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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
Το ζήτημα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία αφορά στην Κοστολόγηση 

Κατά Δραστηριότητα (Activity-Based Costing), ένα σχετικά πρόσφατα ανεπτυγμένο 

σύστημα κοστολόγησης. Η Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητα θεωρεί την 

επιχείρηση σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες αναλώνουν τις υπηρεσίες των 

παραγωγικών συντελεστών και ακολούθως αναλώνονται από τα αντικείμενα 

κόστους. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα και 

παρουσιάζεται με τη βοήθεια αριθμητικού παραδείγματος η εφαρμογή της μεθόδου 

στην πράξη. Στο δεύτερο μέρος, ασχολούμαστε με την καταγραφή στοιχείων από την 

πρακτική εφαρμογή της μεθόδου βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας εστιάζοντας στις 

χρήσεις της στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα της μεθόδου σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Τα βασικά 

συμπεράσματα της εργασίας αφορούν στην περιορισμένη αποδοχή της μεθόδου από 

τις επιχειρήσεις και την ύπαρξη ασυμφωνίας ως προς την αποτελεσματικότητά της. 

Αυτό οφείλεται, βασικά, στο υψηλό κόστος εφαρμογής και τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες η μέθοδος μπορεί να συνεισφέρει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, 

υπάρχουν τρία ζητήματα που χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης για τη συμπλήρωση 

της υφιστάμενης βιβλιογραφίας και αφορούν στη διενέργεια εμπειρικής έρευνας για 

την καταγραφή της σχέσης κόστους-ωφέλειας της εφαρμογής της μεθόδου, την 

πιθανή εφαρμογή της μεθόδου σε οργανισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη 

διαμόρφωση προτάσεων για την επιλογή των τρόπων μέτρησης της ανάλωσης των 

δραστηριοτήτων από τα αντικείμενα κόστους. 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
Στο σημερινό ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για τις αλλαγές στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον και να υιοθετούν κατάλληλες στρατηγικές που θα 

εξασφαλίσουν την επιβίωση και, ιδανικά, την ευημερία τους. Οι εξελίξεις που έλαβαν 

χώρα κατά τις πρόσφατες δεκαετίες στο πεδίο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας 

μετέβαλλαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις καθώς η εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων παραγωγής (πχ ρομποτική) και η συνεπακόλουθη μεταβολή της 

σύνθεσης και της συμπεριφοράς του αντίστοιχου κόστους καθώς, επίσης, η 

διεύρυνση των αγορών (πχ μέσω Διαδικτύου) και το μίγμα απειλών και ευκαιριών 

που προσφέρει υποδεικνύουν την ανάγκη για αναθεώρηση των μέχρι πρότινος 

ακολουθούμενων στρατηγικών με έμφαση στη διαρκή καταγραφή πληροφόρησης, τη 

δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων και την εφαρμογή αλλαγών σε σύντομο 

χρόνο (Fei and Isa: 2010). Απόρροια των παραπάνω μεταβολών και απαιτήσεων, 

είναι η εμφάνιση νέων διοικητικών εργαλείων που στοχεύουν στην αντικατάσταση 

των υφιστάμενων υπό την υπόθεση ότι είναι σαφώς περισσότερο προσαρμοσμένα στη 

σημερινή πραγματικότητα και, ως εκ τούτου, προσφέρουν μεγαλύτερη υποστήριξη 

στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Στην πιο απλή έκφρασή της, η ικανότητα της 

επιχείρησης να επιβιώσει και να ευημερήσει αποτυπώνεται στη μεγιστοποίηση της 

διαφοράς «έσοδα – έξοδα» και είναι εμφανές ότι τα έξοδα συνιστούν μέγεθος-κλειδί 

γα την επιβίωση. Προκύπτει, λοιπόν, ότι η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα έξοδα 

αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η 

σπουδαιότητα της πληροφόρησης που απαιτείται για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, σε 

συνδυασμό με την αναγκαιότητα για συστήματα καταγραφής πολύπλοκης 

πληροφόρησης, διαμόρφωσαν το έδαφος και είναι η προφανής εξήγηση για την 

εμφάνιση νέων μεθόδων συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης της Λογιστικής 

Πληροφόρησης εκ των οποίων η Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητα προβάλλει στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως μία από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη. 

Η Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητα είναι μία κοστολογική μέθοδος που 

διαφέρει από τις παραδοσιακές ως προς τον τρόπο με τον οποίο κατανέμει το κόστος 

στα αντικείμενα κόστους. Η βάση της μεθόδου είναι η αρχική θεώρηση της 
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επιχείρησης ως σύνολο δραστηριοτήτων και όχι ως παραγωγό προϊόντων ή 

εξυπηρετητή πελατών. Η νέα αυτή θεώρηση της επιχείρησης υποδεικνύει ότι για να 

εντοπίσουμε, άρα και να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε, το κόστος πρέπει πρώτα να 

εντοπίσουμε τις δραστηριότητες που αναλώνουν τις υπηρεσίες των παραγωγικών 

συντελεστών των οποίων η αμοιβή συνιστά το κόστος. Δεδομένου ότι κάθε 

παραγωγικός συντελεστής αναλώνεται με διαφορετικό ρυθμό και μετράται 

διαφορετικά από τους υπόλοιπους, η Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητα υποδεικνύει 

την ξεχωριστή μέτρηση της ανάλωσης κάθε παραγωγικού συντελεστή από τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Παρόμοιο είναι το σκεπτικό για την ανάλωση των 

δραστηριοτήτων από τα προϊόντα, τους πελάτες και, γενικά, οποιαδήποτε μεταβλητή 

στην οποία μπορεί να αποδοθεί τιμή πώλησης και για την οποία μπορεί να 

υπολογιστεί κόστος. Μέσω της παροχής κοστολογικής πληροφόρησης, η 

Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητα συμβάλλει στον ορθότερο έλεγχο του κόστους 

και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, συνιστά, κατ’ επέκταση, εργαλείο με τεχνικά και 

διοικητικά χαρακτηριστικά και εντάσσεται στα πλαίσια της Διοίκησης 

Δραστηριότητας ή Διοίκησης Βάσει Δραστηριότητας (Activity Management ή 

Activity Based Management, αντίστοιχα) που συνίσταται στην «αποτελεσματική και 

συνεπή οργάνωση των τμημάτων μίας επιχείρησης με σκοπό την εκμετάλλευση των 

πόρων της με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων 

της» (Gosselin: 1997, σελ. 106) 

Αν και στην πλήρη μορφή της, η Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητα 

εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980, υποστηρίζεται ότι η ιδέα για κοστολόγηση 

προσανατολισμένη στην εξέταση της εξατομικευμένης ανάλωσης πόρων υπήρχε, 

ήδη, από τη δεκαετία του 1960 και είχε αποτυπωθεί στο βιβλίο «Practical Distribution 

Cost Analysis» (1955, Irwin) των Donald Rufus Longman και Michael Schiff 

(Horngren: 1995). Ανεξάρτητα από τη «διαμάχη» γύρω από την αρχική ιδέα για τη 

μέθοδο, η εξέταση της σχετικής (διεθνούς, κυρίως) βιβλιογραφίας δεν οδηγεί σε 

ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό αποδοχής και εφαρμογής της 

μεθόδου, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της κ.ο.κ. Αυτό είναι αναμενόμενο 

καθώς, εξορισμού, η πληροφόρηση που παρέχεται από τη Διοικητική Λογιστική 

απευθύνεται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και δε γνωστοποιείται στους 

εξωτερικούς χρήστες δημιουργώντας, έτσι, έλλειψη της απαιτούμενης πληροφόρησης 

για διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας. Η εν λόγω έλλειψη είναι ακόμα πιο έκδηλη σε 
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χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου η δημοσιοποίηση εσωτερικής πληροφόρησης εκ μέρους 

των επιχειρήσεων παραμένει μάλλον «δαιμονοποιημένη». 

Υπό τους ερευνητικούς περιορισμούς που μόλις αναφέρθηκαν, η παρούσα 

εργασία στοχεύει στην κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφία με τους 

παρακάτω απώτερους στόχους. Αρχικά, επιδιώκεται η συνεισφορά στην 

απλουστευμένη παρουσίαση της μεθόδου με παράθεση των προϋποθέσεων 

εφαρμογής της και αριθμητικών παραδειγμάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

πρακτική εφαρμογή της. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διοικητική πτυχή 

της μεθόδου και τις χρήσεις της σε διαφορετικά της κοστολόγησης πεδία αναφορικά 

με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της κριτικής εξέτασης της μεθόδου και 

στοχεύοντας στην παροχή επιχειρημάτων για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης 

για το θέμα, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου 

όπως αυτά εντοπίζονται στη διεθνή, κυρίως, βιβλιογραφία. Με την ολοκλήρωση της 

ανάλυσης, παρέχονται τα συνολικά συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 

διερεύνηση του ζητήματος βάσει των σχετικών ελλείψεων που προκύπτουν από την 

ανάλυση. Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη: στο πρώτο από αυτά 

πραγματοποιείται η θεωρητική ανασκόπηση του ζητήματος και στο δεύτερο μέρος 

παρατίθεται η κριτική επισκόπηση. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  11..  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  

ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

1.1. Εισαγωγικές έννοιες 

1.1.1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η Λογιστική, ως επιστημονικό αντικείμενο, διαχωρίζεται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοικητική Λογιστική. Οι 

αναφορές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, όπως οι καταστάσεις 

Αποτελεσμάτων Χρήσης ή Εισοδήματος, οι Ισολογισμοί και οι Καταστάσεις 

Μεταβολών Χρηματοοικονομικής Θέσης αποσκοπούν στην ενημέρωση των 

εξωτερικών χρηστών οι οποίοι χρειάζονται μία περιοδική συνοπτική εικόνα των 

λειτουργιών και της χρηματοοικονομικής θέσης ενός οργανισμού. Τέτοιες αναφορές 

εξυπηρετούν και τα διοικητικά στελέχη αλλά όχι τη διοίκηση της επιχείρησης σε 

καθημερινή βάση. Συνεπώς, η πρωταρχική λειτουργία της Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής και, όπως θα αναφερθεί αμέσως παρακάτω, η βασική διαφορά της με τη 

Διοικητική Λογιστική είναι η παροχή πληροφόρησης στους εξωτερικούς χρήστες. Οι 

αναφορές της Διοικητικής Λογιστικής είναι σχεδιασμένες να ικανοποιούν τις ειδικές 

πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης ενός οργανισμού και στοχεύουν στην 

μετάδοση πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων και την παρακίνηση για την 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Horngren: 1995). Τέτοιες αναφορές 

εξασφαλίζουν λεπτομερειακά λογιστικά δεδομένα, τα οποία είναι σημαντικά για την 

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκησης ενός οργανισμού. Σε αντίθεση με τις 

αναφορές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, οι οποίες είναι γενικές, οι αναφορές 

της Διοικητικής Λογιστικής είναι ειδικές, παρέχουν δηλαδή πληροφορίες για το 

κόστος παραγωγής ενός ιδιαίτερου προϊόντος. Ενώ οι χρηματοοικονομικές αναφορές 

προετοιμάζονται ετήσια ή κάθε τρίμηνο, οι διοικητικές αναφορές προετοιμάζονται 
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οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, η προετοιμασία και σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών αναφορών βασίζεται σε γενικά παραδεκτές αρχές, πρότυπα και 

κανόνες, είναι δηλαδή μία τυπική διαδικασία προσανατολισμένη στην ακρίβεια, ενώ 

οι διοικητικές αναφορές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες 

της διοίκησης (Πάγγειος: 1993). Έτσι, προκύπτει ότι η Χρηματοοικονομική και 

Διοικητική Λογιστική διαφέρουν, βασικά, ως προς: α) τους χρήστες στους οποίους 

απευθύνονται και από τους οποίους χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο, β) την 

τυπικότητα και γ) τη συχνότητα σύνταξης αναφορών. Στην επόμενη παράγραφο θα 

παρουσιάσουμε κάποιες βασικές έννοιες της Διοικητικής Λογιστικής που θα 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σημεία στη συνέχεια της εργασίας. 

1.1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η κοστολόγηση είναι η διαδικασία υπολογισμού και απόδοσης του κόστους 

στα αντικείμενα του κόστους. Αντικείμενο κόστους είναι ο,τιδήποτε για το οποίο 

απαιτούνται δεδομένα κόστους όπως προϊόντα, γραμμές προϊόντων, πελάτες, θέσεις 

εργασίας, οργανωτικές μονάδες κλπ (Garrison et al.: 2006). Το «κόστος» ως έννοια 

επιδέχεται πολυάριθμων ερμηνειών και τρόπων μέτρησης. Για τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, όμως, το κόστος εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες (αξίες) και 

ταυτίζεται, έμμεσα ή άμεσα, με την ανταλλαγή πόρων για την απόκτηση άλλων 

πόρων. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση αγοράζει ένα μηχάνημα, το κόστος 

αγοράς ή απόκτησης του μηχανήματος ισούται με το αντίτιμο που καταβάλλει άμεσα 

ή δεσμεύεται να καταβάλλει στο μέλλον στον προμηθευτή της. Στην περίπτωση που 

μία επιχείρηση παράγει μία μονάδα προϊόντος, το κόστος ισούται με το άθροισμα της 

αμοιβής όλων των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται (αναλώνονται) 

για  την παραγωγή αυτής της μονάδας, παρόμοια το κόστος διάθεσης ισούται με την 

αμοιβή των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται (αναλώνονται) για τη 

διάθεση αυτής της μονάδας στους καταναλωτές κλπ. Τα κόστη που δε σχετίζονται 

άμεσα με συγκεκριμένα αντικείμενα κόστους αλλά είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία της επιχείρησης καλούνται κόστη ή έξοδα περιόδου ή εκμετάλλευσης. 

Βασική ιδιότητα των εξόδων εκμετάλλευσης είναι ότι δεν αποθεματοποιούνται, 

δηλαδή δεν ενσωματώνονται σε κάποια μονάδα με υλική υπόσταση, και, συνεπώς, δε 

μπορεί να υπάρξει φυσική μεταφορά ή μεταβίβασή τους (Πάγγειος: 1993). 
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Μία από τις βασικότερες έννοιες της κοστολόγησης που θα μας απασχολήσει 

εκτενώς στην εργασία είναι η διάκριση του κόστους. Συνοπτικά, τα είδη κόστους που 

θα μας απασχολήσουν είναι (Πάγγειος: 1993, Raiborn et al.: 1999): 

• Κόστος παραγωγής. Περιλαμβάνει όλα τα κόστη που αφορούν στην 

παραγωγή προϊόντων, δηλαδή τη μετατροπή παραγωγικών συντελεστών σε 

μονάδες με υλική υπόσταση. Οι επιμέρους κατηγορίες περιλαμβάνουν: 

o Κόστος άμεσων υλικών. Ως άμεσο υλικό ορίζεται οποιοδήποτε 

φυσικό (με υλική υπόσταση) και εύκολα αναγνωρίσιμο τμήμα του 

προϊόντος που μπορεί να εντοπιστεί ξεκάθαρα, με συμβατικό τρόπο 

και βάσει οικονομικής θεώρησης. Στο τελικό προϊόν «πίτσα», τα 

άμεσα υλικά περιλαμβάνουν το αλεύρι, το νερό, το αλάτι, τη ντομάτα, 

το κασέρι κ.ο.κ. 

o Κόστος άμεσης εργασίας. Η άμεση εργασία αναφέρεται στην 

προσπάθεια που καταβάλουν τα υποκείμενα (εργαζόμενοι) για να 

παραχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η εργασία αυτών των ανθρώπων 

μετατρέπει τα άμεσα υλικά σε έτοιμα ή ημιτελή προϊόντα και 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ανάλογα. Μία ακόμη ιδιότητα της άμεσης 

εργασίας είναι ότι προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν. Στο παράδειγμα 

της «πίτσας» η αξία αυτή αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που γίνεται 

ώστε το αλεύρι, το νερό κλπ να έρθουν στην κατάλληλη μορφή, να 

ψηθούν κλπ. Το κόστος άμεσης εργασίας περιλαμβάνει τους μισθούς 

με τους οποίους αμείβονται οι εργαζόμενοι, τις πρόσθετες αμοιβές 

(bonus), τις ασφαλιστικές εισφορές και, γενικά, το σύνολο των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από την 

εκμετάλλευσης άμεσης εργασίας. 

o Γενικά βιομηχανικά έξοδα. Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα 

περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής που δε μπορεί να συμπεριληφθεί 

στο κόστος άμεσων υλικών ή άμεσης εργασίας. Στο παράδειγμα της 

«πίτσας», τα γενικά βιομηχανικά έξοδα περιλαμβάνουν το κόστος του 

ρεύματος που αναλώνεται για να λειτουργήσει ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός του εργαστηρίου παρασκευής (φωτισμός, μίξερ, φούρνος 

κλπ), το κόστος των αποσβέσεων του κτιρίου όπου στεγάζεται το 
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εργαστήριο, ο μισθός του φύλακα του κτιρίου, τα έξοδα μετακίνησης 

των εργαζομένων στο εργαστήριο κ.ο.κ. Αυτή η κατηγορία κόστους 

περιλαμβάνει συνήθως τα υψηλότερα, σε αξία, κόστη και όπως θα 

δούμε παρακάτω μία επίμονη επιδίωξη της Διοικητικής Λογιστικής 

είναι ο ορθός λογισμός και καταμερισμός των γενικών βιομηχανικών 

εξόδων. Στο εξής τα γενικά βιομηχανικά έξοδα θα αναφέρονται ως 

ΓΒΕ για συντομία. 

o Πρώτο ή άμεσο κόστος. Είναι το άθροισμα του κόστους άμεσων 

υλικών και του κόστους άμεσης εργασίας διότι αυτά τα κόστη 

εντοπίζονται (ανιχνεύονται) πιο εύκολα («πρώτα») στο προϊόν. 

o Κόστος μετατροπής. Είναι το άθροισμα της άμεσης εργασίας και των 

ΓΒΕ διότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες κόστους είναι οι αμοιβές των 

παραγωγικών συντελεστών για να «μετατραπούν» τα άμεσα υλικά σε 

έτοιμο προϊόν. 

Οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω ειδών κόστους αποδίδονται γραφικά στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

 ΠΡΩΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Άμεσα 
Υλικά 

Άμεση 
Εργασία 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 
• Μεταβλητά ΓΒΕ 

Έμμεσα υλικά 
Έμμεση εργασία 
Άλλα 

• Σταθερά Βιομηχανικά Έξοδα 
Ενοίκια 
Αποσβέσεις 
Έμμεση εργασία 
Φόροι 
Ασφάλεια 
Άλλα 

Άμεση 
Εργασία 

Κόστος 
Παραγωγής  

Σχήμα 1 Τα συστατικά του κόστους παραγωγής (τροποποιήθηκε από Raiborn et al.: 

1999, σελ.120) 

• Κόστος εκμετάλλευσης. Περιλαμβάνει τα έξοδα που δεν αποτελούν κόστος 

παραγωγής. Η τρεις βασικότερες κατηγορίες κόστους περιόδου αφορούν στις 

 13



λειτουργίες των πωλήσεων, της διοίκησης και της διάθεσης. Όταν τα εν λόγω 

έξοδα δεν κατανέμονται στα προϊόντα, ο όρος έξοδα αντί του όρου «κόστος» 

είναι προτιμότερος (ορθότερος).  

