ ζε

18%

ζηα πνηήξηα ζακπάληαο ζε 20%


Σν αξρηθφ θφζηνο αλήιζε ζε 4.260.400 €



Σν θφζηνο θαηεξγαζίαο αλήιζε ζε 2.200.000 €



Ζ άκεζε εξγαζία απνηειεί ην 20% ηνπ θφζηνπο θαηεξγαζίαο.
14

Σν δεηνχκελν είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο παξαγσγήο θάζε κνλάδαο ησλ
παξαρζέλησλ πνηεξηψλ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έθηαθησλ απσιεηψλ.
Καη’ αξρήλ πξέπεη λα βξεζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε παξαγσγή, πνπ είλαη ην
άζξνηζκα ηεο πξαγκαηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ απσιεηψλ. (ηήιεο 1-4) ηε ζπλέρεηα
κε βάζε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παξαγσγή ππνινγίδνπκε ηελ έθηαθηε απψιεηα ζε
ηεκάρηα. (ηήιεο 5-6) Καηφπηλ ππνινγίδνπκε ηα ηεκάρηα πνπ πξέπεη λα
θνζηνινγεζνχλ, πνπ πξνθχπηνπλ αλ αθαηξέζνπκε απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
παξαγσγή ηε θπζηνινγηθή απψιεηα (ηήιε 7 = ηήιε 4 * 4%). Σέινο γηα λα βξεζεί ε
ηζνδχλακε παξαγσγή αλά είδνο πνηεξηνχ πνιιαπιαζηάδνπκε ηα πξνο θνζηνιφγεζε
ηεκάρηα κε ην βάξνο αλά είδνο πνηεξηνχ θαη πξνθχπηεη ε ζηήιε 9.
Πξντφ-

Παξαρ-

Απψ-

Πξνγξ/λε

Έθηαθηε

Έθηαθηεο

Καλνληθά

Βάξνο

Ηζνδχ-

ληα (1)

ζέληα

ιεηεο

παξαγσγή

απψιεηα

θαηαζηξν-

θαη

ηεκαρίνπ

λακε

ηεκάρηα

% (3)

ζε ηεκάρηα

% (5)

θέο

θαηαζηξν-

ριγκ (8)

παξαγσ-

(2)

Πνηήξηα

(4)

ζε

ηεκάρηα

θέο

ζε

(6)

ηεκάρηα (7)

γή ριγκ.
(9)

990.000

10

1.100.000

6

66.000

1.056.000

0,300

316800

1.275000

15

1.500.000

11

165.000

1.440.000

0,180

259200

820.000

18

1.000.000

14

140.000

960.000

0,120

115200

820.000

20

1.025.000

16

164.000

984.000

0,210

206640

λεξνχ
Πνηήξηα
θξαζηνχ
Πνηήξηα
ιηθέξ
Πνηήξηα
ζακπάληαο

897840

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξνζζέηνπκε ην αξρηθφ
θφζηνο, ην θφζηνο θαηεξγαζίαο θαη αθαηξνχκε ηελ άκεζε εξγαζία.. Ζ άκεζε εξγαζία
είλαη ην 20% ηνπ θφζηνπο θαηεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Κφζηνο παξαγσγήο = Αξρηθφ θφζηνο + Κφζηνο θαηεξγαζίαο – Άκεζε εξγαζία
Κφζηνο παξαγσγήο =

4.260.400

+

2.200.000

- 440.000 = 6.020.400

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θάζε κνλάδαο ησλ παξαρζέλησλ
πνηεξηψλ γίλεηαη σο εμήο:
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Ηζνδχλακε

Κφζηνο

παξαγσγή

είδνο €

θαη’ Κφζηνο
ηεκαρίνπ €

ριγκ
Πνηήξηα

Κφζηνο
θαηεζηξακκέλσλ
€

316.800

2.123.781

2,01

132.660

259.200

1.737.857

1,20

198.000

Πνηήξηα ιηθέξ

115.200

773.057

0,80

112.000

Πνηήξηα

206.640

1.385.705

1,41

231.240

897.840

6.020.400

λεξνχ
Πνηήξηα
θξαζηνχ

ζακπάληαο
673.900

Σν θφζηνο ηεκαρίνπ πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ην θφζηνο θαη’ είδνο κε ηνλ
αξηζκφ ησλ

ηεκαρίσλ ηεο ζηήιεο 7 ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα. Σν θφζηνο ησλ

θαηεζηξακκέλσλ ππνινγίδεηαη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην θφζηνο ηεκαρίνπ κε ηηο
έθηαθηεο απψιεηεο ηεο ζηήιεο 6 ηνπ πίλαθα πνπ πξνεγήζεθε.

2.3 Κνζηνιόγεζε Μεηαβιεηνύ Κόζηνπο

Ζ θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο (variable costing) είλαη έλα ζχζηεκα
θνζηνιφγεζεο πνπ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε ζηελ θαηαλνκή ηνπ
ζηαζεξνχ θφζηνπο παξαγσγήο. ε απηφ ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζην θφζηνο
πξντφληνο ζπκκεηέρνπλ κφλν ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο πνπ κεηαβάιινληαη αλάινγα
κε ηελ παξαγσγή, δειαδή ηα άκεζα πιηθά, ην άκεζν θφζηνο εξγαζίαο θαη ην
κεηαβιεηφ έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη φηη ην ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο δελ επηβαξχλεη ηα παξαγφκελα
πξντφληα, θαζψο ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη θαη δελ επεξεάδεηαη νχηε απφ ηνλ φγθν παξαγσγήο, νχηε απφ ην
κίγκα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη. Καηά ζπλέπεηα, δελ ζα πξέπεη ην ζηαζεξφ
θφζηνο παξαγσγήο λα επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ, αιιά λα κεηαθέξεηαη
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θαηεπζείαλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα
αθαηξείηαη απφ ηα κηθηά ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο θάζε πεξηφδνπ.
Ζ θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο αλαθέξεηαη αξθεηέο θνξέο θαη σο
άκεζε θνζηνιφγεζε (direct costing) ή νξηαθή θνζηνιφγεζε (marginal costing).
Οη δαπάλεο πσιήζεσλ θαη δηνίθεζεο φπσο θαη ζηελ πιήξε θνζηνιφγεζε
αληηκεησπίδνληαη σο θφζηνο πεξηφδνπ θαη αθαηξνχληαη απφ ηα έζνδα φηαλ
δεκηνπξγνχληαη.
Βαζηθή έλλνηα ζην πιαίζην ηεο θνζηνιφγεζεο κεηαβιεηνχ θφζηνπο είλαη ην
πεξηζψξην ζπκκεηνρήο (contribution margin). «Σν κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο
είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο κηαο κνλάδαο θαη νπνηνπδήπνηε
κεηαβιεηνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ παξαγσγή φζν θαη κε ηελ πψιεζε
ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Σν κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο δειψλεη ην
πνζφ πνπ απνκέλεη απφ ηελ πψιεζε κηαο κνλάδαο πξντφληνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ
ζηαζεξνχ ηεο θφζηνπο.»4. Γείρλεη δειαδή ην πνζφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη θάζε
κνλάδα πνπ πσιείηαη ζην λα θαιπθζεί ην ζηαζεξφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο.
Σν κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη σο πνζνζηφ.
Έηζη έρνπκε ην πνζνζηηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο (percentage contribution margin),
ην νπνίν εθθξάδεη ην ιφγν ηνπ κνλαδηαίνπ πεξηζσξίνπ ζπκκεηνρήο σο πξνο ηελ ηηκή
πψιεζεο ηνπ πξντφληνο.
Πνιιαπιαζηάδνληαο ην κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο κε ηνλ αξηζκφ ησλ
πσινχκελσλ κνλάδσλ πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ πεξηζψξην ζπκκεηνρήο ελφο πξντφληνο.
Πνιιέο θνξέο φκσο, ην ζηαζεξφ θφζηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε έλα πξντφλ ηεο
επηρείξεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε γηα λα ππνινγηζηεί ην θαζαξφ πεξηζψξην
ζπκκεηνρήο ηνπ πξντφληνο, ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε απηφ ην άκεζν ζηαζεξφ
θφζηνο απφ ην ζπλνιηθφ πεξηζψξην ζπκκεηνρήο.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο ππνινγίδεηαη
θαιχηεξα

ην

πξαγκαηηθφ

απνηέιεζκα

ηεο

πεξηφδνπ,

θαζψο

δελ

γίλεηαη

απνζεκαηνπνίεζε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αμηφινγεο
απμνκεηψζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηα απνζέκαηα. Δπηπιένλ, ε γλψζε ηνπ πεξηζσξίνπ
ζπκκεηνρήο ηφζν ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θάζε πξντφληνο φζν θαη ηνπ ζηαζεξνχ
θφζηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο βάζεη θφζηνπο
ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. Μπνξεί επίζεο ε νηθνλνκηθή κνλάδα λα θαηαξηίδεη

4

Βεληέξεο, Κνέλ, Κσιέηζε, Λνγηζηηθή Κφζηνπο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο, ζει. 411
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θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο γηα
εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε θαη ηνπο βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σειεπηαίν
πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο είλαη φηη απνθεχγνληαη νη ζπλερείο
επηκεξηζκνί ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ.
Χζηφζν ε θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο έρεη θαη ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα.
Ζ δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο ζε ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε ζηελ
πξάμε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Δπίζεο, απηή ε
κέζνδνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε, ζηελ
νπνία επηηξέπεηαη λα απνηηκψληαη ηα απνζέκαηα ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο.

2.4 Παξαδείγκαηα Κνζηνιόγεζεο Μεηαβιεηνύ Κόζηνπο

Δθαξκνγή 1ε
Ζ επηρείξεζε «ΠΡΟΟΓΟ Α.Δ.» παξάγεη ηξία πξντφληα Υ, Τ θαη Ε. Αθνινπζνχλ
νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 3 πξντφληα.
Υ

Τ

Ε

Σηκή πψιεζεο αλά κνλάδα

300 €

180 €

210 €

Αξηζκφο πσινχκελσλ κνλάδσλ

20.000

17.000

12.000

Μεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο αλά

120 €

80 €

100 €

65 €

35 €

55 €

Άκεζν ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο

20.000 €

22.000

0

Άκεζν ζηαζεξφ θφζηνο πσιήζεσλ

0

0

35.000 €

κνλάδα
Μεηαβιεηφ θφζηνο πσιήζεσλ αλά
κνλάδα

Κνηλφ ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο

70.000 €

Κνηλφ ζηαζεξφ θφζηνο δηνίθεζεο

44.000 €
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Σν δεηνχκελν είλαη λα ππνινγηζηεί α) ην κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο θαη
ην πνζνζηηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο θάζε πξντφληνο, β) ην ζπλνιηθφ (θαζαξφ)
πεξηζψξην ζπκκεηνρήο θάζε πξντφληνο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο
επηρείξεζεο.
α)
Υ

Τ

Ε

300

180

210

Παξαγσγήο

120

80

100

Πσιήζεσλ

65

35

55

χλνιν

185

115

155

Μνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο

115

65

55

Πνζνζηηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο

38,3%

36,1%

26,19%

Σηκή πψιεζεο αλά κνλάδα
- Μεηαβιεηφ θφζηνο αλά κνλάδα

Γηα λα ππνινγηζηεί ην κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο αθαηξνχκε απφ ηελ
ηηκή πψιεζεο φια ηα κεηαβιεηά θφζηε. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην πνζνζηηαίν
πεξηζψξην ζπκκεηνρήο ελφο πξντφληνο δηαηξνχκε ην κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο
ηνπ πξντφληνο κε ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπ.
β) Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ (θαζαξφ) πεξηζψξην ζπκκεηνρήο θάζε πξντφληνο
πνιιαπιαζηάδνπκε ην κνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο ηνπ πξντφληνο επί ηνλ αξηζκφ
ησλ πσινχκελσλ κνλάδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξνχκε φια ηα άκεζα ζηαζεξά
θφζηε.
Υ

Τ

Ε

20.000

17.000

12.000

* Μνλαδηαίν πεξηζψξην ζπκκεηνρήο

115

65

55

= πλνιηθφ πεξηζψξην ζπκκεηνρήο

2.300.000

1.105.000

660.000

Παξαγσγήο

20.000

22.000

0

Πσιήζεσλ

0

0

35.000

20.000

22.000

35.000

2.280.000

1.083.000

625.000

Αξηζκφο πσινχκελσλ κνλάδσλ

Άκεζν ζηαζεξφ θφζηνο

χλνιν:
Καζαξφ πεξηζψξην ζπκκεηνρήο
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Γηα λα βξνχκε ην απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αθαηξέζνπκε απφ ην
θαζαξφ πεξηζψξην ζπκκεηνρήο ην θνηλφ ζηαζεξφ θφζηνο, ην νπνίν δελ επηκεξίδεηαη
ζηα πξντφληα, θαζψο απνηειεί θφζηνο πεξηφδνπ.

Καζαξφ πεξηζψξην ζπκκεηνρήο
-

Κνηλφ

Υ

Τ

Ε

χλνιν

2.280.000

1.083.000

625.000

3.988.000

ζηαζεξφ

θφζηνο

70.000

ζηαζεξφ

θφζηνο

44.000

παξαγσγήο
-

Κνηλφ

δηνίθεζεο
Απνηέιεζκα

3.874.000

Δθαξκνγή 2ε

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο ΑΓΔΛΑΓΗΣΑ ΑΒΔ έδσζε
εληνιή ζην γεληθφ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε πεξηθνπέο
δαπαλψλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ εθείλσλ, ηα νπνία
εκθαλίδνπλ κηθξή ζπλεηζθνξά θεξδψλ. Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ζπγθέληξσζε ηηο
παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξία βαζηθά πξντφληα πνπ παξάγεη ε εηαηξεία.
Πξντφλ Α

Πξντφλ Β

Πξντφλ Γ

305.000

190.300

435.700

Πξψηεο χιεο

53.100

74.000

84.600

Άκεζε εξγαζία

88.500

86.000

97.400

Γεληθά

37.400

45.400

74.300

32.000

38.700

40.000

Έζνδα πσιήζεσλ
Έμνδα:

βηνκεραληθά έμνδα
Έμνδα

δηνίθεζεο

θαη δηάζεζεο

20

Απφ ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα ην 25% είλαη ζηαζεξφ θαη ην ππφινηπν 75%
είλαη κεηαβιεηφ. Απφ ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ην 30% είλαη ζηαζεξφ θαη ην
70% είλαη κεηαβιεηφ.
Σν δεηνχκελν είλαη λα θαηαξηηζηεί ε θαηάζηαζε εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο
πνπ λα απεηθνλίδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε πξντφληνο.

Πξντόλ Α

Πξντόλ Β

Πξντόλ Γ

ύλνιν

305.000

190.300

435.700

931.000

Πξψηεο χιεο

53.100

74.000

84.600

211.700

Άκεζε εξγαζία

88.500

86.000

97.400

271.900

Γεληθά βηνκεραληθά

28.050

34.050

55.725

117.825

22.400

27.090

28.000

77.490

192.050

221.140

265.725

678.915

112.950

-30.840

169.975

252.085

9.350

11.350

18.575

39.275

9.600

11.610

12.000

33.250

94.000

-53.800

139.400

179.560

Έζνδα
Μεηαβιεηό θόζηνο:

έμνδα
Έμνδα

Γηνίθεζεο

θαη Γηάζεζεο
ύλνιν
Μεηαβιεηνύ
θόζηνπο
πλεηζθνξά
ηαζεξό θόζηνο
Γεληθά βηνκεραληθά
έμνδα
Έμνδα

Γηνίθεζεο

θαη Γηάζεζεο
Κέξδνο
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Δθαξκνγή 3ε
Ζ «Αζθαιήο Δπηινγή» πσιεί ηξεηο θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, αζθάιεηεο
δσήο,

αζθάιεηεο

απηνθηλήηνπ

θαη

αζθάιεηεο

λνκηθήο

πξνζηαζίαο.

