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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ εξγαζία απηή ζθνπφ έρεη ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(Μ.Μ.Δ). Ζ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ πεξηιακβάλεη σο θεληξηθή έλλνηα ηελ έλλνηα 

ηνπ θφζηνπο θαη πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνζηνιφγεζεο. Ζ 

θνζηνιφγεζε σο κηα δηαδηθαζία πνπ ππνινγίδεη ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή παξαγσγή, βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο, νη νπνίεο θη ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηνχληαη απφ βηνκεραλία ζε βηνκεραλία 

θη επηρείξεζε ζε επηρείξεζε ή αθφκα αλάκεζα ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο αλαιχεη θαη 

ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Μάιηζηα, ε θνζηνιφγεζε επεηδή αθνξά ζε μερσξηζηφ θιάδν ηεο 

ινγηζηηθήο, ε γλψζε απηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζή 

ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, επεηδή πξνθχπηεη ην 

θφζηνο παξαγσγήο θάζε κνλάδαο πξντφληνο αιιά θαη ηα θέληξα θφζηνπο, δειαδή ην 

θφζηνο θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξγαζία απηή παξέρεη 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά (7) θεθάιαηα. Αλαιπηηθφηεξα: 

Tν πξψην θεθάιαην αλαιχεη ην θφζηνο σο έλλνηα, φπσο επίζεο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

θνζηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο 

θη ν νξηζκφο απηήο. ηε βάζε απηή, ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο αληηπαξαηίζεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ εμφδνπ θαη ηεο δαπάλεο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο θη ε ζχγθξηζε ησλ 

ελλνηψλ απηψλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο. Έπεηηα, ζην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη θαη νη 

θαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο. Ηδηαίηεξα, παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ηνπ κε παξαγσγηθνχ θφζηνπο, ηνπ θφζηνπο πξντφληνο θαη ηνπ 

θφζηνπο πεξηφδνπ, ηνπ κεηαβιεηνχ θαη ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη ηέινο ηνπ άκεζνπ 

θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο. Σέινο, ην θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ έλλνηα ηεο 

θνζηνιφγεζεο, ηεο θνζηνινγηθήο νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη 

ηεο χπαξμεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, ιφγσ ηνπ φηη ε εξγαζία απηή αλαιχεη ζπγθεθξηκέλα ην 

ηελ θνζηνιφγεζε ζηα πιαίζηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδεηαη ε 

αλάιπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ν νξηζκφο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

αιιά θαη ε ζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο κε ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο.  

ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαη ε αλάιπζε 

απηψλ. Αξρηθά, ζα γίλεη εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο, ψζηε 

λα γίλνπλ πεξαηηέξσ θαηαλνεηέο νη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο. Έπεηηα, ζα γίλεη αλαθνξά 

ζηα ζπζηήκαηα παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο, ζηελ θνζηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαγσγήο ή θνζηνιφγεζεο θαηά παξαγγειία θαη ηέινο ζηελ θνζηνιφγεζε ζπλερνχο 

παξαγσγήο. Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο 

ηζνδχλακεο κνλάδεο θαζψο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζην πιαίζην 

θνζηνιφγεζεο ζπλερνχο παξαγσγήο. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα βήκαηα ηεο θνζηνιφγεζεο ζπλερνχο παξαγσγήο αλάινγα κε ηε 

κέζνδν απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε ή βηνκεραλία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, 

θεθάιαην ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, ιφγσ ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα 
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εξγαζία. πγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ πιήξε 

θνζηνιφγεζε, ζηελ νξηαθή θνζηνιφγεζε κε ζπλαθφινπζε ζχγθξηζε απηψλ θαη ζηελ 

πξφηππε θνζηνιφγεζε, δίλνληαο πεξαηηέξσ ηνλ νξηζκφ ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο θαη 

ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ.  

Σν πέκπην θεθάιαην ζα αθηεξσζεί ζηελ θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα. 

Δηζαγσγηθά, ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε 

θαηαλφεζε ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα. Ύζηεξα, ζα γίλεη παξνπζίαζε 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηη ξφιν δηαδξακαηίδεη ζηελ θνζηνιφγεζε θαηά 

δξαζηεξηφηεηα. ηελ ππνελφηεηα απηή ηδηαίηεξα ζα γίλεη παξάζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο θαηά επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ζα δνζεί 

επηπιένλ θη ν νξηζκφο ησλ θέληξσλ θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπξνζζέησο, ζα γίλεη 

εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο 

θαηά δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη γλσζηή ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ―Activity-Based 

Costing‖ (ABC). Ηδηαίηεξα ζην ζεκείν απηφ αθνχ γίλεη γλσζηή ε κέζνδνο απηή, ζα 

αλαθεξζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο, νη δηαθνξέο πνπ απηή ε 

κέζνδνο παξνπζηάδεη κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο θαη ηέινο νη 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρή ή κε επηηπρή θνζηνιφγεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ.  

ην έθην θεθάιαην, ζα αθνινπζήζεη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, ηεο εθαξκνγήο 

ησλ θνζηνινγηθψλ κεζφδσλ ζε κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ζπγθεθξηκέλα ζε κηα 

επηρείξεζε εκπνξίαο θξεάησλ, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο κε 

θέληξα θφζηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο. 

Σν έβδνκν θεθάιαην ζα απνηειείηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο 

απηήο, ην νπνίν θαη ζα ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο, ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ή βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη ηνπ εκπεηξηθνχ κέξνπο, αλαιχνληαο 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο κε θέληξα 

θφζηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ζε κηα κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε εκπνξίαο θξεάησλ.  

Ζ εξγαζία απηή παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ησλ κεζφδσλ 

θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ αλάιπζε απηή απνηειεί 

ρξήζηκν εξγαιείν, αθνχ επηθνπξηθά έρνπλ δηεμνδηθά νξηζηεί νη έλλνηεο ηνπ θφζηνπο, 

ηεο θνζηνιφγεζεο αιιά θαη ηεο έλλνηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη αλαιχζεηο απηέο 
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κάιηζηα, απνθηνχλ δηεζλή δηάζηαζε, αθνχ νη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο πνπ ζα 

αλαιπζνχλ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ ειιεληθή φζν θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

θη αξζξνγξαθία. 



Κεφάλαιο 1 : Κόςτοσ και Κοςτολόγηςη 

 

[11] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: 

ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην, επηρεηξείηαη λα δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ ηνπ θφζηνπο, 

αιιά θαη ηεο θνζηνιφγεζεο, ψζηε λα ππάξμεη ην απαξαίηεην ηδενινγηθφ ππφβαζξν 

γηα ηελ εμέιημε ηεο παξνπζίαζεο ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο ζε επφκελα θεθάιαηα. 

Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο, ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο απηνχ, 

αιιά θαη ηεο δαπάλεο θαη ηνπ εμφδνπ. Σέινο, ην θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεη ην 

ζθνπφ ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηεο έλλνηαο ηεο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο χπαξμεο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

1.1 Η έννοια του κόστους 

 

Ζ έλλνηα ηνπ θφζηνπο απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, θπξίσο ιφγσ ηεο 

επξείαο ρξήζεο ηεο, ηδηαίηεξα ζην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
1
  Όηαλ κηα 

επηρείξεζε απνθηά θάπνην νηθνλνκηθφ αγαζφ απφ επαρζή αηηία, ηφηε απηή ε θίλεζε 

νδεγεί ζε έλα θφζηνο.
2
  Έηζη, πξνθχπηεη ε ζηε ινγηζηηθή ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο 

θηήζεο παγίσλ, είηε απηά αθνξνχλ ζε αθίλεηα, κεραλήκαηα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο 

χιεο, ζχκθσλα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο παγίσλ ηεο νκάδαο 1 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ.). 
3
  ην παξαπάλσ θφζηνο δελ κπνξεί λα κελ πξνζηεζεί 

θαη ην θφζηνο ππεξεζηψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο ελνίθηα 

θαη κηζζνί, αιιά θαη ακνηβέο ηξίησλ, ή ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζε δαπάλεο 

ειεθηξηζκνχ ή ηειεθσληθέο θ.α. 
4
 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θη ηδηαίηεξα κέξνο απηνχ, είηε ελζσκαηψλεηαη είηε φρη ζε 

πιηθά αγαζά. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

                                                             
1 Κνληάθνο, Α., Μαξγαξψλεο, Κ., & Εαξίθεο, Α. (2009). Λογιζηική Κόζηοςρ ζε Δςπώ. Παξίθνο Γ. & 

ΗΑ Δ.Δ 
2 Drury, C. (2007). Management and Cost Accounting. Thomson Learning. 

 
3 Βαζηιείνπ, Γ. (2009). Απσέρ σπημαηοοικονομικήρ λογιζηικήρ. Rosili. 

4 Γθίλνγινπ, Γ., Σαρπλάθεο, Π., & Μσπζή, . (2005). Γενική Χπημαηοοικονομική Λογιζηική. Rosili. 
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θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε πιηθά αγαζά ή θαη ζε άιια 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην κέξνο απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην πξνζαπμάλεη. Σν κέξνο ηνπ θφζηνπο 

πνπ δελ ελζσκαηψλεηαη ζε πιηθά αγαζά είηε θαη ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπλέεη 

απηφκαηα, ην νπνίν θαη αληηθαηνπηξίδεηαη σο κείσζε ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο 

επηρεηξήζεσο. Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηε κε ελζσκάησζε ηνπ θφζηνπο ζε πιηθφ 

αγαζφ, ε κείσζε απηή ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηππψλεη ηελ έλλνηα ηνπ εμφδνπ. 
5
 

Δπηπιένλ νξηζκφο ηνπ θφζηνπο έρεη δνζεί θαη κε βάζε ην Δ.Γ.Λ.. χκθσλα 

κε απηφ, ν νξηζκφο ηνπ θφζηνπο εκπεξηθιείεη θαη ηελ έλλνηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ πσιήζεηο. Έηζη, ην θφζηνο απνθξπζηαιιψλεη ηελ έλλνηα ηεο δηάζεζεο 

θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ψζηε λα απνθηεζνχλ ελζψκαηα ή θαη αζψκαηα αγαζά θη 

ππεξεζίεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πσιήζεηο ή θαη γηα λα θαιχςνπλ θνηλσληθέο αλάγθεο. Ο νξηζκφο απηφο δηαρσξίδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη νπνίεο θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε θεξδνζθνπηθά νθέιε, φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη ηδησηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή θαη κηθηήο θχζεσο. Αληίζεηα, 

κηιψληαο γηα θφζηνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο, αθνξά ζε 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη νπνίεο θαιχπηνπλ θνηλσληθέο αλάγθεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα θξαηηθά λνζνθνκεία, ή 

ηα ζρνιεία θαη γεληθά ηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 
6
  

Δπηπιένλ νξηζκνί ηνπ θφζηνπο έρνπλ δνζεί απφ νηθνλνκνιφγνπο. χκθσλα κε 

κία άπνςε, ην θφζηνο αληηκεησπίδεηαη σο θφζηνο επθαηξίαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπζίαο ε νπνία απαηηείηαη, δεδνκέλσλ ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, ψζηε λα παξαρζνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο.
7
  Καηά κία άιιε αληίιεςε ηεο 

έλλνηαο ηνπ θφζηνπο, απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έλλνηαο ηεο επέλδπζεο ζε ελζψκαηα 

θη αζψκαηα αγαζά θη ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ ε χπαξμε είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

                                                             
5 Βαξβάθεο, Κ. (2005). Θεωπία ηος Κόζηοςρ: Το κόζηορ και οι επισειπημαηικέρ αποθάζειρ .Βαξβάθεο 

Κ. 

6 Παπαδέαο, Π. (2010). Χπημαηοοικονομική Λογιζηική Πληποθόπηζη. Παπαδέαο Π. 

7 Σζηκάξαο, Μ. (1944). Θεωπία ηος Κόζηοςρ. Αζήλα. 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ έζνδα πσιήζεσλ.
8
  Έπεηηα, ην θφζηνο έρεη ζπλδεζεί ζηελά 

επηπιένλ θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη κε ηελ έλλνηα ηεο δαπάλεο. πγθεθξηκέλα, ην 

θφζηνο απνηειεί ηε δαπάλε εθκεηάιιεπζεο ε νπνία κπνξεί λα απνηηκεζεί θαη 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα. Μάιηζηα, ε δαπάλε απηή αθνξά 

ζε νξηζκέλν ρξφλν, ζέζε ή θαη θάζε. Σν θφζηνο εθηφο ηεο έλλνηαο ηεο δαπάλεο έρεη 

ζπλδεζεί θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ εμφδνπ, φπσο θάλεθε θαη 

παξαπάλσ. Έηζη, φπσο έρεη νξηζηεί, ην θφζηνο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηα 

νπνία έρνπλ απνηηκεζεί κε βάζε ηηο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηε ινγηζηηθή 

φζν θη απφ ηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θη αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, ιεηηνπξγία ή ππεξεζία.
9
 Σν θφζηνο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ 

νξηζκνχο, παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θη εκπεξηθιείεη. 

Ηδηαίηεξα, ην θφζηνο πξνυπνζέηεη επέλδπζε θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Έπεηηα, ε 

κνξθή πνπ ζα παίξλεη απηή ε επέλδπζε ζα πξέπεη λα είλαη ελζψκαηα αγαζά ή 

αζψκαηεο ππεξεζίεο. Σέινο, ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα πξνζβιέπεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ.  

Σν θφζηνο κπνξεί λα νξηζηεί θαη ζαλ κηα «πηγή η οποία έσει θςζιαζηεί ή 

εκπνεύζει για να επιηεςσθεί έναρ ζςγκεκπιμένορ ζκοπόρ».
10

  Οη ινγηζηέο νξίδνπλ ην 

θφζηνο ζε λνκηζκαηηθνχο φξνπο, ελψ δελ ππάξρνπλ κφλν ρξεκαηννηθνλνκηθά κέηξα 

απνδνηηθφηεηαο, αιιά θαη αλζξψπηλα, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη νη απνιχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθαινχλ 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (αλζξψπηλν θφζηνο) θαη κεηαθέξεη ζηελ θνηλσλία ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θνηλσληθφ θφζηνο). Ζ 

ξχπαλζε πξνθαιεί καθξνρξφληα πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, πνπ επίζεο κεηαθέξεηαη 

ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ φζν (θαη ίζσο πην 

ζεκαληηθφ) θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, αιιά δελ θαηαγξάθεηαη ζηα ινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο απνθιεηζκφο ηνπ αλζξψπνπ, ζπλεπάγεηαη θνηλσληθφ 

θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ην νπνίν είλαη έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

ινγηζηηθήο. Γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη έιεγρν, ην θφζηνο ζπλήζσο 

                                                             
8 Παπαδεκεηξίνπ, Γ. (1967). Βιομησανικόρ Λογιζμόρ (Σφκ. Α). Βηνκεραληθή Λνγηζηηθή 
9 Γεσξγηάδεο, Μ. (1967). Οικονομική ηων Δπισειπήζεων. Αζήλα 
10 Horngren, C., Harrison, W., & Bamber, L. (1999). Accounting. Prentice-Hall. 
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θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ θφζηνπο, ην νπνίν είλαη θάηη γηα ην νπνίν 

ε κέηξεζε ηνπ θφζηνπο απαηηείηαη.
11

  

Δλψ ν ζθνπφο ηνπ θφζηνπο είλαη ζπρλά έλα απνηέιεζκα - έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία –κπνξεί επίζεο λα είλαη έλαο πφξνο (εηζξνή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία), 

κηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο πφξσλ ζε εθξνέο ή κηα πεξηνρή επζχλεο (έλα ηκήκα ή 

θέληξν θφζηνπο) εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. Παξαδείγκαηα ησλ εηζξνψλ είλαη πιηθά, 

εξγαζία, ελνίθην, αγνξέο, έμνδα θιπ. Παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ είλαη νη αγνξέο, ε 

επεμεξγαζία παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ, ε εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θη ε απνζηνιή 

απηψλ.
12

 Οη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 

ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο ησλ θαη ηα θέληξα επζχλεο (ηκήκαηα ή θέληξα θφζηνπο). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο ή πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην θφζηνο γηα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία είλαη δχζθνιεο, επεηδή ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο δελ παξέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

απηά ηα αληηθείκελα ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη 

θπξίσο κε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο 

πνπ θάλνπλ δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θφζηνπο θαη εζφδσλ γηα θάζε έξγν, αιιά, 

αληίζεηα, αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κηζζνχο, ελνηθίαζε, θφζηνο γξαθείνπ 

θιπ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ζεζπίζνπλ έλα ζχζηεκα ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο γηα λα 

παξέρνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο, αιιά ζπάληα ζα 

ζπλδπάδεηαη κε ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, επεηδή ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα κελ αθνινπζεί ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο. Ζ απαίηεζε λα 

ζπληάζζνληαη νηθνλνκηθέο εθζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία εηζξνψλ, παξά ζην 

θφζηνο αληηθεηκέλσλ, είλαη έλα δεχηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο σο εξγαιείν 

ιήςεο απνθάζεσλ.
13

 

Ζ έλλνηα ηνπ θφζηνπο είλαη επίζεο πξνβιεκαηηθή, δηφηη πξέπεη λα 

απνθαζηζηεί πψο ην θφζηνο κπνξεί λα θαζνξηζηεί. Όπσο νη Horngren et al. 
14

 νξίδνπλ, 

αλ ην θφζηνο είλαη έλαο πφξνο πνπ πξέπεη λα ζπζηαζηεί ή λα εθπλεχζεη, ηφηε έλα απφ 

ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ είλαη αλ ν νξηζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη έλα θφζηνο ζε 

                                                             
11 Britton, A., & Waterston, C. (2009). Financial Accounting. Prentice-Hall. 

12 Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (2007). Cost Accounting. Prentice-Hall. 

13 Wheldon, H., Owler, L., & Brown, J. (1986). Cost Accounting and Costing Methods. Prentice-Hall. 

14 Horngren, C., Harrison, W., & Bamber, L. (1999). Accounting. Prentice-Hall. 
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κεηξεηά ή θφζηνο επθαηξίαο. Έλα θφζηνο ζε κεηξεηά είλαη ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ 

πνπ δαπαλήζεθαλ, (έλαο πνιχηηκνο πφξνο), ελψ έλα θφζηνο επθαηξίαο είλαη ε ρακέλε 

επθαηξία λα κε πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελέξγεηα, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ε απψιεηα 

ρξφλνπ ή ε απψιεηα ελφο πειάηε, εμίζνπ πνιχηηκνη πφξνη. 

Αλ είλαη ην θφζηνο ζε κεηξεηά, είλαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο (παξειζνχζα ηηκή) ή 

ην κέιινλ θφζηνο κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλεζπρνχκε; Γηα παξάδεηγκα, είλαη ην 

ηζηνξηθφ θφζηνο ελφο εξγαδνκέλνπ ζε κεηξεηά; Γειαδή ην θφζηνο ησλ κηζζψλ θαη 

παξνρψλ, εθπαίδεπζεο, πξνζιήςεσλ θιπ. πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή ην κειινληηθφ 

θφζηνο ζε κεηξεηά ησλ κηζζψλ θαη ησλ παξνρψλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ, ή ην 

ρακέλν θφζηνο επθαηξίαο γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη κε ηα ρξήκαηα αλ δελ 

απαζρνινχληαλ  ζην ελ ιφγσ πξφζσπν, π.ρ. ηα νθέιε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηηο ίδηεο δαπάλεο ζε ρξήκα γηα ηε δηαθήκηζε, ηνλ εμνπιηζκφ 

ππνινγηζηψλ, ησλ εμσηεξηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θιπ..
15

 Οη Wilson θαη 

Chua 
16

, ζεσξνχλ  φηη νη πξνεγνχκελεο ηηκέο θφζηνπο ήηαλ άζρεηεο κε ηηο απνθάζεηο 

γηα ην κέιινλ επεηδή έρνπλ θχγεη θαη ζα ραζνχλ γηα πάληα. Απηή είλαη κηα δχζθνιε 

εξψηεζε, θαη ε πξνβιεκαηηθή θχζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνο κπνξεί λα ήηαλ ε 

πεγή \γηα ην ζρφιην απφ ηνλ Clark
17

 φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφ θφζηνο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Απηφ, ινηπφλ, είλαη ν ηξίηνο πεξηνξηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ 

καο: ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν ηνπ θφζηνπο θαη πψο απηφ ζα ππνινγηζηεί.  

Όπσο θαίλεηαη εθ ησλ αλσηέξσ, ην ζέκα ηεο έλλνηαο ηνπ θφζηνπο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή δξάζε ησλ αλζξψπσλ. Ζ δηάζηαζε πνπ έρεη πάξεη δε είλαη επίζεο 

απνηέιεζκα ηεο εμππεξεηήζεσο ζθνπψλ νηθνλνκηθψλ θαη θεξδνζθνπηθψλ εθφζνλ ην 

θφζηνο αληηκεησπίδεηαη σο κέζν πξαγκαηνπνίεζεο εζφδσλ αιιά θαη ζθνπψλ 

θνηλσληθψλ, εθφζνλ αληηκεησπίδεηαη σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εμππεξέηεζε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Σν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θφζηνπο είλαη σο πξνο ηε γεληθή αληίιεςε ηνπ θνηλνχ. Σν θφζηνο παξακέλεη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ θνηλνχ σο νηθνλνκηθφ κέγεζνο, θάηη πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνλνκία. Μία νηθνλνκηθή ελέξγεηα, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ 

                                                             
15 Pillai, R. (2010). Cost Accounting. Chand,S.&Co. Ltd. 
16

 Wilson, R., & Chua, W. (1988). Managerial Accounting: Method and Meaning. VNR International 
17 Clark, J. (1923). Studies in the Economics of Overhead Costs. The University of Chicago Press. 
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ζηξεβιψζεηο θαη γηα ηελ νξζή δξάζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, φπνηεο θη αλ είλαη 

απηέο. 
18

  

 

1.1.1 Η ζύνδεζη ηου κόζηους με ηο έξοδο και ηη δαπάνη 

 

ηελ ππνελφηεηα απηή ζα αλαιπζεί κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε γηα ην 

θφζηνο, ε ζρέζε απηνχ κε ηηο έλλνηεο ηεο δαπάλεο, αιιά θαη ηνπ εμφδνπ. χκθσλα  

κε νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί απφ ην Δ.Γ.Λ., ε δαπάλε αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα είλαη ην θφζηνο ή ην έμνδν. Ο νξηζκφο απηφο 

πνπ θαηαιήγεη νπζηαζηηθά ζε θφζηνο ή ζε έμνδν, ζπλάδεη κε ηε δηηηή απεηθφληζε ηνπ 

θφζηνπο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είηε σο κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ, είηε σο 

απνκείσζε ηεο θαζαξάο ζέζεο φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ. Με βάζε απηή ηε 

ινγηθή, ε δαπάλε εμεηάδεηαη σο ε δηελέξγεηα δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ 

αγαζψλ ή ππεξεζίεο ηα νπνία θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ ή 

γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Έηζη, ε έλλνηα ηεο δαπάλεο εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο 

επέλδπζεο ζε πιηθά ή άπια αγαζά θη ππεξεζίεο. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζχγρπζε 

πνπ επηθξαηεί κε ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο φπσο ηνπ εμφδνπ πξαθηηθά.
19

  

Καη ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε δαπάλε ιφγσ ηεο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί σο 

πξνο ηελ έλλνηά ηεο θαη ηε ζηελή ηεο ζρέζε κε έλλνηα ηνπ εμφδνπ θαη ηνπ θφζηνπο, 

έρνπλ πξνηαζεί ηα δεχγε πνπ δηαθξίλνληαη ζε: Έζνδν/Έμνδν θαη Γαπάλε/Πξφζνδνο.  