• Κόστος πωληθέντων. Είναι το κόστος των προϊόντων που πωλούνται σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η σχέση που συνδέει το κόστος πωληθέντων 

και το κόστος παραγωγής είναι η εξής: 

 

Τύπος 1 

Κόστος πωληθέντων = Κόστος (αξία) αρχικού αποθέματος 

 + Κόστος Παραγωγής 

 - Κόστος τελικού αποθέματος 

 

• Μεταβλητό Κόστος. Είναι το κόστος που μεταβάλλεται κατόπιν μεταβολής 

του όγκου παραγωγής. Το κόστος άμεσων υλικών είναι μεταβλητό κόστος 

διότι αυξομειώνεται κατόπιν μεταβολής της παραγόμενης ποσότητας. 

• Σταθερό κόστος. Είναι το κόστος που δεν εξαρτάται από τον όγκο 

παραγωγής και θεωρείται δεδομένο στη βραχυχρόνια περίοδο. Ο μισθός του 

λογιστή είναι σταθερό κόστος διότι ο λογιστής θα απασχολείται με την ίδια 

αμοιβή ανεξάρτητα της ποσότητας που θα παράγεται. 

• Ημιμεταβλητό κόστος. Φέρει χαρακτηριστικά μεταβλητού και σταθερού 

κόστους. Το κόστος τηλεφωνίας είναι ημιμεταβλητό διότι περιλαμβάνει ένα 

σταθερό μέρος (το κόστος του πάγιου τέλους) και ένα μεταβλητό μέρος (τη 

χρέωση ανάλογα με τις κλήσεις ή το χρόνο ομιλίας). 

Από τα είδη κόστους, το άμεσο κόστος (υλικά και άμεση εργασία) μπορεί 

εύκολα να εντοπιστεί και να καταλογιστεί σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το διαχρονικό 

«πρόβλημα» που καλείται να αντιμετωπίσει η κοστολόγηση είναι η κατανομή των 

γενικών βιομηχανικών εξόδων με τρόπο που να βοηθά τη διοίκηση στη λήψη 

αποφάσεων. Με αυτό το ζήτημα θα ασχοληθούμε στην επόμενη παράγραφο. Στην 

προηγούμενη παράγραφο αναφέραμε ότι η Διοικητική Λογιστική στοχεύει στην 

παροχή πληροφόρησης για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Μεταξύ των 

αποφάσεων που πρέπει να λάβει η διοίκηση είναι το ποια προϊόντα και σε ποιες 

ποσότητες θα παραχθούν, σε ποια τιμή θα πωληθούν, ποιο είναι το επιθυμητό κέρδος 
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από κάθε προϊόν κλπ. Για το λόγο αυτό ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η 

κατανομή του κόστους εκμετάλλευσης στα προϊόντα καθώς είναι κόστος που αφορά 

στο σύνολο της επιχείρησης και όχι σε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις δίνουν δύο κατευθύνσεις: το χειρισμό του σταθερού κόστους 

παραγωγής ως κόστος περιόδου (άμεση κοστολόγηση) ή τον καταλογισμό του 

σταθερού κόστους παραγωγής στο προϊόν (πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση). 

Η βασική διαφορά των δύο μεθόδων εντοπίζεται στην «αποθήκευση» κόστους όταν 

χρησιμοποιείται η πλήρης κοστολόγηση και τη «μεταφορά» του από προηγούμενες 

και προς επόμενες χρήσεις. Η επίπτωση της διαφοράς αυτή στην πληροφόρηση που 

λαμβάνει η διοίκηση φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα 1 

Έστω ότι έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για μία επιχείρηση: 

Άμεσο κόστος €2.000, Μεταβλητά ΓΒΕ €3.000, Σταθερά ΓΒΕ €5.000, Σταθερά έξοδα 

διοίκησης €5.000, Παραγόμενες μονάδες 500, Πωλούμενες μονάδες 250, Τιμή πώλησης 

μονάδας €40 

Από τα παραπάνω, έχουμε: 

 Πλήρης κοστολόγηση Άμεση κοστολόγηση 

Κόστος παραγωγής €10.000 €5.000 

Κόστος πωληθέντων / μονάδα €10.000/ 500 = €20 €5.000 / 500 = €10 

   

Πωλήσεις 10.000 10.000 

- Κόστος πωληθέντων 5.000 2.500

Μικτό αποτέλεσμα 5.000 7.500 

- Κόστος Περιόδου 5.000 5.000

Καθαρό αποτέλεσμα 0 2.500 

   

Αξία τελικού αποθέματος 

(250 μονάδες) 

5.000 

(= 250*20) 

2.500 

(= 250*10) 

Σχόλιο: 

Η άμεση κοστολόγηση διαμορφώνει μεγαλύτερο κέρδος κατά €2.500 που αντιστοιχούν στο κόστος 

που δεν έχει «αποθηκευτεί» στις μονάδες του τελικού αποθέματος, δηλαδή στην αναλογία των 

σταθερών ΓΒΕ που δε «μεταφέρονται» στην επόμενη χρήση. Αυτό το κόστος ισούται με (€5.000 / 

500) * 250 = 2.500 
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1.1.3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Η κατανομή των ΓΒΕ γίνεται με προκαθορισμένους συντελεστές που, 

παραδοσιακά, υπολογίζονται βάσει είτε των ωρών άμεσης εργασίας είτε των ωρών 

λειτουργία των μηχανημάτων (μηχανοωρών). Οι συντελεστές αυτοί εκτιμώνται στην 

αρχή της χρήσης βάσει ιστορικών δεδομένων και εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της 

χρήσης. Τα ΓΒΕ αφορούν σε όλα τα προϊόντα που παράγονται χωρίς, όμως να είναι 

δυνατόν να εντοπιστεί άμεσα πόσα ΓΒΕ αφορούν στο προϊόν Χ, πόσα στο προϊόν Υ 

κλπ. Γενικά, ο τύπος του προκαθορισμένου συντελεστή ΓΒΕ είναι: 

 

Τύπος 2 

 Εκτιμώμενα ΓΒΕ 

Προκαθορισμένος Συντελεστής ΓΒΕ = ÷ 

 Εκτιμώμενες Μονάδες Βάσης Προκαθορισμού 

 Προκαθορισμένος Συντελεστής ΓΒΕ 

Κατανεμόμενα ΓΒΕ = x 

 Ποσότητα Μονάδων Βάσης Προκαθορισμού 

 

Η «λογική» για την κατανομή ΓΒΕ βάσει ωρών άμεσης εργασίας ή μηχανοωρών 

είναι ότι, φυσιολογικά, όσο περισσότερη προσπάθεια, μετρούμενη με τις ώρες άμεσης 

εργασίας ή τις μηχανοώρες, καταβάλλεται τόσο περισσότερα ΓΒΕ αναλώνονται από 

το εκάστοτε προϊόν. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από το παρακάτω παράδειγμα: 

Παράδειγμα 2 

Έστω ότι: 

Εκτιμώμενη παραγωγή προϊόντος Χ = 300 μονάδες 

Εκτιμώμενη παραγωγή προϊόντος Υ = 100 μονάδες 

Ώρες άμεσης εργασίας (ΩΑΕ) ανά μονάδα Χ = 3 

Ώρες άμεσης εργασίας ανά μονάδα Υ = 1 

Εκτιμώμενα ΓΒΕ = €10.000 

Από τα παραπάνω, έχουμε: 

Εκτιμώμενες Μονάδες Βάσης Προκαθορισμού = 300*1 + 100*1 = 400 ΩΑΕ 

Προκαθορισμένος Συντελεστής ΓΒΕ = 10.000 / 400 = €250 ανά ΩΑΕ 

ΓΒΕ που κατανέμονται στο Χ = 300 * 250 = €7.500 

ΓΒΕ που κατανέμονται στο Υ = 100 * 250 = €2.500 
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Οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόζονται οι προκαθορισμένοι συντελεστές ΓΒΕ αντί 

πραγματικών, δηλαδή συντελεστών που θα μπορούσαν να υπολογιστούν βάσει 

πραγματικών και όχι εκτιμώμενων δεδομένων, είναι 3 (Garrison et al.: 2006): 

1. Απαίτηση για εκ των προτέρων διαθέσιμη κοστολογική πληροφόρηση με 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων 

2. Αποφυγή επιρροής παραγόντων με εποχιακές διακυμάνσεις (πχ το χειμώνα το 

κόστος θέρμανσης είναι μεγαλύτερο) 

3. Απλότητα καταγραφής πληροφόρησης 

Παρά την προφανή χρησιμότητα των προκαθορισμένων συντελεστών ΓΒΕ, υπάρχουν 

μειονεκτήματα που μπορούν να επηρεάσουν τις διοικητικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται βάσει της πληροφόρησης τέτοιων δεικτών. Η μορφή της 

«παραπληροφόρησης» που μπορεί να προκύψει από τον προκαθορισμό κατανομής 

ΓΒΕ συνίσταται είτε σε υπερκατανεμόμενα (over-applied) ή υποκατανεμόμενα 

(under-applied) ΓΒΕ. Στην πρώτη περίπτωση τα ΓΒΕ που κατανέμονται βάσει 

προκαθορισμένων συντελεστών είναι υψηλότερα από αυτά που θα έπρεπε σύμφωνα 

με τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν με την ολοκλήρωση της παραγωγής σε 

δεδομένο χρονικό διάστημα και στη δεύτερη περίπτωση συμβαίνει το αντίστροφο. Οι 

λόγοι για τους οποίους ο προκαθορισμός των ΓΒΕ μπορεί να απέχει από την 

πραγματικότητα είναι, κυρίως, δύο. Αρχικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιο μέρος 

των ΓΒΕ είναι σταθερό και συνεπώς δεν εξαρτάται από τον όγκο παραγωγής ή από το 

μέγεθος που χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικό του όγκου παραγωγής. Εκτός 

αυτού, η κατανομή των ΓΒΕ βάσει ωρών άμεσης εργασίας ή μηχανοωρών 

παραβλέπει το γεγονός ότι η ανάλωση των ΓΒΕ μπορεί να εξαρτάται από άλλους 

μεγέθη που δεν αντιπροσωπεύονται από αυτά τα δύο. Τέτοια μεγέθη μπορεί να είναι 

ο χώρος, ο χρόνος, οι μονάδες προϊόντος κλπ. Για παράδειγμα, η κατανομή των 

εξόδων για ενοίκια εργοστασίου είναι ορθή αν ο χώρος που καταλαμβάνεται από 

κάθε γραμμή προϊόντος συνδέεται θετικά με τις ώρες άμεσης εργασίας. Ωστόσο, αυτό 

δε συμβαίνει απαραίτητα στην πραγματικότητα καθώς κάποιο προϊόν μπορεί να 

παράγεται σε μικρότερο χώρο από τα άλλα αλλά να απαιτεί περισσότερες ώρες 

άμεσης εργασίας επειδή η παραγωγή του είναι πολύπλοκή ή γίνεται χειρωνακτικά 

(χωρίς μηχανές). Ο δεύτερος λόγος απόκλισης των προκαθορισμένων από τα 
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πραγματικά ΓΒΕ αφορά στον παράγοντα «άνθρωπο» καθώς κάποιες λειτουργίες που 

συνδέονται με ανάλωση των ΓΒΕ συνδέονται, επίσης, με τους ανθρώπους και επειδή 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει συμμετοχή των εργαζόμενων στην 

παραγωγή η ανάλωση των ΓΒΕ εξαρτάται και από τη συμπεριφορά αυτών. Η 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και έμμεσων υλικών (πχ λιπαντικά για μηχανές), 

η χρήση του εξοπλισμού με τρόπο που μεγιστοποιεί την απόδοσή του και 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών και κόστους επιδιόρθωσης είναι 

μερικές περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν τα πραγματικά ΓΒΕ που 

αποδίδονται σε κάποιο προϊόν να είναι μικρότερα από τα προκαθορισμένα. 

«Αντίθετες» συμπεριφορές θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. 

1.2. Η δικαιολογητική βάση και η «φιλοσοφία» της 

Κοστολόγησης Κατά Δραστηριότητα 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκαν και εξηγήθηκαν τα προβλήματα 

που προκύπτουν όταν τα ΓΒΕ κατανέμονται στα προϊόντα με κριτήριο τις ώρες 

άμεσης εργασίας ή τις μηχανοώρες. Βέβαια, τα ΓΒΕ δεν είναι τα μόνα έξοδα που 

αφορούν έμμεσα στο εκάστοτε προϊόν αλλά υπάρχουν και τα κόστη περιόδου για 

εργασίες που γίνονται για σκοπούς εκτός της παραγωγής προϊόντων. Σύμφωνα με 

τους Garrison et al. (2006) οι λόγοι δημιουργίας και εξέλιξης της θεωρίας γύρω από 

την κοστολόγηση συνδέονται με την εξέλιξη του οικονομικού περιβάλλοντος εντός 

του οποίου υπάρχουν οι επιχειρήσεις. Από το 1800, οπότε τέθηκαν οι βάσεις για το 

γνωστικό αντικείμενο της κοστολόγησης, μέχρι σήμερα, το επιχειρηματικό 

περιβάλλον έχει μεταβληθεί σε βαθμό που να μοιάζει ελάχιστα ανάμεσα στις δύο 

χρονικές περιόδους. Η βασικότερη αλλαγή που επήλθε αφορά στο χαρακτηριστικό 

«πολυπλοκότητα». Δύο και περισσότερους αιώνες πριν, οι επιχειρήσεις ήταν μικρές 

και απλές οικονομικές μονάδες με περιορισμένα μέσα έρευνας και απόκτησης 

γνώσης και πληροφόρησης σχετικά με νέες εξελίξεις. Κατά συνέπεια, οι μεταποιητές 

ήταν παραγωγοί ενός ή λίγων προϊόντων, οι έμποροι εμπορεύονταν ένα ή λίγα 

ομοειδή προϊόντα και όσοι προσέφεραν υπηρεσίες επικεντρώνονταν σε αυτό που 

γνώριζαν καλύτερα. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί, επίσης, το γενικότερο κλίμα της 

εποχής που χαρακτηρίζονταν από ρευστότητα, πολέμους, θρησκευτικό φανατισμό, 
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ιδιότητες που εκ των πραγμάτων δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη ιδεών και την πρόοδο. 

Για να αντιληφθούμε τη γενική οικονομική θεώρηση που επικρατούσε εκείνη την 

εποχή αρκεί να αναλογιστούμε έναν από τους βασικούς τρόπους με τον οποίο 

επεδίωκαν τα ανεπτυγμένα κράτη την οικονομική ευημερία τους: την αποικιοκρατία 

με στόχο τον έλεγχο πρώτων υλών και εμπορικών οδών και την απόκτηση αγοράς. 

Με τις εξελίξεις, όμως, που οδήγησαν στη Βιομηχανική Επανάσταση και, αργότερα, 

με τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας πολιτικής κατάστασης, το επιχειρηματικό 

περιβάλλον άλλαξε άρδην και από «απλό» μετατράπηκε σε «πολύπλοκο». Έτσι από 

τα μέσα του 20ου αιώνα, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον 

με βασικά χαρακτηριστικά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, την είσοδο νέων 

προϊόντων στην αγορά, τον ανταγωνισμό για την απόκτηση μεριδίου αγοράς και 

πρόσβασης σε φθηνότερους παραγωγικούς συντελεστές και κεφάλαιο κλπ.  

Η σημαντικότερη, ίσως, συνέπεια της τεχνολογικής εξέλιξης και της 

επακόλουθης αυτοματοποίησης της παραγωγής της πλειοψηφίας των αγαθών και 

υπηρεσιών είναι η μεταβολή στη σύνθεση του συνολικού κόστους μίας επιχείρησης. 

Έτσι, η βαρύτητα της άμεσης εργασίας στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους (που 

ήταν αποτέλεσμα της χειρωνακτικής παραγωγής) μειώθηκε ενώ, ταυτόχρονα, 

αυξήθηκε η βαρύτητα τόσο των ΓΒΕ ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης περισσότερων 

λειτουργιών από μηχανήματα όσο και των άλλων εξόδων που απαιτούνται για να 

υπάρχει αποτελεσματική διοίκηση, έρευνα για νέα προϊόντα, προσέλκυση πελατών 

κλπ. Η σύγχρονη επιχείρηση παράγει, συνήθως, πολλά προϊόντα, απευθύνεται σε 

ομάδες καταναλωτών με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά και, συνολικά, 

καλείται να λάβει σύνθετες αποφάσεις για να ευημερήσει. Οι σύνθετες αποφάσεις 

απαιτούν σύνθετη πληροφόρηση που δεν μπορεί, τουλάχιστον θεωρητικά, να 

προσφερθεί από «παλιές» μεθόδους συλλογής και καταγραφής πληροφόρησης. Ένα 

είδος πληροφόρησης επί του οποίου στηρίζονται σημαντικές αποφάσεις είναι η 

πληροφόρηση για το κόστος και, σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο 

παραγωγής, η παροχή ορθής κοστολογικής πληροφόρησης είναι περισσότερο από 

αναγκαία. Συνεπώς, απαιτούνται πλέον συστήματα που να καταγράφουν και να 

αναλύουν, σύμφωνα με τις ανάγκες τις διοίκησης, το συνολικό κόστος της 

επιχείρησης. 

Η πιο γνωστή μέθοδος κοστολόγησης που προσανατολίζεται στην καταγραφή 

και ανάλυση του συνολικού κόστους της επιχείρησης είναι η Κοστολόγηση Κατά (ή 
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Βάσει) Δραστηριότητα(ς) ή Κοστολόγηση Δραστηριότητας (Activity Based Costing η 

Activity Costing, αντίστοιχα) που στη συνέχεια θα αναφέρεται για συντομία ως ΚΚΔ. 

Η καινοτομία της μεθόδου εντοπίζεται στην αλλαγή των αντικειμένων κόστους σε 

σύγκριση με τα αντικείμενα κόστους που χρησιμοποιούνται από τις παραδοσιακές 

μεθόδους κοστολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΚΚΔ προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο ή 

βαθμίδα αντικειμένων κόστους ανάμεσα στο κόστος και τα «παραδοσιακά» 

αντικείμενα κόστους. Τα «νέα» αντικείμενα κόστους είναι η διαδικασίες ή εργασίες ή 

δραστηριότητες που εκτελούνται στα πλαίσια της συνολικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. Βασική, λοιπόν, φιλοσοφική διάσταση της ΚΚΔ είναι η κατανομή του 

κόστους σε δύο φάσεις: συγκέντρωση του κόστους σε «δεξαμενές» κόστους (cost 

pools) και, ακολούθως, κατανομή του στα αντικείμενα κόστους βάσει οδηγών 

κόστους (cost drivers) που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η ανάλωση του 

εκάστοτε αντικείμενου κόστους από την εκάστοτε «δεξαμενή» κόστους. Με πιο απλά 

λόγια, η ΚΚΔ θεωρεί ότι τα αντικείμενα κόστους δεν αναλώνουν το κόστος των 

παραγωγικών συντελεστών αλλά τις δραστηριότητες στις οποίες προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους οι παραγωγικοί συντελεστές. Για παράδειγμα, ένα προϊόν δεν 

αναλώνει την αμοιβή των φυλάκων του εργοστασίου αλλά τη δραστηριότητα 

«φύλαξη» της οποίας το κόστος μπορεί να εκφραστεί σε «ανά εμβαδόν» μονάδες. 