Σα

πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ επφκελε
ρξήζε 2011 έρνπλ σο εμήο:
Ννκηθήο

Εσήο

Απηνθηλήησλ

χλνιν

πξνζηαζίαο
Έζνδα

120.000

300.000

230.000

650.000

Μεηαβιεηφ θφζηνο

40.000

70.000

45.000

155.000

Μηζζνί

18.000

35.000

28.000

81.000

Πξνκήζεηεο

15.000

45.000

32.000

92.000

Έμνδα δηάζεζεο

13.000

32.000

20.000

65.000

Έμνδα δηνίθεζεο

7.000

16.000

11.000

34.000

Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο παξέρεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
α) Οη κηζζνί απνηεινχλ ζηαζεξφ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε, ελψ νη πξνκήζεηεο
απνηεινχλ ην 5% ησλ πσιήζεσλ.
β) Σα έμνδα δηάζεζεο είλαη ζηαζεξά. Σν 30% ησλ εμφδσλ δηάζεζεο βαξχλεη ηα
αζθαιηζηηθά πξντφληα θαη ην ππφινηπν απνηειεί κέξνο ηνπ γεληθνχ θφζηνπο καδί κε
ηα έμνδα δηνίθεζεο.
Εεηείηαη i) λα θαηαξηηζηεί ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ην 2011
κε απεηθφληζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο, ηεο ζπλνιηθήο
ζπλεηζθνξάο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο (θέξδνπο ή δεκίαο).
ii) λα αμηνινγεζεί ε πξφηαζε ηνπ δηεπζπληή πσιήζεσλ γηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία,
ε νπνία ην 2011 αλ πινπνηεζεί ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά
34%, ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαηά 19% θαη ησλ εμφδσλ δηάζεζεο θαηά 37.000€.
i) Καη’ αξρήλ πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ηα έμνδα δηάζεζεο, 65.000 € ζε:


Γεληθφ θφζηνο

65.000 * 70% = 45.500 €



Δηδηθφ θφζηνο

λνκηθή πξνζηαζία: 13.000 * 30% = 3.900
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δσήο:

32.000 * 30% = 9.600

απηνθηλήησλ:

20.000 * 30% = 6.000

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2011
Ννκηθή

Εσήο

Απηνθηλήη

πξνζηαζία
Έζνδα

χλνιν

σλ

120.000

300.000

230.000

650.000

Μεηαβιεηφ

40.000

70.000

45.000

155.000

Πξνκήζεηεο

15.000

45.000

32.000

92.000

Έμνδα δηάζεζεο

3.900

9.600

6.000

19.500

58.900

124.600

83.000

266.500

61.100

175.400

147.000

383.500

Άκεζα θφζηε

πλεηζθνξά

ζην

γεληθφ

θφζηνο
Γεληθφ θφζηνο
Μηζζνί

81.000

Έμνδα δηνίθεζεο

34.000

Έμνδα δηάζεζεο

45.500

χλνιν ζηαζεξψλ εμφδσλ

160.500

Καζαξφ θέξδνο

223.000

ηη) Οη επηπηψζεηο νη νπνίεο ζα ππάξμνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ
δηεπζπληή πσιήζεσλ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο είλαη νη παξαθάησ:
Δπηπιένλ έζνδα (34% * 650.000)

221.000

- επηπιένλ κεηαβιεηφ θφζηνο (19% * 155.000)

29.450

- επηπιένλ έμνδα δηάζεζεο

37.000

Δπηπιένλ θέξδνο

154.550
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2.5

Γηαθνξέο

Πιήξνπο

Κνζηνιόγεζεο

Καη

Κνζηνιόγεζεο

Μεηαβιεηνύ Κόζηνπο

Ζ νπζηψδεο δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πιήξε θνζηνιφγεζε θαη ηελ θνζηνιφγεζε
κεηαβιεηνχ θφζηνπο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ ζηαζεξνχ έκκεζνπ θφζηνπο. ηελ πιήξε
θνζηνιφγεζε ην ζηαζεξφ έκκεζν θφζηνο πεξηιακβάλεηαη ζην κνλαδηαίν θφζηνο
πξντφληνο, ελψ ζηελ θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο ην ζηαζεξφ έκκεζν θφζηνο
δε ζπκκεηέρεη ζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο πξντφληνο, αιιά
αληηκεησπίδεηαη σο θφζηνο πεξηφδνπ θαη αθαηξείηαη απφ ηα κηθηά ιεηηνπξγηθά θέξδε
ηεο θάζε πεξηφδνπ.
Όηαλ ε παξαγσγή ηζνχηαη κε ηηο πσιήζεηο κηαο πεξηφδνπ ηφηε ην απφζεκα δελ
πθίζηαηαη θακία κεηαβνιή θαη ην θέξδνο κε βάζε ηελ θνζηνιφγεζε πιήξνπο
απνξξφθεζεο ηζνχηαη κε ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο πσιήζεηο
πξνθαιείηαη αχμεζε ζηα απνζέκαηα, θαζψο κε ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε έλα κέξνο
ηνπ ζηαζεξνχ έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ κεηαθέξεηαη
ζην απφζεκα. Σα θέξδε κε βάζε ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε είλαη κεγαιχηεξα ζε ζρέζε
κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο γηαηί ην
ζηαζεξφ έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο κεηαθέξεηαη ζε απφζεκα θαζψο απμάλνληαη ηα
απνζέκαηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο πσιήζεηο ηφηε ηα
απνζέκαηα κεηψλνληαη θαη ην ζηαζεξφ έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο, πνπ είρε
ελζσκαησζεί ζην απφζεκα, απνδεζκεχεηαη θαη αθαηξείηαη απφ ηα έζνδα. πλεπψο, ηα
θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ θνζηνιφγεζε πιήξνπο απνξξφθεζεο είλαη
κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα θέξδε βάζε ηεο θνζηνιφγεζεο κεηαβιεηνχ θφζηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο
κία πηζαλή κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή δελ έρεη αληίθηππν ζηα θέξδε. Αληίζεηα ηα
θέξδε επεξεάδνληαη απφ θάπνηα κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή ζχκθσλα κε ηελ πιήξε
θνζηνιφγεζε, θαζψο ζε απηφ ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ην ζηαζεξφ έκκεζν θφζηνο
παξαγσγήο κεηαθέξεηαη ζην απφζεκα φηαλ απμάλεηαη ην απφζεκα θαη απνδεζκεχεηαη
απφ ην απφζεκα φηαλ ην απφζεκα κεηψλεηαη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΡΟΣΤΠΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ

3.1 Πξόηππν Κόζηνο

Με ηνλ φξν πξφηππν (standard) θαζνξίδνπκε έλα κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηε κέηξεζε
ηεο απφδνζεο. Σα πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο καο. Πξφηππα ρξεζηκνπνηνχλ νη γηαηξνί, νη κεραληθνί, ηα ζηειέρε
ησλ επηρεηξήζεσλ. ηφρνο είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κε ηα
πξφηππα ζηνηρεία, λα εληνπηζηνχλ αλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο, λα βξεζνχλ ηα αίηηα πνπ
πξνθαινχλ απηέο ηηο απνθιίζεηο θαη λα εμαιεηθζνχλ.
Με ην πξφηππν νξίδεηαη κηα πξνζδηνξηζκέλε πνζφηεηα, ηηκή ή θφζηνο. Σα
πξφηππα, ηα νπνία αθνξνχλ πνζφηεηεο (standard inputs), αλαθέξνληαη ζε πξνζεθηηθή
εθηίκεζε ησλ εηζξνψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα παξαρζεί κία κνλάδα πξντφληνο. Γηα
παξάδεηγκα, αλαιχνληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ελφο πξντφληνο, ε επηρείξεζε έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο αθξηβείο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ ρξεηάδνληαη
γηα λα παξαρζεί κία κνλάδα πξντφληνο.
Σα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηηκέο (standard prices), αλαθέξνληαη ζε κία
ππνινγηζκέλε κε αθξίβεηα αμία, ηελ νπνία ε επηρείξεζε ζα πιεξψζεη γηα θάζε
κνλάδα εηζξνψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε επηρείξεζε νξίδεη κία πξφηππε ηηκή γηα θάζε
κνλάδα αγνξάο πξψησλ πιψλ.
Σα πξφηππα πνπ αθνξνχλ θφζηνο (standard costs), αλαθέξνληαη ζην κε
αθξίβεηα ππνινγηζκέλν θφζηνο κηαο εθξνήο, φπσο είλαη έλα πξντφλ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο ζπλδπάδνληαη ε πξφηππε ηηκή ησλ απαηηνχκελσλ
εηζξνψλ κε ηελ πξφηππε πνζφηεηα ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή κηαο κνλάδαο πξντφληνο.
Γεληθά, ην πξφηππν θφζηνο είλαη έλα πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. Καηαξηίδεηαη
χζηεξα απφ ιεπηνκεξή έξεπλα θαη αλάιπζε θαη δείρλεη ην πνζφ ζην νπνίν ζα πξέπεη
λα θηάζεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο, ελψ επηθξαηνχλ
ζπγθεθξηκέλεο, πξφηππεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
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Όζνλ αθνξά ην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο ζηελ πξφηππε θνζηνιφγεζε, ηα
Γ.Β.Δ. επηκεξίδνληαη κε βάζε πξφηππνπο ζπληειεζηέο.

3.2 Τπνινγηζκόο Σνπ Πξόηππνπ Κόζηνπο

Γηα λα κπνξέζνπλ λα θαζνξηζηνχλ ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα
θαη ην θφζηνο είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ππεπζχλσλ, είηε απηνί
αζρνινχληαη κε ηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ είηε κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ
εηζξνψλ. Παξαδείγκαηα νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνηχπσλ
είλαη νη κεραληθνί, νη ππεχζπλνη παξαγσγήο, νη ινγηζηέο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε.
Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνηχπσλ πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία ζηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζην παξφλ αιιά θαη ζην κέιινλ ρσξίο λα αλαηξέρνπλ ζε
αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο θαη λα ηηο επαλαιακβάλνπλ.
Σα πξφηππα κπνξνχλ λα ελαρζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα ηδαληθά πξφηππα
θφζηνπο θαη ηα αλακελφκελα ή πξαθηηθά πξφηππα θφζηνπο.
Σν ηδαληθφ πξφηππν θφζηνπο είλαη ην ειάρηζην θφζηνο πνπ κπνξεί λα
επηηεπρζεί θάησ απφ ηηο θαιχηεξεο πεξηζηάζεηο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηδαληθνχ
πξφηππνπ θφζηνπο ζεσξείηαη φηη ηα κεραλήκαηα δελ αληηκεησπίδνπλ βιάβεο ή άιισλ
εηδψλ θαζπζηεξήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη είλαη έκπεηξνη θαη απνηειεζκαηηθνί. Απηή ε
απζηεξφηεηα φκσο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνηχπσλ νδεγεί ζε πξφηππα ηα νπνία
είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
αίζζεκα απνγνήηεπζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε απφδνζε. Δίλαη πνιχ
ιίγεο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηδαληθά πξφηππα θφζηνπο, θαζψο ηα
πεξηζζφηεξα ζηειέρε ζεσξνχλ πσο ηα ηδαληθά πξφηππα απνγνεηεχνπλ θαη
απνζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο.
Σν αλακελφκελν ή πξαθηηθφ θφζηνο δεκηνπξγείηαη θάησ απφ πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ απψιεηα ρξφλνπ
ιφγσ

δηαθνπήο

ησλ

κεραλεκάησλ

(βιάβε,

ζπληήξεζε),

δηαιείκκαηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ, δηαθνπή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα αλακελφκελα πξφηππα
θφζηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ, ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο
λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.
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Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λα ππνδεηθλχεη ηε
ζπρλφηεηα αιιαγήο ησλ πξνηχπσλ. Ζ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ εμαξηάηαη απφ ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, θαζψο θαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ
αιιαγή είλαη ε ηερλνινγία, νη ζπλζήθεο παξαγσγήο, ε εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ είλαη αλαγθαία, θαζψο εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο
επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε.

3.3 Καζνξηζκόο Πξνηύπσλ Καη Απνθιίζεσλ Γηα Σηο Πξώηεο Ύιεο

Σα πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο χιεο είλαη πην ζπγθεθξηκέλα ε πξφηππε
ηηκή αλά κνλάδα (standard price per unit) θαη ε πξφηππε πνζφηεηα αλά κνλάδα
(standard quantity per unit).
Ζ πξφηππε ηηκή αλά κνλάδα γηα ηηο πξψηεο χιεο δείρλεη πνην είλαη ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πιηθψλ, αθνχ ζπλππνινγηζηνχλ πηζαλέο εθπηψζεηο. Γηα λα
ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ε πξφηππε ηηκή αλά κνλάδα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο
θάπνηεο παξάκεηξνη, φπσο είλαη ε πνηφηεηα ησλ άκεζσλ πιηθψλ, ην κέγεζνο ηεο
παξηίδαο, ν ηχπνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ν ηξφπνο
απνζήθεπζεο.
Ζ πξφηππε πνζφηεηα αλά κνλάδα γηα ηηο πξψηεο χιεο δείρλεη ηελ πνζφηεηα
ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θάζε κνλάδνο έηνηκνπ πξντφληνο.
Χζηφζν, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ ζπαηάιεο, θζνξέο ή άιισλ εηδψλ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο.
Δχρξεζην εξγαιείν είλαη ε θαηάζηαζε πιηθψλ (bill of materials), ε νπνία
δείρλεη ηελ πνζφηεηα θάζε πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή κηαο
κνλάδνο έηνηκνπ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα εξγνζηάζην παξαζθεπήο
καξκειάδσλ, γηα ηελ παξαζθεπή ελφο βάδνπ καξκειάδαο θξάνπιαο ησλ 500gr, πνπ
απνηειεί κηα κνλάδα πξντφληνο, ρξεζηκνπνηνχληαη 500gr θξάνπιεο, 320gr δάραξε,
ρπκφο ελφο ιεκνληνχ, 40gr γιπθφδε. Σα παξαπάλσ πιηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ
θαηάζηαζε πιηθψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.
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Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξφηππσλ ηηκψλ θαη ησλ
πξαγκαηηθψλ ηηκψλ θαη κεηαμχ ησλ πξφηππσλ πνζνηήησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
πνζνηήησλ. Οη δηαθνξέο απηέο νλνκάδνληαη απνθιίζεηο. ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ν
εληνπηζκφο ησλ απνθιίζεσλ, ε εξκελεία ηνπο θαη ε εμάιεηςή ηνπο.
Οη απνθιίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άκεζα πιηθά είλαη δχν εηδψλ, ε απφθιηζε
ηηκήο αγνξαδφκελσλ άκεζσλ πιηθψλ θαη ε απφθιηζε πνζφηεηαο ρξεζηκνπνηνχκελσλ
άκεζσλ πιηθψλ..