20
 Καηά κία άιιε άπνςε, ε δαπάλε αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάισζε ησλ αγαζψλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάισζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε άιιε κνξθή. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα ππάξρεη 

αλάισζε ελέξγεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα παξαρζνχλ πξντφληα, ηφηε απηή ε 

κνξθή κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θφζηνπο απνηειεί ηελ αλάισζε.
21

 Αλ αθνινπζήζεη 

θαλείο ηνλ νξηζκφ απηφλ, ηφηε ε δαπάλε ζα είλαη κηα έλλνηα  ε νπνία εκπεξηέρεη  

εζσηεξηθή ρξεζηκνπνίεζε εληφο ηεο κνλάδαο ησλ πιηθψλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

θαη δε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο πιεξσκήο. Λφγσ ηεο πνηθηιίαο 

                                                             
18 Πάγγεηνο, Η. (1993). Θεωπία Κόζηοςρ (Σφκ. Α). ηακνχιε 
19 Φάθνο, Γ. (2007). Κοζηολόγηζη: Βιομησανική και Γιοικηηική Λογιζηική. Σφηζεο Ν. & ηα Δ.Δ. 

20 Σζηκάξαο, Μ. (1944). Θεωπία ηος Κόζηοςρ. Αζήλα 
21 Υξπζνθέξεο, Η. (1959). Διζαγωγή ειρ ηην Τεσνικήν ηηρ Κοζηολογήζεωρ. Αζήλαη 
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ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηε δαπάλε, είλαη πξνηηκεηέν λα αθνινπζεζεί ηνπ 

νξηζκνχ ηεο δαπάλεο πνπ δίλεηαη απφ ην Δ.Γ.Λ.. 
22

 

Γεληθά, νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ θφζηνπο, εμφδνπ θαη δαπάλεο 

ζπλνςίδνληαη ζην φηη ην θφζηνο φηαλ πάςεη λα ππάξρεη απεηθνλίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ελψ ην έμνδν είλαη κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, ζηε ρξήζε ζηελ νπνία θαη πξαγκαηνπνηείηαη.  Δδψ 

θαίλεηαη πσο ην έμνδν ππάξρεη ζαλ θφζηνο, ελψ ην θφζηνο δελ ππάξρεη ζαλ έμνδν. Ζ 

δαπάλε απφ ηελ άιιε, απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ θφζηνπο είηε ζε 

έμνδν, είηε ζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
23

 

 

1.2 Κατηγορίες κόστους 

 

ηελ ππνελφηεηα απηή, ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

δηαρσξίδεηαη ην θφζηνο. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί ην θφζηνο αλάινγα κε ην ζηάδην 

θαη ηε κνξθή ζηελ νπνία αλαιχεηαη. Σα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αλαιχεηαη ην 

θφζηνο είλαη αλάινγα κε ηε θχζε, ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηφηεηαο, ην ρξφλν 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαη ην βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο.
24

 Αλάινγα κε ηε 

θχζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην θφζηνο 

κπνξεί λα δηαθξηζεί κφλν θαη‘ είδνο. Έλα παξάδεηγκα, είλαη ε κνξθή ηνπ θφζηνπο 

πνπ ππάξρεη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε απηή ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε θφζηνο πιηθψλ, εξγαηηθψλ ή θαη απνζβέζεσλ 

ησλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γεληθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
25

 

Σν θφζηνο επίζεο κπνξεί λα αλαιπζεί θαη κε βάζε ηηο πεξηνρέο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην θφζηνο αλαιχεηαη κε βάζε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Δπίζεο, ην θφζηνο 

αλαιχεηαη θαη κε βάζε ην ρξφλν πνπ απηφ πξνζδηνξίδεηαη. χκθσλα κε απηφ ην 

δηαρσξηζκφ, ην θφζηνο είλαη είηε ηζηνξηθφ, ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη σο πξαγκαηηθφ 

                                                             
22 Φάθνο, Γ. (2007). Κοζηολόγηζη: Βιομησανική και Γιοικηηική Λογιζηική. Σφηζεο Ν. & ηα Δ.Δ. 

23 Κερξάο, Η. (2010). Κοζηολόγηζη καηά Κλάδο Δπισειπήζεων με ηην Ομάδα 9 ηος Δ.Γ.Λ.Σ. ηακνχιε 
24 Κερξάο, Η. (2009). Η Σύγσπονη Κοζηολόγηζη καηά Γπαζηηπιόηηηα. ηακνχιε 
25 Lucey, T. (2008). Costing (7th edit.). Cencage 
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είηε πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη γηα απηφ είλαη είηε εθηηκψκελν, είηε πξφηππν θφζηνο. Σέινο, ζχκθσλα κε ην 

βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο, ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη είηε πξαγκαηηθφ, 

φηαλ αθνξά ζηνλ πξαγκαηηθφ βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο, θαλνληθφ φηαλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληθφ βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζχκθσλα 

κε ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο, άξηζην, φηαλ αλαθέξεηαη ζην άξηζην επίπεδν πνπ ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, πξαγκαηνπνηψληαο ην πην επλντθφ θφζηνο. 

Έπεηηα, ην θφζηνο ζχκθσλα κε ην βαζκφ απαζρφιεζεο δηαρσξίδεηαη θαη ζε 

δηαθνξηθφ ή νξηαθφ.
26

 

Έρνληαο δνζεί νη βαζηθέο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ν 

νξηζκφο απηνχ, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ νη βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θφζηνπο, 

αλάινγα κε ην πψο ζπκκεηέρεη ή δε ζπκκεηέρεη ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, νη 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην κε παξαγσγηθφ θφζηνο, ην 

θφζηνο πξντφληνο θαη ην θφζηνο πεξηφδνπ, ην κεηαβιεηφ θαη ζηαζεξφ θφζηνο θαη ην 

άκεζν θη έκκεζν θφζηνο. 
27

 

 

1.2.1 Κόζηνο παξαγωγήο θαη κε παξαγωγηθό θόζηνο 

 

Σν θφζηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε παξαγσγηθφ θαη κε παξαγσγηθφ. Σν παξαγσγηθφ 

θφζηνο κπνξεί λα ην ζθεθζεί θαλείο σο ην θφζηνο εθείλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πξψησλ πιψλ ζε ηειηθά πξντφληα ηα νπνία 

πξννξίδεηαη λα πσιεζνχλ. Πεξαηηέξσ, ην παξαγσγηθφ θφζηνο ρσξίδεηαη ζε 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά. 

Άμεζα ςλικά: ηελ θαηεγνξία απηή ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο αλήθεη ην θφζηνο 

φισλ ησλ πιηθψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ απηνχζηα ζην πξντφλ ην 

νπνίν βαζηθά πσιεί κία επηρείξεζε. Γίλνληαο έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ άκεζσλ πιηθψλ, έλα αξηνπνηείν, ζεσξεί σο θφζηνο άκεζσλ πιηθψλ ην 

                                                             
26 Βαξβάθεο, Κ. (2005). Θεωπία ηος Κόζηοςρ: Το κόζηορ και οι επισειπημαηικέρ αποθάζειρ .Βαξβάθεο 

Κ. 

27 Βαξβάθεο, Κ. (2005). Θεωπία ηος Κόζηοςρ: Το κόζηορ και οι επισειπημαηικέρ αποθάζειρ .Βαξβάθεο 

Κ. 



Κεφάλαιο 1 : Κόςτοσ και Κοςτολόγηςη 

 

[19] 

 

γάια, ην αιεχξη, ην βνχηπξν, ην αιεχξη, ηε δάραξε θιπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα παξαρζεί ην ηειηθφ πξντφλ ςσκί. 
28

 

Άμεζη επγαζία: Σν θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο αθνξά ζηα άηνκα ηα νπνία 

απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. πλερίδνληαο 

κε ην παξάδεηγκα ηνπ αξηνπνηείνπ, ην θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο ζα είλαη ηνπ ζεθ θαη 

ησλ βνεζψλ ηνπ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ςσκηνχ. 
29

 

Άμεζα έξοδα: Σα άκεζα έμνδα είλαη έμνδα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ άκεζσλ πιηθψλ ή εξγαζίαο, αιιά παξφια απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ηειηθφ 

πξντφλ πνπ πσιείηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε κηαο επηρείξεζεο ε νπνία 

πσιεί έλα πξντφλ ην νπνίν έρεη ηελ επσλπκία θάπνηαο αιπζίδαο, ηα έμνδα ηα νπνία 

γίλνληαη γηα λα απνθηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπνζέηεζεο ηεο επσλπκίαο επάλσ ζην 

πξντφλ απνηεινχλ θφζηνο άκεζσλ εμφδσλ. 
30

 

Μεηαβληηά Γενικά Βιομησανικά Έξοδα Παπαγυγήρ: Ζ θαηεγνξία απηή 

παξαγσγηθνχ θφζηνπο ζρεηίδεηαη κε ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη αλάινγα κε 

ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα βηνκεραλία, αλ γηα ηελ παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ πξντφληνο απαηηείηαη ε πξφζιεςε ελφο επηπιένλ ππαιιήινπ 

πνπ ζα θαηέρεη ην ξφιν ηνπ επηβιέπνληα, ηφηε ν κηζζφο απηνχ εληάζζεηαη ζηα 

κεηαβιεηά γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. 
31

 

Σηαθεπά Γενικά Βιομησανικά Έξοδα Παπαγυγήρ: Ζ θαηεγνξία απηή παξαγσγηθνχ 

θφζηνπο ζπκπεξηιακβάλεη ηα έμνδα ηα νπνία δε κεηαβάιινληαη κε ην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο, εληνχηνηο φκσο αθνξνχλ ζε έμνδα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

δηεμαρζεί ε παξαγσγή. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ην ελνίθην ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε παξαγσγή, ή ην ελνίθην ησλ κεραλεκάησλ.
32

 

                                                             
28 Κσιέηζε, Μ., Κνέλ, ., & Βεληέξεο, Γ. (2005). Λογιζηική Κόζηοςρ. Pela Ioannidou Publishing 
29 Βεληέξεο, Γ., Κνέλ, ., & Κσιέηζε, Μ. (2005). Λογιζηική Κόζηοςρ: Απσέρ κι Δθαπμογέρ. Ησαλλίδνπ 

Π. & ΗΑ Ο.Δ. 

30 Βεληέξεο, Γ. (1986). Λογιζηική Κόζηοςρ. κπίιηαο. 

31 Καξδαθάξε, Κ. (1996). Αναλςηική Λογιζηική Δκµεηάλλεςζηρ, Βιοµησανική Λογιζηική και Λογιζηική 

Κόζηοςρ. ΔΛΛΖΝ. 

32 Βεληέξεο, Γ., Κνέλ, ., & Κσιέηζε, Μ. (2005). Λογιζηική Κόζηοςρ: Απσέρ κι Δθαπμογέρ. Ησαλλίδνπ 

Π. & ΗΑ Ο.Δ. 
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Έρνληαο αλαιχζεη ην παξαγσγηθφ θφζηνο, ηψξα ζα αλαιπζνχλ νη θαηεγνξίεο 

ηνπ κε παξαγσγηθνχ θφζηνπο. Δθηφο απφ ην θφζηνο ην νπνίν αθνξά ζηελά ηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, ππάξρεη θαη θφζηνο ην νπνίν δελ αθνξά ζηελ παξαγσγή 

απηή θαζαπηή. Σα είδε ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο κπνξνχλ λα ζπκππθλσζνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Γιοικηηικό κόζηορ: Σν δηνηθεηηθφ θφζηνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε κηαο αιπζίδαο 

θαηαζηεκάησλ, ζην θφζηνο δηνίθεζεο ηνπ θεληξηθνχ. Σν πνζνζηφ ην νπνίν δίλεηαη 

θάζε κήλα ζηα θεληξηθά ψζηε λα θαιχπηεη ην θφζηνο ηνπ, απνηειεί ην δηνηθεηηθφ 

θφζηνο.
33

 

Κόζηορ πυλήζευν: Σν θφζηνο απηφ έρεη λα θάλεη κε ηα έμνδα πνπ γίλνληαη ψζηε λα 

πσιεζεί ην πξντφλ απηφ. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ηεο χπαξμεο ηνπ πσιεηή ν 

νπνίνο επηζθέπηεηαη άιιεο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο ψζηε λα θάλεη επαθέο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα ππάξμεη ε ηειηθή πψιεζε. 
34

 

Κόζηορ διανομήρ: Όπσο ζπλάγεηαη εθ ηεο νλνκαζίαο ηνπ, ην θφζηνο απηφ 

ζπκπεξηιακβάλεη θάζε έμνδν πνπ δηελεξγείηαη ψζηε λα κεηαθεξζεί ην πξντφλ ζηνλ 

πειάηε. Σν θφζηνο απηφ δελ είλαη κφλν ην κεηαθνξηθφ ησλ νρεκάησλ, αιιά θαη ην 

θφζηνο ηεο απνζήθεο πνπ δηαηεξνχληαη ηα πξντφληα. 
35

 

Χπημαηοοικονομικό κόζηορ: ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα φπνηα έμνδα 

ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ 

θφζηνπο είλαη ε απνπιεξσκή δαλείνπ ην νπνίν έρεη πάξεη ε επηρείξεζε ψζηε λα 

κπνξέζεη λα παξάγεη ή λα επελδχζεη.
36

 

 

1.2.2  Κόζηνο πξνϊόληνο θαη θόζηνο πεξηόδνπ 

 

Σν θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη ηα άκεζα πιηθά, άκεζα εξγαηηθά, θαη 

ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

ηεο επηρείξεζεο. Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ ησλ άκεζσλ πιηθψλ, άκεζεο εξγαζίαο, 

                                                             
33 Βαξβάθεο, Κ. (2005). Θεωπία ηος Κόζηοςρ: Το κόζηορ και οι επισειπημαηικέρ αποθάζειρ .Βαξβάθεο 

Κ 
34 Γθίλνγινπ, Γ., Σαρπλάθεο, Π., & Μσπζή, . (2005). Γενική Χπημαηοοικονομική Λογιζηική. Rosili. 

35 Κνληάθνο, Α., Μαξγαξψλεο, Κ., & Εαξίθεο, Α. (2009). Λογιζηική Κόζηοςρ ζε Δςπώ. Παξίθνο Γ. & 

ΗΑ Δ.Δ 
36 Παπαδέαο, Π. (2010). Χπημαηοοικονομική Λογιζηική Πληποθόπηζη. Παπαδέαο Π 
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θαη γεληθά θαηαζθεπήο είλαη επίζεο θφζηνο απνζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη απηά είλαη ηα 

απαξαίηεηα έμνδα ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ.
37

  

Σν θφζηνο πεξηφδνπ δελ είλαη έλα απαξαίηεην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο. Χο απνηέιεζκα, ην θφζηνο πεξηφδνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα 

πξντφληα ή ζην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ. Οη δαπάλεο πεξηφδνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη 

κε ηελ πψιεζε ή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ή ηεο γεληθήο δηνίθεζεο. Σα έμνδα 

πεξηφδνπ αλαθέξνληαη σο έμνδα ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

1) ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηα έζνδα 

2) φηαλ ιήμνπλ, ή  

3) θαηά ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν. 

Δθηφο απφ ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηα γεληθά δηνηθεηηθά έμνδα, ηα πεξηζζφηεξα έμνδα 

απφ ηφθνπο απνηεινχλ  κηα δαπάλε ηεο πεξηφδνπ.
38

 

 

1.2.3 ηαζεξό θαη κεηαβιεηό θόζηνο 

 

Όια ηα έμνδα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο: ζε πάγηα έμνδα θαη κεηαβιεηά έμνδα. ηαζεξφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο 

πνπ είλαη αλεμάξηεην ηεο παξαγσγήο. Απηφ παξακέλεη ζηαζεξφ θαζ 'φιε ηε ζρεηηθή 

ζεηξά παξαγσγήο θαη ζπλήζσο ζεσξείηαη κε αλαθηήζηκν γηα ηε ζρεηηθή ζεηξά (δελ 

έρνπλ ζρέζε κε απνθάζεηο εμφδνπ). Σν ζηαζεξφ θφζηνο ζπρλά πεξηιακβάλεη ελνίθην, 

θηίξηα, κεραλήκαηα, θιπ. Σν κεηαβιεηφ θφζηνο απφ ηελ άιιε είλαη ην θφζηνο πνπ 

πνηθίιιεη αλάινγα κε έμνδν. 
39

 

Γεληθά, ην κεηαβιεηφ θφζηνο απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία θαη ην θεθάιαην. Οη κεηαβιεηέο δαπάλεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κηζζνχο, 

ινγαξηαζκνχο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή, θ.ιπ. ηε ινγηζηηθή επίζεο ζπρλά αλαθέξνληαη θαη κηθηά έμνδα. Απηά 

είλαη απιά ην θφζηνο πνπ εκθαλίδεη ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ κέξνο. Έλα παξάδεηγκα 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ειεθηξηθή ελέξγεηα - ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία 
                                                             
37 Drury, C. (1994). Costing: An Introduction. Chapman & Hall 
38 Βαξβάθεο, Κ. (2005). Θεωπία ηος Κόζηοςρ: Το κόζηορ και οι επισειπημαηικέρ αποθάζειρ .Βαξβάθεο 

Κ. 

39 Alain, G. (1999). A primal-dual approach for capacity-constrained production planning with variable 

and fixed costs. Computers & Industrial Engineering, 37(1-2), ζζ. 93-96 
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κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ παξαγσγή, αιιά αλ δελ παξάγεη έλα εξγνζηάζην κπνξεί λα 

εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη έλα νξηζκέλν πνζφ ελέξγεηαο κφλν γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ.
40

   

 

1.2.4 Άκεζν θη έκκεζν θόζηνο 

 

Σν άκεζν θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ κπνξεί εχθνια λα εληνπηζηεί ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, γηα απηφ νλνκάδεηαη πνιιέο θνξέο θαη θφζηνο 

αληηθεηκέλνπ, φπσο έλα πξντφλ, νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πξντφληνο, ή ε εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο. Ζ έλλνηα ηνπ άκεζνπ θφζηνπο έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ, σο ππνθαηεγνξία 

ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο γηα ηελ άκεζε εξγαζία θαη άκεζα πιηθά. Σν άκεζν θφζηνο 

είλαη ζπρλά, αιιά φρη πάληα, κεηαβιεηφ θφζηνο. Σν κεηαβιεηφ θφζηνο φπσο 

παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ, απμάλεηαη θαζψο θαηαζθεπάδνληαη πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο ηνπ πξντφληνο. Χο απνηέιεζκα, νη πξψηεο χιεο είλαη κεηαβιεηφ θαη άκεζν 

θφζηνο. Αιιά, αλ ππάξρεη έλαο επφπηεο ζηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, ν κηζζφο ηνπ είλαη πηζαλψο αλεμάξηεηνο απφ ην κέγεζνο 

ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θη έηζη απνηειεί έλα ζηαζεξφ θφζηνο.
41

 

Σν έκκεζν θφζηνο είλαη εθείλν πνπ δελ είλαη άκεζα θαηαινγηδφκελν ζε έλα 

αληηθείκελν θφζηνπο, φπσο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή πξντφλ. Σν έκκεζν 

θφζηνο κπνξεί λα είλαη είηε ζηαζεξφ είηε θπκαηλφκελν. Οη έκκεζεο δαπάλεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε  δηνίθεζε, ην πξνζσπηθφ θαη ην θφζηνο ηεο αζθάιεηαο, θαη είλαη 

επίζεο γλσζηά σο γεληθά έμνδα. Απηνί είλαη εθείλα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή.
42

  

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ. Απηέο είλαη νη ζηαζεξέο έκκεζεο 

δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ή δαπάλεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ή εηαηξεία φπσο ε κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο ζην εξγνηάμην, 

θαηαζθεπή δξφκσλ θ.ιπ. Σν άιιν είλαη επαλαιακβαλφκελεο νη έκκεζεο δαπάλεο πνπ 

                                                             
40 Bhimani, A., Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (1998). Management and Cost Accounting. 

Prentice-Hall 
41 Βεληέξεο, Γ. (1986). Λογιζηική Κόζηοςρ. κπίιηαο. 

42 Rogozhin, A., Gallaher, M., Helfand, G., & McManus, W. (2010). Using indirect cost multipliers to 

estimate the total cost of adding new technology in the automobile industry. International Journal of 

Production Economics, 124(2), pp. 360-368 
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πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλαιακβάλνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, 

φπσο ε πιεξσκή ησλ κηζζψλ.
43

  

 

1.3 Έλλνηα ηεο θνζηνιόγεζεο 

 

Ζ θνζηνιφγεζε είλαη κηα ηερληθή θαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ 

θφζηνπο. Ζ ηερληθή απηή απνηειείηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
44

 Ζ 

δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ή ζπκβαηηθή θνζηνιφγεζε, ή ηελ πξφηππε ή 

νξηαθή θνζηνιφγεζε.
45

 Ζ θνζηνιφγεζε είλαη ε ηαμηλφκεζε, θαηαγξαθή θαη 

θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηεο δηνίθεζεο.
46

 

Πεξηιακβάλεη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο θάζε θαλνληζκνχ, εξγαζίαο, ζχκβαζεο, 

δηαδηθαζίαο, ππεξεζίαο ή κνλάδαο πνπ κπνξεί λα είλαη θαηάιιεινο. Αζρνιείηαη κε ην 

θφζηνο ηεο παξαγσγήο, πψιεζεο θαη δηαλνκήο. Δίλαη, επνκέλσο, ε παξνρή απηήο ηεο 

αλάιπζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δαπαλψλ ε νπνία ζα επηηξέςεη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο παξαγσγήο ή ηεο ππεξεζίαο λα εμαθξηβσζεί κε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ηαπηφρξνλα λα απνθαιχςεη απφ ηη αθξηβψο απνηειείηαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο (δειαδή ε αμία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ην χςνο ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ εξγαζίαο θαη άιια έμνδα), έηζη ψζηε λα ειέγρνπλ θαη 

λα κεηψλνπλ ην θφζηνο.
47

 

                                                             
43

 Drury, C. (2007). Management and Cost Accounting. Thomson Learning 
44 Σαηζηφπνπινο, Ζ., & Υαηδεγηαλλάθεο, Γ. (2010). Βιομησανική Γιοίκηζη & Κοζηολόγηζη. 