Έτσι, αν οι φύλακες αμείβονται με €60.000 ετησίως και η επιφάνεια του εργοστασίου 

είναι 1.000 τμ, το ετήσιο «ανά εμβαδόν» κόστος φύλαξης του εργοστασίου ισούται με 

€60. Αν η γραμμή παραγωγής ενός προϊόντος καταλαμβάνει 200 τμ, τότε η ΚΚΔ θα 

κατανείμει στο προϊόν 200*60 = €1.200 ετησίως εφόσον, βέβαια, η διοίκηση κρίνει 

ότι ο οδηγός «εμβαδόν» τεκμηριώνεται ορθολογικά για τη μέτρηση της ανάλωσης της 

δραστηριότητας «φύλαξη». Σημειώνεται, τέλος, ότι για τις ανάγκες της ΚΚΔ ο όρος 

γενικά βιομηχανικά έξοδα αναφέρεται, κατά παρέκκλιση, στο σύνολο των 

εξόδων της επιχείρησης με εξαίρεση το άμεσο κόστος. Η φιλοσοφία της ΚΚΔ 

απεικονίζεται σχηματικά ως εξής: 
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Δραστηριότητες 

Ανάλωση Πόρων 

Κόστος 

Αντικείμενα Κόστους 
(πχ προϊόντα και πελάτες) 

 

Σχήμα 2 Το μοντέλο ΚΚΔ (τροποποιήθηκε από Raiborn et al.: 1999, σελ.184) 

1.3. Η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής ενός 

συστήματος ΚΚΔ 

1.3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο σχεδιασμός και δημιουργία ενός συστήματος ΚΚΔ τελεί υπό προϋποθέσεις 

τεχνικής και διοικητικής φύσης. Αρχικά, είναι εμφανές ότι η εφαρμογή ΚΚΔ έχει 

νόημα όταν παράγονται πέραν του ενός προϊόντα διότι σε διαφορετική περίπτωση το 

συνολικό κόστος επιβαρύνει το μοναδικό προϊόν που παράγεται και δεν υπάρχει ούτε 

λόγος ούτε πληροφοριακό όφελος από την κατανομή κόστους. Μία πρόσθετη 

προϋπόθεση είναι η υψηλή συμμετοχή των σταθερών εξόδων στα ΓΒΕ καθώς όταν 

αυτό δε συμβαίνει, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μεταβάλλεται ανάλογα με τον 

όγκο παραγωγής και, συνεπώς, η κατανομή του κόστους μπορεί να γίνει ορθά με 

βάσει τον όγκο παραγωγής (Lee and Monden: 1996). Επίσης, όταν το κόστος 

διαμορφώνεται κυρίως από την άμεση εργασία, πχ σε τμήματα υπηρεσιών 

βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε 

δημόσιες υπηρεσίες, η ΚΚΔ δεν αναμένεται να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση 

καθώς η ανάλωση του κόστους γίνεται σύμφωνα με τις ώρες άμεσης εργασίας 

(Horngren: 1995). Ακόμα και όταν παράγονται δύο ή περισσότερα προϊόντα, η ΚΚΔ 

στο τμήμα παραγωγής έχει νόημα μόνο όταν υφίστανται σημαντικές διαφορές στην 
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τεχνολογία παραγωγής (Datar et al.: 1991). Η διαφορά στην τεχνολογία εξασφαλίζει, 

βασικά, ότι η παραγωγή κάποιων προϊόντων απαιτεί λιγότερες ώρες άμεσης εργασίας 

και περισσότερη ανάλωση τεχνολογικών-μηχανικών πόρων σε σχέση με τα υπόλοιπα 

προϊόντα.  

Οι διοικητικές προϋποθέσεις είναι, κυρίως, δύο. Η πρώτη αφορά στην 

υποστήριξη που πρέπει να έχει το σύστημα από την ανώτατη διοίκηση έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η αποδοχή της μετάβασης από το παλιό στο νέο σύστημα 

κοστολόγησης και να γίνει κατανοητό ότι το νέο σύστημα είναι πλέον η βάση 

αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων. Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά στη 

σύνθεση της ομάδας που θα αναλάβει το σχεδιασμό του συστήματος και πρέπει να 

αποτελείται όχι μόνο από λογιστές αλλά και στελέχη από το σύνολο των τμημάτων 

της επιχείρησης που θα προσφέρουν γνώση και πείρα στον εντοπισμό των 

δραστηριοτήτων και την επιλογή κατάλληλων οδηγών κόστους (Garrison et al.: 

2006). Γενικά, η διαδικασία σχεδιασμού διέρχεται από 6 βήματα τα οποία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια της ανάλυσης. 

1.3.2. ΒΗΜΑ 1Ο: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Αυτή συχνά μπορεί να είναι μία χρονοβόρα διαδικασία εξαιτίας του ότι 

υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μία επιχείρηση. Στον 

αποτελεσματικότερο εντοπισμό μπορούν να συμβάλλουν εργαζόμενοι από τα 

τμήματα που εξετάζονται ερωτώμενοι για τις σημαντικότερες και συχνότερες 

εργασίες που εκτελούν. Η ομάδα σχεδιασμού του συστήματος πρέπει να καθορίσει το 

όριο των δραστηριοτήτων που τελικά θα καταγραφούν καθώς υπάρχει μία 

αντιστάθμιση ανάμεσα στην πληρότητα και τον όγκο, άρα και το κόστος καταγραφής, 

της πληροφόρησης: μεγαλύτερη πληρότητα απαιτεί μεγαλύτερο κόστος καταγραφής 

και μικρότερο κόστος καταγραφής συνεπάγεται μικρότερη πληρότητα 

πληροφόρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες μπορούν να 

καταταχθούν σε 5 κατηγορίες (επίπεδα). Σημειώνεται ότι οι Raiborn et al. (1999) 

υποδεικνύουν 4 επίπεδα καθώς ενσωματώνουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τους πελάτες στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παρτίδες (βλ. παρακάτω): 
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1. Μονάδας. Σχετίζονται με τις μονάδες που παράγονται και είναι αναλογικές προς 

τον όγκο παραγωγής, πχ η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη 

λειτουργία ενός μηχανήματος κοπής 

2. Παρτίδας. Σχετίζονται με τις παρτίδες παραγωγής και δεν εξαρτώνται από τον 

όγκο παραγωγής, πχ ο χρόνος που απαιτείται για να ρυθμιστεί ένα μηχάνημα που 

θα παράγει οποιαδήποτε ποσότητα προϊόντος 

3. Προϊόντος. Σχετίζονται με το προϊόν και δεν εξαρτώνται από τον όγκο ή τις 

παρτίδες παραγωγής, πχ μία διαφημιστική εκστρατεία 

4. Πελάτη. Σχετίζονται με τους πελάτες και δεν εξαρτώνται από τον όγκο ή τις 

παρτίδες παραγωγής και τα προϊόντα, πχ η επικοινωνία για τη λήψη παραγγελιών 

5. Συντήρηση οργανισμού. Σχετίζονται με τον οργανισμό και πραγματοποιούνται 

ανεξάρτητα από τον όγκο παραγωγής, παρτίδων, προϊόντων και πελατών, πχ η 

θέρμανση και η καθαριότητα των χώρων. 

Ένας βασικός κανόνας στην επιλογή δραστηριοτήτων είναι να συγκεντρώνουμε τις 

ομοειδής δραστηριότητες, δηλαδή τις δραστηριότητες που μπορούν να μετρηθούν με 

το ίδιο μέγεθος, σε μία. Για παράδειγμα, σε μία επιχείρησης παραγωγής επίπλων οι 

δραστηριότητες «κοπή ξυλείας» και «λείανση ξυλείας» εξαρτώνται από τις μονάδες 

παραγωγής, οπότε οι δύο δραστηριότητες μπορούν να οριστούν ως μία, πχ 

«επεξεργασία ξυλείας».  

Αφού οριστούν οι δραστηριότητες, προχωρούμε στη διαμόρφωση δεξαμενών 

κόστους για κάθε δραστηριότητα όπου θα συγκεντρωθούν, σε επόμενο βήμα, οι 

αμοιβές των παραγωγικών συντελεστών των οποίων οι υπηρεσίες αναλώνονται για να 

εκτελεστεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, επιλέγονται τα κατάλληλα 

μέτρα δραστηριότητας ή οδηγοί κόστους που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 

της ανάλωση κάθε δραστηριότητας από τα αντικείμενα κόστους. Οι οδηγοί κόστους 

διακρίνονται, βασικά, σε οδηγούς συναλλαγής (transaction drivers) και οδηγούς 

διάρκειας (duration drivers). Στην πρώτη περίπτωση, ο οδηγός δείχνει ότι η ανάλωση 

γίνεται με σταθερή ποσότητα κάθε φορά που πραγματοποιείται ανάλωση ανεξάρτητα 

από το χρόνο που απαιτείται ενώ στη δεύτερη περίπτωση το μέγεθος της ανάλωσης 

είναι συνάρτηση της διάρκειας της ανάλωσης. Ένα σχόλιο που πρέπει να γίνει εδώ 

είναι ότι οι οδηγοί συναλλαγής, σε σχέση με τους οδηγούς διάρκειας, παρέχουν 
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ευκολία στους υπολογισμούς αλλά είναι λιγότερο αξιόπιστοι και, συνεπώς, η επιλογή 

πρέπει να βασίζεται στην αντιστάθμιση ανάμεσα στα δύο αυτά χαρακτηριστικά. 

1.3.3. ΒΗΜΑ 2Ο: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΒΕ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Σκοπός αυτού του βήματος είναι να κατανεμηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερα ΓΒΕ απευθείας στα αντικείμενα κόστους έτσι ώστε τα ΓΒΕ που θα 

κατανεμηθούν μέσω της ΚΚΔ να είναι εκείνα που πραγματικά δε μπορούν να 

κατανεμηθούν απευθείας. Αν πχ η δραστηριότητα «μεταφορά προϊόντων» αφορά 

μόνο σε μεταφορές που γίνονται για την αποστολή εμπορευμάτων στους πελάτες, δεν 

υπάρχει λόγος να κατανεμηθούν τα σχετικά έξοδα μέσω ΚΚΔ διότι δεν επιβαρύνουν 

κάποια άλλη δραστηριότητα. Κατ’ επέκταση, αν η παραπάνω δραστηριότητα αφορά 

μόνο σε ένα προϊόν, τότε το κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά το συγκεκριμένο 

προϊόν. 

1.3.4. ΒΗΜΑ 3Ο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Σε αυτό το βήμα υπολογίζουμε το κόστος που αφορά σε κάθε δραστηριότητα 

και περιέχεται στην αντίστοιχη δεξαμενή. Ο υπολογισμός ενός μέρους του κόστους 

κάθε δεξαμενής είναι εύκολος διότι κάποια τμήματα εντός της επιχείρησης 

απασχολούνται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Για τις περιπτώσεις, όμως, όπου 

ένας παραγωγικός συντελεστής, άρα και η αμοιβή του, αναλώνεται σε περισσότερες 

από μία δραστηριότητες απαιτείται η κατανομή πρώτου σταδίου (first-stage 

allocation) που στοχεύει στον υπολογισμό του μέρους του κόστους κάθε 

παραγωγικού συντελεστή που αντιστοιχεί σε διαφορετικές δεξαμενές κόστους. Αυτό 

μπορεί να γίνει βάσει των οδηγών πόρων (resource drivers) που προκύπτουν από 

ιστορικά στοιχεία ή άλλα δεδομένα που μπορούν να υποδείξουν την ποσότητα του 

παραγωγικού συντελεστή που αναλώνεται από κάθε δραστηριότητα (Raiborn at al.: 

1999). Για παράδειγμα, αν σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο εκτελούνται διαφορετικές 

δραστηριότητες, τότε μπορούμε να επιμερίσουμε το κόστος των ενοικίων σε αυτές τις 

δραστηριότητες βάσει του χώρου που καταλαμβάνουν τα γραφεία που αφορούν σε 

καθεμία από αυτές. 
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1.3.5. ΒΗΜΑ 4Ο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σε αυτό το βήμα υπολογίζουμε τη χρέωση για κάθε δραστηριότητα ή, πιο 

απλά, το κόστος ανάλωσης μίας μονάδας δραστηριότητας. Το κόστος αυτό προκύπτει 

αν διαιρέσουμε το κόστος της δραστηριότητας που υπολογίστηκε στο 3ο βήμα με τον 

όγκο συνολικής δραστηριότητας βάσει των μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται 

σε κάθε περίπτωση, δηλαδή του οδηγού κόστους. Αν η δραστηριότητα είναι η «λήψη 

παραγγελιών» και ο οδηγός κόστους είναι το «πλήθος παραγγελιών» (πχ 1.000 

παραγγελίες), τότε η χρέωση της δραστηριότητας θα προκύψει διαιρώντας το κόστος 

της (πχ €10.000) με το πλήθος παραγγελιών (η ανά παραγγελία χρέωση θα ισούται με 

10.000 / 1.000 = €10). 

1.3.6. ΒΗΜΑ 5Ο: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Πρόκειται για την κατανομή δεύτερου σταδίου (second-stage allocation) 

όπου υπολογίζεται το κόστος για κάθε αντικείμενο κόστους. Αυτό γίνεται 

πολλαπλασιάζοντας τη χρέωση κάθε δραστηριότητας με τον όγκο της 

δραστηριότητας που αναλώνεται από κάθε αντικείμενο κόστους. Στο παράδειγμα που 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο βήμα, αν οι παραγγελίες ενός προϊόντος ήταν 200 

παραγγελίες, τότε το κόστος ανάλωσης της δραστηριότητας «λήψη παραγγελιών» 

από το συγκεκριμένο προϊόν ισούται με 200*10 = €2.000. Εξυπακούεται ότι αν ένα 

προϊόν δεν έχει αναλώσει μέρος κάποιας δραστηριότητας, δε θα επιβαρυνθεί με 

κόστος που σχετίζεται με αυτήν. Αφού υπολογιστεί το κόστος ανάλωσης κάθε 

δραστηριότητας για όλα τα αντικείμενα κόστους, αθροίζουμε για κάθε αντικείμενο το 

κόστος ανάλωσης κάθε δραστηριότητας για να λάβουμε το συνολικό κόστος 

αναλώσεων κάθε αντικειμένου κόστους. 

1.3.7. ΒΗΜΑ 6Ο: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Για να συντάξουμε τις διοικητικές αναφορές για κάθε προϊόν χρειαζόμαστε τα 

εξής δεδομένα: 

1. Το κόστος άμεσων υλικών και άμεσης εργασίας (άμεσο ή πρώτο κόστος) 

2. Το κόστος που κατανεμήθηκε χωρίς ΚΚΔ 

3. Το κόστος που προέκυψε από την ΚΚΔ στο 5ο βήμα της 
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Αφού συγκεντρωθεί η παραπάνω πληροφόρηση, συντάσσουμε την αναφορά κόστους 

για κάθε προϊόν. Σημειώνεται ότι οι διοικητικές αναφορές μπορούν να 

περιλαμβάνουν, εκτός των στοιχείων κόστους, δεδομένα που αφορούν στα έσοδα από 

τις πωλήσεις κάθε προϊόντος έτσι ώστε να είναι εμφανής η συνεισφορά κάθε 

προϊόντος στην κερδοφορία της επιχείρησης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 

1.3.8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΚΔ 

Η υποθετική επιχείρηση που θα εξετάσουμε παράγει δύο τύπους 

βιομηχανικών απορρυπαντικών Α και Β και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο όπου 

λειτουργεί το τμήμα παραγωγής και τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Τα έξοδα, 

εκτός του κόστους υλικών, που είχε η εταιρία το 2010 κατατάσσονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

Πίνακας 1 Κατηγορίες και αξία εξόδων 

Κωδικός Κατηγορία εξόδων Σε € 

Ε1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 200.000 

Ε2 Παροχές τρίτων – ηλεκτρική ενέργεια 5.000 

Ε3 Παροχές τρίτων – Τηλεφωνία 2.000 

Ε4 Παροχές τρίτων – Ύδρευση και αποχέτευση 500 

Ε5 Φόροι και τέλη – Δημοτικά τέλη 500 

Ε6 Φόροι και τέλη –Τέλη κυκλοφορίας 600 

Ε7 Φόροι και τέλη – Λοιπά 200 

Ε8 Αναλώσιμα είδη 1.000 

Ε9 Έξοδα συσκευασίας 1.000 

Ε10 Έξοδα αποστολής 3.000 

Ε11 Έξοδα καυσίμων 5.000 

Ε12 Χρεωστικοί τόκοι 10.000 

Ε13 Αποσβέσεις κτιρίου 20.000 

Ε14 Αποσβέσεις οχημάτων 2.000 

Ε15 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 3.000 

Ε16 Λοιπά έξοδα 10.000 

ΣΥΝΟΛΟ 263.800 
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ΒΗΜΑ 1ο

Ορίζουμε τις δραστηριότητες. Συνήθως, στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας 

μίας μεταποιητικής επιχείρησης εκτελούνται 3 βασικές δραστηριότητες: α) εκείνες 

που σχετίζονται με την παραγγελία και λήψη πρώτων υλών, β) εκείνες που 

σχετίζονται με τη μετατροπή των υλών σε έτοιμο προϊόν και γ) εκείνες που 

σχετίζονται με την παράδοση των έτοιμων προϊόντων στους πελάτες. Παράλληλα, 

εκτελούνται και δραστηριότητες που είναι κοινές για όλες τις επιχειρήσεις 

(ανεξάρτητες του αντικειμένου τους) όπως η λογιστική παρακολούθηση, η 

επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες, η συντήρηση του εξοπλισμού κλπ. Για 

να διατηρήσουμε την έκταση του παραδείγματος σε λογικά πλαίσια, θα ορίσουμε τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

Πίνακας 2 Δραστηριότητες και οδηγοί κόστους 

Σύμβολο Τίτλος Σύντομη περιγραφή 
Οδηγός 

κόστους 

Δ1 
Διαχείριση 

παραγγελιών 

Παραγγελία υλικών προς προμηθευτές 

για υλικά και από πελάτες για προϊόντα 
Χρόνος (ώρες) 

Δ2 
Διαχείριση υλικών 

και προϊόντων  

Παραλαβή και αποθήκευση υλών, 

αποθήκευση και φόρτωση έτοιμων 

προϊόντων για αποστολή  

Όγκος (μ3) 

Δ3 
Μεταφορά 

προϊόντων 
Παράδοση προϊόντων στους πελάτες 

Απόσταση 

(χλμ) 

Δ4 
Προετοιμασία 

μηχανών 

Ρυθμίσεις, έλεγχοι κλπ για να εισέλθει η 

ύλη στη γραμμή παραγωγής 

«Στησίματα» 

(setups) 

Δ5 
Λειτουργία 

μηχανών 

Επίβλεψη μηχανημάτων παραγωγής 

κατά τη λειτουργία τους 

Μηχανοώρες 

(ώρες) 

Δ6 
Λογιστική 

παρακολούθηση 

Καταγραφή οικονομικών γεγονότων 

βάσει παραστατικών, προετοιμασία 

οικονομικών καταστάσεων κλπ 

Ανθρωποώρες 

(ώρες) 

Δ7 Διοίκηση  

Προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, 

διεύθυνση, έλεγχος, στελέχωση και, 

γενικά, οι ενέργειες που εκτελούνται 

από τα διοικητικά στελέχη 

Αξία 

πωλήσεων (€) 

Δ8 Λοιπές 

Συντήρηση εξοπλισμού, καθαριότητα 

και οποιαδήποτε ενέργεια δεν 

εντάσσεται σε άλλη δραστηριότητα 

Εμβαδόν (μ2) 
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Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, είναι χρήσιμο να κάνουμε κάποια σύντομα σχόλια 

για να εξηγήσουμε το σκεπτικό επιλογής των δραστηριοτήτων και των οδηγών 

κόστους. Έχουμε θέσει ως οδηγό κόστους της Δ1 το χρόνο διότι, λογικά, το κόστος 

διεκπεραίωσης μίας παραγγελίας αυξάνεται όσο αυξάνεται ο απαιτούμενος χρόνος 

καθώς περισσότερος χρόνος σημαίνει περισσότερη απασχόληση των εμπλεκόμενων 

παραγωγικών συντελεστών. Ένας εναλλακτικός οδηγός κόστους θα μπορούσε να 

είναι η αξία ή ο όγκος της παραγγελίας διότι πχ μία παραγγελία μεγαλύτερης αξίας 

απαιτεί περισσότερη διαπραγμάτευση ή ενασχόληση περισσότερων προσώπων. 