3.3.1 Απόθιηζε Σηκήο Αγνξαδόκελσλ Άκεζσλ Τιηθώλ

Ζ απφθιηζε ηηκήο αγνξαδφκελσλ άκεζσλ πιηθψλ (material price variance)
ππνινγίδεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν:
Απόθιηζε ηηκήο άκεζσλ πιηθώλ = [Πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο άκεζσλ πιηθψλ Πξφηππε ηηκή αγνξάο άκεζσλ πιηθψλ] * Πξαγκαηηθή πνζφηεηα πνπ αγνξάζζεθε
Οη ιφγνη νη νπνίνη θπξίσο νδεγνχλ ζηελ χπαξμε απφθιηζεο είλαη ε επηινγή
ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ θαη ε αγνξά εκπνξεπκάησλ κε ή ρσξίο έθπησζε.
Όηαλ ε πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ
πξφηππε ηηκή, ηφηε ε απφθιηζε είλαη δπζκελήο θαη πξέπεη λα εμαιεηθζεί, θαζψο
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο ησλ πξψησλ
πιψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξφηππε ηηκή ηφηε ε απφθιηζε είλαη ζεηηθή, επκελήο.

3.3.2 Απόθιηζε Πνζόηεηαο Υξεζηκνπνηνύκελσλ Άκεζσλ Τιηθώλ

Ζ απφθιηζε ηεο πνζφηεηαο ησλ άκεζσλ πιηθψλ (material usage variance)
ππνινγίδεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν:
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Απόθιηζε

πνζόηεηαο

άκεζσλ

πιηθώλ

=

[Πξαγκαηηθή

πνζφηεηα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε – Πξφηππε επηηξεπφκελε πνζφηεηα] * Πξφηππε ηηκή άκεζσλ
πιηθψλ
Οη ιφγνη νη νπνίνη θπξίσο νδεγνχλ ζηελ χπαξμε απφθιηζεο είλαη ε πνηφηεηα
ησλ πξψησλ πιψλ, ε απψιεηα ησλ πξψησλ πιψλ, ε χπαξμε θχξαο ή άιινπ ηχπνπ
ζπαηάιεο θαη ε παξαγσγή πνιιψλ ειαηησκαηηθψλ κνλάδσλ. Όηαλ ε πξαγκαηηθή
πνζφηεηα ησλ άκεζσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ
πξφηππε πνζφηεηα, ηφηε ε απφθιηζε είλαη δπζκελήο θαη πξέπεη λα εμαιεηθζεί. ηελ
αληίζεηε πεξίπησζε ε απφθιηζε είλαη επκελήο.
πλεπψο, ε ζπλνιηθή απφθιηζε ησλ πξψησλ πιψλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ηεο απφθιηζεο πνζφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο απφθιηζεο ηηκήο ησλ πξψησλ
πιψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αγνξάζζεθαλ ηζνχηαη
κε ηελ πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε
δελ ηζρχεη πάληνηε ε παξαπάλσ ηζφηεηα.

3.4 Καζνξηζκόο Πξνηύπσλ Καη Απνθιίζεσλ Γηα Σελ Άκεζε Δξγαζία

Σξφπνο έθθξαζεο ζπλήζσο ησλ πξνηχπσλ ηεο άκεζεο εξγαζίαο είλαη είηε θάπνηα
θαζνξηζκέλε ηηκή ακνηβήο ηεο άκεζεο εξγαζίαο είηε νη εξγαηνψξεο. Ζ πξφηππε
σξηαία ηηκή (standard rate per hour) ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνπιεπκέλα εκεξνκίζζηα,
ηα επηδφκαηα, θαζψο θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία θφζηνπο ηεο εξγαζίαο.
Ζ πξαγκαηηθή ηηκή γηα ηελ άκεζε εξγαζία δηαθέξεη απφ εξγαδφκελν ζε
εξγαδφκελν, θαζψο δηαθέξνπλ νη δεμηφηεηεο, ε εκπεηξία, ε πξνυπεξεζία. Γηα απηφ ην
ιφγν θαζνξίδεηαη κηα εληαία πξφηππε σξηαία ηηκή, ε νπνία είηε είλαη ίδηα γηα φινπο
ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο είηε είλαη ίδηα γηα νιφθιεξε ηελ
επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο έρεη ηε δηθή ηνπ
πξφηππε σξηαία ηηκή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα
παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα.
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Οη πξφηππεο ψξεο εξγαζίαο αλά κνλάδα (standard hours per unit) είλαη ν
πξφηππνο ρξφλνο άκεζεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα είλαη έηνηκε κία κνλάδα
πξντφληνο θαη πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν ην νπνίν δχζθνια ππνινγίδεηαη.
Τπάξρνπλ δχν θχξηεο κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξφηππσλ σξψλ
εξγαζίαο αλά κνλάδα. χκθσλα κε ηελ πξψηε ρξνλνκεηξνχληαη αθφκε θαη νη
ζηνηρεηψδεηο ζσκαηηθέο θηλήζεηο(ψζεζε, ζηξνθή, θίλεζε ησλ ρεξηψλ), νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ιεηηνπξγία πνπ εθηειείηαη γηα λα παξαρζεί ην πξντφλ. ηε
ζπλέρεηα, πξνζηίζεληαη νη ρξφλνη φισλ ησλ θηλήζεσλ γηα λα πξνθχςεη ν ζπλνιηθφο
πξφηππνο ρξφλνο. χκθσλα κε ηε δεχηεξε κέζνδν, δηεμάγεηαη κειέηε απφ θάπνηνλ
κεραληθφ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο κεηξά ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί ε
θάζε εξγαζία.
Χζηφζν θαη ζηελ άκεζε εξγαζία κπνξεί λα ππάξμνπλ απνθιίζεηο, νη νπνίεο
ππνινγίδνληαη απφ ηνλ εμήο ηχπν:
πλνιηθή απόθιηζε άκεζεο εξγαζίαο = Πξαγκαηηθφ θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο –
[Πξφηππεο επηηξεπφκελεο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο * Πξφηππν σξνκίζζην]
Ζ απφθιηζε ηεο άκεζεο εξγαζίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ απφθιηζε είηε ηεο
απφδνζεο ηεο άκεζεο εξγαζίαο είηε ηνπ σξνκηζζίνπ.

3.4.1 Απόθιηζε Απόδνζεο Άκεζεο Δξγαζίαο

Ζ απφθιηζε ηεο απφδνζεο ηεο άκεζεο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ
ζρέζε:
Απόθιηζε απόδνζεο άκεζεο εξγαζίαο = [Πξαγκαηηθέο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο –
Πξφηππεο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο πνπ επηηξέπνληαη] * Πξφηππν σξνκίζζην
Ζ χπαξμε ηεο απφθιηζεο νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ,
ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ζηελ ηθαλφηεηα, ηελ
εμεηδίθεπζε, ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο.
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Αθφκε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ. Μία άιιε
ζεκαληηθή αηηία δπζκελνχο απφθιηζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα
είλαη ε αλεπαξθήο δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν, θαη
ελδερνκέλσο φρη ζπλεηφ, λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ
αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ εξγαζίαο πξνο εθηέιεζε.5
Όηαλ νη πξαγκαηηθέο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
πξφηππεο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν παξαγσγήο ηφηε ε
απφθιηζε απφδνζεο ηεο άκεζεο εξγαζίαο είλαη δπζκελήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη
ππάιιεινη είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθνί ζε ζρέζε κε απηφ πνπ νξίδνπλ ηα πξφηππα.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε απφθιηζε είλαη επκελήο.

3.4.2 Απόθιηζε σξνκηζζίνπ

Όζνλ αθνξά ηελ απφθιηζε ηνπ σξνκηζζίνπ, κπνξνχκε λα ηελ ππνινγίζνπκε σο εμήο:
Απόθιηζε σξνκηζζίνπ = [Πξαγκαηηθφ σξνκίζζην – Πξφηππν σξνκίζζην] *
Πξαγκαηηθέο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο
εκαληηθνί ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ χπαξμε απφθιηζεο ηνπ σξνκηζζίνπ είλαη
ε ζπλερήο ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ε απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ δηαθνξεηηθήο
εμεηδίθεπζεο απφ απηφ πνπ νξίδεη ε εξγαζία, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη
δηαθνξεηηθφο αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο απφ απηέο πνπ νξίδεη ην πξφηππν.
πλεπψο, γηα λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή απφθιηζε άκεζεο εξγαζίαο πξέπεη λα
πξνζζέζνπκε ηελ απφθιηζε απφδνζεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ηελ απφθιηζε
σξνκηζζίνπ.

5

Eliyahu M. Goldratt and Jeff Cox, The Goal, 2 nd ren. Ed., Croton-on-Hudson, NY: North River
Press, 1992
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3.5 Καζνξηζκόο Πξνηύπσλ Καη Απνθιίζεσλ Γηα Σα Γεληθά
Βηνκεραληθά Έμνδα

Σα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα εθθξάδνληαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο κε βάζε θάπνηνλ ζπληειεζηή γηα ηηο ψξεο. Γηα λα ππνινγηζηνχλ
νη πξφηππνη ζπληειεζηέο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα.
Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα ππνινγηζηνχλ ηα γεληθά
βηνκεραληθά έμνδα. ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδεηαη ε βάζε θαηαινγηζκνχ ησλ γεληθψλ
βηνκεραληθψλ εμφδσλ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηα ζηαζεξά θαη ηα
κεηαβιεηά έμνδα. Σν επφκελν βήκα είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ πξφηππσλ γεληθψλ
βηνκεραληθψλ εμφδσλ θαη αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή θαηαινγηζκνχ
ησλ πξφηππσλ Γ.Β.Δ., ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ησλ
πξφηππσλ Γ.Β.Δ. κε ηε βάζε θαηαινγηζκνχ ησλ Γ.Β.Δ.
πλεπψο, νη πξφηππνη ζπληειεζηέο θαηαινγηζκνχ γεληθψλ βηνκεραληθψλ
εμφδσλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο εμήο ζρέζεηο:
Πξφηππνο πληειεζηήο Καηαινγηζκνχ ηαζεξψλ Γ.Β.Δ
Πξφηππνο πληειεζηήο Καηαινγηζκνχ Μεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ

= Πξφηππα ηαζεξά Γ.Β.Δ.
Βάζε Καηαινγηζκνχ
= Πξφηππα Μεηαβιεηά Γ.Β.Δ
Βάζε Καηαινγηζκνχ

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζρέζεηο ππνινγίδεηαη ν πξφηππνο
ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ ζπλνιηθψλ Γ.Β.Δ.
Πξφηππνο πληειεζηήο Καηαινγη- =

Πξφηππα ζηαζεξά Γ.Β.Δ + Πξφηππα κεηαβιεηά Γ.Β.Δ

ζκνχ πλνιηθψλ Γ.Β.Δ.

Βάζε θαηαινγηζκνχ

Καη ζηα Γ.Β.Δ. φκσο κπνξεί λα ππάξμνπλ απνθιίζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη
είηε ζε απνθιίζεηο ζηηο δαπάλεο ησλ Γ.Β.Δ. είηε ζε απνθιίζεηο ζηελ απφδνζε ησλ
Γ.Β.Δ. είηε ζε απνθιίζεηο ππναπαζρφιεζεο.
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Οη ηξεηο απνθιίζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαζνξίδνπλ ηε ζπλνιηθή απφθιηζε ησλ
Γ.Β.Δ., ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:
πλνιηθή απόθιηζε Γ.Β.Δ = Πξαγκαηηθά ζπλνιηθά Γ.Β.Δ. – [Πξφηππνο
επηηξεπφκελνο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ * Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ
ζπλνιηθψλ Γ.Β.Δ]

3.5.1 Απόθιηζε Γαπάλεο

Ζ απφθιηζε δαπάλεο Γ.Β.Δ. (overhead spending variance) νθείιεηαη ζε δηαθνξέο πνπ
ππάξρνπλ ζηηο ηηκέο θφζηνπο, δειαδή ζην δηαθνξεηηθφ χςνο ησλ Γ.Β.Δ. ζε ζρέζε κε
ηα πξφηππα. Ζ απφθιηζε δαπάλεο Γ.Β.Δ. ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
Απόθιηζε Γαπάλεο = Πξαγκαηηθά πλνιηθά Γ.Β.Δ. – [[Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο
θαηαινγηζκνχ * Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ.] +
Πξφηππα ζηαζεξά Γ.Β.Δ]
Ζ απφθιηζε δαπάλεο Γ.Β.Δ. κπνξεί λα αλαιπζεί ζε απφθιηζε δαπάλεο
κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ. θαη απφθιηζε δαπάλεο ζηαζεξψλ Γ.Β.Δ. θαη ππνινγίδνληαη απφ
ηηο παξαθάησ ζρέζεηο:
Απόθιηζε δαπάλεο κεηαβιεηώλ Γ.Β.Δ. = Πξαγκαηηθά κεηαβιεηά Γ.Β.Δ. –
[Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ * Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ
κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ]
Απόθιηζε δαπάλεο ζηαζεξώλ Γ.Β.Δ. = Πξαγκαηηθά ζηαζεξά Γ.Β.Δ. – Πξφηππα
ζηαζεξά Γ.Β.Δ.
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3.5.2 Απόθιηζε απόδνζεο

Ζ απφθιηζε απφδνζεο ησλ ζπλνιηθψλ Γ.Β.Δ. νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηελ απφδνζε
ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ απηέο ηηο δηαθνξέο είλαη αξθεηνί φπσο νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο, ε ηαρχηεηα, ε εμεηδίθεπζε, νη
ηθαλφηεηεο, ε εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο, ε
πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ απφθιηζε απφδνζεο ησλ ζπλνιηθψλ Γ.Β.Δ.
ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:
Απόθιηζε απόδνζεο Γ.Β.Δ. = [Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ –
Πξφηππνο επηηξεπφκελνο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ] * Πξφηππνο ζπληειεζηήο
θαηαινγηζκνχ Γ.Β.Δ.
Ζ απφθιηζε απφδνζεο δηαθξίλεηαη ζε απφθιηζε απφδνζεο κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ.
θαη απφθιηζε απφδνζεο ζηαζεξψλ Γ.Β.Δ. θαη ππνινγίδνληαη απφ ηνπο παξαθάησ
ηχπνπο:
Απόθιηζε

απόδνζεο

κεηαβιεηώλ

Γ.Β.Δ.

=

[Πξαγκαηηθφο

φγθνο

βάζεο

θαηαινγηζκνχ – Πξφηππνο επηηξεπφκελνο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ] * Πξφηππνο
ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ.
Απόθιηζε απόδνζεο ζηαζεξώλ Γ.Β.Δ. = [Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ
– Πξφηππνο επηηξεπφκελνο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ] * Πξφηππνο ζπληειεζηήο
θαηαινγηζκνχ ζηαζεξψλ Γ.Β.Δ.