Παπαζσηεξίνπ. 

45 Drury, C. (1994). Costing: An Introduction. Chapman & Hall. 
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States. Management Accounting Research, 2, ζζ. 3-13. 
47 Βεληέξεο, Γ., Κνέλ, ., & Κσιέηζε, Μ. (2005). Λογιζηική Κόζηοςρ: Απσέρ κι Δθαπμογέρ. Ησαλλίδνπ 

Π. & ΗΑ Ο.Δ. 
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χκθσλα κε ηνλ Wheldon et.al (1998), ε Λνγηζηηθή Κφζηνπο ζεσξείηαη ε 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο θνζηνιφγεζεο, νη κέζνδνη θαη ηερληθέο γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ησλ εμφδσλ θαη ε αλάιπζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ή θαη ηνπ επηπιένλ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ή κε πξφηππα. Έηζη, 

ε θνζηνιφγεζε αθνξά ζηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε, ηε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

θφζηνπο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο. 

Θεζπίδεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ην πξφηππν θφζηνο θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο ή ζηα πξντφληα θαη ζρεηίδεηαη επίζεο κε 

ηελ αλάιπζε ησλ δηαθπκάλζεσλ, ηελ απνδνηηθφηεηαο θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο 

θνηλσλίαο.  

Ζ Λνγηζηηθή Κφζηνπο είλαη ε εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ θφζηνπο, ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ επηζηήκε, ηελ 

ηέρλε θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο 

θεξδνθνξίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απηά γηα ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ιήςεο απνθάζεσλ. Έηζη, ε ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο 

είλαη ε επηζηήκε, ε ηέρλε θαη ε πξαθηηθή ελφο θνζηνιφγνπ. 
48

  Δίλαη επηζηήκε, δηφηη 

είλαη έλα ζψκα, κηα  ζπζηεκαηηθή γλψζε πνπ έρεη νξηζκέλεο αξρέο ηηο νπνίεο έλαο 

ινγηζηήο ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ. Δίλαη κηα ηέρλε πνπ απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επηδεμηφηεηα κε ηελ νπνία 

έλαο ινγηζηήο ηνπ θφζηνπο είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

θφζηνπο ζε δηάθνξα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα. Ζ πξαθηηθή πξνυπνζέηεη ηηο ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο ηνπ θνζηνιφγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο. Οη πξνζπάζεηεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο δηαρείξηζεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 
49

 

 

1.3.1 θνπόο θαη ζεκαζία ηεο θνζηνιόγεζεο 

 

Ζ θνζηνιφγεζε ή θαη ινγηζηηθή θφζηνπο ή δηνηθεηηθή ινγηζηηθή, θξαηεί ηελ 

νλνκαζία απηή ήδε απφ ην 1930. Ζ έλλνηα απηή ηεο θνζηνιφγεζεο ή ινγηζηηθήο ηνπ 

                                                             
48 Bhimani, A., Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (1998). Management and Cost Accounting. 

Prentice-Hall. 
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θφζηνπο, κεηέπεηηα εμειίρζεθε ζηε δηνίθεζε ηνπ θφζηνπο. Ζ δηνίθεζε ηνπ θφζηνπο 

έηζη φπσο εθαξκφδεηαη αθφκε θαη ζήκεξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, βαζίδεηαη ζε αξρέο νη 

νπνίεο ππήξραλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Βέβαηα, νη αξρέο απηέο ζπλερψο 

εμειίζζνληαη.
50

 

Κη εδψ, ιφγσ ηεο ζχγρπζεο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, νη νξηζκνί πνπ δφζεθαλ 

γηα ηε δηνίθεζε θφζηνπο ήηαλ αξθεηνί θαη ζπλδπάδνπλ αξθεηέο πηπρέο ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε θφζηνπο θαηά κεξηθνχο απνηειεί 

θπξίσο ινγηζηηθή θφζηνπο, ε νπνία θαη ζηνρεχεη ζην λα θαζνξίζεη ην θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο. Καηά κία άιιε άπνςε, απνηειεί κέγεζνο ην νπνίν κεηξά ιεηηνπξγηθνχο 

παξάγνληεο παξαγσγήο, νη νπνίνη δελ απνδίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Τπάξρεη επίζεο θαη ε άπνςε φηη ε δηνίθεζε θφζηνπο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο θαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζεσξείηαη είηε 

ζπλψλπκε είηε ηαπηφζεκε έλλνηα.
51

 Σν φηη ε δηνίθεζε θφζηνπο αληηκεησπίδεηαη σο 

δηαθξηηή έλλνηα, ζεκαίλεη πσο νη βαζηθέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο σο πξνο ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ αλαθνξψλ πνπ απεπζχλνληαη ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ. 

ήκεξα, ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο θφζηνπο ηείλεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά 

πεδία: Σεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ.
52

 

Μηα άπνςε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή θφζηνπο, είλαη φηη απηή 

έρεη θαζαξά ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηε δηνίθεζε. πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη πσο 

ν θιάδνο απηφο πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο, παξέρνληαο απνθιεηζηηθά πιεξνθνξηαθφ 

αληηθείκελν ζηε δηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Όπνπ ινγηζηηθή θφζηνπο, απηή 

αλαθέξεηαη σο έλα φξγαλν ηεο δηνίθεζεο, κε ην νπνίν θαη κεηξά , αλαιχεη θαη 

ππνινγίδεη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. Δπηπιένλ, ε ινγηζηηθή θφζηνπο σο φξγαλν ηεο δηνίθεζεο 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  θαζψο θαη ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο.
53
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Καηά κία άιιε άπνςε, ε θνζηνιφγεζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο 

ηεο ζπγθέληξσζεο, θαηάηαμεο θη επηκεξηζκνχ ησλ δαπαλψλ ψζηε λα κπνξέζεη κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα λα πξνζδηνξίζεη θαηάιιεια ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, αιιά επηπιένλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ηκεκάησλ ή ηνκέσλ 

ηεο.
54

 Οξίδεη δε ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν παξέρεη 

πιεξνθφξεζε, ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη εθηθηή ε δηαδηθαζία ηεο 

θνζηνιφγεζεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο βαζκφο νξγάλσζεο θη 

αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθνξνπνηείηαη απφ επηρείξεζε 

ζε επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα ηηο ίδηεο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο. Απηφ πξνζαξκφδεηαη ινηπφλ θάζε θνξά απφ ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Ο βαζκφο αλάπηπμήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη κέζα ζε απηφ 

ππάξρεη πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ινγηζηηθή θη άιια ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε κηζζνδνζία 

θαη ην κεηξψν παγίσλ. 
55

  

Ο ζθνπφο θη ε ζεκαζία ηεο θνζηνιφγεζεο ζήκεξα είλαη πνιχπιεπξε. 

Παιαηφηεξα, ε ινγηζηηθή θφζηνπο σο μερσξηζηφο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο, είρε 

εθηεηακέλε ζεκαζία ζηηο βηνκεραλίεο, γηα απηφ θαη νλνκαδφηαλ Βηνκεραληθή 

Λνγηζηηθή. ήκεξα φκσο, ε ινγηζηηθή θφζηνπο έρεη εθηεηακέλε ζεκαζία, ιφγσ ηνπ 

φηη παξέρεηαη πιεξνθφξεζε θαη ζε επηρεηξήζεηο ακηγψο εκπνξηθέο ή θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζην δεκφζην, είηε νη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη 

θαλείο αθνξνχλ θεξδνζθνπηθνχο ή κε. Ζ παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θφζηνπο 

κηαο κνλάδαο ζην ζχλνιν ή θαη θάζε ηνκέα ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ ε 

απνκφλσζε κεγεζψλ φπσο ησλ θεξδψλ ή ησλ εζφδσλ είλαη ειιηπήο θαη δελ 

απνηππψλεη πιήξσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θη απνδνηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ή νξγαληζκνχ.
56

 

Ζ ζεκαζία ηεο ινγηζηηθή θφζηνπο έγθεηηαη πεξαηηέξσ θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο απηή επηηειεί. Ηδηαίηεξα, κία απφ ηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο είλαη ην λα κεηξά θαη λα πξνυπνινγίδεη ην 
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θφζηνο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ  ηα νπνία παξάγνληαη απφ κία νηθνλνκηθή 

κνλάδα. κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ, κπνξεί ην θφζηνο λα πξνθαζνξηζηεί γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία θαη λα απνηειεί εθεμήο ην πξφηππν θφζηνο 

απηψλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνυπνινγηζκφο ή πξνθαζνξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο κπνξεί λα κελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη ζην θφζηνο ελφο επηκέξνπο ηνκέα ή θιάδνπ 

ηεο κνλάδαο. 
57

 

Έπεηηα, κεηά απφ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη 

θαζνξηζκνχ πξφηππνπ θφζηνπο, επίζεο ζεκαληηθή είλαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζε απηφ θαη ελ ηέιεη ην 

δηακνξθψλνπλ. Γεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο ζπκπεξηιακβάλεη ζπζζψξεπζε 

ησλ εμφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ, ε αλάιπζε απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Αθνχ 

πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζε απηφ, ην θφζηνο 

απνηππψλεηαη σο θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ην νπνίν θαη 

επηκεξίδεηαη ζηα δηάθνξα θέληξα θφζηνπο, ηαμηλνκείηαη θαη θαηαλέκεηαη 

θαηάιιεια.
58

 

Σέινο, ζπκππθλψλνληαο ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ε ινγηζηηθή θφζηνπο 

επηηειεί θαη ηνλ πιεξνθνξηαθφ ηεο ραξαθηήξα, παξνπζηάδνληαο ην θφζηνο ζηα 

δηάθνξα θέληξα απηνχ ζηνπο ηζχλνληεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο είηε γηα ηε κείσζε απηνχ, είηε γηα ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ηνπ, αιιά θαη ζε φια ηα ηξίηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρεηξήζεσο.  

Ζ ινγηζηηθή θφζηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη 

πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γηα λα 

γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο θαη λα ηεξεί ζχζηεκα 

βηβιίσλ ην νπνίν επίζεο λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ 
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ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ εληφο θη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο, ην 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ή ην πξφηππν κπνξεί λα ειέγρεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ, 

ψζηε λα κπνξεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα λα ειέγρεη ην θαηά πφζν ν αξρηθφο ζηφρνο πνπ 

έζεζε έρεη επηηεπρζεί κε ην πέξαο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ.
59

 

Δλδηαθέξνλ πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν κπνξεί λα παξάζρεη ην θφζηνο, φηαλ 

αλαιχεηαη σο πξνο ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνρέο, ηκήκαηα ή θαη πξντφληα 

ζηα νπνία παξαηεξείηαη φηη ην θφζηνο έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή σο πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ θαη ζε πνην απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ηκήκαηα, 

πεξηνρέο θαη πξντφληα παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν θφζηνπο. Σν 

παξαηεξνχκελν θφζηνο απηφ κπνξεί επηπιένλ λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο παξαγσγήο, ηερληθψλ θαη πξντφλησλ, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο σο πξνο ην θφζηνο.
60

 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνθιή Ηγλαηηάδε
61

 νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο 

είλαη νη εμήο: 

 Ο θαζνξηζκφο αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. 

 Ζ ππνβνήζεζε ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

 Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο κε ηελ 

Λνγηζηηθή Κφζηνπο: 

 Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζεη ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη. Απεπζχλεηαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο επηρεηξήζεσο, δειαδή ζηνπο πξνκεζεπηέο, 

ηνπο θεθαιαηνχρνπο, ηνπο κεηφρνπο, ηηο ηξάπεδεο, ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο  θ.ά. 

 Ζ Λνγηζηηθή Κφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο 

απφ ηνπο ππεπζχλνπο θαη ηνπο managers. Έρεη σο ζηφρν ηελ εζσηεξηθή 

αλαδηάξζξσζε θαη ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ.
62
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1.3.2 Ζ θνζηνινγηθή νξγάλωζε ηωλ νηθνλνκηθώλ κνλάδωλ 

 

Ζ θνζηνινγηθή νξγάλσζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε 

δηάθξηζε θαη ζρεκαηηζκφ πεξαηηέξσ θνζηνινγηθψλ ππνδηαηξέζεσλ. Απηέο νη 

θνζηνινγηθέο ππνδηαηξέζεηο έρνπλ σο ζηφρν ην λα πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο πνπ 

εμάγεηαη απφ ην φηη ππάξρνπλ απηέο νη κνλάδεο (ζηαζεξφ θφζηνο) θαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο (κεηαβιεηφ θφζηνο). Μάιηζηα, γηα ηηο θνζηνινγηθέο απηέο 

ππνδηαηξέζεηο, ε νλνκαζία πνπ έρεη δνζεί θη είλαη επξχηεξα γλσζηή απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία είλαη «Κέληξα» ή «Θέζεηο» θφζηνπο θαη πεξηγξάθεη αθξηβψο απηέο ηηο 

ππνδηαηξέζεηο σο πξνο ηελ θνζηνιφγεζε κνλάδσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
63

 

χκθσλα κάιηζηα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ.), 

πξνβιέπνληαη πέληε ζπγθεθξηκέλα θέληξα θφζηνπο, ζηα νπνία θαη ζπκππθλψλεηαη ε 

ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε γηα ην θφζηνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο.  Σα πέληε απηά θέληξα είλαη ηα παξαθάησ:
64

 

 Κέληξν θφζηνπο Γηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 Κέληξν θφζηνπο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

 Λνγηζηηθή Κφζηνπο εκεηψζεηο Δηζεγήζεσλ 

 Κέληξν θφζηνπο ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ – αλαπηχμεσο 

 Κέληξν θφζηνπο ιεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο 

 Κέληξν θφζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο.  

 

1.3.3 Ύπαξμε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάηωλ θνζηνιόγεζεο 

 

Γηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη, θαη ε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο 

φζνλ αθνξά ην θφζηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα.. Δμεηάδνληαο ην 

δήηεκα ηνπ πνηα είλαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, είλαη απαξαίηεην 

πξψηα λα εμεηάζνπκε ηα ζπζηήκαηα πνπ ζπιιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην θφζηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα νη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ηνπ θφζηνπο, έηζη 

ψζηε λα παξάγεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ή γηα άιια κέξε πνπ 
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ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε. πζηήκαηα φπσο ε δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο 

θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο, ζπιιακβάλεη ηηο δαπάλεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ θαη 

αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή δηαδηθαζίεο. Σερληθέο φπσο ε νξηαθή 

θνζηνιφγεζε ή απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε παξνπζηάδνπλ ηφηε ην θφζηνο κε έλαλ 

ηξφπν πνπ είλαη πην θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ε θνζηνιφγεζε άζθεζε 

έρεη ζπζηαζεί. Έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηελ θπβέξλεζε γηα λα εμεγήζεη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο ην θφζηνο ηεο παξνρήο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην θαηάιιειν γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο ζηνπο δηεπζπληέο κηαο εηαηξείαο θαηαζθεπψλ.
65

 

Καηά ηελ εμέηαζε ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπκε θαηά λνπ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπζηαζεί. πζηήκαηα φπσο ε 

θνζηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ θαη ε θνζηνιφγεζε εξγαζίαο, ζπιιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο, 

φπσο απηέο πξνθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή δηαδηθαζίεο. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλαλ 

ηνκέα φπνπ φιεο νη κνλάδεο είλαη παλνκνηφηππεο θαη δελ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ.
66

 

Ζ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πηζαλφ λα απνηειείηαη απφ ζπλερείο, 

επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξεί λα πεξάζεη κηα ζεηξά απφ δηάθνξα 

ζηάδηα, γηα παξάδεηγκα, νη δηεξγαζίεο ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο δάραξεο πνπ 

παξάγνπλ κειάζα θαη ξαθηλαξηζκέλε δάραξε ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Ζ ζπλερήο 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κπνξεί λα έρεη έλαλ αξηζκφ απφ δηαθνξεηηθά κέξε, θαηά ηελ 

νπνία νη πξψηεο χιεο ππνβάιινληαη ζε κηα δηαδηθαζία, ή έρνπλ άιια ζπζηαηηθά πνπ 

πξνζηίζεληαη ζε απηά. Ζ έμνδνο ηνπ θάζε ζηαδίνπ ζα απνηειεί ηελ είζνδν γηα ην 

επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο, νη 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε μερσξηζηφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγίδνληαη θαη 

ε έμνδνο ηνπ θάζε ζηαδίνπ κεηαθέξεηαη ζην θφζηνο γηα λα γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ ζην 

επφκελν ζηάδην. Οη εηζξνέο απφ κεξηθά απφ ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε 

λα απνθηεζεί απφ ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ, 

θαη απηά εθηφο απφ ηα πιηθά ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ θφζηνπο γηα ην επφκελν 

                                                             
65 Al-Omiri, M., & Drury, C. (2007). A survey of factors influencing the choice of product costing 

systems in UK organizations. Management Accounting Research, 18(4), ζζ. 399-424. 
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ζηάδην. Οξηζκέλα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έλα πξντφλ πνπ 

κπνξεί λα πσιεζεί ζε ηξίηνπο, γηα παξάδεηγκα, κειάζα ζηε δηαδηθαζία 

ξαθηλαξίζκαηνο δάραξεο, έηζη ψζηε ην θφζηνο κέρξη απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ηε βάζε γηα ηηο δαπάλεο ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο γηα ην ηειηθφ πξντφλ.
67

 

πλεπψο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην είδνο ησλ δαπαλψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ θνζηνιφγεζε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζα εμαξηεζεί απφ ην πνηα ηερληθή 

ηεο θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε νξηαθή 

θνζηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην κεηαβιεηφ θφζηνο, ελψ ζηελ απνξξνθεηηθή 

θνζηνιφγεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πάγηα γεληθά έμνδα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνζηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ άκεζε παξνρή πιηθψλ θαη ην θφζηνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη ππεχζπλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη. Σα γεληθά έμνδα ηεο παξαγσγήο ζα δηαηεζεί γηα ην πξντφλ 

ζε έλα ινγηθφ ηξφπν.
68
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζεί ν θιάδνο ησλ ΜΜΔ, ν νξηζκφο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο. Ζ 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο ΜΜΔ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζην 

ζεκείν απηφ θαζψο ζα δνζεί ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα δνκεζεί ε 

έξεπλα θαη φια ηα επφκελα θεθάιαηα ζα ζηεξηρζνχλ ζε φζα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ 

ζην παξφλ θεθάιαην. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηηο ΜΜΔ είλαη φηη δελ απνηεινχλ 

κηθξνγξαθίεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, αιιά είλαη κνλαδηθέο θαη κπνξνχλ λα 

ζηαζνχλ κφλεο ηνπο ζαλ μερσξηζηέο νληφηεηεο.
69

 Μεγάιν θνκκάηη ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ έρεη επηδείμεη ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη έκθαζε ζηε κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ ΜΜΔ θαη ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ γηα ηελ εθάζηνηε νηθνλνκία.
70

  Ζ εμέηαζε ηεο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

δπλακηθήο ησλ ΜΜΔ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απφιπηε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο 

θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ νηθνλνκία.  

 

2.1  Ο Κιάδνο ηωλ Μηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ)  

 

Αθνινπζψληαο ηα θαζεκεξηλά λέα είλαη εχθνιν θαλείο λα θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε επξσπατθή νηθνλνκία θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο. Οη δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εμαγνξέο ηνπο, ηα γεληθά ζρέδηα επέθηαζεο 

θαη νη πην πξφζθαηνη θίλδπλνη πησρεχζεσλ απηψλ θπξηαξρνχλ ζηα πξσηνζέιηδα. 

Απηφ φκσο πνπ νη πεξηζζφηεξνη δελ θαηαλννχλ είλαη φηη ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πξνζθέξνπλ δχν ζηηο ηξεηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζπκβάιινπλ ζε πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ νη ΜΜΔ είλαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε  ηεο επξσπατθήο 
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νηθνλνκίαο, ελψ είλαη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηνλ πινχην θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

αλάπηπμε, παξάιιεια κε ην βαζηθφ ηνπο ξφιν ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε.
71

 

Αθφκα πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη ελληά ζηηο δέθα ΜΜΔ είλαη πξάγκαηη πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο. Χο εθ ηνχηνπ νη ζηπινβάηεο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξψπεο είλαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ εξγαζία 

γηα δχν άηνκα θαηά κέζν φξν. Καη απηφ ίζσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη έλα απφ 

ηα πην θαιά θπιαγκέλα κπζηηθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θξηηηθή ηεο απφδνζεο 

ησλ ΜΜΔ (SME Performance Review, SPR) απνηειεί ην θχξην κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε ψζηε λα ηεθκεξηψζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ 

ΜΜΔ θαη λα κειεηήζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο θαη έρεη δχν ζπληζηψζεο, κηα 

επξσπατθή εηήζηα έθζεζε θαη κηα ζεηξά απφ δειηία ηεο εθάζηνηε ρψξαο.
72

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα καο δείρλεη ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ΜΜΔ 

ζηελ εληαία Δπξψπε ησλ 15. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ 6ε ζέζε κε πνζνζηφ 4.1%. 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 2006, 

ην 93.84% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα απαζρνινχλ κέρξη 4 άηνκα, ην 3.24% 

απαζρνινχλ 5-9 άηνκα, ην 1.59% απαζρνινχλ 10-19 άηνκα θαη νη ππφινηπεο απφ 20 

άηνκα θαη πάλσ.  
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Δηθόλα 1: Καηαλνκή ηωλ ΜΜΔ ζηελ εληαία Δπξώπε 

 

2.2 Οξηζκόο θαη ηύπνη ηωλ ΜΜΔ  

 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε Διιάδα θπξίσο απνηειείηαη 

απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Παξ' απηά απφ θαηαβνιήο ρξφλνπ ππήξρε δπζθνιία φζνλ 

αθνξά ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ελφο θνηλνχ νξηζκνχ γηα ηηο ΜΜΔ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο πνηθηιίαο θαη πνηθηινκνξθίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρεη ν θιάδνο. 