Ακόμα, όμως, και σε αυτήν την περίπτωση η μεταβλητή που συλλαμβάνει 

πληρέστερα τη διαμόρφωση του κόστους θα ήταν ο χρόνος. Για τη Δ2 επιλέξαμε ως 

οδηγό κόστους τον όγκο διότι, φυσιολογικά, ο όγκος επηρεάζει τόσο το χρόνο 

μεταφοράς των υλικών και των προϊόντων όσο και το χώρο που απαιτείται για να 

αποθηκευτούν. Για τη Δ3, η επιλογή της απόστασης ως οδηγό κόστους στηρίζεται 

στο σκεπτικό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο μεγαλύτερο το κόστος 

μεταφοράς λόγω περισσότερης ποσότητας καυσίμων, μεγαλύτερης φθοράς των 

οχημάτων κλπ. Για τις Δ4 και Δ5, η επιλογή των οδηγών κόστους είναι προφανής 

καθώς όσο περισσότερα στησίματα μηχανών και ώρες παρακολούθησης απαιτεί η 

παραγωγή ενός προϊόντος τόσο μεγαλύτερη η ανάλωση των παραγωγικών 

συντελεστών που συμβάλλουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Για τη Δ6 θα 

μπορούσαμε να επιλέξουμε το πλήθος παραστατικών ως οδηγό κόστους διότι όσο 

περισσότερα παραστατικά πρέπει να διεκπεραιωθούν τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια. 

Επιλέξαμε, όμως, τις ανθρωποώρες διότι υπάρχουν λογιστικές εργασίες που δεν 

εξαρτώνται από το πλήθος παραστατικών όπως, για παράδειγμα, η καταγραφή 

μισθοδοσίας. Επιπρόσθετα, οι ανθρωποώρες «συλλαμβάνουν» και την παράμετρο της 

προσπάθειας που αποτυπώνεται από το πλήθος παραστατικών διότι η διεκπεραίωση 

περισσότερων παραστατικών απαιτεί, λογικά, περισσότερη ώρα. Για τη Δ7 ο οδηγός 

κόστους επιλέχθηκε βάσει του ότι τα διοικητικά στελέχη «ασχολούνται» περισσότερο 

με τα «σημαντικά» προϊόντα υπονοώντας ότι η «βαρύτητα» ενός προϊόντος 

αποδίδεται από την αξία των πωλήσεών του. Τέλος, η Δ8 αφορά σε διάφορες 

ενέργειες και πολλοί οδηγοί κόστους θα μπορούσαν να τεκμηριωθούν εξίσου λογικά. 

Η επιλογή του «εμβαδού» στηρίζεται στην υπόθεση ότι το κόστος ενεργειών όπως η 

καθαριότητα, η συντήρηση κλπ είναι, λογικά, συνάρτηση του χώρου που 
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απασχολείται από κάθε προϊόν. Για παράδειγμα, αν ο αποθηκευτικός χώρος για 

κάποιο προϊόν είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον αποθηκευτικό χώρο για κάποιο 

άλλο προϊόν, τότε θα ήταν λάθος να υπονοήσουμε ότι το κόστος εργασιών 

συντήρησης (πχ ελαιοχρωματισμού) είναι το ίδιο για δύο προϊόντα. 

 

ΒΗΜΑ 2ο

Κατανέμουμε απευθείας τα ΓΒΕ όπου είναι δυνατό. Από τα δεδομένα του 

παραδείγματος προκύπτει ότι τα οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων προς τους πελάτες. Άρα, μπορούμε να κατανείμουμε τα Ε6, Ε10, Ε11 

και Ε14 απευθείας στη δραστηριότητα Δ3. Επίσης, τα Ε9 μπορούν να κατανεμηθούν 

απευθείας στην Δ2 εφόσον δεν αφορούν άλλη δραστηριότητα. 

 

ΒΗΜΑ 3ο

Εδώ πρέπει να ορίσουμε τους οδηγούς πόρων για να προχωρήσουμε στην κατανομή 

πρώτου σταδίου.  

 

Πίνακας 3 Οδηγοί πόρων 

Κωδικός Κατηγορία εξόδων Οδηγοί πόρων 

Ε1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Εργατοώρες 

Ε2 Παροχές τρίτων – ηλεκτρική ενέργεια Κιλοβατώρες 

Ε3 Παροχές τρίτων – Τηλεφωνία Χρόνος ομιλίας 

Ε4 Παροχές τρίτων – Ύδρευση και αποχέτευση Χώρος 

Ε5 Φόροι και τέλη – Δημοτικά τέλη Χώρος 

Ε7 Φόροι και τέλη – Λοιπά Χώρος 

Ε8 Αναλώσιμα είδη Χώρος 

Ε12 Χρεωστικοί τόκοι Αξία πωλήσεων 

Ε13 Αποσβέσεις κτιρίου Χώρος 
Ε15 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού Χώρος 
Ε16 Λοιπά έξοδα Χώρος 
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Το σκεπτικό για τον ορισμό των οδηγών πόρων είναι παρόμοιο με αυτό που 

εφαρμόστηκε στον ορισμό των οδηγών κόστους και συνοψίζεται στην ερώτηση «πώς 

μπορούμε να μετρήσουμε την ανάλωση του πόρου από κάποια δραστηριότητα;». Για 

παράδειγμα, η ανάλωση των αμοιβών μπορεί να μετρηθεί με τις ανθρωποώρες διότι 

όσες περισσότερες ώρες απασχολούνται οι εργαζόμενοι σε κάποια δραστηριότητα 

τόσο μεγαλύτερη η προσπάθεια που καταβάλλεται για αυτήν και, συνεπώς, τόσο 

μεγαλύτερη πρέπει να είναι η επιβάρυνσή της με την αμοιβή του παραγωγικού 

συντελεστή εργασία. Στην πραγματικότητα, η μέτρηση της ανάλωσης πόρων δεν 

είναι απλή διαδικασία για διάφορους λόγους όπως επειδή κάποιοι εργαζόμενοι δεν 

απασχολούνται σε κάποιες δραστηριότητες, πχ οι οδηγοί δεν απασχολούνται στο 

«στήσιμο» των μηχανών. Εξυπακούεται ότι οι οδηγοί πόρων που επιλέχθηκαν δεν 

είναι οι μοναδικοί κατάλληλοι αλλά στηρίζονται σε υποθέσεις. Για παράδειγμα, η 

επιλογή του «χώρου» για τη μέτρηση της ανάλωσης των Ε4, Ε5, Ε7, Ε8, Ε13, Ε15 

και Ε16 υπονοεί ότι η ανάλωση των αντίστοιχων πόρων είναι συνάρτηση του χώρου, 

πχ όσο μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει μία δραστηριότητα τόσο υψηλότερο το 

κόστος των δημοτικών τελών που της αναλογεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλοι 

οδηγοί δε θα ήταν εξίσου κατάλληλοι ή καταλληλότεροι. Προς το παρόν, η εστίαση 

της ανάλυσης είναι στον τρόπο λειτουργίας της ΚΚΔ και όχι στις επιμέρους 

δυσχέρειες εφαρμογής της. 

Αφού επιλέξαμε τους οδηγούς πόρων, μπορούμε να προχωρήσουμε στην 

κατανομή του κόστους στις δεξαμενές κόστους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια 

ενός πίνακα διπλής εισόδου (μήτρα συσχέτισης) όπου στον κάθετο άξονα 

τοποθετούμε τα κόστη και στον οριζόντιο άξονα τις δραστηριότητες. Σε κάθε κελί 

«κόστους-δραστηριότητας» μπορούμε, αρχικά, να βάλουμε μία ένδειξη για να 

δείξουμε ότι το συγκεκριμένο κόστος, άρα ο παραγωγικός συντελεστής που 

«αμείβεται» με αυτό το κόστος, συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αφού 

κατανείμουμε κάθε κόστος στις δραστηριότητες από τις οποίες αναλώνεται, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν όμοιο πίνακα «καθρέπτη» του πρώτου όπου αντί 

της ένδειξης για τη σχέση κόστους και δραστηριότητας που μόλις αναφέρθηκε θα 

υπάρχει το ποσό του κόστους που αναλώνεται από κάθε δραστηριότητα. Κατά 

συνέπεια, το άθροισμα κάθε στήλης θα είναι μία ξεχωριστή δεξαμενή κόστους και το 

άθροισμα κάθε σειράς θα δείχνει τα επιμέρους κόστη. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η 

διαδικασία, πρέπει να προσθέσουμε σε κάθε δεξαμενή τα κόστη που εισήλθαν 
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απευθείας σε αυτή στο προηγούμενο βήμα έτσι ώστε το κόστος που περιλαμβάνεται 

στις δεξαμενές να ισούται με το συνολικό κόστος της επιχείρησης (υπενθυμίζεται ότι 

δεν έχουμε ακόμα λάβει υπόψη το κόστος των άμεσων υλικών). 

 

Πίνακας 4 Εντοπισμός σχέσεων Πόρων - Δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες  

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 

Ε1 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ε2 √ √ Χ √ √ √ √ √ 

Ε3 √ Χ Χ Χ Χ √ √ √ 

Ε4 √ √ Χ √ √ √ √ √ 

Ε5 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ε7 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ε8 √ √ Χ Χ Χ √ √ √ 

Ε12 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ε13 √ √ Χ √ √ √ √ √ 

Ε15 √ √ Χ √ √ √ √ √ 

Κ
όσ
τη

 

Ε16 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Σημείωση: τα «√» και «Χ» δείχνουν, αντίστοιχα, σχέση και μη σχέση 

 

Για να προχωρήσουμε με την κατανομή πρώτου σταδίου πρέπει να υπολογίσουμε τη 

συνολική τιμή κάθε οδηγού πόρων και την αντίστοιχη ανάλωση κάθε 

δραστηριότητας. Για συντομία και επειδή πρόκειται για υποθετική επιχείρηση οι 

σχετικοί υπολογισμοί δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Συνεπώς, θα αρκεστούμε στην 

κατανομή με τη βοήθεια ενδεικτικών ποσοστών ανάλωσης λαμβάνοντας, ωστόσο, 

υπόψη ότι το άθροισμα αυτών των ποσοστών για κάθε κόστος πρέπει να ισούται με 

100% και φροντίζοντας να παρέχουμε ρεαλιστικές (αληθοφανείς) εκτιμήσεις. Έτσι 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας (οι αριθμοί αναφέρονται ως %). 
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Πίνακας 5 Απόδοση ποσοστών ανάλωσης κάθε πόρου από κάθε δραστηριότητα 

Δραστηριότητες  

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Σύνολο σε % 

Ε1 10 20 10 20 20 5 10 5 100 

Ε2 10 20 Χ 20 30 5 10 5 100 

Ε3 40 Χ Χ Χ Χ 25 25 10 100 

Ε4 10 20 Χ 20 30 5 10 5 100 

Ε5 10 20 10 20 20 5 10 5 100 

Ε7 10 20 10 20 20 5 10 5 100 

Ε8 25 20 Χ Χ Χ 20 20 15 100 

Ε12 10 20 10 20 20 5 10 5 100 

Ε13 10 20 Χ 20 30 5 10 5 100 

Ε15 10 20 Χ 20 30 5 10 5 100 

Κ
όσ
τη

 

Ε16 10 20 10 20 20 5 10 5 100 

Σημείωση: το % κάθε κελιού ερμηνεύεται ως ποσοστό του εξόδου 

Εi που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Δj 

  

Πολλαπλασιάζονται το ποσοστό κάθε κελιού στον παραπάνω πίνακα επί κάθε κόστος 

λαμβάνουμε τον παρακάτω πίνακα όπου τα ποσά αναφέρονται σε €.000 για 

εξοικονόμηση χώρου. Ο αριθμός (άθροισμα) στο κελί κάθε στήλης που αντιστοιχεί 

στη σειρά «Από ΚΚΔ» δείχνει το σύνολο του κόστους που αποδίδεται στη δεξαμενή 

μέσω της ΚΚΔ ενώ ο αριθμός (άθροισμα) στο κελί κάθε στήλης που αντιστοιχεί στη 

σειρά «Αυτόνομα» δείχνει το σύνολο του κόστους που αποδίδεται στη δεξαμενή 

χωρίς ΚΚΔ. Άρα, ο αριθμός (άθροισμα) στο κελί κάθε στήλης που αντιστοιχεί στη 

σειρά «Σύνολο» δείχνει το σύνολο του κόστους που αποδίδεται στη δεξαμενή. 
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Πίνακας 6 Κόστος ανάλωσης κάθε πόρου από κάθε δραστηριότητα και υπολογισμός 

συνολικού κόστους κάθε δραστηριότητας 

Δραστηριότητες  

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Σύνολο 

Ε1 20 40 20 40 40 10 20 10 200 

Ε2 0,5 1 0 1 1,5 0,25 0,5 0,25 5 

Ε3 0,8 0 0 0 0 0,5 0,5 0,2 2 

Ε4 0,05 0,1 0 0,1 0,15 0,025 0,05 0,025 0,5 

Ε5 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,025 0,05 0,025 0,5 

Ε7 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 0,01 0,2 

Ε8 0,25 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,15 1 

Ε12 1 2 1 2 2 0,5 1 0,5 10 

Ε13 2 4 0 4 6 1 2 1 20 

Ε15 0,3 0,6 0 0,6 0,9 0,15 0,3 0,15 3 

Κ
όσ
τη

 

Ε16 1 2 1 2 2 0,5 1 0,5 10 

Από ΚΚΔ 25,97 50,04 22,07 49,84 52,69 13,16 25,62 12,81 252,2 

Αυτόνομα 0 1 10,6 0 0 0 0 0 11,6 

Σύνολο 25,97 51,04 32,67 49,84 52,69 13,16 25,62 12,81 263,8 

 

ΒΗΜΑ 4ο

Εδώ υπολογίζουμε τη χρέωση κάθε δραστηριότητας σύμφωνα με τον οδηγό κόστους 

που εφαρμόζεται. Στον πίνακα που ακολουθεί χρησιμοποιούμε υποθετικά στοιχεία 

για τον όγκο κάθε δραστηριότητας. 

Πίνακας 7 Υπολογισμός χρεώσεων δραστηριοτήτων  

Δραστηριότητα 

(1) 

Οδηγός

(2) 

Όγκος 

(3) 

Συνολικό κόστος

(4) 

Χρέωση 

(5) = (4) / (3) 

Δ1 Ώρες 25.000 25.970 1,039 

Δ2 μ3 300 51.040 170,133 

Δ3 Χλμ 15.000 32.670 2,178 

Δ4 Πλήθος 200 49.840 249,2 

Δ5 Ώρες 15.000 52.690 3,513 

Δ6 Ώρες 2.000 13.160 6,58 

Δ7 € 500.000 25.620 0,051 

Δ8 μ2 200 12.810 64,05 
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ΒΗΜΑ 5ο

Εφόσον έχουμε υπολογίσει τη χρέωση κάθε δραστηριότητας, προχωρούμε στην 

κατανομή δεύτερου επιπέδου, δηλαδή την κατανομή κόστους στα αντικείμενα 

κόστους βάσει της ανάλωσης κάθε δραστηριότητας από κάθε αντικείμενο (η 

ανάλωση βασίζεται σε υποθετικά στοιχεία). 

 

Πίνακας 8 Κατανομή κόστους στα προϊόντα Α και Β 

  Προϊόν Α Προϊόν Β 

Δραστηριότητα 

(1) 

Χρέωση

(2) 

Όγκος 

(3) 

Κόστος 

(4) = (3)*(2) 

Όγκος 

(5) 

Κόστος 

(6) = (5)*(2) 

Δ1 1,039 7.500 7.792,5 17.500 18.182,5 

Δ2 170,133 120 20.415,96 180 30.623,94 

Δ3 2,178 4.500 9.801 10.500 22.869 

Δ4 249,2 100 24.920 100 24.920 

Δ5 3,513 4.500 15.808,5 10.500 36.886,5 

Δ6 6,58 400 2.632 1.600 10.528 

Δ7 0,051 100.000 5.100 400.000 20.400 

Δ8 64,05 80 5.124 120 7.686 

 Σύνολο 91.593,96 Σύνολο 172.095,94 

 

ΒΗΜΑ 6ο

Στη συνέχεια προχωρούμε στη σύνταξη της διοικητικής αναφοράς λαμβάνοντας 

υπόψη το κόστος πρώτων υλών (σημείωση: εδώ έχουμε ήδη λάβει υπόψη το κόστος 

της άμεσης εργασίας υποθέτοντας ότι η άμεση εργασία είναι σταθερό έξοδο, υπόθεση 

που δεν απέχει ιδιαίτερα από την πραγματικότητα). Υποθέτουμε ότι το κόστος 

υλικών για τα πωληθέντα προϊόντα Α και Β ανέρχεται, αντίστοιχα σε €40.000 και 

€100.000 και δεν υπάρχουν αρχικά και τελικά αποθέματα (άρα το κόστος αγορών 

άμεσων υλικών ταυτίζεται με το κόστος άμεσων υλικών των πωληθέντων 

προϊόντων). 