3.5.3 Απόθιηζε Τπναπαζρόιεζεο

Ζ απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο πξνζδηνξίδεη ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηνλ
θαηαινγηζκφ ησλ Γ.Β.Δ., ιφγσ ηνπ φηη ην πξαγκαηηθφ χςνο απαζρφιεζεο είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ηελ θαλνληθή απαζρφιεζε. Ζ απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο νθείιεηαη
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ζε αηηίεο φπσο νη απνπζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή νη απεξγίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε
έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε θαθή θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ν θαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο, ε δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. Γειαδή, απνθιεηζηηθή αηηία δεκηνπξγίαο ηεο
απφθιηζεο ππναπαζρφιεζεο είλαη ηα ζηαζεξά Γ.Β.Δ.
Ζ απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
Απόθιηζε ππναπαζρόιεζεο = [[Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ *
Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ.] + Πξφηππα ζηαζεξά
Γ.Β.Δ.] – [Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο θαηαινγηζκνχ * Πξφηππνο ζπληειεζηήο
θαηαινγηζκνχ ζπλνιηθψλ Γ.Β.Δ]
Αθνχ φκσο ε απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο νθείιεηαη κφλν ζηα ζηαζεξά Γ.Β.Δ.,
κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
Απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο = Πξφηππα ζηαζεξά Γ.Β.Δ. – [Πξαγκαηηθφο φγθνο βάζεο
θαηαινγηζκνχ * Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ ζηαζεξψλ Γ.Β.Δ.]

3.6 Αμηνιόγεζε Σεο Πξόηππεο Κνζηνιόγεζεο

Ζ ρξήζε ηεο πξφηππεο θνζηνιφγεζεο εζηηάδεη ζηνλ έιεγρν ησλ απνθιίζεσλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ ηα πξφηππα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα αζρνιεζνχλ κε άιια ζέκαηα ηα νπνία απαηηνχλ πξνζνρή.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηνπο πξνεηδνπνηεί γηα ηελ πηζαλή χπαξμε πξνβιεκάησλ.
Τπάξρεη φκσο θαη ην ελδερφκελν έλα ζηέιερνο πξνζπαζψληαο λα βειηηψζεη ηηο δηθέο
ηνπ απνθιίζεηο, λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο απνθιίζεηο θάπνηνπ άιινπ ζηειέρνπο θαη
πηζαλφλ θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.
Δπηπιένλ, ηα πξφηππα πξνζθέξνπλ έλα κέηξν ζχγθξηζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Μπνξνχλ λα θξίλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη απηφ ηειηθά λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα
βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. Χζηφζν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππνινγηζηεί
ζσζηά ε απνδνηηθφηεηα, γηαηί είηε ε χπαξμε είηε «απζηεξψλ», είηε «ραιαξψλ»
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πξνηχπσλ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θαηαβαιιφκελε πξνζπάζεηα απφ ηελ
πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ.
Έλα ζχζηεκα πξφηππεο θνζηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη επίθαηξν θαη λα
ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. Δίλαη απαξαίηεην λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ αιιαγέο πνπ
γίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν πιεζσξηζκφο θαη νη
πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζηα πξφηππα.
Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ θαη κφλν, δελ είλαη
πάληνηε αξθεηή έηζη ψζηε λα επηβηψζεη ε επηρείξεζε ζην άθξσο αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηηο κέξεο καο.
Παξφια απηά φκσο ε πξφηππε θνζηνιφγεζε είλαη θαηάιιειε θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ επηρεηξήζεηο πνπ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο
πεξηιακβάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο ή ηππνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη νη
κεηαπνηεηηθέο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Ζ πξφηππε θνζηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη
ζην εμσηεξηθφ θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ. Μία ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ κεζφδσλ
θνζηνιφγεζεο απνθάιπςε φηη ηα δχν ηξίηα απφ ηηο 82 εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα ζηνλ Καλαδά, ην 75% απφ ηηο 52 εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην 40% απφ ηηο 646 εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα ζηελ Ηαπσλία έθαλαλ ρξήζε ζπζηεκάησλ πξφηππνπ θφζηνπο6.

3.7 Παξαδείγκαηα Πξόηππεο Κνζηνιόγεζεο

Δθαξκνγή 1ε
Ζ εηαηξεία “AUTO” παξάγεη θαζξέθηεο απηνθηλήησλ θαη ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα
ηεο πξφηππεο θνζηνιφγεζεο. ηελ αξρή θάζε ρξήζεο ε δηνίθεζε θαζνξίδεη ηα
πξφηππα κεγέζε αλά παξηίδα θαζξεθηψλ. Ζ θάζε παξηίδα πεξηιακβάλεη 1000
θαζξέθηεο. Σα πξφηππα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηε ρξήζε 2011 παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεηα.

6

Shin’ ichi inoue, “ Comparative Studies of Recent Development of Cost Management Problems in
U.S.A., U.K., Canada and Japan”, Research Paper No. 29, Kagawa University, ζει 17
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Πξνδηαγξαθέο

Αμία

Άκεζα πιηθά

1200 θηιά * 1,5€/θηιφ

1800 €

+ Άκεζε εξγαζία

70 ψξεο * 7€/ψξα

490 €

70 ψξεο * 2€/ΧΑΔ

140 €

70 ψξεο * 2,5 €/ΧΑΔ

175 €

+ Γεληθά έμνδα
ηαζεξά Γ.Β.Δ
Μεηαβιεηά Γ.Β.Δ.
πλνιηθφ πξφηππν θφζηνο

2605 €

παξηίδαο θαζξεθηψλ
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ΧΑΔ πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ην κήλα Ηαλνπάξην 2011
ήηαλ 50.000 ψξεο. Ζ επηρείξεζε δελ είρε ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ αξρηθά απνζέκαηα
εκηθαηεξγαζκέλσλ. Αθνινπζνχλ ηα θφζηε ηνπ Ηαλνπαξίνπ.
Πνζφηεηα
πλνιηθά πξαγκαηνπνηεζέληα Γ.Β.Δ

Αμία
200.000

Άκεζε εξγαζία

55.000 ψξεο

Άκεζα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ

1.300.000 θηιά

Άκεζα πιηθά πνπ αγνξάζηεθαλ

1.350.000 θηιά

412.500

2.295.000

Καηά ηνλ Ηαλνπάξην παξήρζεζαλ 850.000 θαζξέθηεο απηνθηλήησλ. Σν
δεηνχκελν είλαη λα ππνινγηζηνχλ:
a. Ζ απφθιηζε δαπάλεο Γ.Β.Δ.
b. Ζ απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο Γ.Β.Δ.
c. Ζ απφθιηζε ηηκήο πξψησλ πιψλ
d. Ζ απφθιηζε πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ
e. Ζ απφθιηζε απφδνζεο άκεζεο εξγαζίαο
f. Ζ απφθιηζε σξνκηζζίνπ άκεζεο εξγαζίαο
a. Απφθιηζε δαπάλεο = Πξαγκαηηθά ζπλνιηθά Γ.Β.Δ. – [[Πξαγκαηηθφ ΧΑΔ *
Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ κεηαβιεηψλ Γ.Β.Δ.] + Πξφηππα ζηαζεξά
Γ.Β.Δ.] =>
Απφθιηζε δαπάλεο = 200.000 – [55.000 * 2,5 €/ΧΑΔ + 50.000 * 2€/ΧΑΔ] =
= 200.000 – [137.500 + 100.000] =
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= 200.000 – 237.500 = 37.000€ επκελήο
b. Απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο = Πξφηππα ζηαζεξά Γ.Β.Δ. – [Πξαγκαηηθφ ΧΑΔ *
Πξφηππνο ζπληειεζηήο θαηαινγηζκνχ ζηαζεξψλ Γ.Β.Δ.] =>
Απφθιηζε ππναπαζρφιεζεο = (50.000 ΧΑΔ * 2€/ΧΑΔ) – (55.000 ΧΑΔ * 2€/ΧΑΔ) =
= 100.000 – 110.000 = 10.000 επκελήο
c. Απφθιηζε ηηκήο πξψησλ πιψλ = [Πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο πξψησλ πιψλ –
Πξφηππε ηηκή αγνξάο πξψησλ πιψλ] * Πξαγκαηηθή αγνξαδφκελε πνζφηεηα =>
Απφθιηζε ηηκήο πξψησλ πιψλ = [1,7€/θηιφ – 1,5€/θηιφ] * 1.350.000 =
= 270.000 δπζκελήο
d. Απφθιηζε πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ = [Πξαγκαηηθή ρξεζηκνπνηεζείζα πνζφηεηα
– Πξφηππε επηηξεπφκελε πνζφηεηα] * Πξφηππε ηηκή πξψησλ πιψλ
Απφθιηζε πνζφηεηαο = (1.300.000 – 1.020.000) * 1,5€/θηιφ = 420.000 δπζκελήο
e. Απφθιηζε απφδνζεο άκεζεο εξγαζίαο = [Πξαγκαηηθέο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο –
Πξφηππεο επηηξεπφκελεο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο] * Πξφηππν σξνκίζζην
Απφθιηζε απφδνζεο άκεζεο εξγαζίαο = (55.000 ΧΑΔ – 59.500) * 7€/ΧΑΔ =
= 31.500€ επκελήο
f. Απφθιηζε σξνκηζζίνπ άκεζεο εξγαζίαο = [Πξαγκαηηθφ σξνκίζζην – Πξφηππν
σξνκίζζην] * Πξαγκαηηθέο ΧΑΔ =>
Απφθιηζε σξνκηζζίνπ = [ 7,5€/ΧΑΔ – 7€/ΧΑΔ] * 55.000 ΧΑΔ =
= 27.500€ δπζκελήο

38

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηα δηάθνξα πξντφληα ηεο
επηρείξεζεο λα κε γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο λα
θαηαλέκεηαη αλνκνηφκνξθα. Απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί είηε ζε ππεξηηκνιφγεζε είηε
ζε ππνηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ.
Τπεξηηκνιφγεζε ελφο πξντφληνο έρνπκε φηαλ ην πξντφλ θαηαλαιψλεη κηθξή
πνζφηεηα πφξσλ, αιιά ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο πξνθχπηεη φηη είλαη
κεγαιχηεξν.
Τπνηηκνιφγεζε ελφο πξντφληνο έρνπκε φηαλ ην πξντφλ θαηαλαιψλεη κεγάιε
πνζφηεηα πφξσλ, αιιά ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο πξνθχπηεη φηη είλαη
κηθξφηεξν.
Ζ ιαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζε εηαηξείεο
πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα, φηαλ θάπνηα απφ απηά
ππνηηκνινγνχληαη θάπνηα άιια απφ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο απηφκαηα λα
ππεξηηκνινγνχληαη.
Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη Horgren, Datar θαη Foster παξαζέηνπλ έλα
αθφκε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε ιαλζαζκέλε θνζηνιφγεζε.
«Εηαηρείες οη οποίες σποθοζηοιογούλ ηα προϊόληα ηοσς κπορεί λα έτοσλ πωιήζεης οη
οποίες ζηελ πραγκαηηθόηεηα λα οδεγούλ ζε δεκία, θαζώς έτοσλ ηε ιαλζαζκέλε
εληύπωζε όηη οη πωιήζεης ηοσς είλαη επηθερδείς. Ασηές οη πωιήζεης όκως θέρλοσλ
ιηγόηερα έζοδα από ηο θόζηος ηωλ πόρωλ ποσ τρεζηκοποηήζεθαλ. Εηαηρείες οη οποίες
σπερηηκοιογούλ προϊόληα κπορεί λα σπερηηκοιογήζοσλ ηα προϊόληα ηοσς, τάλοληας
κερίδηο αγοράς ζε ζτέζε κε ηοσς αληαγωληζηές ηοσς, οη οποίοη παράγοσλ παρόκοηα
προϊόληα.»7

Ζ αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγεί ζε

ιαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ. Οη θαζεγεηέο Holzer θαη Norreklit

8

ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο ηεο αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο
πνπ απνξξέεη απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ην
7

Horgren, Datar, Foster, Cost accounting a managerial emphasis, ζει. 136

8

H. Holzer and H. Norreklit, (1991), Some thoughts on cost accounting developments in the UK,
Journal of Management Accounting Research (UK), March, pp 3-13
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ζπλερψο θζίλνλ θφζηνο πνιιψλ ζχγρξνλσλ αιιά αλαπνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθφξεζεο πξνθαιεί ηελ αλάγθε γηα πην αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ
αγαζψλ.
Λχζε ζην πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο δίλεη ε θνζηνιφγεζε κε
βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (activity based – costing). Δίλαη έλα
ζχγρξνλν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζηνπο φισλ ησλ θνξέσλ θαη ζηε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα «Ζ A.B.C. είλαη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζην νπνίν νη
δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη θχξηνη θνξείο ηνπ θφζηνπο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αθνχ
ππνινγηζηεί, θαηαλέκεηαη ζηνπο ηειηθνχο θνξείο ηνπ θφζηνπο, πνπ εθηφο ησλ έηνηκσλ
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, κπνξεί λα είλαη θαη νη πειάηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.»9
Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη
δπλαηφηεηεο αλάδεημεο πιεξνθνξηψλ. Βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ιήςεο
ησλ απνθάζεσλ ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα, ζηελ αλαθάιπςε επθαηξηψλ γηα ηε
βειηίσζε ηνπ θφζηνπο, ζηελ εηνηκαζία θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πιάλνπ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ππνζηεξίδεη ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε
ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. Καζνξίδεη κε αθξίβεηα ηα δεκηνγφλα θαη ηα
θεξδνθφξα πξντφληα θαη κεηξάεη ηε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηφζν ηνπ θάζε πξντφληνο
φζν θαη ηνπ θάζε πειάηε.
Χζηφζν, γηα λα θαηνξζψζεη ε θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο λα
επηηχρεη φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα έρεη ηε ζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη
ζπκκεηνρή απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.

4.1 Ζ Έλλνηα Σεο Γξαζηεξηφηεηαο

Καηά ηε ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο δηελεξγείηαη ακέηξεηνο αξηζκφο ελεξγεηψλ.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ επηδίσμε ηεο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ε
θαηάηαμε ησλ ελεξγεηψλ ζε θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηελ νκνηνγέλεηά ηνπο. Απηέο νη
θαηεγνξίεο
9

ραξαθηεξίδνληαη

νκνηνγελείο

δξαζηεξηφηεηεο.