Όηαλ φκσο έγηλε αληηιεπηή ε ζεκαζία ησλ ΜΜΔ ζηελ νηθνλνκία κίαο ρψξαο έγηλαλ 

νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί έλαο νιηθφο ιεηηνπξγηθφο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε πξψηε πξνζπάζεηα έγηλε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

Bolton
73

 ε νπνία έδσζε έλα νηθνλνκηθφ θαη έλα ζηαηηζηηθφ νξηζκφ γηα ηηο ΜΜΔ, πνπ 
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πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα-ζθνπνχο. ρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

νξηζκφ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην ηεο αγνξάο 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα δηνηθνχληαη ή λα ζπλδηνηθνχληαη απφ ηδηψηεο θαη 

λα κε δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή δνκή θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο αλαθνξηθά 

κε κεγάιεο εηαηξίεο. Σα παξαπάλσ νηθνλνκηθά θξηηήξηα κεηαθξάζηεθαλ ζε 

ζηαηηζηηθνχο φξνπο αξγφηεξα απφ ηελ ίδηα επηηξνπή. πγθεθξηκέλα ηέζεθαλ ηξεηο 

θχξηνη ζθνπνί, ν πξψηνο αλαθεξφηαλ ζηελ πνζφηεηα ηνπ ΑΔΠ ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ 

νη επηρεηξήζεηο, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο εμαγσγέο θιπ., ν δεχηεξνο αλαθεξφηαλ ζηε 

ζχγθξηζε ηεο δηαρξνληθήο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, ελψ ν 

ηξίηνο απνηεινχζε ζχγθξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ εγρψξησλ ΜΜΔ κε αληίζηνηρεο 

ΜΜΔ ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Παξφια απηά, κηα πην πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

θξηηεξίσλ απνδεηθλχεη φηη έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπο. Βάζεη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νξηζκνχ νη ΜΜΔ δηνηθείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο ζπληδηνθηήηεο 

ρσξίο λα ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή δνκή, ελψ αληίζηνηρα βάζεη ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ νξηζκνχ νη ΜΜΔ κπνξνχλ λα έρνπλ ελδηάκεζα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ζαλ ελδηάκεζνη κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ηεο εηαηξίαο.
74

 

Ζ Διιάδα φληαο ρψξα ηεο ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη ηνλ νξηζκφ απηήο πεξί ησλ 

ΜΜΔ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
75

 ηνλ επίζεκν νξηζκφ ησλ ΜΜΔ, ηνλ νπνίν θαη πηνζεηεί ε 

παξνχζα εξγαζία. Ο νξηζκφο ησλ ΜΜΔ γίλεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βάζεη ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Γηα ηηο 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο αλαθέξεηαη φηη: ―Οι μεζαίερ επισειπήζειρ διαθέηοςν πποζωπικό 

μεηαξύ 50 και 249 αηόμων. Το όπιο ηος κύκλος επγαζιών έσει αςξηθεί ζε 50 εκαη. εςπώ 
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και εκείνο ηος ζςνόλος ηος ιζολογιζμού ζε 43 εκαη. Δςπώ‖. Αληίζηνηρα γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο αλαθέξεηαη φηη: ―Οι μικπέρ επισειπήζειρ διαθέηοςν πποζωπικό μεηαξύ 10 

και 49 αηόμων. Το όπιο ηος κύκλος επγαζιών και ηος ζςνόλος ηος ιζολογιζμού έσει 

αςξηθεί ζηα 10 εκαη. Δςπώ.‖ Οη πνιχ κηθξέο ή κηθξνεπηρεηξήζεηο ―διαθέηοςν 

πποζωπικό μικπόηεπο ηων 10 αηόμων. Έσει ειζασθεί ένα όπιο 2 εκαη. εςπώ για ηον 

κύκλο επγαζιών και για ηο ζύνολο ηος ιζολογιζμού.”  

Όπσο παξαηεξείηαη, ε ΔΔ πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ηφζν ηα νηθνλνκηθά 

φζν θαη ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Bolton
76

 ζηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ. 

Σν θξηηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, παξ' απηά 

ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή  ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη επίζεο 

πςίζηεο ζεκαζίαο θαζψο πξνζδηνξίδεη ηε ζπκβνιή ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο ρψξαο. 

Βάζεη ηνπ νξηζκνχ ησλ ΜΜΔ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο ηχπνη επηρεηξήζεσλ, 

ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ζρέζεο πνπ δηαηεξνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε 

ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην, ην δηθαίσκα ςήθνπ ή ην δηθαίσκα άζθεζεο θπξίαξρεο 

επηινγήο
77

. πγθεθξηκέλα απηέο είλαη νη εμήο: 

 Αλεμάξηεηε επηρείξεζε, πνπ είλαη ε πην ζπλήζεο κνξθή επηρείξεζεο. 

Κξηηήξηα γηα λα ζεσξεζεί κηα επηρείξεζε αλεμάξηεηε είλαη λα κε ζπκκεηέρεη 

ζε άιιε επηρείξεζε κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25%, λα κελ θαηέρεηαη άκεζα θαηά 

25% απφ νπνηνλδήπνηε ηδησηηθφ ή δεκφζην θνξέα θαη λα κε ζπληάζζεη 

παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή λα κελ πεξηέρεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

επηρείξεζεο πνπ ζπληάζζεη παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο. Παξ' απηά ππάξρνπλ 

εμαηξέζεηο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηεί ην φξην ηνπ 25% φπνπ κηα 

επηρείξεζε ζπλερίδεη λα ζεσξείηαη αλεμάξηεηε ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο.  

 πλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζρέζεηο ρσξίο φκσο λα αζθνχο νπζηαζηηθφ έιεγρν ε κία 
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ζηελ άιιε. Σα θξηηήξηα γηα ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη ε θαηνρή 

ηνπ 25%-50% ζπκκεηνρήο ζε απηή θαη αληίζηνηρε θαηνρή ηεο θαηά ην ίδην 

πνζνζηφ απφ ηε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε, θαη επίζεο δελ ζπληάζζεη 

παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη δελ πεξηέρεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

επηρείξεζεο πνπ ζπληάζζεη παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 

 πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ζπάληα πεξίπησζε 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ κέινο κηαο νκάδαο θαη ε πιεηνςεθία ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπο ειέγρεηαη άκεζα ή έκκεζα ή θαηέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε 

άιιε επηρείξεζε ή αζθνχλ θπξίαξρε επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε. Δπίζεο, ε 

ΔΔ γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

έρεη ζπληάμεη ηελ νδεγία 83/349/ΔΟΚ πεξί παγησκέλσλ ινγαξηαζκψλ. ε 

γεληθέο γξακκέο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπληάζζνπλ παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παγησκέλνπο ινγαξηαζκνχο άιισο επηρεηξήζεσλ.  

 

2.3 ΜΜΔ θαη δηνηθεηηθή ινγηζηηθή 

 

Οη εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ ΜΜΔ (κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο) έρνπλ παξνπζηάζεη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ 

πινπνηήζεσλ ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζεσξία ηεο 

ζπλάθεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα εμεγήζεη απηή ηε δηαθνξνπνίεζε. Με βάζε 

ηε ζεσξία ζπλάθεηαο, παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην πεξηβάιινλ, ε 

ηερλνινγηθή δπλακηθή ή ε δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνη 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο ν ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα εμεγήζνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο.  

Οη παξάγνληεο απηνί ζπλήζσο παξαηεξνχληαη ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 

κεγεζψλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΜΜΔ. Οη 

ΜΜΔ ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο δηαρείξηζεο 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα. χκθσλα κε ηνπο Jensen θαη Meckling (1976), εδψ 

αλαθχπηεη ην θιαζηθφ πξφβιεκα θηλήηξσλ κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ. 

ε επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο, δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
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 εθείλεο πνπ απαζρνινχλ 10-249 εξγαδφκελνπο, έρνπλ έζνδα 

απφ 2-50 εθαη. € θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο είλαη 2-43 εθαη. €, κπνξεί λα 

ππάξμεη κηα πνιχ κεγάιε επηξξνή ηνπ επηρεηξεκαηία ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηεο 

εηαηξείαο. Καηά ζπλέπεηα, ν ίδηνο έρεη κηα δπλεηηθά κεγάιε επηξξνή γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο εληφο ηεο εηαηξείαο.  

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζεσξίαο ζπλάθεηαο κε βάζε ηηο έξεπλεο εζηηάδνληαη ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο απφ ηηο ΜΜΔ. Λφγσ ηνπ 

θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη αληίζηνηρα ηεο δηαρείξηζε ησλ ΜΜΔ, νη 

κειέηεο δείρλνπλ φηη ν επηρεηξεκαηίαο ή ε δηαρείξηζε έρνπλ κηα θξίζηκε επίδξαζε 

ζηελ επηρείξεζε.
79

  ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ππάξρεη έλα 

κεγάιν ζψκα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιια άηνκα, π.ρ. δηαρεηξηζηέο. ε απηέο ηηο 

κειέηεο εληνπίζηεθαλ δηάθνξνη ηχπνη επηρεηξεκαηηψλ (Collins, Moore and 

Unwalla,
80

, θαη Smith
81

). 

Μηα αθξαία πεξίπησζε είλαη ν επηρεηξεκαηίαο βηνηερλψλ (CE). Απηφο ν ηχπνο 

κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πεξηνξηζκέλε, ζπρλά ηερληθή εθπαίδεπζε, κηα 

ηζρπξή έκθαζε ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη έλα ζχληνκν ρξνληθφ 

νξίδνληα. Κίλεηξά ηνπ λα είλαη θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο είλαη θαηά θχξην ιφγν ε 

απηνλνκία θαη λα δηαηεξήζεη κία αζθαιή χπαξμε. πλήζσο, είλαη έλα ζρεηηθά 

ζηελφκπαιν άηνκν. Ζ άιιε αθξαία πεξίπησζε είλαη ν Δπθαηξηαθφο Δπηρεηξεκαηίαο 

(Ο.Δ.), ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ κηα επξεία εθπαίδεπζε κε κεξηθψο 

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν. πρλά έρεη πάξεη επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο 
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ζέζεηο εξγαζίαο. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηνπ είλαη ε επηηπρία ζηελ αγνξά θαη λα 

επηηεπρζεί κηα θαιή νηθνλνκηθή απφδνζε.  

ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ κνξθή, ν Ο.Δ. είλαη ζρεηηθά αλνηρηφκπαινο. 

Φπζηθά, ε πξαγκαηηθφηεηα πξνβιέπεη δηάθνξνπο πξφζζεηνπο ηχπνπο κεηαμχ απηψλ 

ησλ δχν άθξσλ (D'Amboise  θαη Muldowney
82

; Chell , Haworth θαη Brearley
83

 , 

Fallgatter
84

,
85

). Πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζε ΜΜΔ έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα ειέγμεη ηε ζπζρέηηζε γηα δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Δίλαη 

εληππσζηαθφ φηη νη κεηαβιεηέο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία / 

δηαρείξηζεο παξνπζηάδνληαη ζε κεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο. Δπηπιένλ, νη 

κεηαβιεηέο ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηεο κειέηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζθνπφο είλαη λα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά νη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

νη νπνίνη έρνπλ θαηαγξαθεί φηη ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ πιαηζίσλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ.  

 

3.1 Παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιόγεζεο 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα αλαιπζνχλ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ 

έρνπλ αθνινπζεζεί θαηά θαηξνχο απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ψζηε λα είλαη 

επθνιφηεξε κεηέπεηηα ε ζχγθξηζή ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα πην ζχγρξνλα. Σα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα εληαίν νδεγφ θφζηνπο, ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηνλ φγθν.. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην παξαδνζηαθφ 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ ζηξεβιψλεη ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηφο ν ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο 

ελζσκαηψλεη ηα γεληθά έμνδα ζε πξντφληα βάζεη ηεο ζρεηηθήο ρξήζεο ηεο άκεζεο 

εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θφζηνο παξνπζηάδνπλ ζπρλά 

αλαθξηβέο ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο.
86

 

Σν πξφβιεκα είλαη ζηελ ππνθείκελε κεζνδνινγία ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο. Απηά, ηεξνχλ ηελ παξαδνρή φηη ηα πξντφληα πξνθαινχλ 

θφζηνο. Κάζε θνξά πνπ κηα κνλάδα ηνπ πξντφληνο παξαζθεπάδεηαη, ππνηίζεηαη φηη 

πθίζηαηαη θφζηνο. Απηή ε ππφζεζε έρεη λφεκα γηα νξηζκέλεο άκεζεο δαπάλεο. Ζ 

παξαδνρή απηή δελ ιεηηνπξγεί γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

άκεζα ζηηο κνλάδεο πξντφληνο. Σν πξφβιεκα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη φηη γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο γεληθά, ε αλαινγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πξάγκαηη αλαιψλεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, δελ αληηζηνηρεί παγθνζκίσο κε 

έλαλ θαη κφλν νδεγφ θφζηνπο. Απηφ ηζρχεη γηα ηηο πην ζχγρξνλεο εηαηξείεο φπνπ ηα 
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πξντφληα παξάγνληαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο.
87

 

Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν θνζηνιφγεζεο είλαη βαζηζκέλν ζηνλ φγθν ηνπ 

θφζηνπο, φπσο είλαη νη άκεζεο ψξεο εξγαζίαο ή ηηο ψξεο ηεο κεραλήο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο. Σν ζπκβαηηθφ κνληέιν 

θνζηνιφγεζεο θαηαιήγεη κε ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ ησλ πξντφλησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πιήξε θνζηνιφγεζε θαη πεξηιακβάλεη κφλν ην θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο, φπσο νξίδεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. Βαζηθά, ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ην θφζηνο άκεζα 

κε ηα πξντφληα, αληί γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο κνλάδεο πξντφληνο. Σν πξφηππν θφζηνο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη έρεη 

μνδεπηεί, αιιά φρη γηαηί μνδεχεηαη. Όηαλ πεξηθφπηνληαη ηα γεληθά έμνδα, πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο, απηά είλαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη 

φρη ε αηηία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πεξηθνπή ησλ γεληθψλ εμφδσλ είλαη πην πηζαλφ 

λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ καθξνπξφζεζκε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο.
88

 

Δδψ είλαη ζεκαληηθφ φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ θφζηνπο απφ 

ηα ζηαζεξά έμνδα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο πνπ θαηαγξάθεηαη 

είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί θαηά ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, ελψ ηα πάγηα έμνδα είλαη 

θαηαρσξεκέλα φια καδί ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο.
89

 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα επξεία, γεληθή 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα λα απνθαζηζηνχλ πνηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα 

θαηαγξαθνχλ. Απηή ε πξνζέγγηζε εκπεξηέρεη φκσο αλαθξίβεηεο. Σα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο έρνπλ κφλν έλα ή ιίγα έκκεζα ζπγθεληξσκέλα θφζηε γηα 

θάζε ηκήκα ή γηα νιφθιεξε ηε βηνκεραληθή κνλάδα. Ζ εθαξκνγή ηνπ θφζηνπο ηνπ 
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παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο θαηά θαλφλα βαζίδεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο θαη ζην φηη νη εθαξκνγέο ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ ζηεξίδνληαη ζπρλά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ ρξεζηκνπνηεί νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ζπλνιηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πξντφλησλ. Με ηε ρξήζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, 

απηφ ζεκαίλεη, επνκέλσο, φηη φιεο νη δαπάλεο πξέπεη λα επηκεξηζηνχλ είηε ζην έλα ή 

ζην άιιν πξντφλ.
90

 

 

3.2 Κνζηνιόγεζε εμαηνκηθεπκέλεο παξαγωγήο ή θνζηνιόγεζε θαηά 

παξαγγειία  

 

Ζ θνζηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ή θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειία είλαη 

έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθεληξψζεη ην θφζηνο 

απφ ηηο εξγαζίεο. Απηέο νη εξγαζίεο κπνξνχλ επίζεο λα νλνκαζηνχλ θαη παξηίδεο, 

αθνχ θάζε εξγαζία είλαη γεληθά κία παξηίδα φκνησλ πξντφλησλ. Κάζε παξηίδα πξέπεη 

λα απνκνλψλεηαη κε θάπνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαθέξεη απφ ηελ άιιε, γηα λα 

γίλεηαη κία μερσξηζηή εξγαζία ζηελ θαζεκία. Αλ νη παξηίδεο ήηαλ φιεο ίδηεο, ζα ήηαλ 

πην πξφζθνξν άιιν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο.
91

 

Όηαλ κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ θνζηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαγσγήο, ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ζα ιάβνπλ ρψξα ζε θάζε εξγαζία. Γεληθά, ε 

δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ιακβάλεηαη κία παξαγγειία γηα κία παξηίδα πξντφλησλ, ε 

παξαγσγή μεθηλά κε εληνιή απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ, ηα πιηθά θη ε εξγαζία 

ζπληάζζνληαη γηα λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή γηα κία παξηίδα πξντφλησλ, ηα γεληθά 

βηνκεραληθά έμνδα επηκεξίδνληαη ζηελ εξγαζία ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ, 

ζπλήζσο αλά ψξα εξγαζίαο ή ψξα εξγαζίαο κεραλήκαηνο, ηα πξαγκαηηθά γεληθά 

βηνκεραληθά έμνδα δελ επεξεάδνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε, εθηφο 

αλ ρξεψλεηαη ζε ινγαξηαζκφ ειέγρνπ.
92

  Ζ άκεζε εξγαζία θαη πιηθά ρξεψλνληαη απφ 
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ην ινγηζηή ζηελ παξαγσγή ζε εμέιημε ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά πνζά πνπ 

πξνθχπηνπλ. Απηά ηα πνζά παξαθνινπζνχληαη ζην θχιν εμαηνκηθεπκέλεο 

θνζηνιφγεζεο, ην νπνίν ηεξείηαη ζπλήζσο κεραλνγξαθηθά θαη παξάιιεια ηεξείηαη 

θαη έλα επηθνπξηθφ θαζνιηθφ γηα θάζε εξγαζία. Ζ αζπλήζηζηε θαηαζηξνθή ή θζνξά 

πιηθνχ ζεσξείηαη θφζηνο πεξηφδνπ θαη κεηαθέξεηαη απφ ηελ παξαγσγή ζε εμέιημε ζε 

μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα ηνλ δηαρεηξηζηεί ε δηνίθεζε.
93

 

Ζ θνζηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο, αιιά φρη ζε φιεο. Οη βηνκεραλίεο πνπ πσινχλ πξντφληα ζε 

παξηίδεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφ. Γίλνληαο έλα παξάδεηγκα 

βηνκεραλίεο ζηελ νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα απηφ, είλαη κία εηαηξείαο 

παξαγσγήο κπινπδψλ, ε νπνία θηηάρλεη παξηίδεο απφ κπινχδεο κε δηάθνξα ινγφηππα 

εηαηξηψλ. Μία ηέηνηα βηνκεραλία κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

θαηά παξαγγειία, αθνχ γηα θάζε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία δνπιεχνπλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κία μερσξηζηή εξγαζία. Σν ζχζηεκα απηφ σζηφζν, κπνξεί λα κελ είλαη 

δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γεληθά ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, αθνχ ηα πξντφληα 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη γηα απηφ λα κελ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε παξηίδεο. 
94

 

 

3.3 Κνζηνιόγεζε ζπλερνύο παξαγωγήο  

 

Ζ θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειία. Ζ 

πεξίπησζε απηή είλαη ηεο καδηθήο παξαγσγήο νκνεηδψλ πξντφλησλ, φπνπ ην θφζηνο 

ζπλδέεηαη κε μερσξηζηέο κνλάδεο πξντφληνο θαη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ην έλα 

απφ ην άιιν. Έηζη, ην θφζηνο παξαγσγήο πξντφληνο ππνηίζεηαη πσο είλαη ην ίδην κε 

ην θφζηνο νπνηνδήπνηε άιινπ πξντφληνο. 
95

 

Παξαδείγκαηα βηνκεραληψλ πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο δηχιηζεο πεηξειαίνπ, παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη 

ρεκηθήο επεμεξγαζίαο. Ζ ζεκαζία πνπ απνθηά ε θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο 
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νθείιεηαη ζην φηη αλ αλαθέξεηαη θαλείο ζε κηα βηνκεραλία ε νπνία επηζπκεί λα 

πξνζδηνξίζεη ην αθξηβέο θφζηνο παξαγσγήο ελφο ιίηξνπ θαχζηκνπ αεξνπνξηθνχ. 

Όηαλ ζην δηπιηζηήξην ππάξρνπλ ρηιηάδεο ηφλνη ηνπ ίδηνπ θαπζίκνπ, είλαη αδχλαην λα 

ππνινγηζηεί ην αθξηβέο θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ππνηίζεηαη πσο θάζε ηφλνο ηνπ 

ίδηνπ θαπζίκνπ έρεη ην ίδην θφζηνο κε έλα άιιν. 
96

 

Ζ θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο είλαη κία ινγηθή πξνζέγγηζε γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ζε αξθεηέο βηνκεραλίεο. Υξεζηκνπνηεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ίδηεο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο, ψζηε λα κελ ππάξρεη αλάγθε λα δνκεζεί εθ 

λένπ ην ζχζηεκα ησλ ινγαξηαζκψλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Απηφ θάλεη πην εχθνιε ηελ 

αιιαγή απφ έλα ζχζηεκα εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ζε έλα ζχζηεκα ζπλερνχο 

παξαγσγήο αλ ππάξμεη ε αλάγθε απηή, ή λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κηθηφ ζχζηεκα πνπ 

λα ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ. 
97
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ, ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά νη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζα αλαιπζνχλ νη κέζνδνη ηεο πιήξνπο θη νξηαθήο θνζηνιφγεζεο, 

θαζψο θαη ε πξφηππε θνζηνιφγεζε. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πξφηππε θνζηνιφγεζε ζα 

παξαηεζεί θαη ν νξηζκφο ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε βάζε ηνλ 

νπνίν απηφ θαζνξίδεηαη.  