 

 34



Πίνακας 9 Διοικητική έκθεση για τα προϊόντα Α και Β βάσει ΚΚΔ 

 Προϊόν Α Προϊόν Β Σύνολο 

Έσοδα 100.000 400.000 500.000 

Κόστος (131.593,96) (272.095,94) (403.689,90) 

Κόστος υλικών 40.000 100.000 140.000 

Κόστος από ΚΚΔ 91.593,96 172.095,94 263.689,9* 

Διαχείριση παραγγελιών 7.792,5 18.182,5 25.975 

Διαχείριση υλικών και προϊόντων  20.415,96 30.623,94 51.039,9 

Μεταφορά προϊόντων 9.801 22.869 32.670 

Προετοιμασία μηχανών 24.920 24.920 49.840 

Λειτουργία μηχανών 15.808,5 36.886,5 52.695 

Λογιστική παρακολούθηση 2.632 10.528 13.160 

Διοίκηση  5.100 20.400 25.500 

Λοιπές 5.124 7.686 12.810 

Κέρδος (Ζημία) προ φόρων εισοδήματος (31.593,96) 127.904,06 96.310,1 

* Η διαφορά οφείλεται στις στρογγυλοποιήσεις 

 

Από την παραπάνω αναφορά προκύπτει ότι η επιχείρηση ως σύνολο πραγματοποιεί 

συνολικό κέρδος (προ φόρων) 96.310,1 ή 19,26% των πωλήσεών της. Όμως, 

εξετάζοντας τα ανά προϊόν μεγέθη παρατηρούμε ότι δεν είναι και τα δύο προϊόντα 

κερδοφόρα καθώς το Α είναι ζημιογόνο. Έχοντας στη διάθεσή της την παραπάνω 

αναφορά, η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να εντοπίσει τις αιτίες για τη ζημιογονία 

του προϊόντος Α και να λάβει αποφάσεις για την αντιμετώπισή της. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τα κέρδη εκφράζονται ως διαφορά εσόδων-εξόδων υπάρχουν τρεις πιθανές 

αιτίες: α) η τιμή πώλησης του Α είναι χαμηλή, β) το κόστος του Α είναι υψηλό ή γ) 

συνδυασμός των δύο παραπάνω. Η τιμή πώλησης του Α είναι συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, πχ ζήτηση, ανταγωνισμός, μερίδιο αγοράς, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει πάντα η δυνατότητα αύξησή της. Όσον αφορά στα κόστη, ένας τρόπος 

ανάλυσής τους είναι να εξεταστεί η σχέση του κόστους κάθε δραστηριότητας με τη 

δημιουργία πωλήσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με την έκφραση του κόστους κάθε 

δραστηριότητας ως ποσοστό των πωλήσεων. Με απλά λόγια, η διοίκηση μπορεί να 

εξετάσει τη συνεισφορά κάθε δραστηριότητας στη δημιουργία πωλήσεων. Μία τέτοια 

προσέγγιση στο παράδειγμα θα δείξει ότι για €1 πωλήσεων το προϊόν Α συνεπάγεται, 

σε σχέση με το προϊόν Β, υψηλότερο κόστος διαχείρισης παραγγελιών, διαχείρισης 
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υλικών και προϊόντων, μεταφοράς προϊόντων, προετοιμασίας μηχανών, λειτουργίας 

μηχανών και λοιπών δραστηριοτήτων. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, η διοίκηση 

μπορεί να εξετάσει πιθανούς τρόπους δράσης όπως, για παράδειγμα, να 

προγραμματίσει ορθότερα τις παραγγελίες έτσι ώστε να απαιτούνται λιγότερα 

«στησίματα» μηχανών και λιγότερες παραγγελίες. Επίσης, ίσως πρέπει να εξεταστεί η 

γεωγραφική κατανομή των πελατών καθώς το υψηλότερο κόστος μεταφοράς 

υποδηλώνει ότι η απόσταση των πελατών επιβαρύνει αυτό το κόστος. Παρόμοιο 

σκεπτικό μπορεί να υιοθετηθεί και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Μία εναλλακτική 

προσέγγιση θα αφορούσε στην εξέταση του μικτού κέρδους κάθε προϊόντος αντί των 

πωλήσεων με τον τρόπο που μόλις περιγράφηκε. Εδώ έχουμε θεωρήσει ως άμεσο 

κόστος μόνο το κόστος των υλικών και, συνεπώς, το περιθώριο συνεισφοράς των 

προϊόντων Α και Β ισούται, αντίστοιχα, με €60.000 και €300.000 ή 60% και 75%. Οι 

απόλυτες τιμές προκύπτουν αν για κάθε προϊόν υπολογίσουμε τη διαφορά «έσοδα – 

κόστος υλικών» ενώ τα ποσοστά προκύπτουν αν εκφράσουμε αυτήν τη διαφορά ως % 

επί των εσόδων. Η διαφορά της παρούσας ανάλυσης με αυτήν που περιγράφηκε 

παραπάνω είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το άμεσο κόστος του ενός 

προϊόντος δεν επηρεάζει και δεν επηρεάζεται από το άμεσο κόστος του άλλου 

προϊόντος. Άρα, το σκεπτικό συνοψίζεται στην ερώτηση «πόσο κοστίζει η 

δημιουργία €1 μικτού κέρδους για κάθε προϊόν;».  

1.3.9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΚΔ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Οι επιμέρους λειτουργίες, οργανωτική δομή κλπ των επιχειρήσεων 

εξαρτώνται από το αντικείμενο εργασιών. Πέρα από τις 3 βασικές λειτουργίες που 

εντοπίζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή την Επενδυτική, Χρηματοοικονομική 

και Παραγωγική, η εξειδίκευση των λειτουργιών διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η βασικότερη διαφορά εντοπίζεται στην Παραγωγή. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν 

παραγωγική διαδικασία υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή την μετατροπή των εισροών 

σε εκροές, υπάρχει όμως μία ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις μεταποιητικές και τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η διαφορά αυτή εντοπίζεται στο βαθμό μεταβολής της 

υπόστασης των εισροών όταν αυτές μετατρέπονται σε εκροές. Η μεταβολή αυτή είναι 

μέγιστη για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και σχεδόν ανύπαρκτη για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχουν 
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υλικές εισροές που μεταποιούνται αλλά ασώματες εισροές που μετατρέπονται σε, 

επίσης, ασώματες εκροές. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών διαφέρουν από τις 

υπόλοιπες ως προς το ότι η παραγωγή και κατανάλωση γίνονται, περίπου, συγχρόνως, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με 

τον πελάτη ή/ και με τον εργαζόμενο, το «προϊόν» δεν αποθηκεύεται και μία πλήρης 

περιγραφή του «προϊόντος» είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν στοιχεία που 

προσφέρονται στον πελάτη χωρίς να περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος, πχ η 

ευγένεια ενός υπαλλήλου (Brignall: 1997). Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, 

αρκεί να αναλογιστούμε την επίπτωση της μεταποίησης στις εισροές για μία εταιρία 

που παράγει έπιπλα όπου κομμάτια ξυλείας, υφάσματος και λοιπών πρώτων υλών 

μετατρέπονται σε τελικό προϊόν το οποίο ενσωματώνει μεν τις πρώτες ύλες, διαφέρει 

δε εξολοκλήρου από αυτές. Αντίθετα, μία επιχείρηση χονδρεμπορίου ουσιαστικά δε 

διαθέτει παραγωγική διαδικασία, υπό την έννοια της μεταποίησης, καθώς η υπόσταση 

των φυσικών εισροών της είναι ακριβώς ίδια με την υπόσταση του τελικού προϊόντος 

της γι’ αυτό άλλωστε ο όρος «εμπόρευμα» αντί του όρου «τελικό προϊόν» πρέπει να 

χρησιμοποιείται. Παρόμοια είναι η κατάσταση στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 

Συνεπώς, ανάμεσα σε μία μεταποιητική και μία εμπορική επιχείρηση, αναμένουμε 

μεγαλύτερο πλήθος δραστηριοτήτων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εφόσον, 

βέβαια, τα υπόλοιπα μεγέθη που επηρεάζουν δυνητικά το πλήθος των 

δραστηριοτήτων είναι ίδια ή κατά προσέγγιση ίδια για τις δύο επιχειρήσεις. Αυτό που 

πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η ύπαρξη παραγωγικής διαδικασίας (υπό την 

έννοια της μεταποίησης) αυξάνει, λογικά, το πλήθος των δραστηριοτήτων που πρέπει 

να συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα ΚΚΔ αυξάνοντας, έτσι, την πολυπλοκότητα και 

εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος.  

1.4. Σύγκριση της ΚΚΔ με παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης 

1.4.1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 

Πριν προχωρήσουμε στη σύγκριση της ΚΚΔ, πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι 

ακριβώς εννοούμε με τον όρο «παραδοσιακά συστήματα» κοστολόγησης. Σύμφωνα 
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με τον Horngren (1995) ο όρος περιλαμβάνει όλα τα συστήματα κοστολόγησης που 

δεν εφαρμόζουν κατανομή κόστους δύο σταδίων, όπως η ΚΚΔ, αλλά κατανέμουν το 

κόστος απευθείας στα αντικείμενα κόστους βάσει ενός μοναδικού μεγέθους που 

παραδοσιακά είναι ένα εκ των ωρών άμεσης εργασίας, μηχανοωρών ή όγκου 

πωλήσεων. Προς το παρόν δε θα αναφερθούμε στα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα που παρουσιάζει η κατανομή του κόστους βάσει της ΚΚΔ ή των 

παραδοσιακών συστημάτων καθώς αυτό θα γίνει κατά την αναφορά των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ΚΚΔ σε επόμενη θέση. Για να αποφύγουμε 

την παρουσίαση νέων αριθμητικών παραδειγμάτων, η ανάλυση που ακολουθεί 

βασίζεται στο παράδειγμα που έχουμε ήδη παρουσιάσει στην ενότητα 1.3. Όπου 

κρίνεται αναγκαίο θα προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις του παραδείγματος, 

προσθήκη νέων στοιχείων κλπ. Επίσης, για εξοικονόμηση χώρου και λόγω της 

ομοιότητας που παρουσιάζει η προσέγγιση κατανομής βάσει ωρών άμεσης εργασίας 

και ωρών λειτουργίας μηχανών θα παρουσιάσουμε μόνο την πρώτη περίπτωση. 

1.4.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το κόστος που δε μπορεί να αποδοθεί 

απευθείας στα αντικείμενα κόστους, κατανέμεται σε αυτά βάσει των ωρών άμεσης 

εργασίας που αφορούν στο καθένα. Αρχικά, καταγράφουμε το μη αποδοθέν κόστος 

και ακολούθως υπολογίζουμε το σύνολο των ωρών άμεσης εργασίας που 

απαιτήθηκαν (ή θα απαιτηθούν, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που γίνεται η 

ανάλυση). Στη συνέχεια διαιρούμε αυτό το κόστος με το σύνολο των ωρών άμεσης 

εργασίας για να υπολογίσουμε το κόστος που αναλογεί σε μία ώρα άμεσης εργασίας. 

Ακολούθως, πολλαπλασιάζουμε αυτήν την τιμή με το σύνολο των ωρών άμεσης 

εργασίας που απαιτήθηκαν (ή θα απαιτηθούν, ανάλογα) από κάθε προϊόν και 

λαμβάνουμε το από κατανομή κόστος που αναλογεί σε κάθε προϊόν. Εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε ότι από τη στιγμή που δεν εξετάζουμε δραστηριότητες δε μπορούμε να 

κατανέμουμε ανάλωση πόρων απευθείας σε δραστηριότητες (αφού αυτές δεν 

υπάρχουν). Η μόνη περίπτωση εξαίρεσης κάποιου κόστους από την κατανομή είναι 

να αφορά απευθείας σε αντικείμενο κόστους (σε αντίθεση με την ΚΚΔ όπου η 

εξαίρεση κάποιου κόστους γίνεται επειδή αυτό είτε αφορά σε αντικείμενο κόστους 

είτε σε συγκεκριμένη δραστηριότητα). 
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Για το παράδειγμα της ενότητας 1.3, ο καταλογισμός του κόστους βάσει των 

ωρών άμεσης εργασίας θα γίνει ως εξής: 

(1) = Κόστος προς κατανομή = 263.800 

(2) = Σύνολο ωρών άμεσης εργασίας = 25.000 

(1) ÷ (2) = Κόστος ανά ώρα άμεσης εργασίας = 263.800 / 25.000 = 10,552 

Κόστος στο προϊόν Α = 7.500 * 10,552 = €79.140 

Κόστος στο προϊόν Β = 17.500 * 10,552 = €184.660 

Με βάση τα παραπάνω η διοικητική αναφορά του πίνακα 9 τροποποιείται ως εξής: 

 

Πίνακας 10 Διοικητικά αναφορά με κατανομή κόστους σύμφωνα με τις ώρες άμεσης 

εργασίας 

 Προϊόν Α Προϊόν Β Σύνολο 

Έσοδα 100.000 400.000 500.000 

Κόστος (119.140) (284.660) (403.800) 

Κόστος υλικών 40.000 100.000 140.000 

Κόστος από κατανομή βάσει 

ωρών άμεσης εργασίας 
79.140 184.660 263.800 

Κέρδος (Ζημία) προ φόρων εισοδήματος (19.140) 115.340 96.200 

 

Παρόμοια είναι η προσέγγιση όταν λαμβάνουμε υπόψη τις ώρες λειτουργίας των 

μηχανημάτων για την κατανομή κόστους. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μάλιστα, οι 

δύο προσεγγίσεις οδηγούν σε ίδια κατανομή κόστους διότι αμφότερες οι προσεγγίσεις 

κατανέμουν το 30% του κόστους στο προϊόν Α και το 70% στο προϊόν Β (βάσει 

άμεσης εργασίας 7.500 / 25.000 = 30% στο Α και βάσει ωρών λειτουργίας 

μηχανημάτων 4.500 / 15.000 = 30% στο Α). 

1.4.3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η κατανομή του κόστους γίνεται βάσει 

του όγκου παραγωγής. Πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος «όγκος» δε χρησιμοποιείται  με 

τη μαθηματική σημασία του, ώστε να σημαίνει απαραίτητα μέτρηση σε κυβικά 
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μέτρα, αλλά αντί των όρων «μέγεθος» ή «έκταση». Πρέπει, όμως, να είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στους υπολογισμούς καθώς το μέγεθος ή έκταση της 

παραγωγής των αντικειμένων κόστους πρέπει να εκφράζεται στην ίδια μονάδα 

μέτρησης για όλα τα αντικείμενα κόστους. Κατά συνέπεια, η ορθή προσέγγιση θα 

ήταν να χρησιμοποιήσουμε ως κοινό μέγεθος τη «μονάδα πώλησης», δηλαδή το 

μέγεθος στο οποίο μετράται το εκάστοτε προϊόν και, εξορισμού, συμπίπτει με το 

μέγεθος που χρησιμοποιείται για να τεθεί η ανά μονάδα τιμή, πχ όταν παράγονται 100 

τεμάχια ενός προϊόντος και 200 κιλά άλλου προϊόντος θα χρησιμοποιήσουμε ως 

κοινό μέγεθος την τιμή 300 μονάδες αν η τιμή του πρώτου προϊόντος ορίζεται ανά 

τεμάχιο και η τιμή του δεύτερου προϊόντος ανά κιλό. Αν η τιμή του δεύτερου 

προϊόντος ετίθετο ανά δύο κιλά, τότε 1 μονάδα αυτού του προϊόντος θα ισούταν με 2 

κιλά και συνεπώς ο όγκος παραγωγής θα ήταν 100 + 100 = 200 μονάδες. Στο 

παράδειγμα της ενότητας 1.3, υποθέσαμε (για να υπολογίσουμε τη χρέωσης της Δ2) 

ότι ο συνολικός όγκος υλικών και προϊόντων ανήλθε σε 300 μ3. Επίσης, υποθέσαμε 

ότι η ανάλωση της Δ2 ανήλθε σε 120 μ3 για το προϊόν Α και 180 μ3 για το προϊόν Β 

που υποδεικνύει ανάλωση κατά 40% και 60%, αντίστοιχα, για τα δύο προϊόντα. Για 

σκοπούς σύγκρισης θα διατηρήσουμε αυτά τα ποσοστά για την κατανομή βάσει 

όγκου παραγωγής. Σημειώνεται ότι μία ρεαλιστικότερη προσέγγιση θα υποδείκνυε να 

υποθέσουμε ότι ένα μέρος των 300 μ3 αποτελείται από υλικά. Αυτό, όμως, δε θα 

προσέθετε κάποια πρόσθετη πληροφόρηση στην παρούσα περίπτωση διότι μας 

ενδιαφέρουν οι αναλογίες σύνθεσης του όγκου παραγωγής. Είναι εμφανές ότι η μόνη 

«σιωπηλή» υπόθεση που κάνουμε εδώ είναι ότι τα υλικά και ο όγκος παραγωγής 

βρίσκονται σε δεδομένη αναλογία για τα δύο προϊόντα και, πιο συγκεκριμένα, ότι η 

επιχείρηση αγοράζει υλικά και παράγει προϊόντα σε αναλογία «4 προς 6 για Α και Β» 

και, επίσης, τα δύο προϊόντα αναλώνουν την ύλη τους σε ίδια αναλογία, πχ αν ισχύει 

QA = aΧΑ τότε ισχύει QΒ = aΧΒ δηλαδή όσο κιλά ύλης Α αναλώνονται για να 

παραχθεί μία μονάδα έτοιμου Α τόσο κιλά ύλης Β αναλώνεται για να παραχθεί μία 

μονάδα έτοιμου Β. Οι παραπάνω υποθέσεις υπόκεινται βεβαίως σε κριτική αλλά 

θεωρούμε ότι δεν είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας για μία μεταποιητική 

επιχείρηση να έχει ένα σταθερό πρόγραμμα προμηθειών, παραγωγής και πώλησης 

τουλάχιστον σε βραχυχρόνια πλαίσια. Άρα, έχουμε: 

(1) = Κόστος προς κατανομή = €263.800 

Κόστος στο προϊόν Α = 40% * 263.800 = €105.520 
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Κόστος στο προϊόν Β = 60% * 263.800 = €158.280 

Με βάση τα παραπάνω η διοικητική αναφορά του πίνακα 9 τροποποιείται ως εξής: 

 

Πίνακας 11 Διοικητικά αναφορά με κατανομή κόστους σύμφωνα με τον όγκο παραγωγής 

 Προϊόν Α Προϊόν Β Σύνολο 

Έσοδα 100.000 400.000 500.000 

Κόστος 145.520 258.280 (403.800) 

Κόστος υλικών 40.000 100.000 140.000 

Κόστος από κατανομή βάσει 

όγκου παραγωγής 
105.520 158.280 263.800 

Κέρδος (Ζημία) προ φόρων εισοδήματος (45.520) 141.720 96.200 

 

1.4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΟΔΗΓΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διοικητικές αναφορές στη 

συνοπτική μορφή τους όπως προκύπτουν από τους 3 διαφορετικούς τρόπους 

κατανομής του κόστους (ΚΚΔ, ώρες άμεσης εργασίας, όγκος παραγωγής). 

Επιπρόσθετα, έχουμε υπολογίσει και σημειώνουμε το ποσοστό συνολικού κέρδους 

(ως % επί των πωλήσεων). Για εξοικονόμηση χώρου τα ποσά αναφέρονται σε €.000: 

Πίνακας 12 Συγκεντρωτική και συνοπτική παρουσίαση διοικητικών αναφορών βάσει 3 

διαφορετικών τρόπων κατανομής του κόστους  

 Βάσει ΚΚΔ Βάσει ΩΑΕ Βάσει ΟΠ  

 Α Β Α Β Α Β Σύνολο 

Έσοδα 100 400 100 400 100 400 500 

Κόστος (131,594) (272,096) (119,14) (284,66) 145,52 258,28 (403,8) 

Υλικών 40 100 40 100 40 100 140 

Από κατανομή 91,594 172,096 79,14 184,66 105,52 158,28 263,8 

Κέρδος (Ζημία) (31,594) 127,904 (19,14) 115,34 (45,52) 141,72 96,2 

Κέρδος (Ζημία) ως % 

πωλήσεων 
-32% 32% -19% 29% -46% 35% 19% 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι 3 τρόποι συνεπάγονται διαφορετική 

κατανομή κόστους και σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφορές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές. Για να κατανοήσουμε την έκταση των διαφορών, αρκεί να εξετάσουμε 

την επίπτωση των διαφορετικών τρόπων κατανομής κόστους στα ποσοστά συνολικού 

κέρδους κάθε προϊόντος. Έτσι για το Α οι τρεις τρόποι κατανομής (βάσει ΚΚΔ, βάσει 

ωρών άμεσης εργασίας και βάσει όγκου παραγωγής) οδηγούν σε ποσοστό κέρδους -

32%, -19% και -46% ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το Β είναι 32%, 29% και 35%. 