Παξαδείγκαηα

Κερξάο Η., Ζ ζχγρξνλε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηεο, ζει. 39
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δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε έθδνζε ηηκνινγίσλ, ε ζπζθεπαζία κηαο παξαγγειίαο, ε
ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ε παξαιαβή, ν έιεγρνο θαη ε απνζήθεπζε ησλ πξψησλ
πιψλ.
χκθσλα κε ηνλ Κερξά Ησάλλε, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα
νκαδνπνηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην είδνο ηνπο. Ο ζπγγξαθέο
ηνπο βηβιίνπ «Ζ ζχγρξνλε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα» ζεσξεί ζαλ βαζηθέο
θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ ηηο εμήο10:
Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
Όια ηα ζηνηρεία ηα νπνία εηζέξρνληαη ζε κία επηρείξεζε κέζσ θάπνηαο
δξαζηεξηφηεηαο κεηαηξέπνληαη ζε θάηη δηαθνξεηηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα
εκηθαηεξγαζκέλν πξντφλ κεηαηξέπεηαη ζε έηνηκν πξντφλ.
Η θίλεζε ησλ ζηνηρείσλ
Χο θίλεζε ζεσξείηαη ε κεηαθνξά ελφο ζηνηρείνπ απφ κία ζέζε ζε κία άιιε. Π.ρ. ε
κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηελ παξαιαβή ζηελ απνζήθε.
Η πξνεηνηκαζία ησλ κέζσλ
Δίλαη ε εηνηκαζία ησλ δηαθφξσλ κέζσλ παξαγσγήο έηζη ψζηε λα είλαη
ιεηηνπξγήζηκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηνπνζέηεζε θαπζίκσλ ζε κηα κεραλή.
Η κεηαθίλεζε ηνπ κέζνπ
Παξάδεηγκα πνπ εληάζζεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε κεηαθίλεζε ελφο
κεραλήκαηνο ή ελφο ππαιιήινπ απφ κία ζέζε παξαγσγήο ζε άιιε.
Η ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ κέζνπ
Παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ελφο
κεραλήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδνο πξέπεη λα γίλνληαη
εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη αμηφινγεο θαη λα κεηψλνληαη ζην
ειάρηζην νη κε αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη άρξεζηεο.
Κάπνηα γεληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κηαο
δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ηα εμήο: Ζ ιεηηνπξγία ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζρεδηάδεηαη
απφ ηελ έλαξμε έσο θαη ηε ιήμε ηεο, ελψ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε κηαο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο λα είλαη απμεηηθή, έηζη ψζηε λα
πξνζηίζεηαη αμία ζην πξντφλ. Δπίζεο θάζε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ

10

Κερξάο Η., Ζ ζχγρξνλε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηεο, ζει. 44
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επδηάθξηηεο εξγαζίεο θαη ην έξγν πνπ παξάγεηαη ζε απηήλ λα είλαη κεηξήζηκν, έηζη
ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο θαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο.
Γηα ηελ επηινγή κηαο δξαζηεξηφηεηαο θξηηήξην απνηειεί ην αλ θαη ζε ηη βαζκφ
πξνζζέηεη ε δξαζηεξηφηεηα αμία ζην θνξέα θφζηνπο γηα ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί.
πλεπψο, κε βάζε ην παξαπάλσ θξηηήξην νη δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο, ζε απηέο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ θαη ζε απηέο πνπ δελ
πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ. ηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο είλαη λα εμαιείςεη ηε
δεχηεξε θαηεγνξία. Γελ παχνπλ βέβαηα λα ππάξρνπλ αιιεινεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ. Γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ζε
ζπλδπαζκφ πνιιέο θνξέο κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ηε βνήζεηα ελφο θνζηνιφγνπ
γηα λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο.

4.2

Αληηκεηψπηζε

Σνπ

Κφζηνπο

ηελ

Κνζηνιφγεζε

Καηά

Γξαζηεξηφηεηεο

Δλψ ζηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε κφλν ην θφζηνο παξαγσγήο θαηαινγίδεηαη ζηα
πξντφληα θαη νη ππφινηπεο γεληθνχ ραξαθηήξα δαπάλεο αληηκεησπίδνληαη σο δαπάλεο
πεξηφδνπ θαη δελ επηκεξίδνληαη ζηα πξντφληα, ην ίδην δελ ηζρχεη ζηελ θνζηνιφγεζε
κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ A.B.C. θαηαινγίδεηαη ην έκκεζν θφζηνο ζηα
πξντφληα είηε απηφ είλαη παξαγσγηθφ είηε κε παξαγσγηθφ. Με ηνλ φξν έκκεζν θφζηνο
αλαθεξφκαζηε ηφζν ζην κε παξαγσγηθφ θφζηνο φζν θαη ζην έκκεζν θφζηνο
παξαγσγήο. ηελ νπζία δειαδή πξνζδηνξίδεηαη νιφθιεξν ην θφζηνο ελφο πξντφληνο
θαη φρη απιψο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ.
Όζνλ αθνξά ηα θφζηνο παξαγσγήο, ζηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε
θαηαινγίδνληαη ζηα πξντφληα αθφκε θαη θφζηε πνπ δελ πξνθαινχληαη απφ απηά. Γηα
παξάδεηγκα, έλα ηκήκα ησλ κηζζψλ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ
θαηαινγίδεηαη ζε θάζε πξντφλ, έζησ θαη αλ νη κηζζνί απηνί δελ επεξεάδνληαη
θαζφινπ απφ ηα πξντφληα πνπ ζα παξαρζνχλ. Αληίζεηα, ζηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπζηαζηηθφο ιφγνο λα
ζεσξνχκε φηη ην θφζηνο αθνξά ην πξντφλ, ζα θαηαινγίζνπκε ην θφζηνο ζε θάπνην
πξντφλ.
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ην παξειζφλ πάγηα ηαθηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ήηαλ ε ρξήζε ελφο
εληαίνπ ζπληειεζηή θαηαινγηζκνχ έκκεζνπ θφζηνπο κε βάζε θαηαινγηζκνχ είηε ηηο
άκεζεο εξγαηνψξεο είηε ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Απηή ε ηαθηηθή
νδεγνχζε ζε ιαλζαζκέλν θφζηνο κνλάδαο πξντφληνο, κε απνηέιεζκα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα ζηνηρεία θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.
Με ηελ αιιαγή φκσο ησλ ζπλζεθψλ, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, δελ δίλεηαη πιένλ έκθαζε ζηελ απιφηεηα
αιιά ζηελ αθξίβεηα. Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο, δελ γίλεηαη ην ίδην έκκεζν θφζηνο λα θαηαινγίδεηαη ζε θάζε
πξντφλ. Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο
επηρεηξήζεηο, ην άκεζν θφζηνο εξγαζίαο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
κεηψλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο11. Ζ πιεζψξα
ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεηαη, ιφγσ ηνπ φηη απαηηεί πνιινχο πφξνπο θαη πνιιή
πξνεηνηκαζία θαη ελέξγεηεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο, ρξεηάδεηαη θαη εμεηδηθεπκέλε
γλψζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Έηζη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη πξνθαλήο ζχλδεζε ησλ πφξσλ απηψλ κε ην άκεζν θφζηνο
εξγαζίαο. Χζηφζν, ζηηο εμσηεξηθέο εθζέζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ην άκεζν
θφζηνο παξακέλεη έγθπξε βάζε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο.
Βέβαηα, πνιιέο εηαηξείεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ εληαίν ζπληειεζηή
θαηαινγηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα φπνπ θάζε
ηκήκα έρεη ην δηθφ ηνπ πξνθαζνξηζκέλν ζπληειεζηή έκκεζνπ θφζηνπο, ηνπ νπνίνπ ε
βάζε επηκεξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί θάζε ηκήκα,
δειαδή ζε θάπνην ηκήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε επηκεξηζκνχ νη ψξεο
ιεηηνπξγίαο κηαο κεραλήο, ελψ ζε θάπνην άιιν ηκήκα νη εξγαηνψξεο. Γπζηπρψο θαη
κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο αλά ηκήκαηα, ν επηκεξηζκφο ηνπ έκκεζνπ
θφζηνπο δελ γίλεηαη πάληνηε ζσζηά. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ κε επξχ θάζκα
πξντφλησλ πνπ δηαθέξνπλ ζε φγθν, ζε πνιππινθφηεηα παξαγσγήο ή ζε κέγεζνο

11

O Germain Boer πξνζθέξεη νξηζκέλα δεδνκέλα γηα απηέο ηηο ηάζεηο ζην «Five Modern Management
Accounting Myths», Management Accounting, Ηαλνπάξηνο 1994, ζει. 22-27. Απφ ηα δεδνκέλα πνπ
δηαηεξεί ην Ακεξηθάληθν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ πξνθχπηεη φηη απφ ην 1849, θαηά κέζν φξν, ην θφζηνο
ησλ πιηθψλ σο πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο παξέκεηλε αξθεηά ζηαζεξφ ζην 55% ησλ πσιήζεσλ.
Σν θφζηνο εξγαζίαο ήηαλ πάληνηε ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηα άκεζα πιηθά θαη παξνπζηάδεη ζηαζεξή
κείσζε απφ 23% ην 1849 ζε 10% πεξίπνπ ην 1987. Σν έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο απμήζεθε απφ ην
18% πεξίπνπ ησλ πσιήζεσλ ην 1947, ζην 33% πεξίπνπ ησλ πσιήζεσλ 50 ρξφληα αξγφηεξα.
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παξηίδαο, φπνπ αθφκε θαη νη πξνθαζνξηζκέλνη ζπληειεζηέο δελ θαηαινγίδνπλ ζσζηά
ην έκκεζν θφζηνο.12

4.3 ρεδηαζκφο Δλφο πζηήκαηνο Κνζηνιφγεζεο Με Βάζε Σηο
Γξαζηεξηφηεηεο

Γηα λα επηηεπρζεί ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα ε εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα έρεη ηε ζηήξημε ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ θαη ε
νκάδα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξνέξρεηαη απφ φια ηα
ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.
χκθσλα κε ηνπο Garrison θαη Noreen ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο13.
1. Δληνπηζκφο

θαη

νξηζκφο

δξαζηεξηνηήησλ

θαη

θέληξσλ

θφζηνπο

δξαζηεξηνηήησλ.
2. Άκεζε αλίρλεπζε ηνπ θφζηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα αληηθείκελα
θφζηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.
3. Καηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηα θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
4. Τπνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ εληαίαο δξαζηεξηφηεηαο.
5. Καηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηα αληηθείκελα θφζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
ζπληειεζηέο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέηξα δξαζηεξηφηεηαο.
6. Καηάξηηζε εθζέζεσλ.

12

Robin Cooper and Robert S. Kaplan, « How Cost Accounting Distorts Product Costs», Management
Accounting, Απξίιηνο 1988, ζει. 20-27
13
Garisson H. Ray, Noreen W. Eric, «Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή», Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, ζει.322
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4.3.1 Δληνπηζκφο Καη Οξηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ Καη Κέληξσλ Κφζηνπο
Γξαζηεξηνηήησλ

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην πξψην βήκα λα εληνπίζνπκε θαη λα νξίζνπκε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ είλαη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν. πλήζσο, κέζσ
ζπλεληεχμεσλ

απφ

εξγαδνκέλνπο

δηαθφξσλ

ηκεκάησλ

ζπγθεληξψλνληαη

νη

ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλαλ θαηάινγν. Δπεηδή απηφο ν θαηάινγνο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη καθξνζθειήο, θαηαιήγεη πάληα ζε κία κηθξφηεξε ιίζηα,
ζρεκαηίδνληαο νκνεηδήο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ιφγνο πνπ πεξηνξίδεηαη ε έθηαζε ηνπ
θαηαιφγνπ είλαη ην θφζηνο, θαζψο ζα δεκηνπξγεζεί έλα πεξίπινθν ζχζηεκα. Ζ
κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ μεπεξλά ην γεγνλφο φηη φζν
αλαιπηηθφηεξεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν αθξηβέζηεξνο ζα είλαη ν ππνινγηζκφο
ηνπ θφζηνπο.
Ο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε πέληε γεληθά επίπεδα: ζε
επίπεδν κνλάδαο, ζε επίπεδν παξηίδαο, ζε επίπεδν πξντφληνο, ζε επίπεδν πειάηε θαη
ζε δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ νξγαληζκνχ14.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη ζε επίπεδν κνλάδαο εθηεινχληαη θάζε
θνξά πνπ παξάγεηαη κία κνλάδα θαη γη απηφλ ην ιφγν ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πνπ παξάγνληαη.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν παξηίδαο εθηεινχληαη θάζε θνξά πνπ νη
ελέξγεηεο αθνξνχλ κία παξηίδα, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πνπ
απνηεινχλ ηελ παξηίδα. Δίλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη κία θνξά γηα θάζε
παξηίδα θαη ην θφζηνο είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ησλ παξηίδσλ θαη αλεμάξηεην ηνπ
αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξηίδα.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν πξντφληνο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Σν
θφζηνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμαξηάηαη απφ ηα πξντφληα θαη φρη απφ ηηο
παξηίδεο ή ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ. Παξάδεηγκα πνπ εληάζζεηαη ζε απηή ηελ
θαηεγνξία είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηε δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο.

14

Robin Cooper, «Cost Classification in Unit-Based and Activity-Based Manufacturing Cost
Systems», Journal of Cost Management, Φζηλφπσξν 1990, ζει. 4-14
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Οη δξαζηεξηφηεηα ζε επίπεδν πειάηε αθνξνχλ αληίζηνηρα ζπγθεθξηκέλνπο
πειάηεο. Παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε ζπλάληεζε κε ηνπο πειάηεο κε
ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.
Σν ηειεπηαίν επίπεδν αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ
νξγαληζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ επεξεάδνληαη νχηε απφ ηνπο πειάηεο, νχηε
απφ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη, νχηε απφ ηηο παξηίδεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ
πνπ πεξηέρνπλ. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν θαζαξηζκφο θαη ε
ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, ε δηεμαγσγή ζπκβνπιίσλ θαη ε ζχληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ.
Δίλαη θαιφ λα κελ ζπλδπάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα,
αιιά λα νκαδνπνηνχληαη κφλν δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ θαη κφλν εθείλεο
πνπ έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.
Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο δεκηνπξγεί ηα θέληξα
θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Δθεί ζπζζσξεχνληαη ηα θφζηε θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν
επηκεξηζκφο ηνπο κε βάζε ηνπο νδεγνχο θφζηνπο. Χο νδεγφο θφζηνπο νξίδεηαη ην
ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ γεγνλφησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην θέληξν θφζηνπο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνξξνθά ην θφζηνο ηεο. (π.ρ. ψξεο απαζρφιεζεο, παξηίδα
παξαγσγήο, ζπρλφηεηα επαλάιεςεο).
Οη νδεγνί θφζηνπο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηνπο νδεγνχο
ζπρλφηεηαο (transaction drivers) θαη ηνπο νδεγνχο ρξνληθήο δηάξθεηαο (duration
drivers).

Οη

νδεγνί

ζπρλφηεηαο

δείρλνπλ

πφζεο

θνξέο

εθηειέζηεθε

κία

δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη πην πξνζηηνί θαη εχρξεζηνη, αιιά είλαη ιηγφηεξν αθξηβείο,
θαζψο ζεσξνχλ φηη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία δξαζηεξηφηεηα απνξξνθά
ηελ ίδηα πνζφηεηα πφξσλ. Οη νδεγνί ρξνληθήο δηάξθεηαο δείρλνπλ ην ρξφλν πνπ
ρξεηάδεηαη κία δξαζηεξηφηεηα γηα λα εθηειεζηεί. Απηνί νη νδεγνί ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θνηλφ ζηφρν, αιιά ν ρξφλνο ρξήζεο
θάπνηνο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αηζζεηά δηαθνξεηηθφο απφ ην ρξφλν ρξήζεο κηαο άιιεο
δξαζηεξηφηεηαο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη νδεγνί ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ έρνπκε γηα
παξάδεηγκα δχν πξντφληα, έλα ζχλζεην θαη έλα απιφ, φπνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθφο
ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαζελφο.
Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζηελ επηρείξεζή καο έρνπκε ην θέληξν θφζηνπο
δξαζηεξηφηεηαο “Μέγεζνο Παξαγγειίαο”. Δδψ ζπγθεληξψλνληαη φια ηα θφζηε πνπ
αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγγειίαο, φπσο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ
κεραλεκάησλ θαη ην θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πξφθεηηαη γηα
δξαζηεξηφηεηα ζε επίπεδν κνλάδνο, θαζψο φια ζα επηκεξηζηνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ
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κνλάδσλ πνπ έρεη ε παξαγγειία. Όζνλ αθνξά ηνλ νδεγφ θφζηνπο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θέληξν θφζηνπο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ κεραλήκαηνο.

4.3.2 Άκεζε Αλίρλεπζε Σνπ Κφζηνπο ηηο Γξαζηεξηφηεηεο Καη ηα
Αληηθείκελα Κφζηνπο

ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ην δεχηεξν βήκα είλαη λα εληνπίζνπκε, φζν απηφ βέβαηα είλαη εθηθηφ,
φια ηα ζηνηρεία έκκεζνπ θφζηνπο, ηα νπνία ζα θαηαινγηζηνχλ ζην θαηάιιειν ηειηθφ
αληηθείκελν θφζηνπο.