 

4.1 Πιήξεο θνζηνιόγεζε 

 

Ζ πιήξεο ή απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

είλαη κία δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ κεηαβιεηνχ θαη ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο ζην πξντφλ.  Μάιηζηα, ππάξρνπλ ηξία είδε ζπζηεκάησλ πιήξνπο 

θνζηνιφγεζεο. Απηά είλαη ε θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειία ή εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαγσγήο,  ε θαηά θάζε θνζηνιφγεζε θαη ε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα.
98

 

Καηά ζπλέπεηα, ε πιήξεο θνζηνιφγεζε, δηαρεηξίδεηαη φια ηα έμνδα σο έμνδα 

παξαγσγήο, είηε είλαη ζηαζεξά είηε κεηαβιεηά. Σν θφζηνο κίαο κνλάδαο πξντφληνο κε 

βάζε ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηα άκεζα πιηθά, ηελ άκεζε εξγαζία θαη 

φια ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Ζ πιήξεο θνζηνιφγεζε επηκεξίδεη έλα κέξνο ησλ 

ζηαζεξψλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ ζε θάζε κνλάδα πξντφληνο, καδί κε ην 

κεηαβιεηφ βηνκεραληθφ θφζηνο. πγθεθξηκέλα, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν ηξφπνο απηφο 

θνζηνιφγεζεο νλνκάδεηαη «πιήξεο», είλαη επεηδή ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα θφζηε 

παξαγσγήο.
99
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4.2 Οξηαθή θνζηνιόγεζε 

 

Ζ νξηαθή θνζηνιφγεζε είλαη κία κέζνδνο θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

θφζηνο δηαρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, δηαθνξεηηθήο θχζεσο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ηα θφζηε αλαγλσξίδνληαη είηε σο ζηαζεξά είηε κεηαβιεηά, ζε ζρέζε κε 

ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο.
100

 

Ζ νξηαθή θνζηνιφγεζε θάλεη δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηα ζηαζεξά θαη ζηα 

κεηαβιεηά θφζηε, φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θη έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζε παξαπάλσ θεθάιαην. Σν νξηαθφ θφζηνο ελφο πξντφληνο είλαη ην 

κεηαβιεηφ ηνπ θφζηνο. Απηφ ζπλήζσο είλαη ε άκεζε εξγαζία, ηα άκεζα πιηθά, ηα 

άκεζα έμνδα θαη ηα κεηαβιεηά γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Ζ νξηαθή θνζηνιφγεζε 

νξίδεηαη σο  ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ηα κεηαβιεηά θφζηε ρξεψλνληαη ζε 

κνλάδεο θφζηνπο θαη ηα ζηαζεξά έμνδα ηεο πεξηφδνπ δε ιακβάλνληαη θαζφινπ ππφςε 

ζηε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπο. ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θφζηνπο θαη ε βνήζεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Χο ζπλεηζθνξά ζηνλ νξηζκφ απηφ ελλνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο. 
101

 

Ο φξνο νξηαθφ θφζηνο θάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη ζην νξηαθφ θφζηνο αλά 

κνλάδα θαη κεξηθέο θνξέο ζην ζπλνιηθφ νξηαθφ θφζηνο ελφο ηκήκαηνο ή κίαο 

παξηίδαο πξντφλησλ ή ιεηηνπξγίαο. Ζ νξηαθή θνζηνιφγεζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

εμαθξίβσζε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο. Δπεηδή ην νξηαθφ θφζηνο είλαη άκεζν θφζηνο, 

απηή ε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο είλαη επίζεο γλσζηή θη σο άκεζε θνζηνιφγεζε. ηελ 

νξηαθή θνζηνιφγεζε, ην ζηαζεξφ θφζηνο δε ρξεψλεηαη πνηέ ζηελ παξαγσγή, θάηη 

πνπ ην δηαθνξνπνηεί άκεζα απφ ηελ πιήξε θνζηνιφγεζε. Αληίζεηα, ην ζηαζεξφ 

θφζηνο αληηκεησπίδεηαη σο ρξέσζε πεξηφδνπ θαη δηαγξάθεηαη απφ ην θέξδνο ή ηε 

δεκία ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνέθπςε.
102
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4.3 Πξόηππε θνζηνιόγεζε 

 

Αλ θάπνηνο ζρεδίαδε έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο, κε γλψζε κφλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ζα ζρεδίαδε έλα ζχζηεκα κε βάζε ην νπνίν ζα 

επηηξεπφηαλ ε ζπιινγή, ε πεξίιεςε θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε ζα ήηαλ ζπλεπήο κε ηελ ππφζεζε φηη φηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ 

θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ηνπ απνζέκαηνο ηέινπο, ηφηε ε πιεξνθνξία πνπ 

παξνπζηάδεηαη αληηπξνζσπεχεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο.  (Γθίλνγινπ, et al, 2005). 

Έηζη, είλαη γηα πνιινχο δπζλφεην ην φηη νη αξρηθέο εγγξαθέο θφζηνπο θαη νη θηλήζεηο 

απνζεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ δε βαζίδνληαη θαζφινπ ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο, αιιά κάιινλ ζην 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο.
103

 

ηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, νη αξρηθέο εκεξνινγηαθέο 

εγγξαθέο ρξέσζεο ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε, ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη, 

πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ησλ εηζξνψλ. Έηζη, θαηά ην ηέινο 

ηνπ κήλα είηε ηνπ ηξηκήλνπ, γίλεηαη κία εγγξαθή πξνζαξκνγήο ή κία εγγξαθή 

θιεηζίκαηνο γηα λα θαηαγξάςεη ζην ινγαξηαζκφ απνζεκάησλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο πνπ πξνέθπςε θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κήλα ή ηνπ ηξηκήλνπ. Ζ θχζε ηεο πξνζαξκνγήο απηήο ηεο θαηαρψξηζεο 

βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πνζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη. Αλ νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο είλαη κηθξέο, ηφηε ε 

εγγξαθή πξνζαξκνγήο κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν, πεξηιακβάλνληαο 

κφλν ην θφζηνο πσιεζέλησλ. Αλ φκσο νη δηαθνξέο απηέο είλαη κεγάιεο, ηφηε ε 

εγγξαθή πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ παξαγσγή ζε εμέιημε θαη 

ηνπο ινγαξηαζκνχο απνζεκάησλ ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ.
104
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Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, νλνκάδεηαη ζχζηεκα 

πξφηππεο θνζηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ επηρεηξήζεηο ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. ην ζεκείν απηφ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

επεμεγεζεί πην αλαιπηηθά θαη ε έλλνηα ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο. Χο πξφηππν, φπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ινγηζηηθή νξνινγία, ελλνείηαη ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο κηαο 

κνλάδαο παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σν πξφηππν θφζηνο κηαο κνλάδαο πξντφληνο είλαη 

ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο απηήο. Σν πξνυπνινγηζηηθφ 

θφζηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο εθηηκήζεηο απφ πξφηππεο πνζφηεηεο 

εηζξνψλ θαη πξνυπνινγηζηηθέο ηηκέο ησλ εηζξνψλ απηψλ. 
105

 

Οη πξφηππεο πνζφηεηεο ησλ εηζξνψλ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ θαη ζε 

ηδεαιηζηηθή απνδνηηθφηεηα, ή ζε αλακελφκελε απνδνηηθφηεηα, αιιά είλαη ζπλήζσο 

βαζηζκέλεο ζε απνηειεζκαηηθή θη εθηθηή απνδνηηθφηεηα. Μάιηζηα, φπσο έρεη 

πξνθχςεη θη απφ έξεπλεο ςπρνινγίαο, νη πεξηζζφηεξνη θαηαβάιινπλ ην κέγηζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο φηαλ έλαο ζηφρνο είλαη δχζθνινο λα επηηεπρζεί, αιιά φρη 

ππεξβνιηθά δχζθνινο. Αλ νη ζηφρνη είλαη εθηθηνί, ηφηε νη δηαρεηξηζηέο θαη νη 

ππάιιεινη κπνξεί λα κελ εξγάδνληαη ηφζν ζθιεξά ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ζηφρνη είλαη πην ελδηαθέξνληεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ νη ζηφρνη ήηαλ εθηφο ηνπ 

πεδίνπ δξάζεο ηνπο, νη δηαρεηξηζηέο θαη νη ππάιιεινη ζα παξαηηνχληαλ σο 

απνηέιεζκα ηεο κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη κπνξεί λα κε δνχιεπαλ ηφζν ζθιεξά 

φζν ζα κπνξνχζαλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη 

βαζηζκέλνη ζηελ απνηειεζκαηηθή θη εθηθηή απνδνηηθφηεηα.
106

 

Έηζη, έλα πξφηππν είλαη έλαο ηχπνο πξνυπνινγηζηηθνχ κεγέζνπο, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αθακςία ζηελ απφθαζε πνπ ζα παξζεί θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

δίλεη θίλεηξα ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εξγάδνληαη 

πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο γηα απνηειεζκαηηθή 

παξαγσγή θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. Τπάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ πξφηππνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο θαη ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο. Σν πξφηππν 
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New Zealand and the United Kingdom. The International Journal of Accounting, 33(5), ζζ. 569-588. 

 
106 Hsiao, T. (2006). Establish standards of standard costing with the application of convergent gray 

zone test. European Journal of Operational Research, 168(2), pp. 593-611. 



Κεφάλαιο 4 : Μέθοδοι Κοςτολόγηςησ 

 

[49] 

 

θφζηνο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο. Αθφκα θη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα 

γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο.
107

 

                                                             
107 Batty, J. (2007). Standard Costing (8th εθδ.). Beech Publishing House 



Κεφάλαιο 5 : Κοςτολόγηςη κατά Δραςτηριότητα 

 

[50] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

5.1 Ζ έλλνηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

ην ζεκείν απηφ, πξηλ δνζεί ην πιήξεο πιαίζην ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά 

δξαζηεξηφηεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πψο απηή 

ηαμηλνκείηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα σο έλλνηα, ζπκππθλψλεη 

κέζα ηεο ηνπο αλζξψπνπο, ηελ ηερλνινγίεο ηηο πξνκήζεηεο, ηηο κεζφδνπο, θαη ην 

πεξηβάιινλ απηψλ. Μάιηζηα, απνηππψλεηαη σο ν ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ, κε ζηφρν ηελ εθθίλεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία. Γεληθά, ε έλλνηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απεηθνλίδεη ην ηη θάλεη κηα εηαηξεία 

απφ άπνςε αλάισζεο ρξφλνπ.
108

 

Έλαο επηπιένλ νξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη δνζεί απφ ην Consortium for 

Advanced Manufacturing - International (CAM - I),. χκθσλα κε απηφ, ε 

δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο, αθνχ δείρλεη αθξηβψο πνηεο 

εξγαζίεο εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη απνηειεί επίζεο θαη 

ην άζξνηζκα ησλ φπνησλ εξγαζηψλ δηεμάγνληαη ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηεο 

παξέρνπλ ρξεζηκφηεηα ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά 

δξαζηεξηφηεηα (Activity Based Costing-ABC). Σν άζξνηζκα απηφ δελ πεξηιακβάλεη 

κφλν εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ αλζξψπνπο, αιιά θαη απφ ηηο κεραλέο. Οη 

εξγαζίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ.
109

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ  λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο, κε βάζε 

θάπνηα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ην θξηηήξην ηεο ζπκβνιήο, ην θξηηήξην ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ην θξηηήξην ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ην θξηηήξην ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο.) 

 χκθσλα κε ην κπιηήπιο ηηρ ζςμβολήρ, νη δξαζηεξηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο πξσηεχνπζεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο. Σν θξηηήξην ηεο 

ζπκβνιήο δείρλεη νπζηαζηηθά φπσο ζπλάγεηαη θη απφ ηελ νλνκαζία ηνπ ην θαηά πφζν 
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κηα δξαζηεξηφηεηα ζπλδξάκεη ζην λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο κηαο επηρείξεζεο. νη 

πξσηεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη φηη πξνζθέξνπλ 

άκεζε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή ελφο ηκήκαηνο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Έλα παξάδεηγκα κίαο απφ ηηο πξσηεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη ην λα κπνξνχλ κέζσ ηεο έξεπλαο λα δηαπηζηψλνπλ νη ππάιιεινη θη νη 

δηαρεηξηζηέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ην θαηά πφζν έρνπλ κεηαβιεζεί νη ζπλζήθεο 

ζηελ αγνξά, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Έλα 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξσηεχνπζεο 

είλαη ην φηη ην απνηέιεζκα απηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε εθηφο ησλ πιαηζίσλ 

ηεο εηαηξείαο είηε απφ θάπνην άιιν ηκήκα ηεο εηαηξείαο.
110

 

Ζ άιιε θαηεγνξία κε θξηηήξην ηε ζςμβολή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηην 

επισείπηζη, είλαη νη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο είλαη γεληθέο θη έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επηθνπξηθά κε ηηο πξσηεχνπζεο ψζηε λα επηηχρεη έλα ηκήκα 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ην ζηφρν ηνπ. Δίλαη δε νη εξγαζίεο απηέο δεπηεξεχνπζεο, 

δηφηη δηελεξγνχληαη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξσηεχνπζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πσο δελ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αιιά αληίζεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα απηνχ, αθνχ ζηφρνο ηνπ 

είλαη λα βνεζνχλ ηηο πξσηεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο λα γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο 

θη απνδνηηθέο ζην ηκήκα γηα ην νπνίν δηελεξγνχληαη.. νη δεπηεξεχνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα λα βνεζνχλ ζην έξγν ησλ πξσηεπνπζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δληνχηνηο, επεηδή έρεη απνδεηρζεί πσο θαηαλαιψλνπλ πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο, γηα απηφ θαη ε αλάιπζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα δηνηθνχληαη 

κε πνιιή πξνζνρή. Μάιηζηα, νη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλαιψλνληαη απφ 

ηηο πξσηεχνπζεο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ αλάιπζή ηνπο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο αθφκα 

πην ελδηαθέξνπζα.
111

 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε αθνξά ζηελ αξία πος δημιοςπγείηαι από ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ ηηρ επισείπηζηρ. Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα είλαη είηε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, είηε κε πξνζηηζέκελεο αμίαο. Χο πξνο ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη φηη πξνζθέξνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε είλαη εθείλεο 

πνπ βνεζνχλ ζην λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο θαη λα βνεζήζνπλ ζην λα 

πάξνπλ κνξθή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ηα νπνία είλαη 

πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ πειάηε. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ηαμηλνκνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμαξηψκελεο απφ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. ην 

πνηα είλαη δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζζέηεη αμία, απηφ είλαη θάηη πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε.
112

 

Γεληθά, θάπνηνη νξηζκνί νη νπνίνη θαη είλαη θνηλνί, είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

νη νπνίεο απνθηνχλ πξνζηηζέκελε αμία, βαζίδνληαη ζην ηη ζεσξνχλ νη πειάηεο φηη έρεη 

αμία, νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κνηάδνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο σο πξνο 

ηελ εθηέιεζή ηνπο, ή θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπκβάιιεη ζηνλ λα επηηχρεη ε 

επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ηεξάξρεζε 

ηεο αμίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα γίλεη εζηίαζε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Όζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεξαξρνχληαη σο κε απνηειεζκαηηθέο, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη 

λα βειηησζνχλ. ην ίδην πιαίζην, γηα ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε 

δεκηνπξγνχλ θάπνηα αμία ζηνπο πειάηεο, νη πφξνη νη νπνίνη απαζρνινχληαλ ζε απηέο 

ζα απνδεζκεπζνχλ, κε ζθνπφ λα κελ αληηιεθζεί ν πειάηεο θάπνηα αιιαγή ζηελ αμία 

ηνπ πξντφληνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δε δεκηνπξγνχλ αμία ζηελ επηρείξεζε 

είλαη εθείλεο νη νπνίεο είλαη νη ειάρηζηεο γηα λα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί ζηε δσή κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα. νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα είλαη νπνηεζδήπνηε.
113

 

χκθσλα κε ην κπιηήπιο ηηρ ζηπαηηγικήρ, ππάξρνπλ ηφζν νη ζηξαηεγηθέο 

φζν θαη νη κε ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

εθείλεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ λα νδεγήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα λα 

πινπνηήζεη ην φξακά ηεο θη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ 

ηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθή. Όζεο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζηξαηεγηθέο, δελ 

έρνπλ ην ζθνπφ απηφ θαη κπνξνχλ λα είλαη νπνηεζδήπνηε.
114
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Σν επφκελν θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν δηαρσξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, είλαη ηεο ανάγκηρ εκηέλεζηρ. χκθσλα κε ην απηφ ην 

θξηηήξην, πξνθχπηνπλ δχν θαηεγνξίεο: Σσλ ππνρξεσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

θαηά θξίζε δξαζηεξηνηήησλ. Οη ππνρξεσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ  επηρείξεζε, ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιεηηνπξγεί θαη λα είλαη βηψζηκε. Απφ ηελ άιιε, νη θαηά θξίζε 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη πέξα ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θη είλαη εθείλεο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηνπο. Έηζη, ελψ νη ππνρξεσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην φξην ζπληήξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, νη θαηά θξίζε δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά κε ηηο ππνρξεσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο.
115

 

Έπεηηα, νη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ζχκθσλα κε ηο κπιηήπιο 

ηηρ επανάλητηρ. Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη δχν. Απηέο είλαη νη κε 

επαλαιακβαλφκελεο θαη νη επαλαιακβαλφκελεο. Όπσο ζπλάγεηαη εθ ηεο νλνκαζίαο 

ηνπο, νη κε επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο είηε είλαη εθείλεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ρψξα κία θνξά, είηε εθείλεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηγκηαία. Απηέο δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε γεληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αθνχ δεζκεχνπλ ηνπο 

πφξνπο ηεο επηρείξεζεο γηα κία ζηηγκή θαη κφλν. Οη επαλαιακβαλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο φκσο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο θαη ππνδειψλνπλ κία 

ζπλέρεηα., δεζκεχνληαο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο ζε δηαξθή βάζε. 
116

 

Σειεπηαίν θξηηήξην σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην 

κπιηήπιο ηος επιπέδος αναθοπάρ. Με βάζε απηφ, πξνθχπηνπλ πέληε βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη ζε επίπεδν κνλάδαο πξντφληνο (unit level), ζε επίπεδν 

παξηίδαο πξντφληνο (batch level), ζε επίπεδν πξντφληνο (product level), ζε επίπεδν 

πειάηε (customer level) θαη ζε επίπεδν ππνζηήξημεο νξγαληζκνχ (organization 

sustaining level). Ο ηξφπνο απηφο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη πνιχ βνεζεηηθφο ζηελ 
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πεξίπησζε ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα φπσο ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ 

ζην θεθάιαην απηφ.
117

 

 

5.2 Ο ρεηξηζκόο ηνπ θόζηνπο ζηελ θνζηνιόγεζε θαηά δξαζηεξηόηεηα 

 

ηελ θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα, ην θφζηνο δηαρεηξίδεηαη κε βάζε ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο θαη αλαιχνληαη παξαθάησ, δείρλνληαο θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

θφζηνπο ζε θαζεκία απφ απηέο. Με βάζε ην επίπεδο μονάδαρ πποφόνηορ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη εθείλεο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη φηαλ παξάγεηαη κία 

κνλάδα πξντφληνο. Σν θφζηνο ησλ κνλάδσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο κνλάδεο πνπ 

παξάγνληαη. Με βάζε ηο επίπεδο παπηίδαρ  νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία κηαο παξηίδαο πξντφληνο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξηίδαο. Mε 

βάζε ηο επίπεδο πποφόνηορ, νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη µε πξντφληα, 

αλεμαξηήησο ησλ παξηίδσλ θαη ησλ πφζσλ κνλάδσλ πξντφληνο παξάγνληαη ή 

πσινχληαη. Σε επίπεδο πελάηη, νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη µε  πειάηεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε θάπνην πξντφλ.  Σέινο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδο ςποζηήπιξηρ, ιακβάλνπλ ρψξα αλεμαξηήησο ησλ 

πειαηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη θαη ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη. (Garrison, Noreen, 

& Brewer, 2010) 

 

5.2.1 ρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιόγεζεο θαηά επηρεηξεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα 

 

H θνζηνιφγεζε βάζεη δξαζηεξηφηεηαο είλαη νπζηαζηηθά κηα αιιαγή ζηελ έκθαζε. Οη 

άλζξσπνη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ 

πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηαρεηξηζηή 

εμαζθαιίδεηαη φηη ηα έμνδα ζα ειέγρνληαη ζηελ πεγή ηνπο. Έλαο ζνθφο δηαρεηξηζηήο 

δελ ζα επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, αιιά ζα 
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επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ην γηαηί ην θφζηνο ήηαλ εθεί ζε πξψηε θάζε. 

118
 

Γηα λα ζρεδηαζηεί κηα δξαζηεξηφηεηα κε βάζε απηφ ην ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο, απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν εθθίλεζεο. Γηα λα 

ζρεδηάζεη θαλείο κηα δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπκάηαη φηη νη ζηφρνη πξέπεη λα πιεξνχληαη κε ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο θαη πνιππινθφηεηα.
119

 Γηα λα είλαη επηηπρήο, ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα κε 

βάζε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πξέπεη λα παξέρεη ην ζσζηφ είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζην ζσζηφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Δθηφο απφ απηφ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξνο, ρσξίο λα είλαη πάξα πνιχ απιφο, 

δεδνκέλνπ φηη ελδέρεηαη λα αλαθέξεη αλαθξηβή έμνδα, εθφζνλ απηφ είλαη πάξα πνιχ 

απιφ. Σν ηδαληθφ είλαη λα βξεζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ απιφηεηαο θαη 

πνιππινθφηεηαο. Δθηφο απφ απηφ, ηα κέηξα απφδνζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζε 

επίπεδν δηαδηθαζίαο θαη γηα ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ή δηαδηθαζηψλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ρσξίο λα πεξηπιέθεηαη άζθνπα ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη αιήζεηα φηη νη δηεπζπληέο πνιχ ζπρλά επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αθξίβεηα θαη αγλννχλ ην πφζν αθξηβή είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εζθαικέλε παξαδνρή απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη πην αθξηβείο απφ φ, ηη είλαη πξαγκαηηθά.
120

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο θαηά επηρεηξεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζε επηά βαζηθέο ππνζέζεηο. Οη επηά ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

είλαη φηη: 

 

1. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα επηρείξεζε θαηαλαιψλνπλ πφξνπο 

2. Ζ παξαγσγή πξντφλησλ ή ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο 
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119 Gunasekaran, A., & Singh, D. (1999). Design of activity-based costing in a small company: A case 

study. Computers & Industrial Engineering,, 37(1-2), ζζ. 413-416 
120 Drury, C. (2007). Management and Cost Accounting. Thomson Learning 
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3. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλάισζε αληί γηα ηηο 

δαπάλεο 

4. Ζ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα έρεη πνιιέο αηηίεο 

5. Μηα επξεία πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

κεηξεζνχλ ζε θάζε εηαηξεία 

6. Οη ινγαξηαζκνί πνπ εθθξάδνπλ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη 

νκνηνγελείο.  

7. Οη δαπάλεο ζε θάζε ινγαξηαζκφ είλαη κεηαβιεηέο (απζηεξά αλάινγεο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα). 
121

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο φηαλ πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο θαηά  δξαζηεξηφηεηα. Σα αθφινπζα βήκαηα είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

ΒΖΜΑ 1: Υαξαθηεξηζκφο φισλ ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ΒΖΜΑ 2:Καζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ πεγψλ εμεχξεζεο πφξσλ. 

ΒΖΜΑ 3: πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ νδεγφ ηνπ θφζηνπο, απφδνζε ηνπ θφζηνπο 

θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαη ππνινγηδφκελν θφζηνο αλά νινθιεξσκέλν πξντφλ. 

ΒΖΜΑ 4: Αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κε βάζε ην θφζηνο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζεκεία αλαθνξάο. 