Τι σημαίνουν πρακτικά οι παραπάνω διαφορές; Όπως έχει αναφερθεί, η Διοικητική 

Λογιστική παρέχει πληροφόρηση που λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων 

από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Στο παράδειγμα που εξετάζουμε, η διοίκηση θα 

έπρεπε προφανώς να εξετάσει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της ζημιογονίας του 

Α. Ας υποθέσουμε ότι μετά από σχετική έρευνα, η διοίκηση κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή η μείωση του άμεσου κόστους του Α ή των 

υπόλοιπων εξόδων. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιλογές που θα είχε στη διάθεσή της 

θα ήταν η αύξηση της τιμής του Α ή η παύση παραγωγής του εφόσον η παύση θα 

οδηγούσε σε όφελος για την επιχείρηση. Για να καλυφθεί, λοιπόν, η ζημία του Α και 

να επιτευχθεί, τουλάχιστον, το «νεκρό σημείο» (έσοδα = έξοδα  κέρδος = 0) για 

αυτό το προϊόν, η επιχείρηση θα έπρεπε να αυξήσει την τιμή του Α κατά διαφορετικό 

ποσοστό ανάλογα με το σύστημα κοστολόγησης και προφανώς κάποιες αυξήσεις 

ίσως ήταν εφικτές βάσει της ζήτησης του Α ενώ άλλες όχι. Συνεπώς, η δυνατότητα 

εφαρμογής μίας λύσης (απόφασης) θα μεταβαλλόταν ανάλογα με την πληροφόρηση 

επί της οποίας θα στηριζόταν. Για να γίνει περαιτέρω εμφανής η επίπτωση της 

πληροφόρησης στη συνολική κερδοφορία θα υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να αυξήσει την τιμή του Α αλλά μόνο μέχρι το σημείο που τα έσοδα από 

την πώλησή του να καλύπτουν τα έξοδα που κατανέμονται σε αυτό. Το σχετικό 

«σενάριο» περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε €.000). 
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Πίνακας 13 Επίπτωση της πληροφόρησης στη λήψη αποφάσεων και τη συνολική 

κερδοφορία 

 Βάσει ΚΚΔ Βάσει ΩΑΕ Βάσει ΟΠ 

Έσοδα από Α πριν την αύξηση τιμής του 100 100 100 

Έσοδα από Β 400 400 400 

Πρόσθετα έσοδα από αύξηση τιμής Α 31,594 19,14 45,52 

Συνολικά έσοδα 531,594 519,14 545,52 

Συνολικό κόστος (40+100+263,8) 403,8 403,8 403,8 

Συνολικό κέρδος 127,794 115,34 141,72 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι, εφόσον η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα έσοδα 

από το Α μέχρι τις €145.520 (100.000 + 45.520), η εφαρμογή οποιασδήποτε 

κοστολογικής μεθόδου πλην της «βάσει όγκου παραγωγής» για την κατανομή του 

κόστους, θα οδηγούσε σε κέρδη μικρότερα από τα μέγιστα δυνατά. Βέβαια, η 

υπόθεση για την αύξηση της τιμής του Α είναι ιδιαίτερα αμφισβητήσιμη αλλά η 

παραπάνω ανάλυση μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε επίπεδο αύξησης τιμής 

θεωρείται εφικτό. Ούτως ή άλλως, σκοπός της παραπάνω ανάλυσης είναι να δείξει 

πώς η κοστολογική πληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται.  
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  22..  ΗΗ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  

ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  

2.1. Η διαχρονική εξέλιξη της υιοθέτησης της ΚΚΔ και οι 

χρήσεις της σε διεθνές επίπεδο 

2.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Κατά τον Horngren (1995), η ΚΚΔ θεωρείται ως μία από τις 3 

σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της Διοικητικής Λογιστικής (οι άλλες δύο είναι 

η επικέντρωση στην οριακή συνεισφορά και οι προϋπολογισμοί μηδενικής βάσης). 

Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, το ποσοστό αποδοχής ή/ και εφαρμογής της μεθόδου 

στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 1995 δεν ξεπερνούσε το 14% των 

επιχειρήσεων (Innes and Mitchell: 1995). Ωστόσο, επικεντρώνοντας σε 439 μεγάλες 

εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου (εταιρίες του δείκτη The Times 1000) το 1994, οι 

Innes and Mitchell (1995) παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 20% των 

εταιριών εφαρμόζει τη μέθοδο, το 27% σχεδιάζει να την εφαρμόσει ενώ το 13% την 

απέρριψε κατόπιν σχετικής εξέτασης. Ο Gosselin (1997) αναφέρει ότι υπάρχουν 

έρευνες που δείχνουν ότι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την εφαρμογή ΚΚΔ τη 

διέκοψαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, νεότερη έρευνα της 

εταιρίας συμβούλων Bain & Company αναφέρει ότι το ποσοστό εταιριών στις ΗΠΑ 

που υιοθέτησαν την ΚΚΔ ανέρχεται σε 50% και 52% για τα έτη 2003 και 2005, 

αντίστοιχα (Stratton et al.: 2009). Στην Ελλάδα, η έρευνα των Cohen et al. (2005), 

από τις ελάχιστες σχετικές, σε 88 εταιρίες από 4 κλάδους για το 2003 υποδεικνύει ότι 

οι εταιρίες υιοθετούν την ΚΚΔ σε ποσοστό μόλις 12,7%. 
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2.1.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η ΚΚΔ εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

της μεταποίησης, του χονδρεμπορίου, του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών και έχουν 

εντοπιστεί 12 πρακτικές εφαρμογές: α) αποτίμηση μετοχών, β) τιμολόγηση 

προϊόντων και υπηρεσιών, γ) αποφάσεις για τον όγκο παραγωγής, δ) περικοπή 

κόστους, ε) ανάλυση προστιθέμενης αξίας, στ) ταξινόμηση δραστηριοτήτων σε 

κύριες, υποστηρικτικές και αποπροσανατολιστικές (υπό την έννοια μη δημιουργίας 

αξίας), ζ) χαρτογράφηση δραστηριοτήτων, η) προϋπολογισμοί, θ) σχεδιασμός νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών, ι) ανάλυση κερδοφορίας πελατών, ια) μέτρηση επίδοσης 

και ιβ) μοντελοποίηση κόστους (Innes and Mitchell: 1995). 

Οι παραπάνω εφαρμογές θα μπορούσαν να χωριστούν σε 3 βασικές 

κατηγορίες: α) άμεσα σχετιζόμενες με την κοστολόγηση και τις προεκτάσεις της, β) 

στρατηγικού χαρακτήρα και γ) σχετικές με την αξία της επιχείρησης. Η χρήση της 

ΚΚΔ για σκοπούς κοστολόγησης έχει, ήδη, καταδειχθεί στο πρώτο μέρος της 

εργασίας και θα επανεξεταστεί κατά την αναφορά των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων της μεθόδου σε επόμενη θέση. Για τις δύο άλλες ομάδες θα γίνει 

αναλυτική αναφορά στις δύο ενότητες που ακολουθούν όπου παρουσιάζουμε, 

αντίστοιχα, την προσαρμογή της ΚΚΔ στις ανάγκες Μάρκετινγκ και, κατ’ επέκταση, 

τη λειτουργία Μάρκετινγκ βάσει ΚΚΔ και το συνδυασμό της ΚΚΔ με την 

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (Economic Value Added) σε ένα ενσωματωμένο 

υπόδειγμα μέτρησης της επίδοσης βάσει της αξίας της επιχείρησης. 

2.2. Η εφαρμογή της ΚΚΔ στο πεδίο του Μάρκετινγκ 

2.2.1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Το Μάρκετινγκ, ως γνωστικό αντικείμενο, έχει μακρά παράδοση στη χρήση 

κοστολογικής πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων. Κάποιες από τις αποφάσεις 

που καλούνται να λάβουν όσοι εντός των επιχειρήσεων είναι επιφορτισμένοι με αυτό 

το πεδίο αφορούν στην αποδοχή παραγγελιών, καθορισμό της ποσότητας υπηρεσιών 
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μετά την πώληση (after sales service), ανάλυση ευαισθησίας κερδών σε αυξομειώσεις 

της ζήτησης κλπ. Υπάρχουν 3 λόγοι για τους οποίους τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης δεν θα έπρεπε να υιοθετούνται από το Μάρκετινγκ. Υπενθυμίζουμε 

ότι σύμφωνα με αυτά τα συστήματα, τα κόστη, πλην του άμεσου, κατανέμονται 

βάσει, συνήθως, των ωρών άμεσης εργασίας ή λειτουργίας των μηχανών ή βάσει του 

όγκου παραγωγής, αλλά: α) τα ΓΒΕ δε μεταβάλλονται απαραίτητα σε ευθεία σχέση 

με τον όγκο παραγωγής, β) τα κόστη δεν ελέγχονται απαραίτητα καλύτερα στο 

σημείο που εμφανίζονται και γ) δεν είναι απαραίτητο ότι η βελτιστοποίηση της 

απόδοσης ενός κέντρου κόστους συνεπάγεται βελτιστοποίηση της συνολικής 

απόδοσης. Αναλυτικότερα, σε οργανισμούς που παράγουν και πωλούν πολλά 

προϊόντα (και υπηρεσίες) υπάρχει το ενδεχόμενο το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

να εξαρτάται από τη διαφοροποίηση προϊόντος και όχι από τις ώρες άμεσης εργασίας 

ή τις μονάδες παραγωγής. Σε τέτοιους οργανισμούς υπάρχει, επίσης, η πιθανότητα οι 

ενέργειες βελτιστοποίησης της απόδοσης που λαμβάνουν χώρα στα επιμέρους 

τμήματα να οδηγήσουν σε μικρότερη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης από 

εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί (Goebel et al.: 1998). 

2.2.2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Όπως σε κάθε περίπτωση εφαρμογής ένα από τα βασικά σημεία είναι ο 

εντοπισμός των αντικειμένων κόστους. Εδώ διακρίνουμε 4 αντικείμενα κόστους: α) 

προμηθευτές, β) προϊόντα, γ) κανάλια διανομής και δ) πελάτες.  
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Πόροι Δραστηριότητες

Προμηθευτής

Προϊόν

Κανάλια διανομής

Ανάλυση Κόστους
Προμηθευτή

Τιμή

Παραγωγή ή Ανάθεση

Ανάπτυξη Νέου
Προϊόντος

Ανάλυση Κερδοφορίας

Επιλογή Καναλιών Διανομής

Πελάτες Ανάλυση Κερδοφορίας Πελάτη

Οδηγοί
κόστους

Οδηγοί 
πόρων  

Σχήμα 3 ΚΚΔ προσαρμοσμένη για Μάρκετινγκ (τροποποιήθηκε από τους Goebel et 

al.:1998, σελ.501) 

Στα πλαίσια της ανάλυσης Μάρκετινγκ, το προϊόν, το κανάλι διανομής και ο πελάτης 

διαμορφώνουν μία αλυσίδα αξίας (value chain) που καθορίζει την αξία που 

προσφέρουν οι 3 προαναφερθέντες παράγοντες. Η πληροφόρηση που παρέχει η ΚΚΔ 

στο Μάρκετινγκ επιτρέπει για κάθε «κρίκο» της αλυσίδας να διενεργηθεί μία 

ανάλυση περιθωρίου ξεκινώντας από το προϊόν και φθάνοντας στον πελάτη. Όπως 

είναι εμφανές, η ανάλυση ξεκινά από μία γενική και μη λεπτομερειακή βάση και 

ολοκληρώνεται σε μία εξειδικευμένη και άκρως λεπτομερειακή βάση. Αρχικά, για να 

υπολογίσουμε το μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς ενός προϊόντος αφαιρούμε από 

τα αναμενόμενα (ή πραγματικά) έσοδα τα κόστη που αφορούν αποκλειστικά σε αυτό 

το προϊόν. Συνεχίζουμε αφαιρώντας από το περιθώριο συνεισφοράς τα κόστη που 

έχουν κατανεμηθεί στο προϊόν. Ακολούθως, για κάθε κανάλι διανομής αφαιρούμε το 

κόστος που προκύπτει από την ΚΚΔ και, τέλος, κάνουμε το ίδιο για κάθε πελάτη. 

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εντοπιστούν οι δυνατοί και αδύναμοι κρίκοι 

της αλυσίδας αξίας για λόγους επιβράβευσης ή/ και διορθωτικών κινήσεων. 

Επιπρόσθετα, εξετάζοντας το περιθώριο κάθε κρίκου, τα στελέχη Μάρκετινγκ έχουν 

τη δυνατότητα να διενεργήσουν ανάλυση «what if» (τι θα συνέβαινε αν;) για να 

διαπιστώσουν τα σημεία όπου η προσθήκη πόρων θα οδηγούσε στην επίτευξη 

υψηλότερης αξίας. Σχηματικά, η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 
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Πελάτης

Τμήμα
Πελατών «i»

Πελάτης

Τμήμα
Πελατών «n»

Κανάλι
Διανομής «i»

Κανάλι
Διανομής «n»

Προμηθευτές
Υλικών

Προμηθευτές
Κεφαλαίων

Λειτουργίες/
Παραγωγή

Σχεδιασμός
Προϊόντος

Σχεδιασμός
Λειτουργιών

Οριστικός
Ορισμός
Προϊόντος

Λειτουργικές
Απαιτήσεις
Πελατών

 

Σχήμα 4 Ανάλυση Μάρκετινγκ βάσει ΚΚΔ (τροποποιήθηκε από τους Goebel et al.:1998, 

σελ.503) 

2.3. Το ενσωματωμένο υπόδειγμα ΚΚΔ και Οικονομικής 

Προστιθέμενης Αξίας 

2.3.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

Η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (στο εξής ΟΠΑ για συντομία) 

πρωτοεμφανίστηκε το 1991 από την εταιρία συμβούλων Stern & Stewart στις ΗΠΑ 

(Biddle et al.: 1997) και είναι ένα εργαλείο μέτρησης της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο παρέχει ακριβή εικόνα για το αν η επιχείρηση 

δημιουργεί αξία για τους μετόχους ή όχι. Μετρά, δηλαδή, την ικανότητα της 

επιχείρησης να κερδίσει περισσότερα από το κόστος κεφαλαίου της (Durant: 1999). 

Για να υπολογιστεί η ΟΠΑ απαιτούνται 3 στοιχεία (Biddle et al.: 1997): 
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1. Το Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος Μετά Φόρων (Net Operating Profit 

After Tax, NOPAT) 

2. Η Κεφαλαιακή Επιβάρυνση (Capital Charge) 

3. Το Επενδυμένο Κεφάλαιο (Invested Capital) 

Το NOPAT προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της 

Επιχείρησης αλλά απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές για να προσεγγίσει την 

οικονομική διάσταση του κέρδους. Τέτοιες προσαρμογές αφορούν στα έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης, στις αποσβέσεις κλπ και συμβολίζονται με AccAdj,OP (Acc για το 

Accounting και οι δείκτες Adj και OP αναφέρονται, αντίστοιχα, σε Adjustments και 

Operating Profit). Για το λόγο αυτό, όταν το NOPAT χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της ΟΠΑ αναφέρεται ως NOPATAdj (Young: 1997). Τονίζεται ότι το 

NOPAT είναι απαλλαγμένο από τους χρεωστικούς τόκους που αποτελούν αμοιβή των 

ξένων κεφαλαίων διότι λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους 

κεφαλαίου (βλ. παρακάτω). Το επενδυμένο κεφάλαιο αναφέρεται στα μακροχρόνια 

κεφάλαια της επιχείρησης, δηλαδή στο κεφάλαιο των χρηματοδοτών που αναμένουν 

να λάβουν απόδοση από την επιχείρηση. Κατά συνέπεια, δεν συμπεριλαμβάνονται 

πηγές χρηματοδότησης που δεν δημιουργούν υποχρέωσης καταβολής αμοιβής, όπως 

οι προμηθευτές. Όπως και στην περίπτωση του NOPAT, απαιτούνται προσαρμογές 

για τον υπολογισμό του επενδυμένου κεφαλαίου που συμβολίζονται με AccAdj,C (C 

για το Capital και τα υπόλοιπα σύμβολα όπως στην περίπτωση του NOPATAdj,OP). Το 

κόστος κεφαλαίου είναι η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση από τους χρηματοδότες 

της επιχείρησης. Ως γνωστόν μία επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ίδια 

μέσω κερδοφορίας στο παρελθόν (αυτοχρηματοδότηση), από τους ιδιοκτήτες και από 

τους δανειστές. Συνεπώς, το κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως μέσο σταθμικό 

κόστους κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital) και συμβολίζεται με WACC. 

Γενικά, το WACC υπολογίζεται ως wEcE + (1-t)wDcD, όπου wE και wD το ποσοστό 

συμμετοχής των ιδίων και ξένων κεφαλαίων, αντίστοιχα, στο κεφάλαιο της 

επιχείρησης (στα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνεται η αυτοχρηματοδότηση), cE και cD το 

ανά μονάδα κόστος των ιδίων και ξένων κεφαλαίων και t ο φορολογικός 

συντελεστής. Σημειώνεται ότι η διαφορά «1-t» αντιπροσωπεύει την επιβάρυνση της 

επιχείρησης λόγω χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια καθώς τα ξένα κεφάλαια 

συνεπάγονται ωφέλεια φόρου για την επιχείρηση που ισούται με t*cD*D. Για 

παράδειγμα, όταν ο φορολογικός συντελεστής ισούται με 20% και η μία επιχείρηση 
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πλήρως χρηματοδοτούμενη με €200 ίδια κεφάλαια έχει κέρδη προ τόκων και φόρων 

€100, ο φόρος που θα καταβάλλει ισούται με 20%*100 = €20. Αν η ίδια επιχείρηση 

χρηματοδοτείται κατά 50% με ξένα κεφάλαια κόστους 10% τότε ο φόρος που θα 

καταβάλλει ισούται με 20%*(100 – 10%*100) = €18. Η διαφορά φόρου των €2 είναι 

η φορολογική ωφέλεια από τη χρηματοδότηση με τοκοφόρες υποχρεώσεις και 

προκύπτει υπολογίζοντας t*cD*D = 20%*10%*100 = €2. Η κεφαλαιακή επιβάρυνση 

υπολογίζεται ως γινόμενο του κόστους κεφαλαίου και του κεφαλαίου. Ο βασικός 

τύπος της ΟΠΑ είναι ο εξής (όπου EVA η ΟΠΑ): 

 

Τύπος 3 

EVA = NOPATAdj - WACC*CAdj

Ή 

EVA = NOPAT + AccAdj,OP - WACC*(C + AccAdj,C) 

Ή 

EVA = (r-c)*CAdj

Σημείωση:  

r το ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας (NOPATAdj / CAdj) 

c το WACC 

 

Εφόσον CAdj > 0, ο τύπος της ΟΠΑ υποδεικνύει ότι για να έχουμε δημιουργία αξίας, 

η λειτουργική απόδοση «r» της επιχείρησης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 

ελάχιστη απαιτούμενη «c». Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε δημιουργία αξίας ενώ όταν 

«r < c» έχουμε καταστροφή αξίας. Η περίπτωση «r = c» θα μπορούσε να θεωρηθεί 

οριακή ή κατάσταση αδιαφορίας αλλά σπάνια θα ισχύει «r = c», δηλαδή τα «r» και 

«c» θα διαφέρουν στην πράξη έστω και οριακά (με τη χρήση πολλών δεκαδικών 

ψηφίων). Ο παραπάνω τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσουμε τη 

συνεισφορά οποιασδήποτε ενέργειας στη δημιουργία αξίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

εφαρμόζουμε οριακό (διαφορικό) λογισμό υπολογίζοντας τις μεταβολές στα μεγέθη 

που επηρεάζουν την ΟΠΑ. Για παράδειγμα, αν μία επένδυση συνεπάγεται αύξηση 

του NOPATAdj κατά 5% τότε θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια που θα 

αυξήσουν την κεφαλαιακή επιβάρυνση κατά λιγότερο από 5%. Αντίστροφα, αν 

υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση που θα αυξήσει την κεφαλαιακή επιβάρυνση κατά 

5%, τότε η μόνη περίπτωση να αναληφθεί μία επένδυση θα είναι αν οδηγήσει σε 

αύξηση κατά τουλάχιστον 5% του NOPATAdj. Η παραπάνω περιγραφή της χρήσης 
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της ΟΠΑ είναι ιδιαίτερα απλουστευτική και τονίζεται ότι στην πράξη η εφαρμογή της 

ΟΠΑ συναντά σημαντικές δυσχέρειες, αλλά η ανάλυση αυτού του θέματος δεν 

αφορά την παρούσα εργασία. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την ενσωμάτωση σε ένα 

σύστημα διοίκησης της ΚΚΔ και της ΟΠΑ. 