4.3.3

Καηαινγηζκφο

Σνπ

Κφζηνπο

ηα

Κέληξα

Κφζηνπο

Γξαζηεξηνηήησλ

χκθσλα κε ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην έκκεζν θφζηνο
αλάγεηαη θαηεπζείαλ ζηα θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ
έλα έμνδν εκπιέθεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δξαζηεξηφηεηεο ηφηε είλαη
απαξαίηεην λα επηκεξηζηεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
Σν πνζνζηφ επηκεξηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμήο δηαδηθαζία: Μέζσ
ζπλεληεχμεσλ παίξλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη
άκεζα ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, φπνπ νη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ λα απνθαιχςνπλ πνην
πνζνζηφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Έηζη
κπνξνχλ λα θαηαξηηζηνχλ πίλαθεο κε ηηο πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο ηνπ έκκεζνπ
θφζηνπο ζηα θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
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4.3.4 Τπνινγηζκφο Σσλ πληειεζηψλ Δληαίαο Γξαζηεξηφηεηαο

ην ηέηαξην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πινπνίεζεο ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο εληαίαο δξαζηεξηφηεηαο. Αθνχ
ππνινγηζηεί ζην ηξίην βήκα ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ νδεγνχ θφζηνπο ηεο εληαίαο
δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε θέληξν θφζηνπο δηαηξνχκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ νδεγνχ θφζηνπο.

4.3.5 Καηαινγηζκφο Σνπ Κφζηνπο ε Αληηθείκελα Κφζηνπο

ην βήκα απηφ γίλεηαη έλαο δεχηεξνο επηκεξηζκφο , φπνπ νη ζπληειεζηέο
δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε πξντφληα θαη
πειάηεο.

4.3.6 Καηάξηηζε Δθζέζεσλ

ην ηειεπηαίν απηφ βήκα ε νηθνλνκηθή κνλάδα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ
πξνέθπςαλ ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άκεζα πιηθά, ην άκεζν
θφζηνο εξγαζίαο θαη πηζαλφλ θάπνηα θφζηε πνπ δελ θαηαινγίζηεθαλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα θαηαξηίζεη εθζέζεηο. Οη εθζέζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ
ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ θάζε πξντφληνο, αιιά θαη ηελ αλάιπζε θεξδνθνξίαο ηεο
επηρείξεζεο γεληθφηεξα. Απηέο νη πιεξνθνξίεο θαη νη εθζέζεηο βνεζνχλ ηδηαίηεξα ηα
αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
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4.4 Δθαξκνγέο Σεο Κνζηνιφγεζεο Με Βάζε Σηο Γξαζηεξηφηεηεο

Δθαξκνγή 1ε
Σν θαηάζηεκα ηξνθίκσλ «Ζ ΑΦΘΟΝΗΑ» δηαζέηεη ηξία δηαθεθξηκέλα ηκήκαηα
πψιεζεο εκπνξεπκάησλ: πνηά θαη αλαςπθηηθά, θξέζθα ιαραληθά θαη ηξφθηκα
ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίαο. Γηα θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα απηά δίλνληαη ηα
παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 1/1 – 31/12/2006.

Πνηά θαη

Φξέζθα

Σππνπνηεκέλα

αλαςπθηηθά

ιαραληθά

ηξφθηκα

χλνιν

Έζνδα

500.000 €

900.000 €

650.000 €

2.050.000 €

Κφζηνο Πσιεζέλησλ

320.000

630.000

470.000

1.420.000

Κφζηνο ππεξεζηψλ

90.000

177.600

132.400

400.000

10.000

0

0

10.000

Αξηζκφο παξαγγειηψλ

200

550

130

880

Αξηζκφο παξαιαβψλ

175

1.400

280

1.855

Ώξεο ηαθηνπνίεζεο

250

3.000

1.450

4.700

33.000

290.000

87.000

410.000

ππνζηήξημεο15
Κφζηνο επηζηξνθήο
ζπζθεπαζηψλ

εκπνξεπκάησλ
Αξηζκφο ζπλαιιαγψλ

Σν ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θαη ν ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο γηα θάζε
ηκήκα ηνπ θαηαζηήκαηνο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Έζνδα
Κφζηνο πσιεζέλησλ

Πνηά θαη

Φξέζθα

Σππνπνηεκέλα

χλνιν

αλαςπθηηθά

ιαραληθά

ηξφθηκα

500.000 €

900.000 €

650.000

2.050.000

320.000

630.000

470.000

1.420.000

15

Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ην 2006 δηακνξθψζεθε ζηα 400.000 €
θαη ν θαηαινγηζκφο ηνπ ζηα ηξία ηκήκαηα έγηλε κε βάζε ην θφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ.
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Κφζηνο ππνζηήξημεο

90.000

177.600

132.400

400.000

πλνιηθφ θφζηνο

410.000

807.600

602.400

1.820.000

Λεηηνπξγηθφ

90.000

92.400

47.600

230.000

18%

10,2%

7,32%

11,21%

απνηέιεζκα
πληειεζηήο
ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο κε
βάζε ηα έζνδα
πσιήζεσλ

Ο δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο δέρεηαη ζθιεξή θξηηηθή απφ ηνπο λένπο
ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ αξθεηά ρακειφ ζπληειεζηή ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο
ηνπ ηκήκαηνο ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ. Οη ηειεπηαίνη ηνπ πξνηείλνπλ ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε έλα ηκήκα λσπψλ
θξεάησλ, ην νπνίν ζα έρεη ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία αλάινγε ηνπ ηκήκαηνο πνηψλ
θαη αλαςπθηηθψλ.
Ο δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη επηθπιάμεηο γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ
θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο ζηα ηξία παξαγσγηθά ηκήκαηα ελψ αληίζεηα
είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ θάζε
ηκήκαηνο. Πξηλ ηε ιήςε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ην κέιινλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ν
δηεπζπληήο ηνπ δεηά απφ έλα εμεηδηθεπκέλν γξαθείν ζπκβνχισλ ηε βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο

θαηαινγηζκνχ

ησλ

Γεληθψλ

Βηνκεραληθψλ

Δμφδσλ

(θφζηνπο

ππνζηήξημεο) θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ θφζηνπο αλά
δξαζηεξηφηεηα.
Σν γξαθείν ζπκβνχισλ εηζεγείηαη ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο
θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη κεηά απφ κειέηε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνηείλεη ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο
αληίζηνηρνπο νδεγνχο θφζηνπο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαιαβήο ησλ
επηζηξεθφκελσλ ζπζθεπαζηψλ σο άκεζν θφζηνο ηνπ ηκήκαηνο πνηψλ θαη
αλαςπθηηθψλ. Σα αλαιπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηέο ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2010 έρνπλ σο εμήο:
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Γξαζηεξηφηεηα
1. Δπηζηξνθέο
πζθεπαζηψλ
2. Παξαγγειίεο
αγνξψλ
3. Παξαιαβέο
εκπνξεπκάησλ

Πεξηγξαθή

πλνιηθφ

Οδεγφο

Γξαζηεξηφηεηαο

Κφζηνο

Κφζηνπο

Δπηζηξνθέο θπξίσο θελψλ

Άκεζνο

7.500

θηαιψλ

θαηαινγηζκφο

Έθδνζε παξαγγειηψλ

880 παξαγγειίεο

70.000

αγνξάο εκπνξεπκάησλ

αγνξψλ

Φπζηθή παξαιαβή

120.000

1.855 παξαιαβέο

90.000

4.700 ψξεο εξγαζίαο

εκπνξεπκάησλ

4. Σαθηνπνίεζε

Απνζήθεπζε θαη

εκπνξεπκάησλ

ηαθηνπνίεζε

γηα ηαθηνπνίεζε

εκπνξεπκάησλ ζηα ξάθηα

εκπνξεπκάησλ

5. Δμππεξέηεζε

Δμππεξέηεζε πειαηψλ

πειαηψλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη

410.000 πσιεζέληα

80.000

αληηθείκελα

ηνπ ηακείνπ
χλνιν

367.500

ηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θαη ησλ ηξηψλ
ηκεκάησλ κε βάζε ηελ θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα.
Σν αλά κνλάδα βάζεο θαηαινγηζκνχ θφζηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ππνινγίδεηαη
σο εμήο:
Γξαζηεξηφηεηα

πλνιηθφ

Βάζε

πληειεζηήο

θφζηνο

θαηαινγηζκνχ

Καηαινγηζκνχ
θφζηνπο ππνζηήξημεο

Παξαγγειηνδφηεζε

70.000 €

880

παξαγγειίεο € 79,5 αλά παξαγγειία

αγνξψλ
Παξαιαβέο

120.000

1.855 παξαιαβέο

Σαθηνπνίεζε

90.000

4.700 ψξεο εξγαζίαο €
ηαθηνπνίεζεο

Δμππεξέηεζε
πειαηψλ

80.000

410.000

€ 64,7 αλά παξαιαβή
19,14

αλά

ψξα

ηαθηνπνίεζεο

πσιεζέληα € 0,19 αλά πσιεζέλ

αληηθείκελα

αληηθείκελν

51

Σν ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη νη ζπληειεζηέο
ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο κε βάζε ηελ θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα έρεη σο
εμήο:
Πνηά θαη

Φξέζθα

Σππνπνηεκέλα

αλαςπθηηθά

ιαραληθά

ηξφθηκα

Έζνδα πσιήζεσλ

500.000

900.000

650.000

2.050.000

Κφζηνο πσιεζέλησλ

320.000

630.000

470.000

1.420.000

Κφζηνο

10.000

επηζηξνθήο

χλνιν

10.000

ζπζθεπαζηψλ
Κφζηνο παξαγγειηψλ

15.900

43.725

10.335

69.960

Κφζηνο παξαιαβψλ

11.322,5

90.580

18.116

120.018,5

4.785

57.420

27.753

89.958

6.270

55.100

16.630

77.900

πλνιηθφ θφζηνο

368.277,5

876.825

542.734

1.787.836

Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα

131.722,5

23.175

107.266

262.163,5

26,34%

2,57%

16,5%

Κφζηνο

ηαθηνπνίεζεο

εκπνξεπκάησλ
Κφζηνο

εμππεξέηεζεο

πειαηψλ

πληειεζηήο ιεηηνπξγηθνχ
απνηειέζκαηνο κε βάζε
ηα έζνδα πσιήζεσλ

Σν ηκήκα κε ην ρακειφηεξν ζπληειεζηή ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο επί ησλ
πσιήζεσλ είλαη ην ηκήκα θξέζθσλ ιαραληθψλ (2,57%) θαη φρη ην ηκήκα
ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο.

4.5

ύγθξηζε

ηεο

Παξαδνζηαθήο

Κνζηνιόγεζεο

Καη

Σεο

Κνζηνιόγεζεο Με Βάζε Σηο Γξαζηεξηόηεηεο

ηφρνο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί, ε απνηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο θαη ε
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ινγηζηηθή θάιπςε ησλ θνζηνινγηθψλ εξγαζηψλ. Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηεη ηα θελά θαη δηνξζψλεη ηα ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ηεο
παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζε. Οη δηαθνξέο πνπ έρνπλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
ε θάζε ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο νη άκεζεο δαπάλεο είλαη ην θφζηνο πνπ
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, πξαγκαηνπνηείηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ
θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ πνζνηήησλ πνπ παξάγνληαη.
Οη έκκεζεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο.
πλεπψο, ε εγθπξφηεηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο έγθεηηαη ζην πφζν
ζσζηά ζα θαηαλείκεη ηα έκκεζα θφζηε, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Αλ αλαινγηζηνχκε θαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
κεηψλνληαη θαη ηα άκεζα θφζηε θαη απμάλνληαη ηα έκκεζα γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν
επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε γηα ηνλ ζσζηφ επηκεξηζκφ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο.
ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ηα έμνδα θαηαλέκνληαη ζηα
πξντφληα θπξίσο κε βάζε ηηο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο πνπ απνξξνθνχλ. Αληίζεηα ζην
ζχζηεκα A.B.C., ην θφζηνο θαηαλέκεηαη κε βάζε έλαλ νδεγφ θφζηνπο. ηελ
θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξψηα νη πφξνη απνξξνθψληαη απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαινγίδνληαη ζηνπο θνξείο ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο εληνπίδνληαη δχν θχξηα
ζηάδηα απνξξφθεζεο ηνπ θφζηνπο. Καηά ην πξψην ζηάδην, ε παξαδνζηαθή
θνζηνιφγεζε θαηαλέκεη ην θφζηνο ζηα θέληξα θφζηνπο ηεο παξαγσγήο, ελψ ην
ζχζηεκα A.B.C. θαηαλέκεη ην θφζηνο ζηηο κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ην
δεχηεξν ζηάδην, ε παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε ρξεζηκνπνηεί ζαλ βάζεηο θαηαλνκήο
ηνπ θφζηνπο θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη.
Αληίζεηα, ζε απηφ ην ζηάδην ε θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ρξεζηκνπνηεί ηνπο νδεγνχο θφζηνπο. πλεπψο, ζηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε
πξνθαιείηαη αιινίσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ιφγσ ηνπ φηη ν φγθνο ησλ πξντφλησλ
πνπ παξάρζεθαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε επηκεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο θαη
πνιιά ζηνηρεία ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο.
ηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηάζεζεο είλαη πην εκθαλήο ε δηαθνξεηηθή
ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ ηα δχν ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. ηελ παξαδνζηαθή
θνζηνιφγεζε, αθνχ ππνινγηζηεί ην κηθηφ απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο ζε ειάρηζηεο
πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζε θαη
δηάζεζεο. Έηζη, δελ ππνινγίδεηαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα θαηά είδνο αγαζνχ, αιιά
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κφλν ην ζπγθεληξσηηθφ ηεο κνλάδαο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζέιεη λα
ππνινγίζεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα θαηά είδνο πξντφληνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
ρξεζηκνπνηεί ηνλ φγθν ησλ παξαρζέλησλ αγαζψλ. Απηφο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ
φκσο, ζπάληα εμάγεη ζσζηά απνηειέζκαηα. Έηζη, νδεγνχκαζηε ζε ππεξθνζηνιφγεζε
ησλ απιψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη πνπ δελ επζχλνληαη
γηα ηελ αχμεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ζε ππνθνζηνιφγεζε ησλ πην ζχλζεησλ
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζε κηθξή θιίκαθα θαη νπζηαζηηθά είλαη εθείλα πνπ
πξνθαινχλ ηελ αχμεζε απηψλ ησλ εμφδσλ. Αληίζεηα, ζην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο κε
βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζηνπο θνξείο δξαζηεξηνηήησλ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ θαηάιιεινπο νδεγνχο θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ε θαηαλνκή ηνπ
θφζηνπο λα επηηπγράλεηαη κε νξζφηεηα θαη εγθπξφηεηα.
Δθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο θαη
ζηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ θάζε πξντφληνο, ε θνζηνιφγεζε κε
βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξέρεη θαιχηεξεο πνηφηεηαο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα
εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Οη θαζεγεηέο Katharyn Grant, John Garland, Todd Joachim, Andrew Wallen
θαη Twyla Vital, ζε άξζξν ηνπο16, αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ζηηο Βάζεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, «Randolph» ηνπ Texas θαη
ζηελ «Robins AFB, Ga». ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν
ηχπνπο αεξνζθαθψλ πξνέθπςε φηη ελψ ην θφζηνο ησλ γεληθψλ εμφδσλ πνπ
ππνινγηδφηαλ κέρξη ηφηε, βάζεη παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο,
θπκαηλφηαλ ζην 22% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, εθαξκφδνληαο ηελ θνζηνιφγεζε θαηά
δξαζηεξηφηεηεο ην θφζηνο ησλ γεληθψλ εμφδσλ έθηαζε ζην 39% ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κε ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά
δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαηά 2%.
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο
θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο. Ζ
πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο έξρεηαη λα θαιχςεη ηα θελά ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο θαη λα
εθπιεξψζεη ηηο λέεο αλάγθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο
16

Katharyn Grant, John Garland, Todd Joachim, Andrew Wallen θαη Twyla Vital, “Achieving health,
safety and performance improvements through enhanced cost visibility and workplace partnerships”,
AIHA Journal, Sep./Oct. 2003, pp660-667

54

ηερλνινγίαο, ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο αλάγθεο λα γίλεηαη ε
νηθνλνκηθή κνλάδα νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθή.
Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνκέσλ πνπ ζα σθεινχληαλ απφ πηζαλέο βειηηψζεηο ζηηο
δηαδηθαζίεο. Πνιιά ζηειέρε ζεσξνχλ φηη ην ζηνηρείν απηφ απνηειεί ην
ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο.17 Ζ
δηνίθεζε κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ δηνίθεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, φπσο λνζνθνκεία, βηνκεραληθέο
εηαηξείεο, ην ψκα Πεδνλαπηψλ ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΠΑ.18 Ο Kambiz Foroohar19 ζε
άξζξν ηνπ ππνζηεξίδεη φηη «φηαλ ην 40% ηνπ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο
λνζνθνκείνπ αθνξά ηελ απνζήθεπζε, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε κεηαθνξά
πιεξνθνξηψλ, ηφηε ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην γηα ηελ απάιεηςε ηεο ζπαηάιεο θαη γηα
βειηηψζεηο.»