ΒΖΜΑ 5: Υαξαθηεξηζκφο πξφζζεησλ επθαηξηψλ βειηίσζεο.  (Leither, 2007) 

Γηα λα εηζαρζεί έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα, είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδπαζηεί κε επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Ζ επηινγή ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο δηαρείξηζεο απνδνηηθφηεηαο, ε νπνία ζα παξέρεη ηελ ηδαληθή 

πηινηηθή πεξηνρή γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή, 

πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ πξντφληνο 

θαη ηα κεξίζκαηα ησλ πειαηψλ.
122

 

Γηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο θαηά 

δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηηο δηάθνξεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο, ζπληζηάηαη λα 

αθνινπζνχληαη ηα αθφινπζα βήκαηα ζρεδηαζκνχ: 

                                                             
121 Bhimani, A., Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (1998). Management and Cost Accounting. 

Prentice-Hall 
122 Wheldon, H., Owler, L., & Brown, J. (1986). Cost Accounting and Costing Methods. Prentice-Hall 
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Γιαδικαζία Ανάλςζηρ Αξίαρ: Σν πξψην βήκα πνπ εκπιέθεηαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα είλαη λα γίλεη κηα αλάιπζε ηεο αμίαο 

ηεο δηαδηθαζίαο. Μηα αλάιπζε ηεο αμίαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή 

κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο νξγάλσζεο. 

Δνηοπιζμόρ κςπίυν δπαζηηπιοηήηυν ηος οπγανιζμού: Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ζην 

πξψην βήκα ε αλάιπζε ηεο αμίαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαηά ην δεχηεξν βήκα είλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλεη ν εληνπηζκφο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπλάδνπλ κε ην ζθνπφ πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ην ηειηθφ κνληέιν 

θνζηνιφγεζεο. 

Ομαδοποίηζη δπαζηηπιοηήηυν: Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απιφηεηα, ε 

νκαδνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εμηζνξξφπεζε ησλ 

ζπγθξνπφκελσλ ζηφρσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά. Οη  

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πνιχ κηθξέο θαη αζήκαληεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα 

κεησζεί ε ζχγρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα ζαθήο θαη ζπλεπήο πεξηγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζηζηά εχθνιν ην λα απνκνλσζνχλ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

δηαδηθαζίεο. Ζ απνκφλσζε θαη ζαθήο ηεθκεξίσζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζία ζην λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια ην 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα θαη λα νξηζηνχλ ηα θέληξα θφζηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαηαιακβάλνπλ ηελ επφκελε 

ππνελφηεηα.
123

 

 

5.2.2 Οξηζκόο θαη θέληξα θόζηνπο δξαζηεξηνηήηωλ 

 

Όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζε ηεο αμίαο  νινθιεξσζεί ην επφκελν βήκα είλαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θέληξα θφζηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Έλα θέληξν δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί 

λα νξηζηεί σο έλα ζχκπιεγκα ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ζθνπφο ησλ θέληξσλ 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη φηη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ζχζηεκα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζχληαμε εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ζπλαθείο 

                                                             
123 Drury, C. (1989). Activity-Based Costing. Management Accounting (UK), 67(8), ζζ. 60-66. 

124 Weetman, P. (2006). Management Accounting: An Introduction. Prentice-Hall. 
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δξαζηεξηφηεηεο. ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα ην θχξην 

ζηνηρείν είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Σν επφκελν βήκα είλαη ε θαηαρψξεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ινγαξηαζκνχο θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θαηαρσξεζνχλ ηα έμνδα απηά ζηα πξντφληα. 
124

 

Δίλαη πεξηηηφ θαη δαπαλεξφ λα εμεηαζηεί θάζε κία δξαζηεξηφηεηα σο 

αλεμάξηεην θέληξν δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη θαιχηεξα λα ελζσκαησζνχλ αξθεηέο 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα θέληξν θφζηνπο, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο 

ηήξεζεο ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ησλ αξρείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην θφζηνο. Μία 

πξνζέγγηζε ελφο νδεγνχ θφζηνπο πνπ πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο ζπληζηάηαη γηα λα 

βνεζήζεη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δαπαλψλ ζε θέληξα δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηνλ 

επαθφινπζν επηκεξηζκφ ζηα πξντφληα.
125

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα βειηηψλεη ηελ 

νξζφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, ηελ πξαγκαηηθή βειηίσζε βάζεη ηεο 

δπλαηφηεηαο, αθελφο, γηα λα δηεξεπλεζεί ε παξνπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

ζπλαθνχο θφζηνπο απηψλ θαη, δεχηεξνλ, λα αξρίζεη ε κέηξεζε ηεο επίηεπμεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο.
126

 

Έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα απνδίδεη ην θφζηνο ζε 

πξντφληα ή πειάηεο ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, ην θφζηνο έρεη θαηαρσξηζηεί 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαη, ζην δεχηεξν ζηάδην, ην θφζηνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα 

πξντφληα ζηνπο πειάηεο κε ηε ρξήζε ησλ νδεγψλ θφζηνπο. Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε θαηά ηε δεκηνπξγία θέληξσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.
127

 

Δλψ θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ππνινγηζηεί ε θνζηνιφγεζε θαηά 

δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο νξζφηεηαο ηεο 

θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε νηθνγέλεηεο ησλ πξντφλησλ ή 

ζε πνην επίπεδν ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ πην θξίζηκε. Ζ κεγαιχηεξε 

                                                             
 

125 Blocher, E., Chen, K., & Lin, T. (2003). Cost Management (2nd εθδ.). McGraw-Hill. 
126 Blocher, E., Chen, K., & Lin, T. (2003). Cost Management (2nd εθδ.). McGraw-Hill. 
127 Innes, J., F. Mitchell, and D. Sinclair, (2000). Activity-based costing in the  U.K.'s largest 

companies: a comparison of 1994 and 1999 survey  results. Management Accounting Research, 11(3): 

p. 349-362. 
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αθξίβεηα ζηελ θνζηνιφγεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηεζζάξσλ 

επηπέδσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε αξθεηά απφ απηά ηα επίπεδα λα ππνδηαηξνχληαη ζε 

εηδηθά θέληξα δξαζηεξηφηεηαο. 
128

 

 

5.3 ρεδηαζκόο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ABC (Activity-Based 

Costing) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην κέγηζην φθεινο απφ ηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα απνκνλσζνχλ ηα 

δηάθνξα επίπεδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηα ηέζζεξα επίπεδα 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηαο. Σα 

ηέζζεξα απηά επίπεδα ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο 

θαηά δξαζηεξηφηεηα αλαιχνληαη δηεμνδηθά παξαθάησ.  

◦ Καθοπιζμόρ ηυν οδηγών πόπυν 

Σν επφκελν βήκα ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ νδεγψλ πφξσλ. Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ελφο νδεγνχ ησλ πφξσλ, πεξηιακβάλεη ηελ 

επθνιία ηεο ζπιινγήο ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ νδεγνχ ησλ πφξσλ θαη ην επίπεδν 

ζην νπνίν ν νδεγφο πφξσλ κεηξά πξαγκαηηθά ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο.
129

 

Ζ πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα ζην θφζηνο 

ζπιινγήο, απνθάιπςε φηη ππήξρε ινγηθφο δηαρσξηζκφο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο 

θαη δηαλνκήο γηα ηελ νπνία ην θφζηνο ήηαλ εχθνιν λα θαηαρσξεζεί ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο. Πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα έηνηκα  πξντφληα 

δηνρεηεχνληαη κέζσ δηαθφξσλ ππφ-δηαδηθαζηψλ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Απηφ νδεγεί ζε δχν κεγάια 

πιενλεθηήκαηα. Σν πξψην είλαη φηη ε αλάζεζε ηνπ θφζηνπο ζε ινγαξηαζκνχο 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα πξντφληα κπνξεί λα γίλεη κε έλα πνιχ πην ζπγθεληξσκέλν θαη 

δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν. Σν δεχηεξν είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο νη ίδηεο κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην 

                                                             
128 Drury, C. (2007). Management and Cost Accounting. Thomson Learning. 
129 Hilton, R., Maher, M., & Selto, F. (2010). Cost Management: Strategies for Business Decisions. 

McGraw-Hill 
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θφζηνο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη λα επηκεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηα ηειηθά ζηάδηα.
130

 

◦ Καθοπιζμόρ Χαπακηηπιζηικών 

ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο πξψηεο γεληάο, νη δξαζηεξηφηεηεο δηαθξίλνληαη 

ζηελ αξρή θαη ην θφζηνο επηκεξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν θφζηνο 

ησλ πξντφλησλ πξνθχπηεη απφ απηφ. ηε δεχηεξε γεληά ζπζηεκάησλ, νη δηαδηθαζίεο 

δηαρσξίζηεθαλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδέζεθαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο.
131

 

Καηά ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο πην 

απνηειεζκαηηθά κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξηλ 

επηρεηξήζεη λα ζπλδέζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνξηζκέλε 

δηαδηθαζία. Οη δηεξγαζίεο δελ πξέπεη λα αλαγθάδνληαη ή λα θαζνξίδνληαη έηζη ψζηε 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο φκσο πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηεξγαζίεο. Δίλαη γηα ην ιφγν απηφ ζεκαληηθφ λα επεμεγεί 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρχνπλ ηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξήδνπλ πξνζνρήο ζα πξέπεη λα επαθίεηαη ζην ρξήζηε ψζηε 

λα ηα δεκηνπξγήζεη.
132

 

◦ Δπιλογή Οδηγών Γπαζηηπιοηήηυν 

Έλαο νδεγφο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ν παξάγνληαο πνπ κεηξάεη ηελ 

θαηαλάισζε δξαζηεξηφηεηαο ελφο αληηθεηκέλνπ θφζηνπο. Έλα αληηθείκελν θφζηνπο 

είλαη ζπλήζσο ν ιφγνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θνζηνιφγεζε κε 

βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα απαηηεί λα δνζεί πξνζνρή ζε κηα δηαθνξεηηθή θνζηνιφγεζε 

πξντφληνο. Ζ θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

αλαγλψξηζε φηη νη νδεγνί θφζηνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πηπρέο ελφο νξγαληζκνχ. Υξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζέγγηζε θνζηνιφγεζεο κε βάζε 

                                                             
130 Innes, J., F. Mitchell, and D. Sinclair, (2000). Activity-based costing in the  U.K.'s largest 

companies: a comparison of 1994 and 1999 survey  results. Management Accounting Research, 11(3): 

p. 349-362. 
131 Blocher, E., Stout, D., & Cokins, G. (2010). Cost Management: A Strategic Emphasis. McGraw-

Hill. 
132 Hilton, R. (2010). Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment 
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ηε δξαζηεξηφηεηα ζσζηά απνθαιχπηεηαη φηη κηθξέο πνζφηεηεο πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθφ θφζηνο ζπλαιιαγήο είλαη αζχκθνξα.
133

 

Ζ επηηπρήο επηινγή ησλ κνλάδσλ δξαζηεξηφηεηαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ζε πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κε πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζπζηαηηθά, κε ηνπο νδεγνχο θφζηνπο λα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο απηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηνλ φγθν θαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο. Απηφ ζα 

νδεγήζεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ νδεγψλ θφζηνπο ζαλ έλαλ ηξφπν γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ εμφδσλ. Καηά ηελ επηινγή ελφο νδεγνχ δξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη 

λα ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε λα κελ είλαη φινη νη νδεγνί θφζηνπο πξνζαλαηνιηζκέλνη σο 

πξνο ηνλ φγθν θαη κεξηθέο θνξέο νη νδεγνί πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο έρνπλ 

κεγαιχηεξν θφζηνο απφ φηη νη νδεγνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο. Οη νδεγνί 

δξαζηεξηνηήησλ ζπκππθλψλνπλ ηηο απαηηήζεηο φηη ηα αληηθείκελα θφζηνπο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζεκαζία ηεο επηινγήο ησλ νδεγψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ κπνξεί λα ηνληζηεί επαθξηβψο. Απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

αθξίβεηα ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θφζηνπο.
134

 

 

5.3.1 Σα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ABC 

 

Παξά ηελ θαηλνηνκηθή εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο θαηά 

δξαζηεξηφηεηα, δελ πξνθχπηνπλ κφλν πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα, φζν αθνξά ζηελ 

θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα: 

 Ζ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο είλαη αθξηβέζηεξε. 

 Σα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα γίλνληαη πην θαηαλνεηά 

 Υξεζηκνπνηείηαη ην θφζηνο αλά κνλάδα ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 Κάλεη δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο απνβιήησλ θαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Τπνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ θαη scorecards 
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 Δπηηξέπεη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ 

 Με βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα έξγνπ Κνζηνιφγεζε ηξφπν θαζξέθηεο γίλεηαη 

 Γηεπθνιχλεηαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 
135

 

Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα βνεζά ηνπο δηαρεηξηζηέο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα γεληθά έμνδα θαη λα θαηαλννχλ ηελ θεξδνθνξία ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ πειαηψλ θαη, ζπλεπψο, είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Χζηφζν ε θνζηνιφγεζε βάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη κηα ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο ή 

κεηνλεθηήκαηα. Οη πεξηνξηζκνί απηνί ή ηα κεηνλεθηήκαηα ζπδεηνχληαη ελ ζπληνκία 

παξαθάησ: 

Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ABC είλαη έλα κεγάιν έξγν πνπ απαηηεί 

ζεκαληηθνχο πφξνπο. Μφιηο εθαξκνζηεί έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηε 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη δαπαλεξφ γηα λα δηαηεξεζεί. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

πνιπάξηζκα κεγέζε σο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη, λα ειέγρνληαη, 

θαη λα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα.
136

 

Σν ABC παξάγεη αξηζκνχο, φπσο ηα πεξηζψξηα ησλ πξντφλησλ, πνπ είλαη 

αληίζεηα κε ηνπο αξηζκνχο πνπ παξάγνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο. Αιιά νη δηεπζπληέο έρνπλ ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο γηα λα δηελεξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 
137

 

Σα δεδνκέλα κε βάζε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαηά  δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

εχθνια λα παξεξκελεπηεί θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πξντφληα, πειάηεο θαη άιια αληηθείκελα 

θφζηνπο είλαη εθείλεο νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο. Πξηλ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή απφθαζε κε βάζε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα, νη 

δηεπζπληέο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ πνηεο δαπάλεο είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο γηα 

λα ιάβνπλ απνθάζεηο.
138
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Οη εθζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηφ ην ζχζηεκα δελ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (GAAP). Καηά ζπλέπεηα, κηα νξγάλσζε πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα θνζηνιφγεζε βάζε ζα πξέπεη λα έρνπλ δχν 

ζπζηήκαηα ην θφζηνο - κία γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη κία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

εμσηεξηθψλ εθζέζεσλ.
139

 

 

5.3.2 Γηαθνξέο κεηαμύ παξαδνζηαθήο θνζηνιόγεζεο θαη ABC 

 

Ζ θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα (Activity-based costing -ABC), πξνέθπςε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 απφ ηελ απμαλφκελε έιιεηςε ζπλάθεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

πεξίπνπ ην δηάζηεκα 1870 - 1920 θαη ζε απηέο ηηο επνρέο, ε βηνκεραλία ήηαλ 

εληάζεσο εξγαζίαο, δελ ππήξρε απηνκαηνπνίεζε, ε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ήηαλ 

κηθξή θαη ηα γεληθά έμνδα ζηηο εηαηξείεο ήηαλ γεληθά πνιχ ρακειά ζε ζχγθξηζε κε 

ζήκεξα. Χζηφζν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 - θπξίσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 - απηφ 

άιιαμε γξήγνξα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θη αθφκα πεξηζζφηεξνπο, ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο έρνπλ νλνκαζηεί θαη «λνχκεξν 1 ερζξφο ηεο παξαγσγήο» 

θη εγείξεηαη ην εξψηεκα εάλ απηφ είλαη «έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα 

ππνρξέσζε».
140

 

Σν εξψηεκα βέβαηα είλαη θαηά πφζν ην ABC έρεη μεπεξάζεη απηέο ηηο 

ειιείςεηο ή φρη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ABC ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

θαηλνηνκίεο ηεο δηνίθεζεο ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα. Έηζη ηη είλαη πξαγκαηηθά ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ABC θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο; Παξά ηελ 

ηεξάζηηα δηαθνξά ζηελ απφδνζε, ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο: 

 ηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε ππνηίζεηαη φηη αληηθείκελα θφζηνπο 

θαηαλαιψλνπλ ηνπο πφξνπο, ελψ ζην ABC ππνηίζεηαη φηη αληηθείκελα θφζηνπο 

θαηαλαιψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

 Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην πιείζηνλ 

βάζεηο θαηαλνκήο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ φγθν, ελψ ην ABC ρξεζηκνπνηεί 

νδεγνχο ζε δηάθνξα επίπεδα. 
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 Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα σο πξνο ηε 

δνκή, ελψ ην ABC είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηαδηθαζία. Σν ABC, 

παξνπζηάδεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε πνιιά επίπεδα, ελψ 

νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο απιψο επηκεξίδνπλ ην θφζηνο, ή ην 

δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αθξίβεηα, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

θφζηνο θάζε ζρέζεο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο.
141

 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ABC αλαγλσξίδεηαη φηη δελ κπνξεί θαλείο λα 

δηαρεηξηζηεί ην θφζηνο, αιιά κφλν απηφ γίλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα, ηφηε ην θφζηνο ζα 

αιιάμεη. ηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε, φκσο, ε βαζηθή ππφζεζε είλαη φηη ην 

θφζηνο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, αιιά φπσο νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο έρνπλ 

αλαθαιχςεη, ε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Σν φθεινο απφ ηελ 

λννηξνπία ηνπ ABC είλαη φηη αλνίγεη έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα κέηξσλ, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δξεπλψληαο ζπζηεκαηηθά φηη 

γίλεηαη, δειαδή ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θάπνηνο δε ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, αλ ζπκβεί, αιιά θαη ηελ έιιεηςε παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηελ εζθαικέλε θαηαλνκή ηεο.
142

 

Έλα απνηέιεζκα απηνχ ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη νη δαπάλεο ζα πεξηθνπνχλ 

θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, αιιά ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα νδεγήζεη ζε 

αλαθαηαλνκή ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο εθεί φπνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν, θάηη ην 

νπνίν ζα απνθέξεη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα απφ φ, ηη αλ αθνινπζεζεί ν 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο. Οη βάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν θαηαλέκνπλ ηνπο 

νδεγνχο ζε πνιιά επίπεδα. Λφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ ππνβάζξνπ ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άκεζε εξγαζία - ή άιιεο 

βάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ φγθν - γηα ιφγνπο θαηαρψξεζεο ηνπ θφζηνπο. Αιιά, φπσο 

γεληθά έρνπλ απμεζεί νη λέεο ηερλνινγίεο, είλαη απηνλφεην φηη φηαλ ζέηεη θαλείο ην 

θφζηνο κε βάζε κφλν ην 5 - 15% (ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο) ησλ ζπλνιηθψλ 
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δαπαλψλ, απηφ είλαη άθξσο επηθίλδπλν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ιάζε πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη έσο θαη αξθεηέο εθαηνληάδεο ηνηο εθαηφ.
143

 

ην ABC, φκσο, ζην θφζηνο έρνπλ αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ «αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο» ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (ε πξαγκαηηθή δηαδηθαζία) θαη 

ηα αληηθείκελα ηνπ θφζηνπο, ε νπνία απνηππψλεηαη κε ηνπο νδεγνχο. Οη νδεγνί σο εθ 

ηνχηνπ δελ είλαη βάζεηο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα, αλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν καζεκαηηθά – Οη νδεγνί είλαη νη εθηηκήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θφζηνπο θαη ζπλεπψο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ή 

είλαη νη ίδηνη, νη θξίζηκνη παξάγνληεο ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη νδεγνί 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο, εκθαλίδνληαη ζηα ηέζζεξα επίπεδα 

θφζηνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζε επίπεδν πξντφληνο, παξηίδαο, πειάηε θαη 

ππνζηήξημεο.
144

 

Όζν αθνξά ζηνπο νδεγνχο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ABC ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

ησλ νδεγψλ θφζηνπο: Αθελφο ππάξρνπλ νη νδεγνί πνπ παξαθνινπζνχλ ην πψο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο αληηθεηκέλνπ επεξεάδεη ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο, 

δειαδή, πσο ην θφζηνο επεξεάδεη ηε θάζε δξαζηεξηφηεηα μερσξηζηά. Αθεηέξνπ, 

ππάξρνπλ νη νδεγνί πνπ παξαθνινπζνχλ  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην κεηέπεηηα 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε πφξσλ. ην ζεκείν απηφ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη σο πξνο ηελ νξνινγία, νη νδεγνί δξαζηεξηφηεηαο 

αλαθέξνληαη σο νδεγνί θφζηνπο δεχηεξνπ ζηαδίνπ, ελψ νη νδεγνί πφξσλ 

αλαθέξνληαη σο νδεγνί θφζηνπο πξψηνπ ζηαδίνπ. Όκσο, κε δεδνκέλν ην παξαπάλσ 

πιαίζην, παξαηεξνχκε φηη ε νξνινγία νδεγφο θφζηνπο είλαη παξαπιαλεηηθή, θαζψο 

δελ δηαθαίλεηαη ηη γίλεηαη κε ην θφζηνο ζηε γεληθή πεξίπησζε.
145

 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε νδήγεζε ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο επηπιένλ ηχπνπ 

νδεγνχ θφζηνπο: ν λένο απηφο νδεγφο θφζηνπο νλνκάδεηαη νδεγφο ‗Γηαρείξηζεο 

Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ‘ (ABM) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νδεγνχο. Ο ΑΒΜ ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο θφζηνπο θαη κεηξάηαη απφ κε νηθνλνκηθά κέηξα επίδνζεο, ηα νπνία φκσο 
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είλαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. Απφ απηά ηα κέηξα επίδνζεο, ηα ζεκαληηθφηεξα, 

κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε κηα Balanced Scorecard θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

άπνςε ηεο δηαδηθαζίαο ζην ABC.
146

 

ην ζεκείν απηφ κία αθφκε έλλνηα ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί: ε δνκή 

πξνζαλαηνιηζκνχ έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαλαηνιηζκνχ. Όζν αθνξά ζηα πην 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, ε πξαγκαηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ην 

νξγαλφγξακκα έρνπλ ηε βαξχλνπζα ζεκαζία. πλεπψο, ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο έρνπλ δηαξζξσηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Όκσο, έλα αθφκε δεηνχκελν 

είλαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία σο πξνο ην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη, ε νπνία είλαη 

άγλσζηε. Άξα ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δελ κπνξνχλ λα 

απαληήζνπλ ζε απηά ηα εξσηήκαηα. ηα κφλα εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

απαληήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, είλαη ζην ηη ππάξρεη ζε  δηαζεζηκφηεηα γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά.
147

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε 

ηθαλφηεηαο. Σν πξψην εξψηεκα είλαη έλα ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, δηφηη νη 

πφξνη είλαη φ, ηη ρξεηάδεηαη γηα λα μεθηλήζεη κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ 

δηαρείξηζε πφξσλ φκσο κεηξηέηαη σο θφζηνο, αιιά ηα κέηξα ησλ πφξσλ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ  κφλν κεηά απφ  ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. πλεπψο,  ην ABC 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα λα πξνζδηνξηζηεί αθελφο ην  

ηη πξέπεη λα γίλεη θαη αθεηέξνπ ν ηξφπνο πνπ νη πφξνη ζα δηαηεζνχλ πην απνδνηηθά.  

Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ ABC κπνξεί λα δψζεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πφξσλ κε ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, θαη σο εθ ηνχηνπ λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Απφ ηε 

παξαπάλσ αλάιπζε έγηλε ζαθέο φηη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δελ 

έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηελ 

θαηαλνκή ρσξεηηθφηεηαο γηα λα ηαηξηάδεη κε ηηο αλάγθεο ησλ πφξσλ. Με ηελ πάξνδν 
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ηνπ ρξφλνπ απηφ νδεγεί ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο νξγάλσζεο θαη  ρακειή θεξδνθνξία.
148

 

Τπάξρεη επίζεο κηα άιιε πηπρή ζηε δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ABC, ε 

νπνία αθνξά ζην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη ηη δπλαηφηεηεο 

έρεη ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα. Σν ABC κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή 

πξνο ηα αίηηα ησλ δαπαλψλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ην 

θφζηνο ηεο πνηφηεηαο. Γη απηφ ην ABC ζεσξείηαη σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα 

κέζνδν γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο. Ο εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ επηηπρίαο επηηξέπεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο πιεξνθφξεζεο θαη άιισλ 

πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα ησλ ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο 

θαη ε δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ABC δεκηνπξγεί έλαλ πνιχ ηζρπξφ δεζκφ κε 

ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο.
149

 

 

5.3.3 Παξάγνληεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ABC 

 

ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα επαγξππλνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ 

θαη λα είλαη ζηε ζέζε λα αλαπηχζζνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα επηβηψζνπλ 

θαη λα επεκεξήζνπλ. Οη εμειίμεηο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επηθνηλσλία έρνπλ αιιάμεη 

ξηδηθά ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

επξεία ρξήζε ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, φπσο ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηελ θαηαζθεπή νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηεο δνκήο. Απηή ε εμέιημε νδήγεζε ηνπο αθαδεκατθνχο αιιά θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο λα ππνζηεξίμνπλ φηη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο δελ είλαη 

                                                             
148 Hilton, R., Maher, M., & Selto, F. (2010). Cost Management: Strategies for Business Decisions. 

McGraw-Hill. 
149 Weetman, P. (2006). Management Accounting: An Introduction. Prentice-Hall. 

 



Κεφάλαιο 5 : Κοςτολόγηςη κατά Δραςτηριότητα 

 

[68] 

 

πιένλ επαξθείο ζε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ παξαγσγήο.
150

 Απηή ε αιιαγή είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ θνζηνιφγεζεο. Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν κε 

βάζε ηνλ φγθν, έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε λέεο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο, κε θπξηφηεξε 

ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα (ABC).
151 

Ζ ABC γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο, εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα παξέρεη 

πην αθξηβείο θνζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. (Shield 1995
152

, Majid and Sulaiman 2008
153

)  Σν ABC έρεη σο 

ζηφρν λα παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο θνζηνιφγεζεο ζηνπο δηαρεηξηζηέο ψζηε λα 

θαηαλείκνπλ ηηο δαπάλεο δξαζηεξηφηεηαο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ νδεγψλ θφζηνπο (Banker, et al 2008
154

). Οη Cooper θαη Kaplan
155

, θαη 

Swenson
156

, νη νπνίνη είλαη αθαδεκατθνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, 

ζεσξνχλ φηη ε ABC παξέρεη πην αθξηβή δεδνκέλα θφζηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, φζν αθνξά ζηα πξντφληα, ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ ηηκνιφγεζε, ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελ γέλεη, θαη ηελ 
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αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηνί νη ηζρπξηζκνί 

νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ ηεο ABC απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο.
157

 

Ζ κέζνδνο ηεο ABC έρεη εμεηαζηεί απφ πνιπάξηζκεο κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ 

εμαθξηβψζεη ηα νθέιε θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν McGowan 

(1998)  αμηνιφγεζε ηελ επηηπρία ηεο ABC, νη Innes θαη Μitchell
158

 θαη Yanren 

(2008
159

) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζρεηηθά κε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ABC Shield
160

. Δπηπιένλ, νη McEwen
161

 θαη Baired et al. (2007
162

, 

2004
163

)  επηθεληξψζεθαλ ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ ηνπ ABC, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία.  

Παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη απνδεηρηεί φηη παξέρεη ηηο αθξηβέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο πνπ 

δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Μάιηζηα, ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή ηνπ 

ABC απέηπρε Shield
164

, ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ABC
165

. πλεπψο, αλαθχπηεη ην  εξψηεκα σο πξνο ην ιφγν πνπ ε 

κέζνδνο ABC δελ είλαη επηηπρήο ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, ελψ ζε άιιεο είλαη. Μεηά 
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απφ έξεπλα, κε ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο έθηαθηεο αλάγθεο, ππνζηεξίδεηαη φηη κφλν 

δηάθνξνη ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο πνπ αληηκεησπίδεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε, 

επζχλνληαη γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο επηηπρίαο ηνπ ABC, Anderson
166

, 

McGowan θαη Klammer
167

, Krumwiede
168

, Άληεξζνλ θαη Young.
169

 

ηε παξνχζα ελφηεηα, ζα εληνπηζηνχλ ηα θελά ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 

θαη ζα αλαζεσξεζεί ε εθαξκνγή ηεο ABC.  Καηαξράο, παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ABC θαη ηα θελά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο κεζφδνπ 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο κειέηεο. Αθνινπζνχλ πξνηάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Τεσνικοί Παπάγονηερ 

Οη πξψηεο κειέηεο ηνπ ABC  επηθεληξψζεθαλ ζηνπο ηερληθνχο παξάγνληεο, 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθαξκνγήο. Παξάδεηγκα ηέηνησλ παξαγφλησλ 

είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ε επηινγή ησλ 

νδεγψλ θφζηνπο, ην πξφβιεκα ζηελ ζπζζψξεπζε ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, Cooper 
170

, 

Morrow θαη Connolly
171

. Όκσο, δελ κπνξνχλ νη ηερληθνί παξάγνληεο απφ κφλνη ηνπο 

λα δψζνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ABC κε επηηπρία. Οη Cooper & Kaplan
172

  ππνζηήξημαλ  φηη ην βαζηθφ 

πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ πινπνίεζεο ηνπ ABC είλαη φηη νη εηαηξείεο 

είραλ επηθεληξσζεί κφλν ζε ηερληθνχο παξάγνληεο. Ηζρπξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα φηη 

γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηνπ ABC, ζα έπξεπε λα κειεηήζνπλ κε 

ηερληθνχο παξάγνληεο, ζα έπξεπε δειαδή λα ιάβνπλ ππφςε  κε ινγηζηηθέο κεζφδνπο. 
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Ζ έξεπλα θαηέιεμε φηη ε εθαξκνγή ABC απνηειεί θνξπθαία κέζνδν 

δηαρείξηζεο, ππφ ηε πξνυπφζεζε φηη νη εξγαδφκελνη είραλ εθπαηδεπηεί θαηαιιήισο θη 

είραλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα νθέιε ηεο ABC. Παξφκνηεο 

απφςεηο εθθξάζηεθαλ απφ ηε Shield
173

 θαη Shields McEwen
174

, νη  νπνίνη δελ 

δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηερληθψλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη ABC. 

Δπίζεο, ν McEwen
175

, επεζήκαηλε φηη έκθαζε θαη ε επηθέληξσζε απνθιεηζηηθά ζηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ ABC νδεγεί ζηελ 

απνηπρία ηεο πινπνίεζεο ηνπ ABC. αλ απνηέιεζκα, έρεη πξνηαζεί απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο φηη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία 

ηεο κεζφδνπ ABC. 

Δπμηνεςηικέρ, Σςμπεπιθοπικέρ και Οπγανυηικέρ Μεηαβληηέρ 

Αλαγλσξίδνληαο ηα θελά ηεο έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ABC, νη αθαδεκατθνί έρνπλ κεηαηνπηζηεί 

απφ ηνπο ηερληθνχο παξάγνληεο θαη επηθεληξψλνληαη πιένλ θαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο: 

νη θπξηφηεξεο λέεο κεηαβιεηέο είλαη νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, νη ζπκπεξηθνξηθέο 

θαη νξγαλσηηθέο. Γειαδή είλαη εθείλεο νη κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δνκψλ, ν πνιηηηζκφο θαζψο θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, ν Anderson
176

 δηεμήγαγε έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ABC 

ζηελ General Motor (GM), θαηά ηε πεξίνδν 1986 έσο ην 1993. ηελ έξεπλά ηνπ, 

εμέηαζε ηηο επηπηψζεηο ησλ νξγαλσηηθψλ κεηαβιεηψλ, ηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, 

θαζψο θαη ηα δηαζηήκαηα ηεο εθαξκνγή ηνπ ABC ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θάζεηο, ζηελ 

έλαξμε, ζηελ έγθξηζε, ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζηελ απνδνρή. Απφ ηελ έξεπλα 

βξέζεθαλ ηα εμήο: 

Οη δηάθνξνη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ABC επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ABC. 
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Δπηπιένλ, νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, δειαδή ν αληαγσληζκφο θαη ε ζπλάθεηα κε ηηο 

απνθάζεηο θαη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηα αληίζηνηρα 

πθηζηάκελα ζπζηήκαηα, παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο αλάινγα κε ην 

ζηάδην ηεο ABC. Ο Shield
177

 εμέηαζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο πνηθηινκνξθίαο 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ παξαγφλησλ θαη πξνζδηφξηζε ηηο 

επηηπρίεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC.  

Οη Shield θαη Young
178

 ζηε κειέηε ηνπο ζπλνςίδνπλ φηη ην πιαίζην 

ζπκπεξηθνξάο, θαη νη νξγαλσηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε, 

απνηεινχλ επαξθείο πφξνπο, εθπαίδεπζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ  ABC κε έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. Βξέζεθε επίζεο φηη ε ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε πξσηνβνπιίεο θαζψο θαη πξνζσπηθψλ κέηξσλ απφδνζεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ πιεξσκή ή αμηνιφγεζεο, ε θαηάξηηζε θαη ηελ επάξθεηα 

ησλ πφξσλ ήηαλ ε ζεκαληηθή πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή ηνπ ABC. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ηερληθέο κεηαβιεηέο δελ ζρεηίζηεθαλ  

επηηπρψο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ABC. 

Σα επξήκαηα ηνπ  Shield
179

 ππνζηεξίδνληαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, φπσο απφ 

ηνλ McEwen
180

. Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο  ππνζηήξημε φηη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ αλεπηηπρή εθαξκνγή ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ABC ζε  αξθεηέο εηαηξίεο ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηελ έκθαζε ηεο εθάζηνηε 

εηαηξίαο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηνλ  ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ABC 

θαη ιηγφηεξν ζην λα δνζεί πξνζνρή ζηα ζπκπεξηθνξηθά θαη νξγαλσηηθά ζεκάησλ, ηα 

νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Shield.
181

 Δπίζεο, νη Krumwiede θαη Roth (1997) 

αλαθέξνπλ φηη ηα εκπφδηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ αλ 

επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη νξγαλσηηθέο 
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κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Shield (1995). Οκνίσο, ν Norris
182

 

ζπκθψλεζε κε ηνλ Shield
183

, φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηνπ  ABC κε 

επηηπρία, εμαηηίαο ησλ  ζπκπεξηθνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη 

ηζρπξφηεξε απφ φηη κε ηηο ηερληθέο κεηαβιεηέο. Δπηπξφζζεηα, ηζρπξίδεηαη φηη ν 

αληίθηππνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο νξγάλσζεο θαζψο θαη νη  ηερληθέο ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Οη McGowan θαη Klammer
184

 δηεμήγαγαλ έξεπλα 

κεηαμχ ησλ 53 εξγαδνκέλσλ απφ 4 επηιεγκέλνπο ρψξνπο ζηηο Ζ.Π.Α. κε ζθνπφ λα 

εμεηάζνπλ αλ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλδένληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ABC. Δπηπξφζζεηα, κέηξεζαλ ηνπο  παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζε, φπσο ε ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο, ν βαζκφο ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ν ζαθήο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο, νη θνηλνί ζηφρνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε εθπαίδεπζή ηνπο, ε ζχλδεζε κε ηηο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο, ε χπαξμε επαξθψλ πφξσλ θαη θαιήο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ 

εθαξκνγή ABC ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηελ ζαθήλεηα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ABC. 

Ο Gosselin (1995)
185

 πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα απφ 161 θαλαδηθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο γηα λα εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζηάζε 

θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή γηα ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ γεληθψλ κνξθψλ 

θνζηνιφγεζεο βάζεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Μειέηεζε θπξίσο  ην ζηάδην ηεο αξρηθήο 

πηνζέηεζεο ηεο εθαξκνγήο ABC. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δηεπζπληή λα εγθξίλεη ηε 

κέζνδν ABC, ελψ ε ζπγθέληξσζε θαη ε ηππνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ ABC. Ο Krumwiede (1998)
186

 εξεχλεζε ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

ησλ ΖΠΑ.  Μειέηεζε αθελφο εξκελεπηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην ελδερφκελν 

θφζηνο παξακφξθσζεο θαη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θη αθεηέξνπ νξγαλσηηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο, θαηάξηηζεο ή κε ινγηζηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ην πσο επεξεάδνπλ θάζε ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ABC. Σα επξήκαηά ηνπ έδεημαλ φηη νη δηάθνξνη παξάγνληεο επεξέαζαλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC. Δπίζεο, ν Krumwiede 

(1998)
187

 ζεσξεί φηη ε  ζεκαζία ηνπ θάζε παξάγνληα πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζηάδην 

ηεο εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα, νη ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο, φπσο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο, ε κηθξή αβεβαηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγάλσζε 

κεγάισλ έξγσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ABC. Δπηπιένλ, νξγαλσηηθνί 

παξάγνληεο, φπσο ε ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ε κε ινγηζηηθή ηδηνθηεζία θαη ε 

πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC. 

  ε κηα άιιε κειέηε απφ ην Anderson, and Young
188

 ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

νξγάλσζεο θαη ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο νη νξγαλσηηθέο δνκέο, ε 

εξγαζία, ε ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο, ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ ABC 

εμεηάζηεθε επηηπρία. Σν απνηέιεζκα επηβεβαίσζε ηε ζεκαζία ησλ νξγαλσηηθψλ 

παξαγφλησλ (ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε πφξσλ) θαηά ην ζηάδην ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ABC. ηε Νφηηα Αθξηθή, νη  Sartorius et al.
189

 πξαγκαηνπνίεζαλ κία 

έξεπλα κέζσ e-mail γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ νξγαλσηηθψλ 

παξαγφλησλ, δειαδή ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ησλ επαξθψλ πφξσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηε ζπλνρή κε νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ABC. Βξέζεθε ινηπφλ, φηη ε ππνζηήξημε θαη  ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

ήηαλ νη θξηζηκφηεξνη παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ηελ επηηπρία ηνπ ABC. 
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187 Krumwiede, K.R., (1998), The implementation stages of activity-based costing and the impact of 

contextual and  organizational factors. Journal of  Management Accounting Research,  10: p. 239-277 
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ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη Innes θαη Mitchell 
190

 δηελήξγεζαλ  έξεπλα ζρεηηθά 

κε ην βαζκφ πηνζέηεζεο ηνπ ABC κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κειέηε  

είρε σο ζηφρν λα εξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία 

ηνπ ABC κε ηε ρξήζε ζπκπεξηθνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηαπηζηψζεθε 

φηη ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ επηηπρία ηνπ ABC. ε 

κηα άιιε κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ Khalid
191

 ζηε ανπδηθή Αξαβία, θάλνληαο έξεπλα 

κε ηε ρξήζε  εξσηεκαηνινγίνπ κεηαμχ ησλ 100 κεγαιχηεξσλ  επηρεηξήζεσλ βξέζεθε 

φηη ε εθαξκνγή ηεο ABC  ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πξντφλησλ.  

ηε Μαιαηζία, νη Ruhanita et al.
192

 πξαγκαηνπνίεζαλ  κηα έξεπλα κέζσ mail 

θαη κηα κειέηε γηα λα εμεηάζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ 

ABC, εηδηθά ζην ζηάδην ηεο έγθξηζεο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ήηαλ ε παξακφξθσζε ηνπ θφζηνπο, ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 

θάπνηνη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε ππνζηήξημε 

ηεο δηαρείξηζεο απφ ηελ θνξπθή ηεο επηρείξεζεο, ε ζχλδεζε ηνπ ηξφπνπ κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο κε ην ABC θαη απνδεκίσζε επεξέαζαλ ηελ πηνζέηεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ABC ζεκαληηθά θαη κάιηζηα πνιχ επηηπρεκέλα. 

Οη Lana θαη Fei
193

, κειέηεζαλ ηελ πεξίπησζε κηαο παξαγσγηθήο επηρείξεζεο 

ζηε Κίλα. Ζ έξεπλά ηνπο είρε ζηφρν λα εμεηάζεη θαηά πφζν νξηζκέλνη βαζηθνί 

παξάγνληεο επηηπρίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή  ABC, δεδνκέλνπ φηη ε Κίλα έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ξπζκίζεηο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ε ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ε ζαθψο νξηζκέλε ηεξαξρηθή 

δνκή, ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ 

αθνζησκέλσλ επαγγεικαηηψλ ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC.  

                                                             
190 Innes, J. and F. Mitchell, (1995), A survey of activity-based costing in the  U.K.'s largest companies. 

Management Accounting Research, 6(2): p. 137-153 
191 Khalid, A., (2005), Activity-based costing in Saudi Arabia's fargest 100 firms  in 2003. Journal of 

American Academy of Business, Cambridge,.  6(2): p. 285-292 

 
192 Ruhanita, M. and I. Daing Nasir, (2006), Activity based costing (ABC) adoption among 

manufacturing organizations - the case of Malaysia. International Journal of Business and Society,. 

7(1): p. 70-101 
193 Lana, Y.J.L. and P. Fei, (2007), The implementation of activity-based costing  in China: an 

innovation action  research approach. The British  Accounting Review,. 39(3): p. 249. 
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Οη Majid et al.
194

 ρξεζηκνπνηνχλ κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ABC ζε κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ηεο Μαιαηζίαο. ην 

πιαίζην απηφ, έξεπλα, θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηνπ ABC επεξεάδεηαη απφ ηελ έλαξμε 

θαη ηελ πηνζέηεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ  θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ABC. Βξέζεθε φηη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ 

ABC ήηαλ θπξίσο, ε ππνζηήξημε απφ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC θαη  ηέινο,  φηη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

θαηαλννχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ABC. Δπίζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ABC, 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. 

Οη Colin et al. (2007), εμεηάδνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε θαη ην βαζκφ ηεο επηηπρίαο ηνπ ABC.  ηελ έξεπλά ηνπο,  

εμεηάδνπλ θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Βξήθαλ φηη ε ππνζηήξημε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ε κε 

ινγηζηηθή ηδηνθηεζία θαη ε  θαηάιιειε εθπαίδεπζε είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη 

νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ABC.  

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη θη άιινη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή ηνπ ABC. Δηδηθφηεξα, εθηφο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηηο νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο κεηαβιεηέο, νη δηάθνξνη εζληθνί 

πνιηηηζκνί ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην επίπεδν ηεο επηηπρίαο ABC (Brewer 

1998
195

, Supitcha, and Frederick 2001
196

). Ο Brewer
197

 ρξεζηκνπνηεί ηηο πνιηηηζηηθέο 

αμίεο κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ABC. Ο Brewer εμέηαζε έλα έξγν ζην 

νπνίν  εθαξκφζηεθε ην ABC, ζε εγθαηαζηάζεηο ζηε Μαιαηζία θαη ζε αληίζηνηρεο 

εγθαηαζηάζεηο ηηο ΖΠΑ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην επίπεδν ηεο επηηπρίαο ηεο 

                                                             
194 Majid, J.A. and M. Sulaiman, (2008), Implementation of activity-based costing  in Malaysia: A case 

study of two companies. Asian Review of  Accounting  16(1): p. 39-55. 
195 Brewer, P.C., National culture and  activity-based costing system: a note. (1998), Management 

Accounting Research,  9: p. 241-260. 
196 Supitcha, M. and H.W. Frederick, (2001) Cultural influences on the ABC implementation in 

Thailand's environment. Journal of Managerial Psychology,. 16(2): p. 142-156. 
197 Brewer, P.C., National culture and  activity-based costing system: a note. (1998), Management 

Accounting Research,  9: p. 241-260. 
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πηνζέηεζεο ηνπ  ABC ζηε Μαιαηζία ήηαλ πςειφηεξν απφ απηφ ησλ ΖΠΑ. Απηή ε 

δηαθνξά νθείινληαλ ζηνπο θνιεθηηβηζηηθνχο πνιηηηζκνχο ηεο Μαιαηζία. 

ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε κειέηε ησλ Supitcha θαη Frederick.
198

 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε εζληθή δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ  ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο 

ελφο πζηήκαηνο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ κηαο  θξαηηθή επηρείξεζε ζηε 

Σατιάλδε. Ζ κειέηε πεξίπησζεο έδεημε  φηη ιφγσ ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, ε 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ABC απαηηεί ηξνπνπνηήζεηο φζν αθνξά ζηελ 

νξγάλσζε ζηελ Σατιάλδε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξαο, πέξα απφ ηελ εζληθή θνπιηνχξα. 

Οη Baird, Harrison θαη ν Reeve
199

  εθπφλεζαλ κειέηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

βαζκηαίαο πηνζέηεζεο ηνπ ABC. Δξεχλεζαλ ην θαηά πφζν νη νξγαλσηηθέο  

κεηαβιεηέο, ην κέγεζνο θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ABC.. ηελ έξεπλά ηνπο, ηα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ηα δείγκαηα επηιέρζεθαλ ηπραία απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο 

κνλάδεο ζηελ Απζηξαιία. Ζ έξεπλα εμεχξεζεο έδεημε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ ABC θαη ρξεζηκφηεηα απφθαζε, πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

απνηειέζκαηνο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζθηρηφ ζηίρν ραιαξφ έιεγρν. Οη Baird, ν 

Harrison θαη ν Reeve
200

 εμέηαζαλ ηε ζρέζε  κεηαμχ ηεο επηηπρίαο ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο, ησλ  νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ (θνξπθή ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο, ηεο 

θαηάξηηζεο, ζπλδένπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη απνδεκίσζεο, θαη λα 

ζπλδέζεη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πνηφηεηα), θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

(απνηέιεζκα πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νκάδαο, ε πξνζνρή ζηε 

ιεπηνκέξεηα, θαζψο θαη θαηλνηνκία). 