2.3.2. Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΚΔ ΚΑΙ ΟΠΑ ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΚΔ-ΟΠΑ 

Η βασική αιτιολόγηση για την ενσωμάτωση των δύο συστημάτων συνίσταται 

στην αδυναμία της ΚΚΔ να λάβει υπόψη το κόστος κεφαλαίου λόγω της 

επικέντρωσης στα λειτουργικά κόστη (Roztocki and Needy: 1999). Η επικέντρωση 

στα λειτουργικά κόστη λειτουργεί σε βάρος της εξέτασης άλλων παραγόντων, όπως 

οι εργαζόμενοι, οι πελάτες κλπ με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη το σύνολο 

των παραγόντων που δημιουργούν αξία για την επιχείρηση (Roztocki: 2000). Κατά 

συνέπεια, ο συνδυασμός δύο μέτρων που λαμβάνουν υπόψη, το καθένα ξεχωριστά, τη 

λειτουργική κερδοφορία και το κεφαλαιακό κόστος αναμένεται να προσφέρει ένα 

πλήρες εργαλείο για την εξέταση τρόπων αύξηση της αξίας της επιχείρησης 

(Roztocki and Needy: 2000). Κατά τους Roztocki and Needy (1999), το ενοποιημένο 

υπόδειγμα ΚΚΔ-ΟΠΑ προσφέρει, αφενός, χρήσιμη κοστολογική πληροφόρηση, η 

οποία είναι συνεπής με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και την 

προσδοκία για δημιουργία αξίας, αφετέρου, είναι ικανό να μετρήσει την επίδοση των 

επιμέρους αντικειμένων κόστους. Επίσης, δείχνει ποια αντικείμενα κόστους είναι 

ικανά, όχι μόνο να καλύψουν τα λειτουργικά κόστη, αλλά και, να ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες για αξία με τη μορφή ενός λογικού ποσοστού απόδοσης του επενδυμένου 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Η εφαρμογή του συστήματος ΚΚΔ-ΟΠΑ δίνει την 

δυνατότητα στη διοίκηση να εντοπίσει τους παράγοντες, στοιχεία και διαδικασίες ή 

λειτουργίες που είναι «οδηγοί αξίας» (value drivers) και έχουν μεγάλη επίδραση στην 

προοπτική δημιουργίας αξίας για την επιχείρηση. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι από τους 

«οδηγούς κόστους» που ορίζονται στην ΚΚΔ μεταβαίνουμε στους «οδηγούς αξίας» 

μέσω της ΟΠΑ και αυτή η μετάβαση εξασφαλίζει ότι οι βραχυχρόνιες ενέργειες που 

υποδεικνύονται από την ΚΚΔ δεν υποσκάπτουν τις μακροχρόνιες προοπτικές τις 

επιχείρησης. 
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Η διαδικασία εφαρμογής του ενσωματωμένου υποδείγματος ΚΚΔ-ΟΠΑ δεν 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και διαφέρει από αυτήν της ΚΚΔ ως προς το ότι, εκτός της 

κατανομής κόστους, πρέπει να κατανείμουμε, επίσης, το σύνολο των κεφαλαιακών 

χρεώσεων WACC*CAdj. Αυτό γίνεται με τους υπολογισμούς που ακολουθούνται για 

την ΚΚΔ με τη διαφορά ότι αντί του λειτουργικού κόστους κατανέμουμε τις 

κεφαλαιακές χρεώσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Roztocki (2000) 

ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: 

ΒΗΜΑ 1ο

Εντοπίζουμε τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Τα 

λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που χρηματοδοτούνται από το 

επενδυμένο κεφάλαιο. Η αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων ισούται με 

το άθροισμα της αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και της αξίας του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Συνεπώς, Λειτουργικά Περιουσιακά Στοιχεία = 

Ενεργητικό – Μη Τοκοφόρες Υποχρεώσεις = Ίδια Κεφάλαια + Τοκοφόρες 

Υποχρεώσεις = Κεφάλαιο. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο 

«μακροχρόνια κεφάλαια» για τις πηγές χρηματοδότησης που εγείρουν 

υποχρέωση αμοιβής διότι υπάρχουν και βραχυχρόνιες υποχρεώσεις που 

εγείρουν τόκους, πχ τα βραχυχρόνια τραπεζικά δάνεια. Οι μη τοκοφόρες 

υποχρεώσεις πρέπει να περιληφθούν στην ανάλυση με αρνητικό πρόσημο 

διότι μειώνουν τις κεφαλαιακές χρεώσεις παρέχοντας ελεύθερη τόκου 

χρηματοδότηση. 

ΒΗΜΑ 2ο

Υπολογίζουμε την κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε περιουσιακό στοιχείο 

πολλαπλασιάζοντας την αξία του με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. 

Αν κάποιο περιουσιακό στοιχείο αναλώνεται μόνο από ένα αντικείμενο 

κόστους, η κεφαλαιακή επιβάρυνση κατανέμεται απευθείας στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο κόστους. 

ΒΗΜΑ 3ο

Ορίζουμε τους οδηγούς ανάλωσης κάθε περιουσιακού στοιχείου (και 

εμπορικής πίστωσης) και την ανάλωση αυτών από κάθε αντικείμενο κόστους 
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ΒΗΜΑ 4ο  

Υπολογίζουμε την «ανά ευρώ» κεφαλαιακή χρέωση για κάθε περιουσιακό 

στοιχείο βάσει των υπολογισμών στο 3ο και 4ο βήμα.  

ΒΗΜΑ 5ο

Για κάθε συνδυασμό «αντικείμενο κόστους – περιουσιακό στοιχείο», 

πολλαπλασιάζουμε την ανάλωση περιουσιακού στοιχείου από το αντικείμενο 

επί την κεφαλαιακή χρέωση του περιουσιακού στοιχείο για να λάβουμε την 

κεφαλαιακή χρέωση για το συγκεκριμένο συνδυασμό. Για κάθε αντικείμενο 

κόστους, αθροίζουμε την αξία όλων των προαναφερθέντων «συνδυασμών» 

όπου συμμετέχει και λαμβάνουμε τη συνολική κεφαλαιακή χρέωση.  

Το ποσό κεφαλαιακής χρέωσης για κάθε αντικείμενο κόστους θα αφαιρεθεί 

από το αντίστοιχο λειτουργικό κέρδος όπως αυτό προκύπτει από την ΚΚΔ που έχει, 

ήδη, προηγηθεί. Το αποτέλεσμα είναι η ΟΠΑ κάθε προϊόντος και ερμηνεύεται κατά 

τον τρόπο που αναφέραμε στην παράγραφο 2.3.1. 

2.3.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΚΔ-ΟΠΑ 

Για να αποτυπώσουμε την πρακτική εφαρμογή του ενσωματωμένου 

υποδείγματος ΚΚΔ-ΟΠΑ, θα στηριχθούμε στο παράδειγμα που παρουσιάσαμε στην 

ενότητα 1.3. Οι πρόσθετες υποθέσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν στην 

περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης που έχει ως εξής: 

Πίνακας 14 Υποθετικός Ισολογισμός για το παράδειγμα της ενότητας 1.4 

Ενεργητικό € Παθητικό € 

Κτίρια* 100.000 Ίδια κεφάλαια 50.000 

Οχήματα* 10.000 Ομολογιακά δάνεια 100.000 

Λοιπός εξοπλισμός* 20.000 Προμηθευτές 50.000 

Απαιτήσεις 20.000 Σύνολο 200.000 

Μετρητά 50.000   

Σύνολο 200.000   

* Λογιστική Αξία ( = αξία κτήσης – συσσωρευμένες αποσβέσεις) 
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Για λόγους πρακτικότητας δε θα κάνουμε κάποια από τις απαιτούμενες λογιστικές 

προσαρμογές. Ούτως ή άλλως, αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι η παρουσίαση της 

διαδικασίας υπολογισμού της προστιθέμενης αξίας και όχι η αξιοπιστία ή ορθότητα 

των μεγεθών βάσει των οποίων υπολογίζεται. Όπως αναφέρθηκε κατά την 

παρουσίαση της ΟΠΑ, το NOPAT είναι απαλλαγμένο από τους χρεωστικούς τόκους, 

άρα πριν προχωρήσουμε πρέπει να υπολογίσουμε το ανά προϊόν λειτουργικό κέρδος 

προσθέτοντας στο συνολικό κέρδος κάθε προϊόντος τους χρεωστικούς τόκους με τους 

οποίους έχει επιβαρυνθεί. Οι σχετικοί υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα (ποσά σε €.000). 

  

Πίνακας 15 Υπολογισμός NOPAT για το παράδειγμα 

Δραστηριότητες  

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Σύνολο 

Χρεωστικοί τόκοι 

Ανά δραστηριότητα 
1 2 1 2 2 0,5 1 0,5 10 

          

% ανάλωσης από Α 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 - 

Κατανομή σε Α 0,3 0,8 0,3 1 0,6 0,1 0,2 0,2 3,5 

Συνολικό κέρδος Α  (31,594) 

Λειτουργικό κέρδος Α  (28,094) 

          

% ανάλωσης από Β 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 - 

Κατανομή σε Β 0,7 1,2 0,7 1 1,4 0,4 0,8 0,3 6,5 

Συνολικό κέρδος Β  127,904 

Λειτουργικό κέρδος Β  134,404 

 

ΒΗΜΑ 1ο

Τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι όσα αναφέρονται στο 

Ενεργητικό και οι Προμηθευτές με αντίθετο πρόσημο (για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο). 

ΒΗΜΑ 2ο

Για να προχωρήσουμε, πρέπει να υπολογίζουμε το WACC. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

του παραδείγματος, οι χρεωστικοί τόκοι ισούνται με €10.000 και η αξία των 
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ομολογιακών δανείων που είναι η μόνη τοκοφόρα υποχρέωση ισούται με €100.000, 

συνεπώς cD = 10.000 / 100.000 = 10%. Όσον αφορά στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

θα υποθέσουμε ότι είναι 15%. Επίσης, από τα δεδομένα του Ισολογισμού προκύπτει 

ότι Ε = €50.000 και D = €100.000, άρα wE = 50.000 / (50.000 + 100.000) ≈ 0,33 και 

wD = 100.000 / (50.000 + 100.000) ≈ 0,67. Στο σημείο αυτό θα περιλάβουμε και τη 

φορολογία εισοδήματος στην ανάλυσή μας έτσι ώστε να μη χαθεί η πληροφόρηση 

που περιέχεται στη φορολογική ωφέλεια των ξένων (τοκοφόρων) κεφαλαίων 

υποθέτοντας ότι t = 20%. Συνεπώς: 

WACC = wEcE + (1-t)wDcD, = 0,33*0,15 + (1-0,2)*0,67*0,1 = 0,0495 + 

0,0536 = 0,1031 ή 10,31%. 

Άρα οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις έχουν ως εξής: 

Πίνακας 16 Υπολογισμός κεφαλαιακών επιβαρύνσεων 

Λειτουργικό Περιουσιακό Στοιχείο Αξία € WACC Επιβάρυνση € 

Κτίρια 100.000 10,31% 10.310 

Οχήματα 10.000 10,31% 1.031 

Λοιπός εξοπλισμός 20.000 10,31% 2.062 

Απαιτήσεις 20.000 10,31% 2.062 

Μετρητά 50.000 10,31% 5.155 

Προμηθευτές -50.000 10,31% -5.155 

 

ΒΗΜΑ 3ο

Για την ανάλωση του κεφαλαίου θα χρησιμοποιήσουμε οδηγούς που έχουμε ήδη 

λάβει υπόψη κατά την ανάπτυξη του παραδείγματος ΚΚΔ. Έτσι έχουμε: 

Πίνακας 17 Οδηγοί ανάλωσης κεφαλαιακής επιβάρυνσης 

Λειτουργικό Περιουσιακό Στοιχείο Οδηγός ανάλωσης 

Κτίρια Εμβαδόν 

Οχήματα Απόσταση 

Λοιπός εξοπλισμός Εμβαδόν 

Απαιτήσεις Αξία πωλήσεων 

Μετρητά Αξία πωλήσεων 

Προμηθευτές Αξία πωλήσεων 
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ΒΗΜΑ 4ο  

 

Πίνακας 18 Υπολογισμός χρεώσεων κεφαλαιακής επιβάρυνσης 

 
Οδηγός ανάλωσης

(1) 

 Σύνολο

 (2) 

Επιβάρυνση

 (3) 

Χρέωση 

(4) = (3) ÷ (2) 

Κτίρια Εμβαδόν 200 10.310 51,55 

Οχήματα Απόσταση 15.000 1.031 0,068733 

Λοιπός εξοπλισμός Εμβαδόν 200 2.062 10,31 

Απαιτήσεις Αξία πωλήσεων 500.000 2.062 0,004124 

Μετρητά Αξία πωλήσεων 500.000 5.155 0,01031 

Προμηθευτές Αξία πωλήσεων 500.000 -5.155 -0,01031 

 

ΒΗΜΑ 5ο 

Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών χρεώσεων λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα 

αναλώσεων που αναφέρθηκαν κατά την ανάπτυξη του παραδείγματος στην ενότητα 

1.3 

 

Πίνακας 19 Υπολογισμός κεφαλαιακών χρεώσεων ανά προϊόν 

  % Ανάλωση Κόστος 

 
Χρέωση 

(1) 

Α 

(2) 

Β 

(3) 

Α 

(4) = (1)*(2) 

Β 

(5)=(1)*(3) 

Κτίρια 51,55 80 120 4.124 6.186 

Οχήματα 0,068733 4.500 10.500 309 722 

Λοιπός εξοπλισμός 10,31 80 120 825 1.237 

Απαιτήσεις 0,004124 100.000 400.000 412 1.650 

Μετρητά 0,01031 100.000 400.000 1.031 4.124 

Προμηθευτές -0,01031 100.000 400.000 -1.031 -4.124 

Σύνολο 5.670 9.794 
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Σε αυτό το σημείο, οι απαραίτητοι υπολογισμοί έχουν ολοκληρωθεί, οπότε μπορούμε 

να υπολογίσουμε την ΟΠΑ κάθε προϊόντος: 

ΟΠΑΑ = -28.094 – 5.670 = - 33.764 < 0 

ΟΠΑΒ = 134.404 – 9.794 = 124.610 > 0 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι το προϊόν Α καταστρέφει αξία ενώ το προϊόν Β δημιουργεί 

αξία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αποτελέσματα είναι στην ίδια κατεύθυνση με 

τα αποτελέσματα της ΚΚΔ διότι η αξία των κεφαλαιακών χρεώσεων είναι τέτοια που 

ακόμα και αν αυτές οι χρεώσεις κατανεμηθούν εξολοκλήρου στο ένα από τα δύο 

προϊόντα (πρακτικά απίθανο γιατί κάθε προϊόν θα απασχολεί ένα, έστω μικρό, μέρος 

του κεφαλαίου) τα ευρήματα της ΚΚΔ δε θα μεταβληθούν. Είναι, όμως, εμφανές ότι 

η μεταβολή των δεδομένων του παραδείγματος μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά 

συμπεράσματα ανάμεσα στην ΚΚΔ και το ενσωματωμένο υπόδειγμα ΚΚΔ-ΟΠΑ. 

2.4. Ωφέλειες – Πλεονεκτήματα της ΚΚΔ 

2.4.1. ΣΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Το βασικό «τεχνικό» πλεονέκτημα της ΚΚΔ είναι η αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. Αυτά 

τα προβλήματα πηγάζουν, κυρίως, από την κατανομή κόστους βάσει ενός μόνο 

οδηγού, πχ ώρες άμεσης εργασίας. Όπως, όμως, αναφέρουν οι Koogler and Stell 

(1991), η ανάλωση του κόστους δεν εξαρτάται μόνο από την άμεση εργασία. Η 

«διόρθωση» της προαναφερθείσας λανθασμένης προσέγγισης, λοιπόν, προσφέρει 

στην ΚΚΔ τα εξής πλεονεκτήματα (Innes and Mitchell: 1995): 

1. Δυνατότητα εντοπισμού των αναλώσεων πόρων 

2. Αποφυγή αλλοίωσης του κόστους προϊόντων λόγω κατανομής κόστους βάσει 

ενός μόνο οδηγού 

3. Παροχή εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση των ανά μονάδα ΓΒΕ 

4. Διαθεσιμότητα κοστολογικής πληροφόρησης πριν την έναρξη της παραγωγής 
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Επιπρόσθετα, η κατανομή κόστους βάσει ΚΚΔ επιτρέπει την άντληση πληροφόρησης 

για οποιοδήποτε αντικείμενο κόστους και, κατ’ επέκταση, δίνει τη δυνατότητα 

λεπτομερούς αξιολόγησης της επίδοσης. Από μία τέτοια ανάλυση θα προκύψουν 

σημεία όπου απαιτείται βελτίωση και, εφόσον ο αντίκτυπος των προτεινόμενων 

λύσεων μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά, οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να 

αιτιολογηθούν ή να απορριφθούν με λογιστικά δεδομένα. Με πιο απλά λόγια, είναι 

δυνατός ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δραστηριοτήτων, προϊόντων, τμημάτων 

κλπ που δε δημιουργούν αξία για τα οποία, δηλαδή, η ανάλωση πόρων δεν 

αιτιολογείται από το πρόσθετο όφελος που προσφέρουν (Bhimani and Pigott: 1992). 

2.4.2. ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σύμφωνα με τους Koogler and Stell (1991), η ΚΚΔ, σε σύγκριση με άλλα 

συστήματα κοστολόγησης, είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στις πληροφοριακές 

ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

διαφοροποίησης. Η διαφοροποίηση, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, είναι 

αναγκαία διότι παρέχει προστασία σε αρνητικές εξελίξεις μεμονωμένων κλάδων. 

Ωστόσο, το να είναι μία επιχείρηση διαφοροποιημένη συνεπάγεται αύξηση της 

πολυπλοκότητας της δομής κόστους και, κατ’ επέκταση, της πολυπλοκότητας της 

σχετικής πληροφόρησης που πρέπει να διαχειριστεί. Συνεπώς, υπάρχει μία 

αντιστάθμιση ανάμεσα στην αναγκαιότητα της διαφοροποίησης και της 

πολυπλοκότητας στη δομή κόστους που συνεπάγεται. Υπό την απουσία της ΚΚΔ, η 

καταγραφή τέτοιου είδους πληροφόρησης ήταν δύσκολη και όταν βασιζόταν στα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ενείχε τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η ΚΚΔ κάλυψε το 

υφιστάμενο «κενό» των παραδοσιακών κοστολογικών συστημάτων και επέτρεψε στις 

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τη διαφοροποίηση αφενός μειώνοντας την αδυναμία 

διαχείρισης της πολύπλοκης πληροφόρησης που προκύπτει από μία τέτοια επιλογή, 

αφετέρου προσφέροντας την απαιτούμενη στρατηγική πληροφόρηση (Koogler and 

Stell: 1991, Innes and Mitchell: 1995). Εκτός της καταγραφής, η ΚΚΔ επιτρέπει τη 

διαχείριση τέτοιας πληροφόρησης καθώς ενδείκνυται για διενέργεια ανάλυσης 

ευαισθησίας (Horngren: 1995) και, συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

υποστήριξης στρατηγικών αποφάσεων όπως η τιμολόγηση και η εξωτερική ανάθεση 

(outsourcing) (Lin: 2012). 
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Μία ακόμη προσφορά της ΚΚΔ στο διοικητικό επίπεδο, είναι οι ωφέλειες που 

αποκτώνται κατά το σχεδιασμό και εφαρμογή του συστήματος. Όπως αναφέρθηκε 

κατά την παρουσίαση της μεθόδου, μία από τις βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής της 

ΚΚΔ είναι η συμμετοχή των εμπλεκόμενων τμημάτων και η υποστήριξή της από την 

ανώτατη διοίκηση. Η συμμετοχική διαδικασία που ακολουθείται συμβάλλει στην 

εξοικείωση μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης καθώς γίνεται αντιληπτό όχι μόνο 

ότι οι δραστηριότητες κάποιου τμήματος είναι αλληλένδετες με εκείνες των 

υπόλοιπων τμημάτων αλλά και το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Άμεση συνέπεια 

αυτής της εξοικείωσης είναι η καλύτερη κατανόηση της συνολικής λειτουργίας της 

επιχείρησης, η απόκτηση γνώσης για τη συμπεριφορά του συνολικού κόστους και η 

δημιουργία μίας «κοινής γλώσσας» μεταξύ των τμημάτων που βελτιώνει την 

επικοινωνία και συμβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης (Bhimani and Pigott: 1992, Horngren: 1995). Η διαδικασία καθορισμού 

των οδηγών κόστους σε ένα συμμετοχικό πλαίσιο «ωθεί» την επιχείρηση στην εκ 

νέου μελέτη και αναθεώρηση των λειτουργιών της καθώς μπορεί να αποκαλύψει 

λειτουργίες που πραγματοποιούνται προς όφελος κάποιου τμήματος αλλά σε βάρος 

άλλων και, συνεπώς, συμβάλλει στο ορθολογισμό της συνολικής λειτουργίας της 

επιχείρησης (Horngren: 1995).  