4.6 Δθαξκνγέο Σεο Παξαδνζηαθήο Κνζηνιόγεζεο Καη Σεο
Κνζηνιόγεζεο Με Βάζε Σηο Γξαζηεξηόηεηεο Καη Μεηαμύ Σνπο
ύγθξηζε

Δθαξκνγή 1ε

Έζησ βηνκεραληθή επηρείξεζε πνπ παξάγεη ηα έηνηκα πξντφληα Υ θαη Τ. Σν πξντφλ Υ
ραξαθηεξίδεηαη σο πξντφλ ρακεινχ φγθνπ παξαγσγήο, ελψ αληίζεηα ην πξντφλ Τ σο
πξντφλ πςεινχ φγθνπ παξαγσγήο.
Σα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θη έρνπλ κάιηζηα ην ραξαθηήξα ηνπ
θέληξνπ θφζηνπο είλαη ηα αθφινπζα θαη επηβαξχλνληαη κε ηα αληίζηνηρα πνζά:
17

Dan Swenson, «The Benefits of Activity-Based Cost Management to the Manufacturing Industry»,
Journal of Management Accounting Research 7 (Φζηλφπσξν 1995), ζει. 168-180.
18
Julian Freeman, «Marines Embrace Continuous Improvement: Highlight of CAM-I’s Meeting»,
Management Accounting, Φεβξνπάξηνο 1997, ζει. 64
19
Kambiz Foroohar, «Rx:Software», Forbes, 7 Απξηιίνπ 1997, ζει. 114
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o Σκήκα πξνκεζεηψλ : 15.000 €
o Σκήκα παξαγσγήο : 12.800 €
o Σκήκα δνθηκψλ :
χλνιν :

18.000 €
45.800 €

Σα θνζηνινγηθά δεδνκέλα ηεο βηνκεραλίαο είλαη:
ΠΡΟΗΟΝΣΑ

Υ

Τ

Μνλάδεο παξαγσγήο

1.200

12.000

Δληνιέο πξνκεζεηψλ

670

1.500

2.170

Γνθηκέο παξαγσγήο

300

450

750

7

7

3,5

3,5

Ώξεο άκεζεο εξγαζίαο αλά

ΤΝΟΛΟ

κνλάδα
Ώξεο ιεηηνπξγίαο
κεραλεκάησλ αλά κνλάδα
Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ην ζχλνιν ησλ σξψλ άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ
σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαηά πξντφλ είλαη:
ΠΡΟΗΟΝΣΑ
Υ
Τ
ΤΝΟΛΟ

χλνιν σξψλ άκεζεο

χλνιν σξψλ ιεηηνπξγίαο

εξγαζίαο

κεραλεκάησλ

8.400

4.200

(= 1.200 * 7)

(= 3,5 * 1.200)

84.000

42.000

(= 7 * 12.000)

(= 3,5 * 12.000)

92.400

46.200

Εεηείηαη λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν θνζηνιφγεζεο θαη ην ζχζηεκα Α.Β.C.
Α. Κνζηνιφγεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν
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Σα θέληξα θφζηνπο «παξαγσγή», «πξνκήζεηεο» θαη «δνθηκέο», ζπλνιηθνχ
θφζηνπο 45.800 €, θαηαινγίδνληαη ζπλνιηθά ζην θφζηνο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ
Υ θαη Τ σο εμήο:


πλνιηθφ θφζηνο = 45.800 €



Κφζηνο γηα θάζε ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ :
45.800 € / 46.200 ψξεο = 0,991 €/ψξα



Κφζηνο γηα θάζε ψξα άκεζεο εξγαζίαο:
45.800 € / 92.400 ψξεο = 0,495 €/ψξα



Κφζηνο αλά ψξα γηα ην πξντφλ Υ :
3,5 ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ * 0,991 €/ψξα = 3,468 €
ή 7 ψξεο άκεζεο εξγαζίαο * 0,495 €/ψξα = 3,468 €



Κφζηνο αλά ψξα γηα ην πξντφλ Τ :
3,5 ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ * 0,991 €/ψξα = 3,468 €
ή 7 ψξεο άκεζεο εξγαζίαο * 0,495 €/ψξα = 3,468 €



πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο Υ:
1.200 κνλάδεο πξντφληνο * 3,468 €/κνλάδα = 4.161,6 €



πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο Τ:
12.000 κνλάδεο πξντφληνο * 3,468 €/κνλάδα = 41.616 €
Ο θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηα δχν πξντφληα έγηλε ηφζν βάζεη

ησλ σξψλ άκεζεο εξγαζίαο, φζν θαη βάζεη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ.
Καη κε ηα δχν φκσο θξηηήξηα θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ην απνηέιεζκα είλαη φηη ην
θφζηνο θαηά κνλάδα παξαρζέλησλ πξντφλησλ Υ θαη Τ είλαη ην ίδην θαη ίζν κε 3,468€.
Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη κεραλνψξεο ή νη εξγαηνψξεο ζεσξνχληαη ίδηεο γηα θάζε
παξαρζείζα κνλάδα θαη ησλ δχν πξντφλησλ.

Β. Κνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη ηξεηο
δξαζηεξηφηεηεο «πξνκήζεηεο», «παξαγσγή» θαη «δνθηκέο» δέρνληαη σο νδεγνχο
θφζηνπο ηνπο αθφινπζνπο:
-

Οη «πξνκήζεηεο» ηνλ αξηζκφ ησλ εληνιψλ πξνκεζεηψλ.

-

Ζ «παξαγσγή» ηηο κεραλνψξεο.
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-

Οη «δνθηκέο» ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκψλ παξαγσγήο.

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Πξνκήζεηεο

Παξαγσγή

Γνθηκέο

15.000 €

12.800 €

18.000 €

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ

6.500 εληνιέο

80.000 ψξεο

1.200 δνθηκέο

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

πξνκεζεηψλ

ιεηηνπξγίαο

Κφζηνο πνπ αθνξά
ηηο δξαζηεξηφηεηεο

κεραλψλ
Κφζηνο θαηά

2,30 € αλά εληνιή

0,16 € αλά ψξα

15 € αλά δνθηκή

πξαγκαηνπνηνχκελε

(= 15.000 / 6.500)

( = 12.800 /

(= 18.000 / 1.200)

δξαζηεξηφηεηα

80.000)

Κφζηνο πνπ
θαηαινγίδεηαη ζηα
πξντφληα
Πξντφλ Υ
Πξντφλ Τ

1.541 €

672 €

4.500 €

(= 670 * 2,30)

(= 4.200 * 0,16)

(= 300 * 15)

3.450 €

6.720 €

6.750 €

(= 1.500 * 2,30)

(= 42.000 * 0,16)

(= 450 * 15)

πλεπψο, ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο είλαη:
-

Πξντφλ Υ: (1.541 + 672 + 4.500 = 6.713) / 1.200 = 5,59 €

-

Πξντφλ Τ: (3.450 + 6.720 + 6.750 = 16.920) / 12.000= 1,41 €
Σν θφζηνο θαηά κνλάδα ησλ πξντφλησλ Υ θαη Τ θαη γηα ηα δχν ζπζηήκαηα

θνζηνιφγεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Παξαδνζηαθφ ζχζηεκα

χζηεκα Α.B.C.

Πξντφλ Υ

3,468 €

5,59 €

Πξντφλ Τ

3,468 €

1,41 €
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πγθξηλφκελα ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο θνζηνινγήζεηο κε ηα δχν δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα, απνδεηθλχεηαη φηη απηά δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο.
Φαίλεηαη φηη θνζηνινγψληαο ηα πξντφληα βάζε ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ππνινγίδεηαη ην ζσζηφ θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο ησλ
πξντφλησλ (5,59 € ην Υ θαη 1,41 € ην Τ), ελψ απελαληίαο κε ην παξαδνζηαθφ
ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ε θάζε παξαρζείζα κνλάδα πξντφληνο Υ θνζηίδεη ην ίδην κε
ηελ αληίζηνηρε κνλάδα ηνπ πξντφληνο Τ (= 3,468). Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ην πξντφλ
πςεινχ φγθνπ παξαγσγήο πνπ είλαη ην Τ, θαηαλαιψλεη 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο ψξεο
άκεζεο εξγαζίαο απφ ην πξντφλ ρακεινχ φγθνπ παξαγσγήο πνπ είλαη ην Υ. Ζ ζρέζε
απηή ηνπ 1 πξνο 10 είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηε ζρέζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ησλ
πξντφλησλ Υ θαη Τ (100 πξνο 1.000)

Δθαξκνγή 2ε
Βηνκεραληθή επηρείξεζε παξάγεη ηα πξντφληα Υ θαη Τ. Σα θνζηνινγηθά δεδνκέλα ηεο
βηνκεραλίαο είλαη:
ΠΡΟΗΟΝΣΑ

Υ

Τ

Μνλάδεο παξαγσγήο

30.000

40.000

Δληνιέο παξαγγειηψλ

300

1.200

1.600

Γνθηκέο κεραλψλ (set-ups)

15

90

105

θαηά

4

6

κεραλεκάησλ

7

3

Ώξεο

άκεζεο

εξγαζίαο

ΤΝΟΛΟ

κνλάδα
Ώξεο

ιεηηνπξγίαο

θαηά κνλάδα
Σα ηκήκαηα – θέληξα θφζηνπο είλαη ηα αθφινπζα θαη επηβαξχλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα πνζά:
- Σκήκα παξαγσγήο :

1.200.000 €

- Σκήκα δνθηκψλ θαη κεραλψλ:

500.000 €

- Σκήκα παξαγγειηψλ:

700.000 €

χλνιν

2.400.000 €
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Σφζν κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, φζν θαη κε ην ζχζηεκα
θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην θφζηνο θαηαινγίδεηαη ζηα πξντφληα
ρξεζηκνπνηψληαο δχν ζηάδηα εξγαζηψλ. ην πξψην ζηάδην ην θφζηνο θαηαλέκεηαη
ζηα θέληξα θφζηνπο θαη ζην δεχηεξν θαηαινγίδεηαη ζηα πξντφληα.
Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ην ζχλνιν ησλ εξγαηνσξψλ θαη ησλ κεραλνσξψλ
θαηά πξντφλ είλαη:

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

χλνιν σξψλ άκεζεο

χλνιν σξψλ ιεηηνπξγίαο

εξγαζίαο

κεραλεκάησλ

120.000

210.000

(= 4 * 30.000)

(= 7 * 30.000)

240.000

120.000

(= 6 * 40.000)

(= 3 * 40.000)

360.000

330.000

Υ
Τ
ΤΝΟΛΟ

Α. Κνζηνιφγεζε κε βάζε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν
Σν θφζηνο ηνπ θχξηνπ θέληξνπ θφζηνπο «παξαγσγή» αιιά θαη ησλ
βνεζεηηθψλ «παξαγγειίεο» θαη «δνθηκέο» (δειαδή ην πνζφ ησλ

2.400.000 €)

θαηαινγίδεηαη ζην θφζηνο ησλ παξαρζέλησλ ησλ πξντφλησλ Υ θαη Τ κε δχν ηξφπνπο,
βάζεη ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βάζεη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ
κεραλεκάησλ.
Καηαινγηζκφο θφζηνπο βάζεη εξγαηνσξψλ


πλνιηθφ θφζηνο = 2.400.000 €



Κφζηνο γηα θάζε ψξα άκεζεο εξγαζίαο :
2.400.000 € / 360.000 ψξεο = 6,66 €/ψξα



Κφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο Υ:
4 ψξεο άκεζεο εξγαζίαο * 6,66 €/ψξα = 24,64 €



Κφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο Τ:
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6 ψξεο άκεζεο εξγαζίαο * 6,66 €/ψξα = 39,96 €


πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο Υ:
30.000 κνλάδεο πξντφληνο * 26,64 €/κνλάδα = 799.200 €



πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο Τ:
40.000 κνλάδεο πξντφληνο * 39,96 €/κνλάδα = 1.598.400 €

Καηαινγηζκφο θφζηνπο βάζεη κεραλνσξψλ


πλνιηθφ θφζηνο = 2.400.000 €



Κφζηνο γηα θάζε ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ:
2.400.000 € / 300.000 ψξεο = 7,27 €/ψξα



Κφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο Υ:
7 ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ * 7,27 €/ψξα = 50,89 €



Κφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο Τ:
3 ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ * 7,27 €/ψξα = 21,81 €



πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο Υ:
30.000 κνλάδεο πξντφληνο * 50,89 €/κνλάδα = 1.526.700 €



πλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο Τ:
40.000 κνλάδεο πξντφληνο * 21,81 €/κνλάδα = 872.400 €

Β. Κνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ A.B.C. νη ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο, «παξαγγειίεο»,
«παξαγσγή» θαη «δνθηκέο», δέρνληαη σο νδεγνχο θφζηνπο ηνπο αθφινπζνπο:
-

«Παξαγγειίεο», ηνλ αξηζκφ ησλ εληνιψλ παξαγγειίαο.

-

«Παξαγσγή», ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλνσξψλ.