                                                             
198 Supitcha, M. and H.W. Frederick, (2001) Cultural influences on the ABC implementation in 

Thailand's environment. Journal of Managerial Psychology,. 16(2): p. 142-156 
199 Baird, K.M., G.L. Harrison, and R.C. Reeve, (2004), Adoption of activity management practices: a 

note on the extent of adoption and the influence of organizational and  cultural factors. Management 

Accounting Research, 15(4): p. 383-399. 
200 Baird, K.M., G.L. Harrison, and  R.C. Reeve, (2007), Success of activity management practices: the 

influence of organizational and cultural  factors. Accounting and Finance,  47(1): p. 47-67. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6: 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ – ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Δ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηιέρηεθε κηα κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε εκπνξίαο, επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο θξέαηνο. Ζ επηρείξεζε δελ 

δέρηεθε λα αλαθεξζεί ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο, έηζη ζα ηελ νλνκάζνπκε ηπραία ¨Μ¨. 

Ζ επηρείξεζε ¨Μ¨ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θξεάησλ απφ 

ην 1990. Σν 2005 επεθηάζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θξέαηνο 

δεκηνπξγψληαο κηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηελ ηππνπνίεζε θξέαηνο. Με κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη κε άξηην 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ.  

Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ISO 22000:2005 κε 

απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Σν παξψλ ζχζηεκα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε πνηφηεηαο ζηηο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο.     

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Ζ επηρείξεζε έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλφγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Αξκφδηνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν γεληθφο δηεπζπληήο 

επηιέγνληαο πξνζσπηθφ έκπεηξν θαη θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν-θαηαξηηζκέλν ζηελ 

εξγαζία πνπ εθηειεί. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο 

¨Μ¨ :        
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Γ.. 

ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

     ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

ΣΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

   

 

ΣΜΖΜΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

 

  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΕΛΕΓΚΣΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

      Α’ ΤΛΩΝ 

 

 

ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ 

ΒΑΡΓΗΑ 

ΔΛΔΓΚΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

ΜΔΑ 

ΜΟΝΗΜΟ 

    ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΔΘΕΡΓΑΘΕ ΠΟΤ ΥΕΣΘΖΟΝΣΑΘ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ 

 

Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε : 

 

◙ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε γηα δηαζεζηκφηεηα, παξάδνζε θαη ππνζηήξημε ηνπ     

πξντφληνο 

◙ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε 

◙ νη ηερληθέο θαη νη λφκηκεο ππνρξεψζεηο 

◙ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ 

◙ έξεπλα θαη ρεηξηζκφο πιεξνθνξηψλ 

◙ παξάπνλα πειαηψλ θαη αληηδξάζεηο πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο 

  

ΑΓΟΡΕ 

 

Διέγρεη ηηο δηεξγαζίεο αγνξάο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνκεζεχεηαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Καιχπηεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θξεαηνζθεπακάησλ. Ζ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αθφινπζεο θάζεηο: 

 Σξνθνδνζία 

 θαγή 

 πζθεπαζία θαη απνζήθεπζε 

Δπίζεο ειέγρεη ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία : 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ην πξντφλ 

 Υξήζε θαη δηαηήξεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο 

 Παξνρή θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο εξγαζία  

 Καηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηελ θπθινθνξία θαη δηαλνκή πξντφληνο 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη, ζα θνζηνινγήζνπκε ηελ 

επηρείξεζε ¨Μ¨  κε ηελ βνήζεηα ησλ θέληξσλ θφζηνπο  θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ  

ππνινγηζκφ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο πσιεζέλησλ πνπ πξνθχπηεη αλ 

απφ ηα αξρηθά απνζέκαηα πξνζζέζνπκε ηηο αγνξέο ρξήζεηο θαη αθαηξέζνπκε ηηο 

επηζηξνθέο, εθπηψζεηο αγνξψλ θαη ηα ηειηθά απνζέκαηα. 

ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξηζηεί ην κηθηφ απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα 

αζξνίζνπκε ηα ζπλνιηθά έζνδα  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πσιήζεηο θαη λα 

αθαηξέζνπκε ην θφζηνο πσιεζέλησλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζχληαμε ηνπ θχινπ 

κεξηζκνχ κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εμφδσλ ζηα θέληα θφζηνπο. Σα θχξηα θέληξα 

θφζηνπο είλαη θέληξν θφζηνπο ηεο παξαγσγήο, δηνίθεζεο, δηάζεζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. Με ην θχιιν κεξηζκνχ δηαπηζηψλνπκε πνηα ηκήκαηα θαη πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο επηβαξχλνπλ ηα έμνδα. ην ηέινο θάζε θχιιν κεξηζκνχ εκθαλίδνληαη 

ηα ζπλνιηθά πνζά ηνπ θάζε θέληξνπ θφζηνπο θαη ηα πνζνζηά επηβάξπλζεο θάζε 

εμφδνπ ζε θάζε έλα θέληξν θφζηνπο. 

Έπεηηα ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ην κηθηφ απνηέιεζκα ζα αθαηξέζνπκε ηα έμνδα ησλ θέληξσλ θφζηνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην θχιιν κεξηζκνχ φπσο επίζεο θαη  κεηά ηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ 

έθηαθησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ έηνπο θαηαιήγνπκε ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο γεληθήο 

εθκεηάιιεπζεο γηα ην έηνο 2011 αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 1: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

60-01 ΑΜΟΗΒΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 172.021,59 

60-02 ΑΞΗΑ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 2.240,17 

60-04 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ 

ΠΡΟ 49.357,25 
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61-00 ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 2.000,00 

62-00 ΓΔΖ 15.870,29 

62-03 ΟΣΔ 4.999,96 

62-05 ΑΦΑΛΗΣΡΑ 5.539,61 

62-07 ΔΠΗΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ 40.606,14 

63-03 

ΦΟΡΟΗ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ 3.611,00 

64-00 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 137.317,81 

64-07 ΔΝΣΤΠΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 1.706,47 

64-08 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΧΖ 6.549,55 

64-98 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 247.548,53 

65-01 ΣΟΚΟΗ & ΔΞΟΓΑ ΜΑΚΡ ΤΠΟΥΡ 18.314,78 

65-98 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ 3.683,88 

66-01 ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΣΗΡΗΟΤ 32.801,37 

66-02 ΑΠΟΒΔΔΗ ΣΔΥΝΗΚ ΔΓΚΑΣΑΣΑ 12.595,57 

66-03 ΑΠΟΒΔΔΗ ΦΟΡΣΖΓΧΝ 14.379,59 

66-04 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΠΗΠΛΧΝ ΛΟΗΠΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 5.626,23 

                                                                         776.769,79 

 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ 

 

ην  παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα απνζέκαηα έλαξμεο ρξήζεο, νη αγνξέο 

ρξήζεο θαη ηα ηειηθά απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πίλαθαο 2: Κόζηνο Πωιεζέληωλ 

20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 4.455.068,97 

20-00 ΔΜ. ΓΔΝΗΚΑ 4.037.724,55 

20-00-008 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 13%  61.059,00 

20-00-100 ΑΓΟΡΔ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 321.109,75 

20-00-109 ΑΓΟΡΔ ΓΔΝΗΚΑ 13% 3.655.555,80 

20-02 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΑΠΟΚΣΖΔΗ 420.719,33 

20-02-100 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 420.719,33 

20-98 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΑΓΧΡΧΝ -3.374,91 

20-98-109 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΑΓΟΡΧΝ 13% -3.374,91 

    4.455.068,97 

24 ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 18.173,00 

24-00 ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 18.173,00 

24-00-001 ΣΑΝΣΔ ΝΑΤΛΟΝ 949,70 

24-00-002 ΞΤΛΑΚΗΑ ΥΟΝΓΡΑ ΦΑΚ.200ΣΔΜ 531,00 
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24-00-003 ΞΤΛΑΚΗΑ 21.5 3 742,00 

24-00-004 ΦΤΛΛΟ ΥΑΡΣΟΠΛΑΣ 2.010,10 

24-00-006 ΑΚΟΤΛΔ 977,90 

24-00-007 STRECH ΦΗΛΜ ΥΔΗΡ. 347,75 

24-00-011 ΑΚΟΤΛΔ ΒΑΚΟΤΜ 1.356,40 

24-00-012 ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΟ 2.572,39 

24-00-013 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΣΑΗΝΗΔ 272,16 

24-00-014 ΠΑΛΔΣΔ -78,00 

24-00-015 ΜΔΜΒΡΑΝΖ 70,20 

24-00-016 ΓΗΚΑΚΗΑ 103,40 

24-00-119 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 8.318,00 

    18.173,00 

25 ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΤΛΗΚΑ 5.035,82 

25-00 ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΤΛΗΚΑ 5.035,82 

25-00-001 ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΚΑΡΤΚΔΤΜΑΣΑ-ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΑ 4.861,21 

25-00-002 ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΔΗΓΖ ΓΤΡΟΤ 174,61 

    5.035,82 

26 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 206,00 

26-00 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 206,00 

26-00-000 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 206,00 

    206,00 

20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 69.336,38 

20-00 ΔΜ. ΓΔΝΗΚΑ 69.336,38 

20-00-008 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 13%  69.336,38 

    69.336,38 

      

  ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ 4.409.147,41 

 

Σν Κφζηνο Πσιεζέλησλ αλέξρεηαη ζε  4.409.147,41€  κεηά ην άζξνηζκα ησλ 

αξρηθψλ απνζεκάησλ, αγνξψλ ρξήζεσλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, αλαιψζηκσλ πιηθψλ  

θαη ηελ αθαίξεζε ησλ ηειηθψλ απνζεκάησλ. 

 

ΜΙΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

 

ην παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηνπλ νη πσιήζεηο ρξήζεο: 
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Πίλαθαο 3: πλνιηθέο Πωιήζεηο 

70 ΠΧΛΖΔΗ 1.654.462,48 

70-00 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 1.639.928,51 

70-00-009 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΦΠΑ 13% 1.639.928,51 

70-02 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ 2.961,54 

70-02-000 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 2.961,54 

70-03 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΛΗΑΝΗΚΑ 13% 13.706,92 

70-03-009 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡ/ΧΝ ΛΗΑΝ. 13% 13.706,92 

70-95 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΠΧΛΖΔΧΝ -2.130,23 

70-95-009 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΠΧΛΖΔΧΝ 13% -2.130,23 

70-98 ΔΚΠΣΧΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ -4,26 

70-98-009 ΔΚΠΣΧΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ 13% -4,26 

    1.654.462,48 

71 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 3.586.584,52 

71-00 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 3.432.045,24 

71-00-009 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 13% 3.398.965,24 

71-00-019 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 23% 33.080,00 

71-02 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ 147.083,33 

71-02-000 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 147.083,33 

71-03 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΛΗΑΝΗΚΑ 14.313,95 

71-03-009 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΛΗΑΝΗΚΑ 13% 14.313,95 

71-95 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΠΧΛΖΔΧΝ -6.757,42 

71-95-009 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΠΧΛ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 13% -6.757,42 

71-98 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΠΧΛ 13% -100,58 

71-98-009 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΠΧΛ 13% -100,58 

    3.586.584,52 

73 ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 117,62 

73-00 ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 117,62 

73-00-019 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 23% ΦΠΑ 117,62 

    117,62 

  ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ 5.241.164,62 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο αλέξρνληαη ζε 5.241.164,62€ ελψ ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ ζε 4.409.147,41€ . Αλ αθαηξέζνπκε απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ην 

θφζηνο πσιεζέλησλ πξνθχπηεη ην κηθηφ απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο. 
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Πίλαθαο 4:   Μηθηό Απνηέιεζκα Δθκεηάιιεπζεο 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ 5.241.164,62€ 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ 4.409.147,41€ 

ΜΗΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 832.017,21€ 

  

Σν Μηθηφ Απνηέιεζκα Δθκεηάιιεπζεο είλαη  832.017,21€ δειαδή ππάξρεη ζηελ 

επηρείξεζε θέξδνο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ.  

 

ΦΤΛΛΟ ΜΔΡΗΜΟΤ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ν επηκεξηζκφο ησλ εμφδσλ ζε θέληξα θφζηνπο κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ Φχιινπ Μεξηζκνχ. Σα θέληξα θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε παξαγσγή, ε δηνίθεζε, ε δηάζεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

Σν θχιιν κεξηζκνχ καο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπκε πνηα ηκήκαηα θαη πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο επηβαξχλνληαη. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη θαη ηα πνζνζηά πνπ 

αλαινγνχλ ζε θάζε ιεηηνπξγία απφ ην ζχλνιν ηνπ εμφδνπ. Απηφ είλαη έλα πνιχ 

ρξήζηκν ζηνηρείν γηαηί ζα καο ρξεζηκεχζεη κειινληηθά γηα ην πξνυπνινγηζηηθφ 

θχιιν κεξηζκνχ γηα ηα αλακελφκελα έμνδα ησλ επφκελσλ εηψλ. Έηζη νη κειινληηθέο 

πξνβιέςεηο ηηο επηρείξεζεο ζα πιεζηάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο. 

Απφ φηη βιέπνπκε ζην θχιιν κεξηζκνχ: 

◦ Σν ηκήκα ηεο δηνίθεζεο επηβαξχλεηαη κε 68.311,16 

◦ Σν ηκήκα ηεο δηάζεζεο επηβαξχλεηαη κε 216.018,07 

◦ Σν ηκήκα ηεο παξαγσγήο επηβαξχλεηαη κε 470.441,90 

◦ Σν ηκήκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηβαξχλεηαη ζε 21.998,66. 

ην ηέινο ηνπ θάζε θέληξνπ θφζηνπο εκθαλίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ θέληξνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμφδσλ επηβαξχλεη ην ηκήκα ηεο 

παξαγσγήο, κεηά αθνινπζεί ην ηκήκα ηεο δηάζεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα. 
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Πίλαθαο 5: Φύιιν Μεξηζκνύ 

 

Ο δηαρσξηζκφο ζηα θέληξα θφζηνπο γίλεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ επηκεξηζκφ  : 

 

Πίλαθαο 6: Βάζεηο Δπηκεξηζκνύ 

 

 

  
ΤΝΟΛΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΘΔΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

60 223.619,01 15,5% 34.645,86 40,9% 91.557,28 43,6% 97.415,87 0,0%  

61 2.000,00 100,0% 2.000,00 0,0%  0,0%  0,0%  

62 67.016,00 13,6% 9.094,01 57,7% 38.685,91 28,7% 19.236,08 0,0%  

63 3.611,00 0,0%  100,0% 3.611,00 0,0%  0,0%  

64 393.122,36 3,8% 14.885,67 17,2% 67.784,29 79,0% 310.452,40 0,0%  

65 21.998,66 0,0%  0,0%  0,0%  100,0% 21.998,66 

66 65.402,76 11,8% 7.685,62 22,0% 14.379,59 66,3% 43.337,55 0,0%    

 776.769,79 8,8% 68.311,16 27,8% 216.018,07 60,6% 470.441,90 2,8% 21.998,66 

 
ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ 

 

ΒΑΖ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟΤ 

60-01 ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

60-02 ΑΞΗΑ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

60-04 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

61-00 ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΔΞΟΓΟ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΑ 

62-00 ΓΔΖ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

62-03 ΟΣΔ ΓΡΑΜΜΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

62-05 ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ Κ.ΓΗΑΘΔΖ 

62-07 ΔΠΗΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ Κ.ΓΗΑΘΔΖ 

63-03 ΦΟΡΟΗ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΜΔΣΑΦ. ΜΔΧΝ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ Κ.ΓΗΑΘΔΖ 

64-00 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΠΖΓΔ ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡ 

64-07 ΔΝΣΤΠΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΔΞΟΓΟ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΑ 

64-08 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΧΖ ΠΖΓΔ ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡ 

64-98 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΠΖΓΔ ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡ 

65-01 ΣΟΚΟΗ & ΔΞΟΓΑ ΜΑΚΡ ΤΠΟΥΡ Κ.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

65-98 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ Κ.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

66-01 ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

66-02 ΑΠΟΒΔΔΗ ΣΔΥΝΗΚ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

66-03 ΑΠΟΒΔΔΗ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ Κ.ΓΗΑΘΔΖ 

66-04 ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΠΗΠΛΧΝ 

ΛΗΟΟΛΟιΛΟΗΠΟΔΔΔοΔΞΟΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΠΖΓΔ ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡ 
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ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ζα καο βνεζήζεη ν ηχπνο: 

 

Καζαξά θέξδε/δεκίεο = Μηθηό Απνηέιεζκα – Έμνδα θέληξωλ θόζηνπο + Έζνδα 

– Έμνδα 

 

Αξρηθά αλ απφ ην κηθηφ απνηέιεζκα αθαηξέζνπκε ηα έμνδα ηνπ θέληξνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ζα καο δψζεη ην κηθηφ θέξδνο απφ ηελ παξαγσγή.  

 

Πίλαθαο 7: Μηθηά Κέξδε 

ΜΗΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 832.017,21€ 

ΔΞΟΓΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 470.441,90€ 

ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ 361.575,31 € 

  

Σν κηθηφ θέξδνο αλέξρεηαη ζε 361.575,31€, ηψξα ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε θαη ηα 

ππφινηπα έμνδα θέληξσλ θφζηνπο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην θαζαξφ θέξδνο. 

 

Πίλαθαο 8: Καζαξό Κέξδνο 

ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ 361.575,31€ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΣΟΤ:   

ΓΗΟΗΚΖΖ 68.311,16€ 

ΓΗΑΘΔΖ 216.018,07€ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 21.998,66€ 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ  55.247,42 € 

 
 

Σν θαζαξφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη 55.247,42€, ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε θαη ηα ππφινηπα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα/έμνδα πνπ δελ ηα 

ρξεζηκνπνηήζακε  γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κηθηνχ απνηειέζκαηνο. 

 

Πίλαθαο 9: Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα / έμνδα 

78-10 ΗΓΗΟΠΑΡΑΓΧΓΖ 2.055,20 

78-10-000 ΑΞΗΑ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 2.055,20 

  2.055,20 
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81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 37.157.90 

81-01 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 37.157.90 

81-01-001 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 12.435,43 

81-01-005 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 24.722,47 

  37.157,90 

   

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 54.789,45 

81-00 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 54.789,45 

81.00.00  ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΤΞ. 54.789,45 

83 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 53.277.41 

83-11 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 53.277.41 

83-11-000 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΠΔΛΑΣΔ 53.277.41 

  

108.066.86 

 

Σα έθηαθηα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ θαη ηα 

ρνξεγνχκελα απνζέκαηα ελψ ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα εκθαλίδνληαη απφ 

θνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο θαη απφ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο. 

 

Πίλαθαο 10: Εεκίεο Υξήζεο 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ  55.247,42 € 

 
ΔΟΓΑ ΟΜΑΓΑ 7 2.055,20€ 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ  37.157,90€ 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 108.066.86€ 

ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΖ -13.606,34€ 

 

Γηαπηζηψλνπκε φηη κε ηελ εηζαγσγή ησλ έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ κεηψλεηαη 

ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο θαη εκθαλίδεη δεκίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νδεγνχκαζηε ζε πνιχ ρξήζηκα θαη 

ζπνπδαία  ζπκπεξάζκαηα.  Μπνξνχκε λα δνχκε πνίεο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο 

ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο  λα δνζνχλ ιχζεηο ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ 

θνζηνιφγεζε ησλ εμφδσλ ηεο κε ηελ βνήζεηα ησλ θέληξσλ θφζηνπο. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ν κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη ε γεληθεπκέλε νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία βηψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, είλαη πιένλ νξαηφ φηη επηβάιιεηαη κηα πγηήο ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή απφ κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο δηαξθψο αλαδεηνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζχλζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ δπλακηθνχ 

ηνπο σο αλαγθαίν φξν ηεο αληαγσληζηηθήο επηβίσζήο ηνπο κέζα ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. 

Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ θαιχπηεη ηηο δηθέο 

ηεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. Ζ θνζηνιφγεζε κε ηα θέληξα θφζηνπο απνηειεί έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν απφ ηελ κεξηά ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αθξηβέζηεξε απεηθφληζε ηνπ 

παξαγσγηθνχ ηεο θφζηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηρείξεζε 4 θέληξα θφζηνπο ηεο 

παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο ,ηεο δηνίθεζεο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ δηνίθεζε 

απνθαζίδεη πνηα θέληξα θφζηνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο 

θαη λα ηηο παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ εμφδσλ ζηα θέληξα θφζηνπο 

πξνθχπηεη φηη ην θέληξν θφζηνπο ηεο παξαγσγήο (60,6%)  θνζηίδεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα έμνδα  πξνέξρνληαη απφ ην ινγαξηαζκφ 60 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ην ινγαξηαζκφ 64 Γηάθνξα Έμνδα πνπ ην 

κεγαιχηεξν πνζφ είλαη απφ ηα ζθαθηηθά έμνδα  θαη ην ινγαξηαζκφ 66 Απνζβέζεηο 

Μεραλεκάησλ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θάλεη νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο λα κεηψζεη 

ηα έμνδα απηά πνπ αθνξνχλ ην θέληξν θφζηνπο ηεο παξαγσγήο ρσξίο βέβαηα απηφ λα 

έρεη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα γηαηί ε παξαγσγή απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 



Κεφάλαιο 7 : Συμπεράςματα 

 

[90] 

 

ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί ζθιεξά ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ ή ηηο ηηκέο πψιεζεο απηψλ ή ζπλδπαζκφο ησλ δπν. 

Μεηά αθνινπζεί ην θέληξν θφζηνπο ηεο δηάζεζεο  κε πνζνζηφ 27,8% αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 60 Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ (ακνηβέο ησλ νδεγψλ), απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 66 (απνζβέζεηο ησλ 

θνξηεγψλ) απφ ηνλ 62 Παξνρέο Σξίησλ (επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θνξηεγψλ) θαη 

ηνλ ινγαξηαζκφ 64 Γηάθνξα Έμνδα  (απφ ηα έμνδα θίλεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ). 

Σέινο ε επηβάξπλζε απφ ην θέληξν θφζηνπο ηεο δηνίθεζεο είλαη ζε πνζνζηφ 8,8% θαη 

ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ην ρακειφ πνζνζηφ 2,8%. 

Γηα ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζακε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άιιεο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο  θαη λα ηηο ζπγθξίλακε κεηαμχ 

ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζπλάγνπκε επηπιένλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηη 

θνζηίδεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πνην βαζκφ ζπκβάιιεη ζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 
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