2.5. Δυσχέρειες Εφαρμογής – Μειονεκτήματα ΚΚΔ 

2.5.1. ΣΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Όπως, ίσως, έγινε εμφανές από την παρουσίαση της ΚΚΔ στο πρώτο μέρος 

της εργασίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος κοστολόγησης 

απαιτεί καταγραφή και συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων για τις λειτουργίες της 

επιχείρησης(Bhimani and Pigott 1992). Επιπρόσθετα, σε πραγματικές συνθήκες, η 

προϋπόθεση συμμετοχής του συνόλου της επιχείρησης στο σχεδιασμό του 

συστήματος αναμένεται να απαιτήσει εκτεταμένο χρόνο. Συνολικά, λοιπόν, ο 

απαιτούμενος όγκος πληροφόρησης και ο απαιτούμενος χρόνος συλλογής αναμένεται 

να εγείρουν σημαντικά κόστη εφαρμογής της μεθόδου (Homburg: 2001). 
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Το δεύτερο «τεχνικό» μειονέκτημα της ΚΚΔ αφορά, κατά τους Noreen and 

Soderstrom (1994), στον τρόπο ορισμού των χρεώσεων ανά μονάδα ανάλωσης των 

δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιώντας μέσους όρους που, όπως αναφέραμε στην 

παρουσίαση της μεθόδου, προκύπτουν διαιρώντας τη συνολική χρέωση της 

δραστηριότητας δια τις συνολικές μονάδες ανάλωσής της, η μέθοδος υποθέτει ότι η 

σχέση μεταξύ των χρεώσεων και του όγκου δραστηριότητας είναι γραμμική (Kim and 

Han: 2003) και, έτσι, αγνοεί τις κλίμακες οικονομίας που είναι θεμελιώδεις έννοια 

της Οικονομικής Θεωρίας. Η χρήση μέσων όρων αιτιολογείται μόνο στο 

μακροχρόνιο ορίζοντα όπου όλα τα κόστη είναι μεταβλητά και δεν υπάρχουν 

οικονομίες κλίμακας και, συνεπώς, η φιλοσοφία «όλα-τα-κόστη-είναι-μεταβλητά» 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ανάλυσης στο βραχυχρόνιο ορίζοντα 

(Horngren: 1995). Σύμφωνα με έρευνα των Noreen and Soderstrom (1994) σε 100 

Νοσοκομεία της Υπηρεσίας Υγείας της Washington (Washington State Department 

of Health) στις ΗΠΑ για τα έτη 1987 και 1990, η υπόθεση της μη ύπαρξης στατιστικά 

σημαντικής σχέσης μεταξύ του μέσου όρου χρέωσης και του όγκου δραστηριότητας 

απορρίπτεται για 10 από τους 22 λογαριασμούς ΓΒΕ για το 1987 και για 13 από τους 

22 λογαριασμούς ΓΒΕ για το 1990. Εφόσον, λοιπόν, δε μπορούμε να αποκλείσουμε 

το ενδεχόμενο (υπόθεση) ότι η χρέωση δεν εξαρτάται από τον όγκο της 

δραστηριότητας, δε μπορούμε να χρησιμοποιούμε μέσους όρους για τις χρεώσεις. 

Ένα ακόμα ζήτημα αφορά στην επιλογή των οδηγών κόστους. Πιο 

συγκεκριμένα, η εφαρμογή της ΚΚΔ δυσχεραίνεται από την ανυπαρξία γενικά 

αποδεκτής μεθόδου, θεωρίας ή κριτηρίων επιλογής των οδηγών κόστους (Kim and 

Han: 2003). Επιπρόσθετα, η μέθοδος υποθέτει ότι τα ΓΒΕ είναι ανιχνεύσιμα και 

διαχωρίσιμα (separable) αλλά αυτό δε συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στις 

επιχειρήσεις υπηρεσιών, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την επιλογή οδηγών κόστους 

(Brignall: 1997, Homburg: 2001). Ακόμα και όταν οι παραπάνω δυσχέρειες 

αντιμετωπίζονται, η με χρονική υστέρηση κατανομή κόστους στα αντικείμενα δεν 

αιτιολογείται από την Οικονομική Θεωρία διότι η ανάλωση πόρων ταυτίζεται 

χρονικά με την ανάγκη αμοιβής τους και, συνεπώς, είναι θεωρητικά αβάσιμη η 

παραδοχή της εμφάνισης της ανάγκης αμοιβής των πόρων πριν την ανάλωσή τους 

(Brignall: 1997).  
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2.5.2. ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Η υιοθέτηση ενός συστήματος ΚΚΔ συνιστά, όπως διάφορες άλλες ενέργειες, 

μία αλλαγή από το υφιστάμενο καθεστώς σε ένα νέο. Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο να 

υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή η οποία, αν δεν καμφθεί, θα πλήξει τη χρησιμότητα 

του συστήματος. Η αντίσταση στην αλλαγή που επέρχεται με την εισαγωγή της ΚΚΔ 

στο χαρτοφυλάκιο διοικητικών εργαλείων της επιχείρησης, οφείλεται σε πληθώρα 

λόγων όπως η ανάγκη εκπαίδευσης για την κατανόηση του συστήματος, η διατάραξη 

υφιστάμενων «βέλτιστων πρακτικών», η εγγενής ανθρώπινη δυσπιστία για την 

ανάγκη αλλαγής κλπ και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πλαισίου όπως η 

στρατηγική της επιχείρησης, πχ το περιβάλλον των επιχειρήσεων που είναι 

προσανατολισμένες στην καινοτομία είναι  πιο «δεκτικό» σε αλλαγές σε σχέση με το 

περιβάλλον επιχειρήσεων που λειτουργούν σε στάσιμους κλάδους (Gosselin: 1997). 

Ειδικότερα στην περίπτωση που εξετάζουμε, η ΚΚΔ ενδέχεται να αμφισβητήσει ή να 

καταργήσει κεκτημένα προνόμια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

κατάστασης αφορά στην επίπτωση της ΚΚΔ στις πρόσθετες αμοιβές (bonus) του 

τμήματος πωλήσεων. Η διαμόρφωση νέων περιθωρίων κέρδους για κάθε προϊόν, 

κατόπιν εφαρμογής της ΚΚΔ, θα διαμορφώσει νέες απαιτήσεις για την επίτευξη των 

στόχων του τμήματος πωλήσεων. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι σε αυτό το τμήμα 

θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις μεθόδους, τα κανάλια διανομής, τους πελάτες κλπ 

που μέχρι πρότινος εφάρμοζαν εφόσον, βέβαια, επιθυμούν να είναι συνεπείς προς 

τους στόχους της επιχείρησης και την επίτευξη bonus. Αυτή η «απειλή» προς την 

ευημερία συνιστά αρκούντως ισχυρό παράγοντα αντίστασης στην εφαρμογή ενός  

νέου συστήματος κοστολόγησης, στην προκειμένη περίπτωση της ΚΚΔ. Η αντίσταση 

αναμένεται δε μεγαλύτερη όταν η ΚΚΔ εφαρμόζεται σε ένα μόνο τμήμα 

προκαλώντας, έτσι, περαιτέρω αντίδραση για την εφαρμογή «επιλεκτικών» αλλαγών 

(Bhimani and Pigott 1992). Τα εμπειρικά ευρήματα της έρευνας του Gosselin (1997) 

σε 161 επιχειρησιακά τμήματα εταιριών (με πωλήσεις άνω των $20 εκ.) από τον 

Καναδά (με έδρα στο Quebec) συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ΚΚΔ δεν είναι 

εφαρμόσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις καθώς αποδεικνύεται ότι στρατηγικές και 

οργανωτικές μεταβλητές όπως η διαφοροποίηση και τα επίπεδα διοίκησης 

διαμορφώνουν την πιθανότητα υιοθέτησης ΚΚΔ. 

Ως σύστημα κοστολόγησης, η ΚΚΔ «κατηγορείται», επίσης, για υπερβολική 

προσήλωση στην επίτευξη βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων (Horngren: 1995). Κατά 
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τον Brignall (1997), το κόστος δε δημιουργείται μόνο από τις δραστηριότητες που 

εξετάζει η ΚΚΔ αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως ο χρόνος και οι αποφάσεις. 

Ο ίδιος υποστηρίζει, επίσης, ότι η ΚΚΔ παρέχει «επίπεδη» (flat) πληροφόρηση διότι 

δε λαμβάνει υπόψη στρατηγικές μεταβλητές (πχ κύκλος ζωής του προϊόντος)  που 

συνεπάγονται ανάγκη διαφορετικής πληροφόρησης ανάλογα με την τιμή τους, πχ η 

πληροφόρηση που είναι σημαντική κατά την εισαγωγή ενός προϊόντος (αρχή του 

κύκλου ζωής) διαφέρει από την πληροφόρηση που είναι σημαντική στο στάδιο 

ωριμότητας του προϊόντος (προς το τέλος του κύκλου ζωής του). 

 62



ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  

ΠΠΕΕΡΡΑΑΙΙΤΤΕΕΡΡΩΩ  ΔΔΙΙΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το ζήτημα της Κοστολόγησης Κατά 

Δραστηριότητα και εξέτασε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κοστολογική μέθοδο. Βασικός προσανατολισμός της 

εργασίας ήταν η αποτύπωση με κατανοητό τρόπο της διαδικασίας σχεδιασμού και 

εφαρμογής της μεθόδου, η εξέταση της εφαρμογής της στα πλαίσια της διοίκησης 

των επιχειρήσεων και η κριτική διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων βάσει της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Η εξέταση του 

ζητήματος οδηγεί στα παρακάτω αναφερόμενα συμπεράσματα. 

Η λογική της ΚΚΔ, ήτοι η θεώρηση της επιχείρησης ως σύνολο 

δραστηριοτήτων, συνιστά και τη βασική διαφοροποίησή της από τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης. Στη σημερινή εποχή η υιοθέτηση της μεθόδου 

τεκμηριώνεται, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, από τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και τις επακόλουθες επιπτώσεις τους στη 

λειτουργία αυτών. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνουν την 

παροχή δυνατότητας καταγραφής και ανάλυσης πολύπλοκης πληροφόρησης, την 

ορθολογική κατανομή του κόστους και την απόκτηση γνώσης για την επιχείρηση 

μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ΚΚΔ. Ωστόσο, η 

ΚΚΔ συνδέεται με μειονεκτήματα τα οποία εντοπίζονται τόσο σε τεχνικό όσο και 

διοικητικό επίπεδο και αφορούν στο κόστος εφαρμογής, την επικέντρωση σε 

βραχυχρόνια αποτελέσματα και την επιρροή από συγκεκριμένους στρατηγικούς και 

οργανωτικούς παράγοντες. Επίσης, δε θα ήταν ορθό να υποστηρίξουμε ότι οι 

υφιστάμενες αποδείξεις συντείνουν στο ότι η ΚΚΔ είναι ευρέως διαδεδομένη στις 

επιχειρήσεις. 

Όπως συμβαίνει στα περισσότερα ζητήματα που αφορούν σε επιχειρήσεις, η 

επικρατούσα άποψη κάθε άλλο προς μία και μόνο κατεύθυνση είναι. Συνεπώς, 

κάποια ζητήματα πρέπει να επισημανθούν πριν διατυπωθεί οποιαδήποτε άποψη. Το 

πρώτο από αυτά αφορά στην κριτική που δέχεται η μέθοδος αναφορικά με το κόστος 

εφαρμογής. Είναι αληθές ότι, εξορισμού, η ΚΚΔ απαιτεί τη συλλογή μεγάλου όγκου 
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πληροφοριών σε καθημερινή βάση και η κοινή εμπειρία δείχνει ότι η αύξηση της 

ποσότητας πληροφόρησης συνεπάγεται υψηλότερο κόστος. Ωστόσο, μία προσέγγιση 

που απορρίπτει την εφαρμογή της μεθόδου λόγω υψηλού κόστους εφαρμογής είναι 

εξαρχής λανθασμένη διότι αγνοεί τις σχετικές ωφέλειες. Αντίστροφα, εξίσου μυωπική 

θα ήταν μία προσέγγιση που υποδεικνύει την εφαρμογή της μεθόδου εξαιτίας της 

θεωρητικά τεκμηριωμένης αναμενόμενης ωφέλειας. Όπως, λοιπόν, αναφέρει ο 

Horngren (1995), το κριτήριο για την αξιολόγηση ενός συστήματος κοστολόγησης, 

όπως και οποιασδήποτε απόφασης ή ενέργειας, πρέπει να είναι η σχέση κόστους-

ωφέλειας. Συνεπώς, επιχειρήματα που βασίζονται αποκλειστικά είτε στο κόστος είτε 

στην ωφέλεια της ΚΚΔ δεν προσφέρουν, εκ των πραγμάτων, στην αντικειμενική 

αξιολόγηση της μεθόδου. 

Ένα ακόμη ζήτημα, σχετικό με το προαναφερθέν, είναι ο τρόπος μεταφοράς 

της ΚΚΔ από τη θεωρία στην πράξη. Όπως έγινε εμφανές από την ανάλυση της 

εργασίας, μέρος της επιχειρηματολογίας κατά της μεθόδου επικεντρώνεται στα 

μειονεκτήματα ή, πιο ορθά, στις δυσχέρειες εφαρμογής της. Πρέπει, ωστόσο, να 

τονιστεί ότι οι προτάσεις που διατυπώνει η ΚΚΔ δεν είναι «πανάκεια» ή, πιο απλά, 

δεν υποστηρίζεται ότι η ΚΚΔ θα λύσει όλα τα κοστολογικά προβλήματα των 

επιχειρήσεων. Όπως κάθε μέθοδος, η ΚΚΔ διέπεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

που, όταν δεν τηρούνται, μειώνουν, φυσιολογικά, την αποτελεσματικότητά της. Ίσως,  

λοιπόν, δεν ευθύνονται εγγενείς αδυναμίες της μεθόδου για τις δυσχέρειες που 

προκύπτουν κατά την εφαρμογή της αλλά η μη τήρηση των προϋποθέσεων επί των 

οποίων στηρίζεται. Αν υποστηρίξουμε το αντίθετο θα ήταν σαν να ισχυριζόμαστε ότι 

όταν ένα υπερσύγχρονο σπορ αυτοκίνητο παρεκκλίνει της πορείας του σε ένα 

βρεγμένο οδόστρωμα ευθύνεται το ίδιο και όχι ο οδηγός του που ανέπτυξε ιλιγγιώδη 

ταχύτητα υπό δυσμενείς συνθήκες οδήγησης. Άρα, είναι πρακτικά αδύνατο αυτή 

καθαυτή η οδήγηση του αυτοκινήτου (της ΚΚΔ) να εξασφαλίζει ομαλή πορεία 

(δυνατότητα εφαρμογής της ΚΚΔ): το πώς οδηγείται το αυτοκίνητο (αν τηρούνται οι 

προϋποθέσεις της ΚΚΔ) διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, το 

ενσωματωμένο υπόδειγμα ΚΚΔ-ΟΠΑ προσφέρει λύση στην αδυναμία επικέντρωσης 

σε στρατηγικά ζητήματα όταν η ΚΚΔ εφαρμόζεται μεμονωμένα. Πρέπει, επίσης, να 

τονίσουμε ότι η ΚΚΔ, όπως και οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα, είναι ένα 

μόνο εκ των πληροφοριακών συστημάτων που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση. Το 

αν θα το χρησιμοποιήσει προς την ορθή κατεύθυνση ή/και σε συνδυασμό με άλλα 
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εξαρτάται από το πλαίσιο λειτουργίας και τη σχετική ικανότητα της ίδιας της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα, κάποιες επιχειρήσεις που δεν εφάρμοσαν ΚΚΔ, πχ οι 

Ιαπωνικές, παρέμειναν ανταγωνιστικές ακριβώς επειδή η ΚΚΔ δεν είχε να τους 

προσφέρει κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα (Horngren: 1995). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντική 

διερεύνηση του ζητήματος είναι τρεις. Πρώτον, απαιτείται περαιτέρω εμπειρική 

διερεύνηση της σχέσης κόστους-ωφέλειας με δεδομένα από την πρακτική εφαρμογή 

της ΚΚΔ στις επιχειρήσεις. Πιο απλά, πρέπει να απαντήσουμε και να τεκμηριώσουμε 

εμπειρικά το «αν και κατά πόσο η ωφέλεια της ΚΚΔ υπερβαίνει το κόστος της». Η 

διενέργεια τέτοιου είδους έρευνας αναμένεται να συναντήσει δυσκολίες διότι τα 

απαιτούμενα δεδομένα δεν διατίθενται δημοσίως και η συμμετοχή επαγγελματιών, πχ 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με διαθέσιμα δεδομένα κρίνεται απαραίτητη για την 

πρόοδο της έρευνας σε αυτό το πεδίο. Μία ακόμη πρόταση για μελλοντική 

διερεύνηση αφορά στο πώς μπορεί να ενσωματωθεί η ΚΚΔ στα εργαλεία διοίκησης 

οργανισμών που δεν τυγχάνουν, λόγω ιδιαιτεροτήτων, εκτεταμένης προσοχής από 

την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα. Για παράδειγμα, η πρόταση των 

Rosinska and Rynca (2011) για την πιθανή υιοθέτηση της ΚΚΔ από Ιδρύματα 

Ανώτερης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια), αν και σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο, 

βρίσκεται προς τη ζητούμενη κατεύθυνση. Τέλος, είναι καθολικά αποδεκτό ότι μέχρι 

σήμερα η έρευνα επί της ΚΚΔ δεν εστίασε ιδιαίτερα στη διερεύνηση του θεωρητικού 

πλαισίου για την επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους. Το εν λόγω ζήτημα είναι 

όντως εξειδικευμένο κατά περίπτωση αλλά η έλλειψη εμπειρικών αποδείξεων, 

τουλάχιστον για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων επιλογής οδηγών κόστους, 

συντηρεί το στοιχείο της υποκειμενικότητας στο εν λόγω ζήτημα. Η προσπάθεια 

δημιουργίας, από τον Homburg (2001), ενός υποδείγματος τεχνητής νοημοσύνης για 

την επιλογή οδηγών κόστους μπορεί να αποτελέσει βάση για σχετική έρευνα προς 

αυτήν την κατεύθυνση.  
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