-

«Γνθηκέο», ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκψλ παξαγσγήο.
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Κόζηνο πνπ αθνξά ηηο

Παξαγγειίεο

Παξαγσγή

Γνθηκέο

70.000 €

1.200.000 €

500.000 €

1.500 εληνιέο

330.000 ψξεο

105 δνθηκέο

παξαγγειηψλ

ιεηηνπξγία κεραλψλ

δξαζηεξηόηεηεο
Γξαζηεξηφηεηεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ

πνπ
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Κφζηνο θαηά

466,66 € αλά

3,63 € αλά ψξα

4.761,90 € αλά

εληνιή

(= 1.200.000 /

δνθηκή

(= 700.000 /

330.000)

(=500.000/105)

13.999,80 €

762.300 €

71.428,50 €

(=300 * 466,66)

(=210.000 * 3,63)

(=15 * 4.761,9)

559.992 €

435.600 €

428.571 €

(=1.200 *

(= 120.000 * 3,63)

(= 90 *

πξαγκαηνπνηνχκελε
δξαζηεξηφηεηα

1.500)
Κόζηνο πνπ
θαηαινγίδεηαη
ζηα πξντόληα
Πξντφλ Υ
Πξντφλ Τ

466,66)

4.761,90)

πλεπψο ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο είλαη:
Πξντφλ Υ = (13.999,80 + 762.300 + 71.428,50 = 847.728,3) / 30.000 = 28,25
€/κνλάδα
Πξντφλ Τ = (559.992 + 435.600 + 428.571 = 1.424.163) / 40.000 = 35,60 €/κνλάδα
Σν θφζηνο θαηά κνλάδα ησλ πξντφλησλ Υ θαη Τ, θαη γηα ηα δχν ζπζηήκαηα
θνζηνιφγεζεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
χζηεκα
Κνζηνιφγεζεο

ΠΡΟΗΟΝΣΑ
Υ

Τ

Α. Παξαδνζηαθό ύζηεκα
Α1. Καηαλνκή θφζηνπο βάζεη εξγαηνσξψλ

26,64

39,96

Α2. Καηαλνκή θφζηνπο βάζεη κεραλσξψλ

50,89

21,81

Β. Α.Β.C.

28,25

35,60

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αλ ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα
ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηεο παξαδνζηαθήο
κεζφδνπ (ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα θαη ηνπο δχν εγθπξφηεξνπο ηξφπνπο θαηαλνκήο
ησλ γεληθψλ εμφδσλ, ηηο εξγαηνψξεο θαη ηηο κεραλνψξεο), απηά δηαθέξνπλ ζε κεγάιν
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βαζκφ κεηαμχ ηνπο. Έηζη απνδεηθλχεηαη ν κεγάινο βαζκφο εγθπξφηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C., έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ
ζπζηεκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΛΛΑ ΔΙΓΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ

Πνιιέο θνξέο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ηα
ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα. Ζ παξαγσγή δελ
είλαη ζπλερψο ζηαζεξή. Μπνξεί λα αιιάδεη ζπρλά θαη θάπνηνπο κήλεο λα απμάλεηαη,
ελψ θάπνηνπο άιινπο λα κεηψλεηαη. Πέξα φκσο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζην χςνο ηεο
παξαγσγήο, ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξάγνληαη ζε κία δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα είλαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά. Σαπηφρξνλα φκσο ππάξρνπλ
θαη πνιιά ζηνηρεία θφζηνπο ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ κεηαβνιέο απφ ηνλ έλαλ κήλα
ζηνλ άιιν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ παξαγσγή. Όια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ
πξφβιεκα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. ηελ
πξάμε ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. πρλφηεξα ζε κεηαπνηεηηθέο εηαηξείεο
θαη ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζπζηήκαηα, ε
θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο θαη ε θνζηνιφγεζε έξγνπ-παξαγγειίαο.

5.1 Κνζηνιφγεζε πλερνχο Παξαγσγήο

Σν ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο ζπλερνχο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε εηαηξεία παξάγεη πνιιά ηεκάρηα πξντφλησλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξαδείγκαηα πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νη ρπκνί θαη ηα
αλαςπθηηθά, ηα απνξξππαληηθά.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, αζξνίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην
θφζηνο, δειαδή πξψηεο χιεο, άκεζε εξγαζία θαη γεληθά βηνκεραληθά έμνδα, ζε κία
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,
π.ρ. ηξίκελν ή έηνο. ηε ζπλέρεηα δηαηξνχκε ην άζξνηζκα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ
ηνπ πξντφληνο πνπ παξήγαγε ε επηρείξεζε θαηά απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδν.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο ε παξαγσγή ελφο πξντφληνο δηέξρεηαη απφ πνιιά
ζηάδηα επεμεξγαζίαο, ππνινγίδεηαη ην κέζν θφζηνο ηνπ πξντφληνο αλά ζηάδην. Καζψο
ην θφζηνο κεηαθέξεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ζηα επφκελα, ην ζπλνιηθφ κέζν
θφζηνο δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ κέζνπ θφζηνπο ηεο παξαγσγήο ηνπ
πξντφληνο ζε θάζε ζηάδην. ηε ζπλέρεηα ην ζπλνιηθφ κέζν θφζηνο δηαηξείηαη πξνο ηηο
κνλάδεο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάρζεθαλ, θαζψο ε κία κνλάδα δελ κπνξεί λα
μερσξίζεη απφ ηελ άιιε. Έηζη ζε θάζε κολάδα θαηαιογίδεηαη ηο ίδηο κέζο θόζηος όπως
θαη ζε θάζε άιιε κολάδα ποσ παράγεηαη ζηε δηάρθεηα ηες περηόδοσ20.

5.1.1 Ηζνδχλακεο κνλάδεο

ην πιαίζην ηεο θνζηνιφγεζεο ζπλερνχο παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ,
ππάξρεη ε πεξίπησζε κέξνο ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί ζηελ παξαγσγή λα κελ
έρνπλ κεηαηξαπεί ζε νινθιεξσκέλα πξντφληα, αιιά ηα πξντφληα λα παξακέλνπλ
εκηηειή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα αλ παίξλακε ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηεο πεξηφδνπ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο
ηφηε ζα νδεγνχκαζηαλ ζε εζθαικέλα απνηειέζκαηα, ιφγσ ηνπ φηη κέξνο ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο πεξηφδνπ έρεη δεζκεπηεί ζε εκηηειή πξντφληα. Δπνκέλσο, γηα
ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ αλά κνλάδα θφζηνπο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ
ππφςε θαη νη εκηθαηεξγαζκέλεο κνλάδεο ηεο πεξηφδνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα
εθθξαζηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο νινθιεξσκέλεο κνλάδεο πξντφληνο.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ασηού ηοσ προβιήκαηος τρεζηκοποηούληαη οη ηζοδύλακες
κολάδες (equivalent units). Οη ηζοδύλακες κολάδες είλαη ζεωρεηηθές κολάδες οη οποίες
δειώλοσλ ηο ποζοζηό οιοθιήρωζες κηας εκηθαηεργαζκέλες κολάδας ζε ζτέζε κε κία
οιοθιερωκέλε.21 Με απηφλ ηνλ ηξφπν εθθξάδνληαη νη νινθιεξσκέλεο θαη νη
εκηηειείο κνλάδεο ζε ίδηνπο φξνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη γηα λα
κεηαηξαπεί κηα εκηθαηεξγαζκέλε κνλάδα ζε ηζνδχλακε πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην
πνζνζηφ νινθιήξσζήο ηεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ
ηκήκαηνο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο.
20
21

Garrison, Noreen, Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, ζει.79
Βεληέξεο, Κνέλ, Κσιέηζε, Λνγηζηηθή Κφζηνπο αξρέο θαη εθαξκνγέο, ζει. 204
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ηε

ζπλέρεηα

παξαηίζεηαη

έλα

παξάδεηγκα

γηα

λα

δείμνπκε

πσο

αληηκεησπίδνληαη νη εκηθαηεξγαζκέλεο κνλάδεο ζηελ πξάμε θαη πσο γίλεηαη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε ηζνδχλακεο.
Παξάδεηγκα 5.1.1
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ησλ εκηηειψλ θαη
νινθιεξσκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο Υ θαη Φ.
Δπηρείξεζε Υ
Αξρηθφ

απφζεκα

εκηθαηεξγαζκέλσλ 0 κνλάδεο

Δπηρείξεζε Φ
50 κνλάδεο

πξντφλησλ
Μνλάδεο

πνπ

εηζήρζεζαλ

ζηελ 200 κνλάδεο

200 κνλάδεο

200 κνλάδεο

190 κνλάδεο

παξαγσγή
Οινθιεξσκέλεο κνλάδεο πξντφληνο
Σειηθφ

απφζεκα

εκηθαηεξγαζκέλσλ 0 κνλάδεο

60 κνλάδεο

πξντφλησλ
Κφζηνο αξρηθνχ απνζέκαηνο

0 επξψ

2000 επξψ

Κφζηνο Φεβξνπαξίνπ

8000 επξψ

8000 επξψ

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο πξέπεη πξψηα λα
γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ θαη λα κεηαηξέςνπκε ζηελ
πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο Φ ηηο εκηθαηεξγαζκέλεο κνλάδεο ζε ηζνδχλακεο.
Όζνλ αθνξά ηελ επηρείξεζε Υ ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο είλαη
8000 επξψ / 200 νινθιεξσκέλεο κνλάδεο = 40 επξψ αλά κνλάδα.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ θφζηνπο αλά κνλάδα πξντφληνο γηα ηελ
επηρείξεζε Φ ρξεηάδεηαη πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ
εκηθαηεξγαζκέλσλ κνλάδσλ. Έζησ φηη νη ηερληθνί ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο ηεο
επηρείξεζεο Φ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζεο ζην 60%. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη 60 εκηθαηεξγαζκέλεο κνλάδεο πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ην 60%
ηζνδπλακνχλ κε 36 νινθιεξσκέλεο κνλάδεο. Οπφηε ην κέζν αλά κνλάδα θφζηνο είλαη
10000 επξψ / (190+36) ηζνδχλακεο κνλάδεο = 44,24 επξψ αλά ηζνδχλακε κνλάδα. ε
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έθαλε ην ιάζνο θαη δελ ππνιφγηδε ηηο εκηθαηεξγαζκέλεο
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κνλάδεο ηφηε ην κέζν θφζηνο ζα ήηαλ 10000 / 190 = 52,63 επξψ, δειαδή ην πξντφλ
καο ζα ήηαλ ππεξηηκνινγεκέλν.

5.2 Κνζηνιφγεζε Καηά Παξαγγειίεο

Ζ θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειίεο (job-order costing) είλαη έλα ζχζηεκα
θνζηνιφγεζεο φπνπ ζε θάζε πεξίνδν παξάγνληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξντφληα.
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο (ζρέδην, πνζφηεηα, πιηθά) ηίζεληαη απφ ηνπο πειάηεο.
Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηελ θάζε παξαγγειία μερσξηζηά.
Δπεηδή, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηα πξντφληα νινθιεξψλνληαη ζε
πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα, ην θφζηνο ηνπ θάζε ηκήκαηνο κεηαθέξεηαη ζην
επφκελν θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζην
ηειεπηαίν ηκήκα παξαγσγήο.
Παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θνζηνιφγεζε θαηά
παξαγγειίεο είλαη ε θαηαζθεπή αεξνζθαθψλ, ηα κεγάιεο θιίκαθαο θαηαζθεπαζηηθά
έξγα. Απηφ ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζηνλ ηνκέα ηνλ
ππεξεζηψλ, φπσο ηα λνζνθνκεία, ηα δηθεγνξηθά θαη ηα δηαθεκηζηηθά γξαθεία.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σειηθά, ην δήηεκα ηεο νξζήο θνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ παίδεη
θεληξηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο
αληαγσληζκνχ θαη ζπλερψλ αιιαγψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ έρεη πιένλ κεηαβιεζεί. χκθσλα κε ηνλ θ. Πάγγεην
22

Ησάλλε , ελψ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηα γεληθά έμνδα θάιππηαλ ην
15-20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ηα εξγαηηθά ην 40-50% θαη νη πξψηεο χιεο ην 3540% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ζήκεξα ηα πνζνζηά απηά έρνπλ αιιάμεη θαη
θπκαίλνληαη ζην 50-60%, 10-15%, 30-35% αληίζηνηρα. πλεπψο, πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζσζηή θαηαλνκή ηνπο.
Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο. Ζ θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη εθείλε ηε κέζνδν πνπ ηεο ηαηξηάδεη, αλάινγα κε ην είδνο ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγεη.
Ζ θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο αληηκεησπίδεη σο ζηνηρεία θφζηνπο κφλν
εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ
παξαγσγή θαη ζεσξεί ην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο σο θφζηνο πεξηφδνπ, αθαηξψληαο
ην απφ ηα έζνδα. ηελ θνζηνιφγεζε πιήξνπο απνξξφθεζεο ην ζηαζεξφ θφζηνο
ζπκκεηέρεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα κέξνο ηνπ
ζηαζεξνχ θφζηνπο είηε λα κεηαθέξεηαη ζην απφζεκα είηε λα απνδεζκεχεηαη απφ απηφ,
νδεγψληαο πνιιέο θνξέο ηα θέξδε ζε αθαλφληζηεο δηαθπκάλζεηο, πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ζπγρχζεηο θαη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζηειερψλ.
Παξά φκσο απηφ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ε θνζηνιφγεζε
πιήξνπο απνξξφθεζεο, ε θνζηνιφγεζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμσηεξηθέο εθζέζεηο ή ζην πιαίζην ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ.
Ζ πξφηππε θνζηνιφγεζε παξέρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο ή έλα ππφδεηγκα γηα
ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο. Με ηε ρξήζε ησλ απνθιίζεσλ ππνινγίδνληαη νη δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ κεγεζψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηα πξφηππα θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ.
Χζηφζν, ηα πνιχ απζηεξά ή πνιχ ραιαξά πξφηππα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ
πξνβιήκαηα ζηα ζηειέρε θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Καη απηή ε
κέζνδνο πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε.
22

Πάγγεηνο Ησάλλεο, «θνζηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ», Ζκεξίδα ηεο Plegma
S.A., 20/4/2002.
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Σν

πην

πξφζθαην

ζχζηεκα

θνζηνιφγεζεο,

ε

θνζηνιφγεζε

θαηά

δξαζηεξηφηεηεο, αληηκεησπίδεη ην θφζηνο απφ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία.
Τπνζέηεη φηη ηα αληηθείκελα θφζηνπο δεκηνπξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο
θαηαλαιψλνπλ δαπαλεξνχο πφξνπο. Ζ A.B.C. πνιιέο θνξέο δίλεη δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ην αλά κνλάδα θφζηνο ελφο πξντφληνο, ζε ζρέζε κε ηηο
παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο, νη νπνίεο πάζρνπλ απφ πνιιέο ειιείςεηο θαη
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαπνηεκέλν θφζηνο πνπ ζα επεξεάζεη ηε ιήςε
απνθάζεσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο A.B.C. απαηηείηαη ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα
ηεξαξρίαο, ζηήξημε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζηειερψλ θαη θαηαλφεζε θαη ππνκνλή απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο.
Ζ θάζε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο έρεη θαη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη αδπλακίεο.
Δπίζεο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη κέζνδνη γηα ηε ζχληαμε
εμσηεξηθψλ εθζέζεσλ. πλεπψο, πξφθιεζε απνηειεί γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε
(επηρεηξήζεηο, δηνίθεζε, θξάηνο, ινγηζηέο, αθαδεκατθνί θ.η.ι.) ε δεκηνπξγία κηαο
κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο, ε νπνία ζα είλαη εληαία, δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε, εχρξεζηε
θαη εχθνια εθαξκφζηκε θαη ζα πξνζθέξεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ ζα επηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο.
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